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KISALTMALAR
AKP
BDP
BDSP
BTS
CHP
DEP
DEV-LĠS
DHKP/C
DĠSK
DSP
DTP
EĞĠTĠM-SEN
EKD
EMEP
ESP
GENÇ-SEN
HADEP
HPG
IMF
ĠHD
KAMU-SEN
KCK
KESK
LĠMTER-Ġġ
MHP
MKM-DER
MLKP
NAKLĠYAT-Ġġ
ÖDP
PKK
SDP
SES
SGD
TAYAD
TCK
TEKEL
TEM / TMġ
TĠHV
TKP
TMY
TTB
TUS
TUYAD-DER
TÜMTĠS
YDG
YDG-M
YÖK
YSK
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KISALTMALAR |

Adalet ve Kalkınma Partisi
BarıĢ ve Demokrasi Partisi
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
BirleĢik TaĢımacılık ÇalıĢanları Sendikası
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi Partisi
Devrimci Liseliler
Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi/Cephesi
Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu
Demokratik Sol Parti
Demokratik Toplum Partisi
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
Emekçi Kadınlar Derneği
Emek Partisi
Ezilenlerin Sosyalist Platformu
Öğrenci Gençlik Sendikası
Halkın Demokrasi Partisi
Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri)
Uluslararası Para Fonu
Ġnsan Hakları Derneği
Türkiye Kamu ÇalıĢanları Sendikaları Konfederasyonu
Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım ĠĢçileri Sendikası
Milliyetçi Hareket Partisi
Mezopotamya Kültürlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği
Marksist Leninist Komünist Partisi
Türkiye Devrimci Kara Nakliyat ĠĢçileri Sendikası
Özgürlük ve DayanıĢma Partisi
Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan ĠĢçi Partisi)
Sosyalist Demokrasi Partisi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Sosyalist Gençlik Derneği
Tutuklu Aileleri YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği
Türk Ceza Kanunu
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele ġubesi
Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı
Türkiye Komünist Partisi
Terörle Mücadele Yasası
Türk Tabipleri Birliği
Türk UlaĢım Sendikası
Tutuklu ve Hükümlü Yakınları YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği
Türkiye Motorlu TaĢıt ĠĢçileri Sendikası
Yurtsever Demokratik Gençlik
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi
Yükseköğretim Kurumu
Yüksek Seçim Kurulu
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2009 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ
ÖLÜ

YARALI

YARGISIZ ĠNFAZ
Dur Ġhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri
36
71
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah
Kullanma Yetkisinin Ġhlali
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve
1
Yaralananlar
1
61
46
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
97 ölü
118 yaralı
Toplam
36 kiĢi
CEZAEVLERĠNDE ÖLENLER
6 kiĢi
GÖZALTINDA ÖLÜMLER
FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR
14
29
Erkek
1
3
Kadın
3
5
Çocuk
18
37
Toplam
RESMĠ HATA VE ĠHMAL
42
30
Resmi Hata ve Ġhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar
34
Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri
76
30
Toplam
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
4
152
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
2
10
Gazeteci
3
Öğretmen / Öğretim Üyesi
111
Öğrenci
3
5
Yerel Yönetici
32
ĠĢçi
27
249
Diğer
36 ölü
562 yaralı
Toplam
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
50
105
Güvenlik Görevlisi2
91
1
Silahlı Militan
Toplam
141 ölü
106 yaralı
Not: Mayın patlaması sonucu ölen 21 asker ile 38 yaralı asker de bu rakama dahildir.
YASADIġI ÖRGÜT CĠNAYETLERĠ ve
6 ölü
7 yaralı
YARALANMALAR
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SĠVĠLLER
Erkek
14
30
Kadın
2
Çocuk
8
9
Toplam
22 ölü
41 yaralı
KUġKULU ÖLÜMLER
Erkek
18
1

4 Mayıs 2009 tarihinde Mardin ili Mazıdağı ilçesi Bilge (Zangırt) köyünde korucular tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu
ölen 44 kişi ile yaralanan 3 kişi bu rakama dahildir.
2
Güvenlik görevlisi tanımına asker, geçici köy korucusu ve özel tim girmektedir.
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Kadın
Çocuk
Toplam

11
12
41 kiĢi

-

1
25
5
31 ölü

1
1
2 yaralı

NAMUS CĠNAYETLERĠ
Erkek
Kadın
Çocuk
Toplam
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Kadın Ġntiharları

64 intihar

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar

46 ölü

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet, Tecavüz ve
Taciz

36 ölü

FuhuĢa Zorlanan Kadınlar
ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Çocuk Ġntiharları

41 intihar

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar

20 ölü

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve
Taciz

14 ölü

FuhuĢa Zorlanan Çocuklar

21 intihar
teĢebbüsü
14 yaralı
12 kadın yaralama
ve Ģiddete maruz
kaldı, 8 kadın
tecavüze uğradı.
7 kadın
16 intihar
teĢebbüsü
12 yaralı
6 çocuk Ģiddete
maruz kaldı, 34
çocuk tecavüze
veya tacize uğradı.
1 çocuk

KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER3
Gözaltına Alınanlar
Tutuklananlar
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler
YaĢamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler

7718 kiĢi
1923 kiĢi
23.014 kiĢi
33 ölü / 30 yaralı

ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ
DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA
Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele
Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele4
Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler
Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve
Yaralananlar
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz
Kalanlar
Okulda ġiddet
Toplam
3

305
358
34
397
51
565
10
115
1835 kiĢi

Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar
olarak değerlendirilmektedir.
4
Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele verileri “İHD 2009 Yılı Cezaevleri Raporu”ndan alınmıştır.
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ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
23 (7 kutlama, 5 tiyatro oyunu, 4 festival, 3
Yasaklanan Etkinlikler
gösteri, 1 mevlid, 1 fotoğraf sergisi, 1 konser
ve 1 yürüyüĢ)
10 gazete toplam 27 kez, 7 dergi ise toplam
15 kez toplatıldı.
1 televizyonun yayını 2 kez durduruldu.
11 kitap, 6 afiĢ, 5 pankart, 1 kitapçık ve 1
Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan
çıkartma yasaklandı veya toplatıldı.
Yayın Organları
Doğan Medya Grubu‟na 2009 yılı ġubat ve
Eylül aylarında Maliye Bakanlığı tarafından
toplam 4 milyar 581 milyon TL vergi cezası
kesildi.
16 (11 gazete bürosu, 3 televizyon kanalı ve
Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
2 radyo)
5651 Sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar
Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında
Kanun‟un
Kasım
2007‟de
yürürlüğe girmesinden itibaren 11 Mayıs
2009‟a kadar 2601 web sitesi kapatıldı. Bu
web sitelerinin 54‟ü mahkeme kararıyla, 2‟si
sitesi
ise
Telekomünikasyon
ĠletiĢim
BaĢkanlığı (TĠB) tarafından “5816 sayılı
Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlarla Ġlgili
Engellenen Ġnternet Siteleri
Kanun çerçevesinde” eriĢime kapatıldı. 167
web sitesine eriĢim ise 5651 Sayılı Kanun
kapsamı
dıĢında
kalan
gerekçelerle
mahkemeler tarafından engellendi ancak
TĠB bu kararların ayrıntılı bir dökümünü
vermedi. 11 Mayıs 2009‟da yayınlanan
istatistiklerden sonra TĠB eriĢim engelleme
istatistiklerini yayımlamayacağını bildirdi, ve
resmi
olarak
Mayıs
2009′dan
beri
istatistikleri yayımlanmıyor.
2009 YILINDA AÇILAN SORUġTURMALAR
2009 Yılında açılan soruĢturma sayısı 88, kiĢi sayısı 516.
2009 YILINDA AÇILAN DAVALAR

2009 YILINDA DEVAM EDEN
DAVALAR

2009 yılında 853
kiĢi hakkında 166 dava açıldı.

2009 yılında devam eden dava
sayısı 86, yargılanan kiĢi sayısı 657

2009 YILINDA SONUÇLANAN
DAVALAR
2009 yılında 741 kiĢinin
yargılandığı 202 dava sonuçlandı.
Yargılanan 110 kiĢi beraat etti. 569
kiĢi 1078 yıl 10 ay hapis ve
164.896 TL para cezasına
çarptırıldı. 4 kiĢi hakkında açılan 5
dava düĢtü. 55 kiĢiye 3 kitap okuma
cezası verildi.

TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
| 2009 TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ BĠLÂNÇOSU

9

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Güvenlik Güçleri Tarafından
Toplantı ve Gösteriler

Müdahale

Edilen 229 (113 gösteri ve miting, 101 yürüyüĢ, 8
basın açıklaması, 6 Ģölen ve 1 imza standı)
2009 Yılında 340 kiĢi hakkında 12
2009 Yılında Açılan SoruĢturmalar
soruĢturma açıldı.
2009 Yılında 205 kiĢi hakkında 18 dava
2009 Yılında Açılan Davalar
açıldı.
2009 Yılı veya Öncesi Açılan ve Devam Eden
2009 veya Öncesi Açılan 7 davada 79
Davalar
kiĢinin yargılanmasına devam ediliyor.
Sonuçlanan 19 davada 172 kiĢiye toplam
2009 Yılında Sonuçlanan Davalar
263 yıl 7 ay hapis ve 25.200 YTL para
cezası verildi. 22 kiĢi beraat etti.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Baskına veya Saldırıya
Sendika ve Dernekler

Uğrayan

Siyasi

Parti,

Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Partiler ve
Dernekler

10

227 (143 parti temsilciliği, 51 dernek, 14
sendika, 7 parti aracı, 5 kültür merkezi, 3
belediye binası, 2 seçim konvoyu ve 2 vakıf)
10 (Demokratik Toplum Partisi, Çiftçi
Sendikaları Konfederasyonu ve Güldünya
Derneği kapatıldı. 68’liler Birliği Vakfı, Siyah
Pembe Üçgen LGBTT Derneği ve Özgür
DüĢünce ve Eğitim Hakları Derneği hakkında
kapatma davası açıldı. Öğrenci Gençlik
Sendikası hakkında 2009 yılı öncesi açılan
kapatma davası devam etti. Ġlmi ve Kültürel
AraĢtırmalar
Vakfı
ve
Lambdaistanbul
hakkında açılan kapatma davaları reddedildi.
Türkiye Komünist Partisi hakkında açılan
kapatma davası düĢtü.)
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YAŞAM HAKKI
I. YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Derkê Köyü'nde 3 Ocak günü, ġehriban Duyan (16) isimli
çocuğun askeri helikopter tarafından tarandığı iddia edildi. TSK kaynakları, Duyan‟ın (16) keĢif atıĢı sırasında
seken taĢlardan hafif Ģekilde yaralandığını belirtirken, DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, kız çocuğunun
yaralanması sonrası kaymakam ve alay komutanının köylülerden “yanlıĢlıkla” vurduklarını savunarak özür
dilediklerini iddia etti.
25 Ocak günü ġanlıurfa‟da, Akabe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından devriye gezen
polis ekibi tarafından yakalanan Ġbrahim Halil Çoban (17) isimli kiĢi polisin tabancasından çıkan kurĢunla
vurulduktan sonra götürüldüğü hastanede öldü. Polisin verdiği ifadeye göre, Kanuni Sultan Süleyman Ġlköğretim
Okulu önünde devriye gezen polis ekibi “dur” ikazı üzerine sokak arasına kaçmaya çalıĢan zanlılardan Ġbrahim Halil
Çoban yakalandı. Diğerleri kaçarken yakalanan zanlı ile polisler arasında arbede yaĢandı. Söz konusu Ģahsın,
üzerinde taĢıdığı kuru sıkı silahıyla polisi korkutmaya çalıĢtığı, arbedede polisin ateĢ alan tabancasından çıkan
kurĢun Ģahsın göğsüne isabet ettiği belirtildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Ģahıs yaĢamını yitirdiği.
Bingöl ili Genç Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikte görev yapan bir astsubay, aynı birlikte görev yaptığı
Kaya Özden (31) adlı uzman çavuĢu 25 Ocak günü beylik tabancası ile vurdu. Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
uzman çavuĢ Özden hayatını kaybetti. Ġsmi açıklanmayan astsubayın tabancasını Kaya Özden`e yönelterek Ģaka
yapmaya çalıĢtığı sırada kazara silahın tetiğine dokunduğu ve tabancadan çıkan merminin Özden`e isabet ettiği
iddia edildi.
7 ġubat günü ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan avukat Hüseyin Cihan'ın aynı gün serbest
bırakılması üzerine Cihan'ı almak için Emniyete giden avukat Serhat Kadırhan ile görevli polis memuru Bahadır
Öztürk arasında tartıĢma çıktı. Emniyet binasının içinde yaĢanan tartıĢma sırasında polis memuru Öztürk, belindeki
tabancayı çıkararak Cihan ve Karahan'a doğru 5 el ateĢ etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, polis memuru
ġırnak Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Öztürk'ün "Adam öldürmeye teĢebbüs etmek" gerekçesiyle
tutuklanmasına karar verdi.
10 ġubat günü Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde minibüs hatlarında fazladan araç çalıĢtırıldığı ihbarı üzerine
jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında minibüs Ģoförleriyle jandarma ekipleri arasında çıkan tartıĢmanın
kavgaya dönüĢmesi sonucu yaralanan Ensar Ager (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanığı
minibüsçülerden Osman Taner, yaĢanan kavgada jandarma görevlisinin Ager‟in kalp bölgesine dipçikle vurduktan
sonra Ager‟in yere yığıldığını belirtirken, Ensar Ager‟in yakınları Ager‟in önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu için
öldüğünü söyledi. Minibüsçülerden bazıları Ager‟i dipçikle vurarak öldürdüğünü iddia ettikleri üsteğmene saldırınca
jandarma havaya ateĢ ederek olayları yatıĢtırmaya çalıĢtı.
12 ġubat günü Konya‟da, yurtdıĢında çalıĢan ve izinli olarak memleketi Konya‟ya gelen Nurettin Bağcı isimli kiĢi,
götürüldüğü Özalkent Polis Merkezi‟nde ayağından vuruldu. Üzerinde çıkan ruhsatsız tabanca nedeniyle gözaltına
alınan Bağcı, sorgulanmak üzere Özalkent Polis Merkezi‟ne götürüldü. Burada, ifade vermeyi bekleyen gurbetçi
Nurettin Bağcı, bir polis memuru tarafından ayağından vuruldu. Karakoldan yapılan açıklamada polisin Nurettin
Bağcı‟nın üzerinden çıkan ruhsatsız tabancayı kurcalarken silahın ateĢ aldığı ve kurĢunun Bağcı‟nın ayağına isabet
ettiği belirtildi.
14 ġubat günü Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟ndeki yürüyüĢe müdahale eden güvenlik güçlerinin gruba ateĢ açması
sonucu Nazmiye Azgan (30) ağır yaralandı.
Van‟ın BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Bölekli Köyü Bağlı Yelliharman Mezrası'nda ikamet eden Turan Kaya ve yeğeni
Bayram Kaya, 16 ġubat günü Ġran askerlerinin sınırın karĢı tarafından açtığı ateĢ sonucu yaralandı. Köylüler cep
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telefonuyla ardıkları akrabaları tarafından BaĢkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin
ardından yaralılar, Van Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ġstanbul Ümraniye'de 14 ġubat günü, Ümraniye Ġlçesi‟nde polis memuru H.Ö. (43) bir süredir birlikte olduğu O.Ü.‟yü
(32) baĢından tek kurĢunla vurarak öldürdü. Kaçan polis memuru, bir gün sonra telefonla arayarak cinayeti haber
verdiği meslektaĢlarına teslim oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde 27 ġubat günü, Adana Emniyet Müdürlüğü Hassas Koruma ġube Müdürlüğü'nde görevli
polis memuru F.Y. (35), Kökenoğlu Sokak'ta lokanta iĢleten ve birlikte alkol aldığı arkadaĢı M.K.‟yı (39) tartıĢma
sırasında beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Zanlı polis memuru olaydan sonra gözaltına alındı.
6 Mart günü Antalya‟nın Finike Ġlçesi‟nde, trafik polis memuru A.Ç. Gazinolar Bölgesi‟nde bulunan bir restoranın
sahibi emekli astsubay Avni Yeniay‟ı (72), aralarında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu vurarak ağır
yaraladı. Yeniay‟ın beyin ölümünün gerçekleĢtiği bildirilirken, polis memuru A.Ç ile 5 bin liralık alacak verecek
meselesi yüzünden tartıĢtıkları öğrenildi.
Hakkari`nin Çukurca ilçesinde 9 Mart günü gerçekleĢtirilen DTP mitinginin ardından dağılan kalabalığın içine
arabasıyla hızla giren bir uzman çavuĢun çarptığı Kezban Aslan ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve
vücudunun çeĢitli yerlerinde kırıklar oluĢan Aslan‟a çarpan uzman çavuĢun Sivritepe Jandarma Karakolu`nda
görevli olduğu öğrenildi.
11 Mart günü ĠHD Van Ģubesine telefonla yapılan baĢvuruda, BaĢkale ilçesine bağlı Koçdağı Köyü'nün sınır
noktalarına akĢam saatlerinde Koçdağ ve Koru Karakolu tarafından yapılan top atıĢları sonucu sınırdan mazot
getiren köylülerden Murat Yılmaz (28) yaĢamını yitirdiği, BiĢar Ayhan (21) isimli köylünün yaralandığı belirtildi.
BaĢvuru sonrası ĠHD, MAZLUMDER ve ÇağdaĢ Hukukçular Derneği tarafından oluĢturulan bir heyet BaĢkale‟de
incelemelerde bulundu. Heyet yapyığı incelemeler sonucunda olay sırasında sınıra yakın yerde bulunan maktul
Murat Yılmaz ve beraberindekilerin hukukun uygun gördüğü meĢru tedbirler alınarak etkisiz hale getirilmesinin
yasaların amil hükmü olduğunu, tüm görgü tanıklarının aktarımına göre Murat Yılmaz‟ın askerlerce açılan ateĢ
sonucu vurularak etkisiz hale getirildiğini, suç iĢlemiĢ olsa dahi kiĢinin sağ yakalanması kanunun emri gereği
oldduğunu, sınır bölgesindeki benzer olaylarda ve özelde bu olayda Ģüpheli askeri güçlerin olayın failleri ortaya
çıktığı halde soruĢturma kapsamında görevden uzaklaĢtırılmamasının soruĢturmanın sağlıklı yürümediği kanaati
uyandırdığını belirtti.
21 Mart gecesi Konya‟da, AkyokuĢ caddesinde polisin “Dur” uymadığı iddia edilen Kadir Düzgün (24) polis
kurĢunuyla vuruldu. Biri polis aracı 3 otomobile çarpan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hakkari ili ġemdinli Ġlçesi'nde 21 Mart günü gerçekleĢen Newroz kutlamalarına polis tarafından tazyikli su ve gaz
bombaları ile yapılan müdahale sırasında S.A. (9) adlı çocuk yüzüne isabet eden gaz bombası ile yaralandı.
22 Mart günü Siirt'te operasyona çıkan askerler, sabah saatlerinde kırsal alanda su almaya giden Çal
Mahallesi'nde ikamet eden Eldin Bağdem (1962) adlı yurttaĢı 'PKK'li olduğu' iddiasıyla silahla vurarak yaraladı.
Askeri yetkililer ateĢ etmeden önce kiĢiyi uyardıklarını öne sürerken, Bağdem uyarıyı duymadığını iddia etti.
29 Mart günü Diyarbakır‟da, DTP‟nin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı seçimini kazanmasını kutlayan bir gruba
müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateĢ sonucu Safinaz UlaĢ (20) ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nüroloji servisine kaldırılan UlaĢ‟ın bir gözünü kaybettiği öğrenildi.
Mardin‟in Midyat ilçesinde 29 Mart Yerel Seçimleri sonrasında oy kullanma iĢleminin ardından oy torbalarını Ġlçe
Seçim Kurulu'na götüren araçtaki oy torbalarının sivil giysili kiĢilerce kaçırılmak istendiğini ileri süren ve Ġlçe Seçim
Kurulu'na yürümek isteyen DTP'lilere polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Askerlerin de müdahalede bulunduğu
sırada Abdullah Erol adlı bir kiĢi askerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı. Yaralanan Erol, Midyat Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kars'ta 2 Nisan günü MHP'li bir grup arasında çıkan ve 1 kiĢinin öldüğü, 6 kiĢinin de yaralandığı kavga sonrası olay
yerine gelen polis ekipleri “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle kaçmaya çalıĢan Ülkü Ocakları Kars Ġl BaĢkanı
KürĢat BağıĢ'ı ayağından vurdu.
4 Nisan günü ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟nde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın doğduğu köye giderek “60. doğum
günü” kutlaması yapmak isteyen ve aralarında DTP‟li milletvekilleri ve belediye baĢkanlarının da bulunduğu 5 bin
kiĢiye polis ve jandarma tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanan Mustafa Dağ
(27) ve Mahsum Karaoğlu isimli göstericiler kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi‟nde hayatlarını kaybetti.
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Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) tarafından 3-4
Nisan 2009 tarihinde Urfa'ya bağlı Halfeti İlçesi'nin Ömerli (Amara) Köyü'nde, cezaevlerinde yaşanan
olumsuzluklara ve tecrit uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaşamını
yitirdiği, DTP'li vekillerin de darp edildiği olaylara ilişkin olarak DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata,
İçişleri Bakanı Beşir Atalay‟ın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesini verdi. Önergeyi cevaplayan
Aatalay, 4 Nisan 2009 tarihinde sadece 15-20 kişilik temsil grubunun Halfeti'nin Ömerli Köyü'ne geçişine
müsaade edildiğini belirterek, “Araziye dağılan gösterici grup, defalarca bölgenin Urfa Valiliği tarafından
geçici operasyon bölgesi ve Genelkurmay Başkanlığınca geçici askeri bölgesi ilan edildiği konusunda ikaz
edilerek, dağılmaları konusunda uyarılmıştır” dedi. Meşru müdafaa şartları doğrultusunda göstericilere
müdahale edildiğini savunan Atalay, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli atılması üzerine savunma
maksatlı önce tazyikli su ve daha sonra göz yaşartıcı gazlarla göstericilerin püskürtüldüğünü ifade etti.
Olaylar sırasında iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin ise yaralandığını kaydeden Atalay, “Güvenlik
güçlerinden iki subay, 4 astsubay, 5 Uzm. J. Çvş. ve 9 Erbaş ile er olmak üzere 20 jandarma personeli ile
1 başkomiser olmak üzere 10 polis memuru yaralanmıştır. Ayrıca, meydana gelen olaylarda, güvenlik
güçlerine ait 65 adet kalkan, 5 adet vizörlü kask atılan taşlardan kırılmış, 6 adet zırhlı araç hasar
görmüştür” dedi. Olayların yaşandığı bölgede milletvekillerine yönelik herhangi bir darp ve saldırı olayının
meydana gelmediğini ileri süren Atalay, güvenlik güçlerinin yasaların verdiği yetkiler dahilinde görev
yaptığını, olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü
de belirtti.
5 Nisan günü Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesi‟nde, Ġskenderun ilçesindeki Sanayi Sitesi Çıraklık Eğitim Merkezi
yakınlarında devriye gezen polis ekipleri, kimlik sordukları Emre Günay (30) adlı kiĢiyi kendilerine ateĢ ederek
kaçtığı ve yapılan “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla vurarak öldürdü. Polisler Ģüpheli gördükleri park halindeki
otomobilin sürücüsü Günay‟a kimlik sordu. Ġddiaya göre Günay, koltuğun altında bulunan pompalı tüfekle tabancayı
çıkarıp polislere doğrulttu, ardından da otomibilini çalıĢtırıp kaçtı. Günay‟ın peĢine düĢen polis ekipleri, telsiz
anonsuyla takviye ekip istedi. YaĢanan kovalamacanın ardından Günay, Modern Evler Mahallesi YeĢil Cami
önünde sıkıĢtırıldı. Otomobilinden inen Günay‟ın bir elinde pompalı tüfek, diğer elinde tabancayla polislere ateĢ
açıp yaya olarak kaçmaya baĢladığı öne sürüldü. Günay‟ın açtığı ateĢ sonucu ekip otolarının camları kırıldı, polis
ekipleri de karĢılık verince çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢmada kurĢunların isabet ettiği Emre Günay, olay yerinde
yaĢamını yitirdi. Ruhsatsız silah kullanmaktan üçt kez polis kaydı bulunduğu belirtilen Günay‟ın cenazesi otopsi
yapılmak üzere hastaneye götürülürken, çevrede yapılan incelemede çok sayıda boĢ kovan bulundu.
5 Nisan günü, Ġran ve Türkiye sınırlarında mazot kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Ġran uyruklu Yawer Huseyni
Sarmalı Van‟ın Saray Ġlçesi‟ne bağlı Qurcên (Kuruca) Köyü yakınında Türk askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu
yaralandı.
24 Nisan günü Mersin'de, HPG'li oldukları ileri sürülen bir gruba karĢı polis tarafından Eğriçam mahallesinde
gerçekleĢtirilen operasyonda polislerle çatıĢmaya girdiği iddia edilen Cebrail Ancar isimli kiĢi polis tarafından
vurularak yaralandı.
27 Nisan günü Ġstanbul Bostancı‟da, polisin bir eve yaptığı baskına bir kiĢi bomba ve silahlarla karĢı koydu.
Polislerle çatıĢan ve „Devrimci Karargâh‟ örgütünün üç liderinden biri olduğu öne sürülen Orhan Yılmazkaya
çatıĢma sırasında öldürüldü.
23 Nisan günü Hakkâri‟de, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla DTP‟ye yönelik baĢlatılan gözaltına
almaları ve tutuklamaları protesto eden gruba polis müdahalesi sırasında, kolluk güçlerinden kaçan ilköğretim
öğrencisi Abdülsamet Erim (14) baĢını dere kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra boğularak yaĢamını yitirdi.
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27 Nisan günü Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, Hacıbekir Mahallesi Hakkari-Van yolu üzerinde bir düğün evinin
önünde duran Maziye Aslan'a (7) polis panzeri çarptı. Aslan, olay yerinde yaĢamını yitirirken, panzer ise takla attı.
Takla atan panzerde bulunan iki polis de yaralandı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden
sonra Maziye Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
28 Nisan günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, DTP'ye yapılan baskıları protesto etmek amacıyla yapılan protesto
gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombası baĢına isabet eden ġ.B. isimli çocuk ağır yaralandı.
ġırnak Devlet Hastanesi Beyin Cerahi Servisi'nde ameliyata alınan ġ.B., 5 saat boyunca ameliyatta kaldı.
8 Mayıs günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, Derecik taburundan akĢam saatlerinde açılan rastgele ateĢ sonucu
Tabura bir kilometre uzaklıkta bulunan Haran (Herin) Köyü'nde evinin önünde oynayan 6 yaĢındaki Nazdar
Sevim'in yaralandığı iddia edildi. Karın boĢluğuna tek kurĢun isabet eden Sevim, korucu olan babası Ġskan Sevim
tarafından özel araçla ġemdinli Devlet Hastanesi'ne getirildi.
11 Mayıs günü Van‟ın BaĢkale ilçesi Erenler (BoĢan) köyünde, SavaĢ Öztürk (19) adlı köylü içinde bulunduğu
aracın jandarma tarafından taranması sonucu öldü. Mazot kaçakçısı olduğu iddia edilen Öztürk`ün içinde
bulunduğu araca, sabah saatlerinde köy meydanında “dur” ihtarı verildi. “Dur” ihtarına uymadığı ileri sürülen araca
ateĢ açıldı. Öztürk olay yerinde yaĢamını yitirirken, jandarma ile köylüler arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan
tartıĢmanın ardından jandarmalar, Öztürk`ün cenazesini olay yerinden bırakarak köyden ayrıldı. Öztürk`ün ölümü
sonrası açılan soruĢturmada biri kadın 3 köylü, Öztürk`ün rütbeli bir asker tarafından öldürüldüğünü söyledi. Kadın
görgü tanığı BaĢkale Cumhuriyet BaĢsavcılığı`na verdiği ifade Öztürk`ün kullandığı aracın askeri bir panzer ile takip
edildiğini, aracın köy giriĢinde durmasıyla panzerin de durduğunu söyledi. Askeri panzerden inen rütbeli bir askerin
ilk olarak Öztürk`ün kamyonunun arka lastiğine G-3 marka otomatik silahla ateĢ ettiğini belirten kadın tanık, rütbeli
askerin daha sonra Ģoför mahallinin kapısını açarak Öztürk`e bir el ateĢ ettiğini ve ardından Öztürk`ün yanında
bulunan kardeĢi Faysal Öztürk`e yöneldiğini belirtti. Kadın görgü tanığı, askerlerin kendilerini fark etmelerinden
sonra panzere binerek olay yerinden ayrıldığını aktardı. Bununla birlikte, Öztürk‟ün ölümüne ilĢikin olarak H.A isimli
er tutuklandı. Öztürk ailesinin Avukatı Kemalettin Türkmen, köylülerin ifadelerinde Öztürk`ü vuranın rütbeli bir
asker olduğunu beyan etmesine rağmen H.A.`nın tutuklandığını ve dosyanın BaĢkale Cumhuriyet BaĢsavcılığı`nca
Askeri Mahkeme`ye gönderilmek istendiğini söyledi. Bu duruma sözlü olarak itiraz ettiklerini söyleyen Türkmen,
H.A`nın ifadesinin olayın görgü tanıklarının beyanlarıyla uyuĢmadığını ve vurulan Öztürk`ün sivil bir vatandaĢ
olmasından ötürü dosyanın askeri mahkemeye gönderilmemesi gerektiğini kaydetti. DTP Van Milletvekili Özdal
Üçer de, SavaĢ Öztürk adındaki köylünün, F. adındaki yüzbaĢı tarafından öldürüldüğü iddialarına iliĢkin, ĠçiĢleri
Bakanı BeĢir Atalay`ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 27 Mayıs günü, karakolda tartıĢan iki grubun arasında çıkan kavgaya müdahale
eden Ġ.K. adlı polis memurunun açtığı ateĢ sonucu Ahmet Öztürk isimli vatandaĢ yaralandı. Ahmet ile Mustafa
Öztürk adlı kardeĢlerin benzin istasyonuna gelen ve alkollü oldukları iddia edilen Aytaç ile ġahin Avan, araçlarına
veresiye gaz doldurmalarını istedi. Mustafa Öztürk, gaz veremeyeceğini söyledi. Avan ile Öztürk adlı vatandaĢların
arasında baĢlayan sözlü münakaĢa sırsaında Mustafa Avan'ın itmesi sonunda yere düĢen Aytaç Avan, baĢından
yaralandı. Ardından akrabalarını toplayan Avanlar, karakola Ģikâyette bulundu. ġikâyet üzerine Öztürk kardeĢler,
polis eĢliğinde karakola getirildi. Karakol giriĢinde bekleyen yaklaĢık 7 -8 kiĢilik grup, Öztürk kardeĢlere saldırdı. Bu
arada polis, Mustafa Öztürk'ü tuttu. Dayak yiyen Öztürk, polise kendisinin neden tutuğunu söylemesi üzerine, polis
memuru Ġsmail K., beylik tabancasını çıkartarak, 15 el ateĢ etti. Açılan ateĢ sonucunda Ahmet Öztürk ayağından
yaralandı.
1 Haziran günü Aydın‟ın Bozdoğan Ġlçesi‟nde trafik ekibinin “dur” ihtarında bulunarak kendisini durdurmaya
çalıĢması üzerine paniğe kapılarak motosikletiyle kaçmaya çalıĢan Hamdi Delefoğlu (17) kamyonun altında kalarak
yaĢamını yitirdi. Hamdi Delefoğlu‟na taziye ziyaretine giden Bozdoğan Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu,
“oğlumuzun ölmesine neden olan polistir. BaĢka canlar yanmasın. Polis cezalandırılsın” Ģeklindeki tepkiler üzerine
“haklısınız, ortada ne bir banka soygunu var, ne de bir hırsız kovalanıyor. Polis arkadaĢımız motosikletin plakasını
alıp takip etmeyebilirdi. Gerekeni yapacağız” diyerek olayla ilgili cumhuriyet savcılığının soruĢturma baĢlattığını
belirtti.
6 Haziran günü Denizli‟de, Bakırlı kavĢağında ters yöne girdiği ve polis ekiplerinin yaptığı “dur” ihtarına uymadığı
iddia edilen S.A. (27) isimli kiĢi polis tarafından tarafından ayağından vuruldu. Polis ekipleri, otomobilin yaĢanan
kovalamacada refüje çarptığını, sürücü S.A.‟nın tartıĢtığı polis memuru D.B'ye kafa atarak olay yerinden kaçmaya
çalıĢtığını ve kendisini yakalamak isteyen memur A.ġ.Y. de bıçak çektiğini, bunun üzerine A.ġ.Y. tarafından sol
ayağından vurulduğunu iddia etti.
Adana'nın KarataĢ Ġlçesi'nde 20 Haziran günü, Adalı Köyü'nde bir metal baraka içinde kebap satan Hüseyin
Kılınç‟ın KarataĢ Jandarma Karakolu Komutanı Taner adlı baĢçavuĢ tarafından sivil arabası ile ezildiği iddia edildi.
14
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Kılınç'ın babası Bahri Kılınç Ģu beyanda bulundu: “'BaĢçavuĢ Taner ve yanında bulunan 2 kiĢi 01 ZN 917 plakalı
sivil araba ile dükkanıma geldi. Dükkanımda bulunan oğlum Hüseyin'e 'Bu kebap yerini kaldıracaksınız, yoksa
burayı baĢınıza yıkarım' demiĢ. Bunun üzerine oğlum da arabanın önüne geçerek 'Komutanım ne suçumuz var ne
yaptık ki, buradan ekmek paramızı çıkarıyoruz' demiĢ. Bu diyalog sonrası Taner BaĢçavuĢ sivil aracı ile Hüseyin'in
üzerinden geçmiĢ”. Olay sonrası 6 gün Adana Devlet Hastanesi'nde kalan Kılınç TĠHV'de tedaviye devam ederken
babası askeri yetkili hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulund. KarataĢ Kaymakamlığı da
Komutan hakkında idari ve adli soruĢturma baĢlattı.
10 Temmuz günü Tokat‟ın Turhal Ġlçesi‟nde, trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı iddia
edilen Mustafa Uslu (38) bir polis memurunun açtığı ateĢ sonucu boynundan vurularak öldürüldü. Polis memuru ise
aracın peĢinden koĢarken silahının kazayla ateĢ aldığını ve kurĢunun Mustafa Uslu‟ya isabet ettiğini iddia etti.
Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Tınastepe, Antalya'da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis kurşunuyla
ölen Çağdaş Gemik olayını da gündeme getirerek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a, “Son 5 yılda polisin
kasıtlı ya da kaza sonucu” yol açtığı ölümlerle ilgili soru önergesi verdi. Konuya ilişkin soru önergesini
yanıtlayan Atalay “2008 yılı içerisinde, Emniyet teşkilatı personelinin karıştığı 4 ölüm ve 1 yaralama
olayı neticesinde mağdur olanların ailelerine Bakanlığımız tarafından 635 bin 60 bin 99 TL tazminat
ödenmiştir” dedi. Ancak Bakan Atalay'ın, son bir yıla ilişkin bilgi vermesi üzerine Tınastepe Temmuz
ayında soru önergesini yineledi. Tınastepe, “Bugüne kadar verdiğimiz soru önergelerinin hiçbirine
doğru dürüst yanıt alamıyoruz. Verdikleri yanıtlar da adeta insanı çıldırtıyor” dedi.

14 Temmuz günü Samsun‟un ÇarĢamba Ġlçesi‟nde, trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı
iddia edilen Mesut Ocak‟ın (18) kullandığı araca bir polis memurunun ateĢ açması sonucu arka koltukta oturan
Emre ÇavuĢ (18) sırtından vurularak yaralandı. Samsun Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan, konuyla ilgili adli ve idari
soruĢturma baĢlatıldığını söyledi.
17 Temmuz günü Ġran sınırında bulunan Yüksekova'ya bağlı OnbaĢılar (Hırmi) Köyünün Ağılcık (Kendalok)
Mezrasının Ġran askerleri tarafından tarandığı iddia edildi.Saldırıda Siyabent Atila (26), Faruk Atila (21) ve Cevat
Çelik (18) ağır yaralandı.
27 Temmuz günü Iğdır'da polis tarafından yapılan açıklamada, PKK'nın dağ kadrosuna adam kazandırdıkları
gerekçesiyle bir süredir takip edilen bazı kiĢilerin 76 AS 471 plakalı otomobilde bulunduğu bilgisini alan emniyet
güçlerinin aracı durdurmak istediği, ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıĢan ve polise ateĢ açan Ali ġex
Muhammed (1983) adlı HPG militanının vurularak öldürüldüğü, 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi. HPG
tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Temmuz günü ihtiyaç alımı için Iğdır Ģehir merkezinde bulunan militanın
silahsız olduğu ve polis tarafından infaz edildiği iddia edildi.
28 Temmuz günü Ġzmir‟in Konak ilçesi Kadifekale Ġmariye Mahallesi'nde, ruhsatı pompalı tüfeğini temizleyen Ġdris
Dal'ın silahı yanlıĢlıkla ateĢ alması sonucu eve baskın düzenleyen polisler, 3 kiĢiyi gözaltına altına alırken
kendilerine engel olan Hamiyet Dal'a silahla ateĢ ederek ayağından yaraladı. Hamiyet Dal, Bozyaka Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'ın Özalp Ġlçesi'ne bağlı Sefo Deresi'nde 30 Temmuz günü, mazot kaçakçılığı yaptığı belirtilen N.S. (15) ve Ġlter
Salan (25) isimli kiĢilerin Sefo Deresi Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından silahla tarandığı iddia edildi.
Açılan ateĢ sonucunda Ġlter Salan (25) olay yerinde yaĢamını yitirirken, N.S. adındaki çocuk ağır yaralandı. N.S.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana‟nın Seyhan Ġlçesi Barbaros Mahallesi'nde 30 Temmuz günü akĢam saatlerinde yapılan eyleme polis
müdahale etti. Müdahale sırasında bakkala giden S.K. (15) adlı çocuğun sağ gözüne plastik mermi isabet etti. 3
hastaneye götürülen Kayra'ya durumu ağır olduğu için müdahale edilmezken, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi
Balcalı Hastanesi'nde ameliyata alındı. S.K. olay sonrası sağ gözünü kaybettti.
5 Ağustos günü Bitlis ili Tatvan ilçe merkezinde, bir inĢaatta iĢçi olarak çalıĢan Burhan Erol'a yolun karĢısına
geçmek isterken adı öğrenilemeyen bir uzman çavuĢun kullandığı 42 EC 510 plakalı otomobil çarpması sonrası
Erol'un kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde kazaya sebep olan uzman çavuĢ ile Erol'un yakınları
arasında tartıĢma çıktı. Bunun üzerine olaya müdahale eden polisin açtığı rastgele ateĢ sırasında Lütfü ġaĢmaz
isimli kiĢi yaralandı. Tedavia altına alınan Lütfü ġaĢmaz, "Sağ bacağımın arka tarafına aldığım kurĢun, kaval
kemiğimi delerek çıktı. Sakat kalmaktan korkuyorum" dedi.
| YAġAM HAKKI
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8 Ağustos günü Konya‟nın Ereğli Ġlçesi‟nde, jandarma ekiplerinin, bir otomobilin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla
yola kamyonla yaptığı bariyere çarpan otomobilde bulunan Mehmet Ergüler (40) öldü, Aydoğan Torun (38) ve
Mustafa Zeybek (47) de yaralandı. Ereğli'den Karapınar'ın Nasuhpınar Köyü'ne giden Aydoğan Torun'un kullandığı
42 DG 693 plakalı otomobil, yol kontrol çalıĢması yapan jandarma ekiplerinin „Dur‟ ihtarına uymadı. Bunun üzerine
jandarma ekipleri, yaklaĢık 4 kilometre ilerideki akaryakıt istasyonunu önünde “aydınlatılmıĢ” olduğu belirtilen
jandarmaya ait minibüsü ve YaĢar Konya'ya ait 42 YL 104 plakalı kamyonu yola çapraz park ederek bariyer
oluĢturdu. Jandarma yetkilileri, önünde bariyer oluĢtuğunu gören Torun‟un otomobilini bir jandarma erinin üzerine
sürdüğünü, erin kendini yolun kenarına atması sonrası otomobilin “bariyer” olarak park edilen kamyona çarptığını
belirtti. Yolun kenarına kendini atan ve adı açıklanmayan jandarma erinin de sol kolunun kırıldığı belirtildi.
8 Ağustos günü Ankara Elmadağ`da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen bir otomobile açtığı ateĢ
sonucu yolda yürüyen Ġhsan Akbıyık (53) boynundan yaralandı. ġahıslar polisten kaçmayı baĢarırken olayda
yaralanan vatandaĢ ilk müdahalenin ardından hastane kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen Ġhsan Akbıyık, polisten
Ģikayetçi olmayacağını, çünkü yaĢananların kasti olmadığını belirtti.
Ġzmir‟in Bayraklı ilçesinde 17 Ağustos günü, evlerinin bulunduğu 2166 sokakta sokakta alkol alan Yunus Pusa (24),
Mehmet Özdemir (27) Selçuk Özkan (25) ile dağılmaları için uyaran polis ekipleri arasında çıkan tartıĢma sırasında
bir polis memurunun bira Ģisesini kırarak cam parçasıyla sokakta içki içen Yunus Pusa`yı göğsünden yaraladığı
iddia edildi. Sol göğsünden yaralanan Pusa, Ege Üniversitesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına
alınırken, Pusa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri Yunus Pusa`nın bira ĢiĢesini kırıp
kendi kendine zarar verdiğini belirtti. Olayla ilgili Özkan ve Özdemir gözaltına alınırken yaralanan Pusa, Ege
Üniversitesi`nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
29 Ağustos günü Gaziantep'te, 23 Nisan Mahallesi‟nde bulunan ġahinbey Pazar yeri yakınlarında “U dönüĢü
yapan” otomobil sürücüsü V.K.D. ile tartıĢan ġahinbey Ġlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.G.‟nin
yaĢanan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu açtığı ateĢ sonucu, bölgeden yaklaĢık 100 metre ilerde bulunan
pazaryerinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Ġbrahim Özkaymak (40) göğsünden vurularak öldü. Polis
memuru A.G. ve sürücü V.K.D. olay sonrası gözaltına alındı.
Manavgat'a bağlı Evrenseki Belediyesi'nde iĢçi olarak çalıĢtığı öğrenilen ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia
edilen Ġ.B. (29), aĢık olduğu Çolaklı beldesindeki bir genç kızın yakınlarının jandarmaya baĢvurarak Ģikayetçi
olmasının ardından 1 Eylül günü tekrar elinde tüfekle aynı evin önüne gidince olay yerine giden jandarma ekiplerine
tüfekle ateĢ açtı. Açılan ateĢle jandarma er Tekin Büyükburç ayağından yaralanırken kaçmaya çalıĢan Ġ.B. de
açılan karĢı ateĢ sonucu hafif Ģekilde yaralandı.
7 Eylül günü Bursa‟nın Yıldırım Ġlçesi‟nde, oruç tutmadığı için kendisini eleĢtiren Nurhan Demir ile tartıĢan CoĢkun
Doğan (29) isimli kiĢi, olay yerine gelen polis ekibinin alkollü olduğu için ehliyetine el koyacağını düĢünerek
arabasıyla kaçarken polis ekibinin arabanın camından içeri biber gazı sıkması sonucu arabasına duvara çarptı.
Kaza nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitiren ve kaldırımlara çarparak duran arabasına polis 3 el ateĢ etti ve biri
ensesini sıyıran diğeri de omuzuna isabet eden kurĢunlar dolayısıyla Doğan yaralandı. Bursa Devlet Hastanesi‟ne
kaldırılan Doğan‟ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Van'ın Saray Ġlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı köylülerinin 8 Eylül günü, “Ġran askerlerinin mazot almak için geçiĢlere
izin verileceği” haberi üzerine gittikleri sınırda Ġran ve Türk askerleri tarafından çapraz ateĢe tutulduğu iddia edildi.
Ġran askerlerinin 8 Eylül gecesi mazot almak için geçiĢlere izin vereceği haberleri üzerine Yukarı Turgalı Köyü'nden
100'den fazla kiĢi, sahur yemeğinden sonra Ġran sınırına gitti. Sınırda yüklerini aldıktan sonra geri dönenen
köylülere, Ġran sınırları içinde olan Hacıbek mevkiinde askerler tarafından ateĢ açıldı. Yıldız Kule mevkiinde
bulunan Türk askerlerinin de Türkiye tarafına geçmemeleri için etraflarını sardıkları köylüler 9 Eylül gecesi geç
saatlerde köye döndüler. Atılan havan topu parçalarının isabet etmesi sonucu MuĢtak Akın ile Ferhat Angün
yaralandı.
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'nde 11 Eylül günü, “Ġran askerlerinin mazot almak için geçiĢlere izin verileceği” haberi üzerine
Yukarı Çilli Köyü'nden mazot almaya giden köylülerin Onur Tepe Karakolu askerler tarafından tarandığı ve 5
köylünün yaralandığı iddia edildi. Yaralanan 5 kiĢi, Van Devlet Hastanesi ile YYÜ Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi‟nde tedavi altına alındı.
27 Eylül günü Van‟da, Ġran‟dan kaçak mal taĢıyan ġefi DerwiĢi, sınır hattında Türk askerlerinin açtığı ateĢ sonucu
öldürüldü.
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28 Eylül gübü Diyarbakır Ġli Lice Ġlçesi ġenlik Köyünde, köyde küçükbaĢ hayvanlarını otlatan Ceylan Önkol (14)
isimli kız çocuğu meydana gelen patlama sonucu yaĢamını yitirdi. Önkol‟un (14), Tapantepe Taburu‟ndan atılan
havan topu sonucu öldürüldüğü iddia edilirken, Lice Cumhuriyet Savcısı “can güvenliğinin olmadığı” iddiasıyla olay
yerine gitmedi. Ceylan Önkol‟un ölümü sonrası ĠHD‟ye telefon açılarak yardım talep edilmiĢ ve bir heyet olay
yerinde incleme yapmıĢtır. Ceylan‟ın ağabeyi Rıfat Önkol heyete yaptığı açıklamada, kardeĢinin saat 11.30
civarlarında evlerine 200-250 metre mesafede küçükbaĢ hayvanları otlatırken, Tapantepe Karakolu tarafından önce
uğultu sesi geldiğini, 3-4 saniye sonra bir patlama olduğunu belirtirken, kardeĢinin patlama sonucu parçalandığını,
olay sonrası Savcının Abalı Karakolu‟na geldiğini, olay yerine ise gelemeyeceğini ve can güvenliğinin olmadığını
belirttiğini, Savcının Abalı Köyü imamına olay yerine gidip fotoğraf çekmesini söylediğini, bunun üzerine köy
imamının fotoğrafları çektiğini ifade etti. Rıfat Önkol, daha sonra Savcının köy muhtarına telefon ederek Abalı
Karakolu‟nda savcı ve doktorun hazır olduğunu, cenazeyi karakola getirmeleri gerektiğini belirttiğini, bunun üzerine
camiden getirdikleri tabuta cenazeyi battaniye sararak koyarak minibüsün üstünde karakola götürdüklerini,
annesinin de etrafa yayılmıĢ et parçalarını toplayarak tabuta koyduğunu, avukat Serdar Çelebi‟nin de olaydan
sonra Abalı Karakolu‟na gittiğini ancak karakolda yapılan otopsiye alınmadığını belirtti. Önkol‟un ölümüyle ilgili
baĢlatılan soruĢturma kapsamında 12 Ekim 2009‟da bilirkiĢi raporu tamamlandı. Raporu açıklayan Diyarbakır
Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili Eyyüp Mutlu, Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli patlayıcı madde uzmanı iki bilirkiĢi
tarafından hazırlanan rapora göre Ceylan Önkol‟un, daha önce araziye atılmıĢ ancak patlamamıĢ 40 milimetrelik
bombaatar mühimmatına elindeki budama bıçağıyla vurması sonucu meydana gelen patlamayla yaĢamını
yitirdiğini belirtti. Lice Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak‟ı “güvenlik” gerekçesiyle olay yerine götürmeyen
Abalı Jandarma Karakolu görevlileri hakkında ise 24 Ekim 2009‟da soruĢturma baĢlatıldı.
Ankara‟nın Etmesgut Ġlçesi‟nde 1 Ekim günü, “hırsızlık olayına karıĢtığı” iddiasıyla kaçtığı ve “dur” ihtarına uymayıp
polis ekiplerinin ateĢ ettiği iddia edilen Musa Dönmez (20), polisin açtığı ateĢ sonucunda baĢından vurularak
hayatını kaybetti. Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi‟nde gece 01.30 sıralarında bir hırsızlık olayına karıĢtığı iddia
edilen Burçin ġ.‟nin (23), askerden izne gelen Musa Dönmez ile birlikte bulunduğu otomobille polisin “dur” ihtarına
durmayarak kaçtığı ve polis ekipleri ile otomobildekiler arasında Sincan Polatlı Caddesi‟nde çatıĢma çıktığı iddia
edilirken, çatıĢma sırasında baĢından vurulan Musa Dönmez kaldırıldığı Lokman Hekim Hastanesi‟nde hayatını
kaybetti. Dönmez‟in polise ateĢ açtığı iddia edilen silahın kurusıkı olduğu belirlendi.
Ġstanbul‟da 6 Ekim günü baĢlayan IMF ve Dünya Bankası toplantılarını, toplantıların yapıldığı Harbiye Semti‟ndeki
Kongre Vadisi önünde protesto etmek isteyen kitleye kolluk güçleri Taksim Meydanı‟nda silah, plastik mermi, cop,
biber gazı, tazyikli ve boyalı su ile gaz müdahale eden polis, Ġstiklal Caddesi No 120'deki iĢyerinde kalp krizi
geçiren Ġshak Kalvo‟nun (55), içinde bulunduğu taksinin polis ekiplerinin müdahale alanından çıkıĢına izin
vermemesi sonucu yaĢamını yitirdiği iddia edildi. Kalvo, çalıĢanları ile çevredekiler tarafından 34 TJR 69 plakalı
taksiye bindirildi. Taksi sürücüsü araç trafiğine kapalı olan Ġstiklal Caddesi üzerinden Taksim Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'ne gitmek istedi. Ancak, IMF ve Dünya Bankası karĢıtı göstericilerin peĢinden koĢan polis, taksi
sürücüsünün geçiĢine izin vermedi. Bunun üzerine taksici, “Ben ne yapayım adam ölsün mü?” diye tepki gösterdi.
Bu sırada çevredekiler biber gazından etkilenen bir polis için çağrılan yakındaki ambulansı gösterdi. Taksi sürücüsü
50 metre geri giderek ambulansın yanına yanaĢtı. Ancak ambulansın arka kapısı açılmadı. Bu yüzden Ġshak Kalvo
orta kapıdan zorlukla ambulansa taĢındı. Ġshak Kalvo, polisle birlikte Alman Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi
geçirdiği belirlenen anjiyoya alındı, ancak hayatını kaybetti.
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü'nde 7 Ekim günü, lise öğrencisi Ġbrahim Atabay ile HPG
militanları Sunullah Keserci (1976) ve Necmeddin Ahmed Hasan'ın (1977) jandarma özel timleri tarafından sağ
yakalandıktan sonra infaz edildikleri ileri sürüldü. ĠHD Van ġube BaĢkanı Cüneyt CaniĢ, ĠHD tarafından oluĢturulan
heyetin olay sonrası Ġbrahim Atabay'ın babası Abdulgafur Aatabay, annesi Menice Atabay, olay sırasında gözaltına
alınıp tutuklanan ağabeyi Sinan Atabay ile köylülerden Mahmut Atabay, Mahsun Atabay, Fevzi Atabay, Faysal
Cihan, Cafer Atabay, din görevlileri Salih Eldemir, Osman Altun ve Abdulhalik Bilici ile görüĢtüklerini ve söz konusu
kiĢilerin tamamının olayın açık bir infaz olduğuna dair beyan verdiğini belirtti. Din görevlilerinin, yıkama iĢlemlerinde
cenazelerdeki morarma ve eziklerin çokluğuna dikkat çektiğini kaydeden CaniĢ, bunun da kendilerinde iĢkence
kanısını güçlendirdiğini ifade etti. CaniĢ Ģu beyanda bulundu; “Heyetimizce, maktullerin yürüdükleri ve sağ
yakalandıkları tepe noktasına yakın bir yerde lokal kan lekeleri görüldü. Dere yatağının olduğu yer olan
öldürüldükleri üç ayrı noktada lokal alanlarda bol miktarda kan ve beyin, et parçaları ile kafatası kemik parçaları
bulduk. Bunları muhafaza altına aldık. Bir çoban'ın (Osman isminde) maktullerin öldürüldükleri noktadan yaklaĢık
500 metre mesafeden güney istikametinde 10 veya 15 kiĢilik Ģahısların arasında gördüğünü, buna ilk önce bir
anlam veremediğini, daha sonra silah seslerini duyduğunu, korktuğu için olay yerine gitmediğini ifade etmiĢtir.” Öte
yandan, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan Ġbrahim Atabay ile 2 HPG'linin öldürülmesiyle ilgili soru önergesi
verdi. Önergeyi yanıtlayan ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay, olay günü Buğulukaynak (Kel) Köyü'nde bir grup PKK
mensubu üyesinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, Çaldıran Cumhuriyet BaĢsavcılığı'ndan alınan arama
kararına istinaden saat 12.00 sularında köye gelindiğini, “teslim ol” çağrılarına uyulmadığı için çatıĢma baĢladığı ve
çatıĢma sonucunda PKK üyesi üç kiĢinin öldürüldüğünü belirtti. Oaly sonrası “örgüte yardım yataklık ettikleri”
| YAġAM HAKKI

17

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

gerekçesiyle tutuklanan Sinan ve M. Emin Atabay avukatları aracılığıyla konuyla ilgili ifadelerinin alınması için
savcılığa baĢvuruda bulundu. Sinan Atabay ifadesinde “Olay günü evimize baskın yapıp ikimizi evde gözaltına
aldılar. Daha sonra ikimizi M. Emin'in evinde ellerimizi bağlayıp bizi yere yatırdılar. Sonra yanımızda bulunan sivil
giyimli bir kiĢi sürekli telsizle olay yerinde olan kiĢilerden bilgi almaya baĢladı. Biz olay yerinde olduğumuz için
bütün telsiz görüĢmelerine tanıklık ettik. O sırada yapılan görüĢmede yanımızda bulunan kiĢi karĢı tarafa,
'KonuĢmadılar mı?' diye sordu. KarĢı taraf da 'Bunlar bilgi vermiyor, konuĢmuyorlar' dedikten sonra, yanımızdaki
kiĢi 'Tamam konuĢmuyorlarsa fatihalarını okuyun' dedikten sonra yoğun bir silah sesi geldi ve biz o an anladık ki
Ġbrahim ve beraberindeki 2 HPG'liyi öldürdüler” dedi.
9 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkarılıĢının yıldönümü nedeniyle
gerçekleĢtirilen protesto gösterilerine müdahale eden kolluk güçlerinin attığı gaz bombası, annesiyle balkonda
oturan 18 aylık Mehmet Uytun‟un baĢına isabet etti. Ağır yaralanan Uytun adlı bebek, kaldırıldığı Diyarbakır Devlet
Hastanesi‟nde 19 Ekim günü yaĢamını yitirdi. ġırnak Valiliği olayın görgü tanıklarına rağmen, çocuğun polisin attığı
gaz bombası ile yaralanmadığı yönündeki açıklamasına karĢılık, Uytun'un hastane raporlarında "Yaralanma metale
bağlı olabilir" denildi. Uytun'un babası Turan Uytun ise, Valiliğin açıklamasına tepki göstererek, "Ben ve annesi
tanığıyız. Olay yerinde olmayan babamdan uydurma ifade alıyorlar. Gaz bombasını polisler aldı götürdü. ġimdi de
'taĢ attılar' demeye getiriyorlar. Bu uydurmadır" dedi.
Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkarılmasının 12. yıldönümü nedeniyle, 9 Ekim 2009‟da Hakkâri‟nin Yüksekova
Ġlçesi‟nde protesto eden gruba kolluk güçlerinin ateĢ açması sonucu Enter Yardımcı (14) isimli çocuk, göğsüne
isabet eden ve sırtından çıkan kurĢunla ağır yaralandı. Önce Yüksekova Devlet Hastanesi‟ne, oradan da Van‟a
sevk edilen Yardımcı‟nın yapılan tıbbî müdahalenin ardından hayatî tehlikeyi atlattığı bildirildi.
10 Ekim günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, “Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkarılıĢının 11. yıldönümünde
Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılan izinsiz gösteriler” sırasında A.Y. (15) isimli çocuk sırtından kurĢunla vurularak
yaralandı. A.Y., Devlet Hastanesi‟nde yapılan müdahalenin ardından Van‟a sevk edildi.
Hatay‟da 12 Ekim günü, polis ekiplerinin Ģüpheli bulduğu motosiklete yaptığı “dur” ihtarının ardından ateĢ açması
sonucu motosiklette bulunan Murat Koku (28) yaĢamını yitirdi. Motosiklette bulunanların da ateĢ açtığı iddia edilen
olayda, polis memuru Yavuz Dost‟un da yaralandı. Hatay - Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Hatay Emniyet Müdürü
Sezai Kalyoncu ile geldiği Antakya Devlet Hastanesi'nden çıkıĢında, Yeni Otogar kavĢağında görev yapan ''yunus''
ekiplerinin, durumundan kuĢkulandıkları plakasız bir motosikletin sürücüsüne ''dur'' ihtarında bulunduklarını, ihtara
motosiklette bulunan 2 kiĢinin ateĢle karĢılık verdiğini, polis memuru Yavuz Dost ile motosiklette bulunan Murat
Koku'nun yaralandığı olayda, motosiklette bulunan Murat Diyap'ın ise yakalandığını belirtti. Lekesiz, olayda
yaralanan Murat Koku'nun kurtarılamadığını, polis memuru Yavuz Dost'un ise ameliyatının baĢarılı geçtiğini ve
vücudundan 2 kurĢun çıkarıldığını belirtti.
15 Ekim günü Bingöl'de, Karlıova Ġlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru A.Ç., bilinmeyen bir nedenden
dolayı saat 15:00 sıralarında ilçedeki Emniyet Amiri H.ġ.'ye silahla ateĢ etti. Bacaklarından, dizinden ve baldırından
yaralanan H.ġ., Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Kütahya‟nın Çavdarhisar Ġlçesi‟nde 17 Ekim günü, katıldığı bir düğünde beylik tabancasıyla rastgele ateĢ açan polis
memuru E.A.‟nın tutukluk yapan silahıyla uğraĢırken silahın ateĢ alması sonucu vücuduna kurĢun isabet eden
Özge Koca (14) isimli çocuk yaĢamını yitirdi. Özge Koca‟ya isabet eden kurĢunun sekmesi sonucu E.A.‟nın oğlu
T.A. (5) da yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan E.A. ise tutuklandı.
25 Ekim günü Van'ın Özalp Ġlçesi'nde, Yukarı Oymaklı (Êngiz) Köyü'nden mazot getirmek için Ġran sınırına giden
köylüler, Kurudere Sınır Karakolu'na bağlı askerler tarafından silahla tarandı. Açılan ateĢ sırasında ağır yaralanan
ġahabettin Koçak, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
Bingöl‟ün Kiğı Ġlçesi‟ne bağlı Zangok Mezrası‟nda arıcılık yapan Kemal Sağ‟ın, 26 Ekim günü evinin yakınlarında
hayvan zannederek ateĢ ettiği askerin de Kemal Sağ‟a ateĢ açarak karĢılık vermesi sonucu Kemal Sağ ve eĢi
Güzel Sağ yaralandı. Bölgede arı yetiĢtiriciliği yapan Kemal Sağ, evine yüz metre uzaklıkta bulunan arı
kovanlarının etrafında bir karartı gördü. Daha önce de kovanları ayılar tarafından dağıtılan Sağ, gördüğü karartının
yine ayı olduğunu sandı. Av tüfeğini alıp kovanlarının bulunduğu bölgeye giden Sağ, bir el ateĢ etti. Ancak
karartının bölgede operasyonda bulunan askerler olduğu ortaya çıktı. AteĢ edene kadar kendisine hiçbir uyarı
yapılmayan Kemal Sağ ve yanında bulunan eĢi Güzel Sağ, askerlerin de karĢı taraftan ateĢ açması sonucu
yaralandı. Kemal Sağ`ın sağ baldırında 15 cm çapında bir yara açılırken Güzel Sağ ise göğsünden yaralandı ve bir
memesi ile kolundaki sinirler parçalandı.Kemal Sağ`ın kardeĢi Zülfü Sağ, Kemal Sağ ve eĢi güzel Sağ vurulduktan
sonra, yakınları tarafından ambulans çağrılmasına rağmen, bölgedeki askerlerin “PKK`li vurduk” Ģeklindeki
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ifadelerinden dolayı ambulansın olay yerine gelmediğini öne sürdü. Sağ çifti, minibüsle Elazığ Devlet Hastanesi`ne
götürüldü ve ameliyat edildi.
Van‟ın Saray Ġlçesi'nde 28 Ekim günü, Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarından Türkiye tarafına geçmek isteyen bir grup
mazot kaçakçısına Kapıköy Karakolu'na bağlı askerlerce ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu ağır yaralanan Ġran'ın Xoy
Kenti'ne bağlı Raziye Köyü'nde oturan Esker Rudabe tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim
ve AraĢtırma Hastanesi'nde 4 Kasım günü yaĢamını yitirdi.
Siirt'in Pervari Ġlçesi'nde 29 Ekim günü, Pervari Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.B.(39) ile görev
arkadaĢı M.ġ.Ö.'nün(25) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tabancaları ile birbirlerine ateĢ açması sonucu 2
polis memuru bacaklarından yaralandı.
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde 1 Kasım günü, gözaltına alınan iki çocuktan E.G.‟nin (16) polis otosundan
kaçmasını engellemek isteyen polis memuru Mesut AktaĢ ile E.G. arasında çıkan boğuĢmada Mesut AktaĢ‟ın
silahının ateĢ alması sonucu polis memuru Halil TaĢçı, vücuduna isabet eden kurĢunla yaĢamını yitirdi. Olayın
zanlısı olarak aranan E.G., 2 Kasım 2009‟da Esenyurt Jandarma Karakolu‟na teslim olduktan sonra tutuklanarak
Kartal Çocuk Cezaevi‟ne gönderilirken olayı değerlendiren ĠHD Ġstanbul ġubesi BaĢkanı Gülseren Yoleri, “çocuğa
karĢı silah kullanmak, boğuĢma dahi olsa gerekçe olarak sunulamaz” dedi.
Ġstanbu Avcılar'da 8 Kasım günü, Önleyici Hizmetler Amirliği'nde görevli polislerin kimlik kontrolü için durdurmak
istedikleri Özkan Gerçek ile Ömer Adıgüzel, kaçarken polise ateĢ ettikleri iddiasıyla polis tarafından vuruldular.
Olayda polis memuru Ufuk Eren‟in de yaralandığı belirtildi.
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde 19 Kasım gecesi, bir parkta oturan iki kiĢiye “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle
polis ekiplerinin ateĢ açması sonucu üzerinden “Davut Kömür” adına düzenlenmiĢ bir ehliyet çıkan bir kiĢi yaĢamını
yitirdi. Devriye görevi yapan motorize polis ekiplerinin, Saadetdere Mahallesindeki bir parkta bulunan iki kiĢiye
kimlik kontrolü yapmak üzere motorlarından indikleri sırada, bu kiĢilerin ''Dur'' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçtığı,
polislerin durdurdukları 34 M 5472 plakalı Esenyurt-Avcılar hattında çalıĢan minibüsler baĢka bir sokaktan girerek
Ģüphelilerin önünü kestiği, minibüse ateĢ açan Ģüphelilere polis memurlarının karĢılık vermesi üzerine çatıĢma
yaĢandığı, çatıĢmada polis memuru Oğuzhan Vural ile minibüs sürücüsü Ġsmail DurmuĢ‟un yaralandığı, Vural
tarafından vurulan bir Ģüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
27 Kasım günü Konya‟nın Selçuklu Ġlçesi‟nde, ġerife Akkanat Ġlköğretim Okulu‟nda “hırsızlık yapıldığı” ihbarı alan
ve okula gelen polis ekiplerinin okuldan çıktıkları ileri sürülen üç çocuğa ateĢ etmesi sonucu S.K. (16) isimli çocuk
sırtından vurularak ağır yaralandı. Okulunun kantinine 4 kiĢinin girdiği ihbarını alan polis ekiplerinin geldiğini fark
eden zanlılardan 3'ü kaçmayı baĢarırken, okul penceresinden atlayarak kaçmaya çalıĢan S.K. (16) silahla sırtından
vuruldu. SK‟nnı silahla vurulması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan Bosna Hersek Polis Merkezi ve Selçuklu Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü araĢtırma ekiplerinde görevli polis memurları M.Ç ve M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından 1
Aralık günü tutuklandı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ortopedi servisinde tedavisi süren
S.K'nin ierleyen günlerde hayati tehlikeyi atlattı. S.K. ile birlikte olay yerine geldiği belirtilen ağabey T.K. ve iki
arkadaĢı O.Ç. ile O.Ç. ise sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Mersin‟de 28 Kasım günü, “PKK'nın kuruluĢ yıldönümü” nedeniyle Siteler Polis Merkezi'ne molotof ve havai fiĢek
attığı iddia edilen yaklaĢık 400 kiĢilik gruba polis müdahale etti. Göstericiler arasındaki ġ.A. (16) ateĢli silahla sağ
omzundan yaralandı. Yaralı gösterici Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı'nın Diyadin Ġlçesi'nde 2 Aralık günü, BarıĢ ve Demokratik Çözüm Gruplarını karĢılama etkinliğinin ardından
yürüyüĢe geçen kitleye yapılan müdahaleyle baĢlayan olaylarda, M. Sait Sarıhan isimli kiĢi gaz bombası isabet
etmesi sonucu ağır yaralanarak Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 Aralık günü Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, barıĢ gruplarının da katıldığı DTP Mitingi sonrası yapılan yürüyüĢe
polis tarafından yapılan müdahale sonrası çıkan olaylar sırasında, Nizam Kırkağaç ve Faruk Diri isimli kiĢiler
baĢlarına gaz bombası isabet etmesi sonucunda ağır yaralandı. Faruk Diri, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde
yapılan ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi. Nizam Kırkağaç'ın tedavisi ise Yüksekova Devlet
Hastanesi'nde gerçekleĢtirildi.
Diyarbakır‟da 6 Aralık günü düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan
olaylarda Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem (23) yakın mesafeden açılan ateĢ sonucu kaldırıldığı hastanede
yaĢamını yitirdi. Açılan ateĢ sonrası bir kurĢunun Erdem'in sırtından girip akciğerini parçaladığı, diğer kurĢununun
ise kafasını sıyırdığı belirtildi. 12 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Elvan Koçer, olaylar sırasında
elindeki telefonla görüntü aldığını, Aydın Erdem‟in vurulduğu anı da çektiğini, bu görüntüleri daha sonra Gün TV‟ye
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verdiğini, olay sırasında polislerin arasında bulunan siyah montlu bir adamın göstericilere doğru ateĢ açtığını,
içlerinde üzerinde polis yazılı giysi olmayan kiĢinin bu Ģahıs olduğunu ancak polislerle beraber hareket ettiğini
belirtti.
6 Aralık günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, barıĢ grupların ziyareti sonrası yürüyüĢe geçen kitleye polisin yaptığı
müdahale sırasında boynuna gaz bombası isabet eden Azat Yiğit yaralandı. Yiğit, ġemdinli Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
6 Aralık günü ġırnak'ın Silopi ilçesinde, gösteri yapan grup ile polis arasında çıkan çatıĢma sırasında akrep tipi
polis aracının 5 yaĢındaki Yasemin Yakaemir'e çarptığı iddia edildi. Yaralanan Yakaemir, Silopi Devlet
Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
6 Aralık günü ġırnak'ın Silopi ilçesinde, belediye çalıĢanı Fırat AtılmıĢ, Cudi Mahallesi'ne giden su Ģebekesinin
vanasını açmaya çalıĢırken, gösteri yapan gruba müdahale eden polisin attığı gaz bombasının baĢına isabet
etmesi sonucu ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan AtılmıĢ, burada yapılan ilk müdahalenin
ardından ġırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Silopi Belediye BaĢkanı Emin Toğurlu, kontrolsüz bir Ģekilde gaz
bombası atıldığını belirterek, polislere tepki gösterdi.
7 Aralık günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, yürüyüĢ düzenleyen gruba müdahale eden polisin attığı gaz
bombasının isabet ettiği Ġrfan Öztürk adındaki vatandaĢ yaralandı. Öztürk, ġemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan
ilk müdahalenin ardından, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.
8 Aralık günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek”
amacıyla düzenlenmek istenen yürüyüĢe polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında baĢlarına gaz
bombası isabet Mustafa AĢan ve Zeydan Aslan, BaĢkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
10 Aralık günü Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde, “Abdullah Öcalan‟ın tutukluluk koĢullarını protesto etmek“ amacıyla
Dağlıoğlu Mahallesi‟nde gerçekleĢtirilen gösteri sırasında saldıran polis ile eylemciler arasında çatıĢma çıktı. Olay
sırasında polisler gerçek mermi kullandı. Polislerin açtığı ateĢ sonucunda ismi öğrenilemeyen bir çocuk ayağından
yaralandı.
10 Aralık günü Van'da, DTP Van Ġl Örgütü tarafından, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve yaĢanan
olaylarda polisin müdahalesi ile gözaltıları protesto etmek” amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polisin müdahalesiyle
baĢlayan olaylarda panzerin çarptığı Felemaz TaĢkıner isimli vatandaĢ ağır yaralandı. Ayaklarında kırıkların olduğu
belirtilen TıĢkıner, Van Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.
12 Aralık günü Hakkâri‟de, DTP'nin kapatılması ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto
etmek” amacıyla düzenlenen gösterilere polis ekipleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Kullanılan gerçek
mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan C.A. (11) ve M.S. (13) isimli çocuklar Hakkari Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
12 Aralık günü Hakkâri‟de, “DTP'nin kapatılması ve Abdullah Öcalan'ın Cezaevi koĢullarını protesto etmek”
amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polisin yaptığı müdahalede, T.Ö. (14) isimli çocuk sırtına isabet eden plastik
mermiyle yaralandı. T.Ö., Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
21 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Selim Tekel (1992), 28 Kasım günü Kayapınar‟da saldırıya
uğrayan AKP ilçe binasına bakmaya gittiğini, binanın merdivenlerinden baktığından camlar kırıldığıı ve içerisinini
karanlık olduğunu gördüğünü, aĢağı inmek için arkasını döndüğümde baçağından vurulduğunu belirtti. Tekel,
kurĢunun sağ bacağının arka kısmından girip önden çıktığını, yere düĢtükten yaklaĢık yarım saat sonra polis
geldiğini, ambulansla Devlet Hastanesi‟ne oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne
kaldırıldığını belirtti. Tekel, olay günü gelen polislerin silahı bekçinin sıktığını söylediğini iddia etti. Emniyet yetkilileri
ise, AKP Kayapınar Ġlçe binası önüne gelen bir grubun binayı önce taĢladığını, ardından da yanlarında getirdikleri
molotofları binanın içine attığını, parti binasında görevli ve Emniyet Müdürlüğü'nde kadrolo bekçi olarak görev
yapan güvenlik görevlisinin açtığı ateĢte Selim Tekel isimli göstericinin bacağından vurulduğunu belirtti.
27 Aralık gecesi Ankara‟da, arkadaĢının doğumgününü kutlamak için Çankaya Ġlçesi‟nde bulunan bir bara giden
Emrah Gezer (29) Kürtçe Ģarkı söylediği gerekçesiyle bir özel harekat polisi Serkan Akbulut tarafından vurularak
öldürüldü. Polis memuru Serkan Akbulut ağabeyi Levent Akbulut ve Sinem Uludağ saat 03.00 sularında HoĢdere
Caddesi‟ndeki Filika Bar‟a geldi. Bu sırada Diyarbakır Nüfusuna kayıtlı Emrah Gezer ağabeyi Ramazan Gezer ile
kız arkadaĢları Tülay Türk ve Gülay Türk‟te aynı bara geldi. Bardaki normal program bittikten sonra Emrah Gezer
içinde bulunduğu gruba Kürtçe Ģarkı söyleme baĢladı. Burada polis memurun içinde bulunduğu gruptan Sinem
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Uludağ “Siz PKK‟lı mısınız, burada da bizi buldunuz, pis Kürtler” diye Ģarkı söyleyenlere hakaret etti. Uludağ‟ın
sözleri üzerine tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Kavganın ilerlemesi üzerine Sinem Uludağ, yanında bulunan polis
memuruna ve ağabeyine “ne biçim erkeksizin, bunlara sıkın” dedi. Kavga sırasında Uludağ‟ın yanında bulunduğu
kuru sıkı tabancası da yere düĢtü. Kavga esnasında Ramazan Gezer de “taĢınması ve bulundurması yasak
tabancanın kabzası” ile Sinem Uludağ‟ın omzuna vurdu. Bu sırada polis Akbulut, tabancasıyla rastgele ateĢ
etmeye baĢladı ve Emrah Gezer hayatını kaybetti. Savcılık iddianamesinde Sinem Uludağ‟ın azmettirmesi sonucu
polisin barda bulunan Zafer ġimĢek‟i de öldürmeye kalkıĢtığı öne sürüldü. KardeĢini kaybeden Ramazan Gezer
savcılığa verdiği ifadesinde belirtildiğinin aksine olayda kesinlikle silah kullanmadığını belirtti. Polis Memuru Serkan
Akbulut ise ağabeyinin tartaklanması ve karĢı tarafın üç el silah sesi gelmesi üzerine beylik tabancası ile aralıklı
olarak bir Ģarjör kendini savunmak için ateĢ ettiğini belirtti. ġüpheli Sinem Uludağ ise atılı suçlamayı reddetti.
Emrah Gezer'e ateĢ ederek ölümüne sebep olan özel harekat polisi tutuklandı.
I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar
Diyarbakır'ın Hazro Ġlçesi'ne bağlı KırmataĢ (Zoxbirin) Köyü'nde 25 Mart günü, hayvanlarını otlatmaya götüren
Nesif Orakçı (19) ile köy korucuları arasında çıkan kavga köydeki aileler arasında devam etti. Kavga sonucunda
Nesif Orakçı 26 Mart günü korucular tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından Nesif'in kızkardeĢi Leyla Orakçı
(17) köydeki korucu evine gitti. Ancak Leyla Orakçı da korucuların silahlı saldırısına uğradı. Belinden giren ve
karnından çıkan kurĢunla ağır yaralanan Leyla Orakçı hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası köyde bulunan ve ismi
öğrenilemeyen 9 köy korucusu jandarma tarafından gözaltına alındı.
25 Nisan günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde, OnbaĢılar Köyü'nde geçici köy koruculuğu yapan Altun ile Engir
aileleri arasında çıkan silahlı çatıĢmada Songül Karatogül (8) yaĢamını yitirdi. Koruculardan Basri Altun ve Nasri
Altun da yaralandı. Olayla ilgili baĢlatılan soruĢturma kapsamında gözaltına alınan korucu Doğan Altun ve Mahmut
Engir tutuklandı. Diğer bir korucu Doğan Altun da 7 Mayıs günü tutuklandı.
4 Mayıs günü Mardin ili Mazıdağı ilçesi Bilge (Zangırt) köyünde korucular tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu
44 kiĢi (Köy muhtarı Hacı Halim Çelebi, Hüseyin Çelebi (1), Abdulvahap Çelebi, Cemil Çelebi, Cemil Çelebi,
Abdulkadir Çelebi, Mehmet Çelebi, Kenan Çelebi, Ali Çelebi, ġükrü Çelebi (15), Kerim Çelebi, Murat Çelebi, SavaĢ
Çelebi, Halil Çelebi, Salih Çelebi, Halime Çelebi, ġükran Çelebi (6), Arife Çelebi, ġükriye Çelebi, Sevgi Çelebi,
Muhittin Çelebi, Fesih Çelebi, Abdullah Çelebi (3), Emine Çelebi, Zekiye Çelebi, Mehmet Salih Çelebi, Salih Çelebi,
Yıldız Çelebi, Seniha Çelebi, ġehmuz Çelebi, Seyri Çelebi, Neriman Çelebi, Sevim Çelebi, Yasemin Çelebi (6),
Ayhan Çelebi, Mithat Arı, Habib Arı, RuĢen Arı (3), Kafiye Arı, Abide Akyol, Orhan Akyol, Kevser Akyol, Mehmet
Akyol ve köy imamı Hacı Kazım Bozan) yaĢamını yitirdi, 3 kiĢi de yaralandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 10
kiĢiden 8'i tutuklanırken, katliam sonrası ĠHD ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından oluĢturulan bir heyet bölgede
incelemelerde bulundu ve bir rapor hazırladı. Heyet, hazırlanan raporda katliamda ġeyhan Jandarma Karakolu‟nun,
yani kamu otoritesinin ciddi ihmalkârlığı olduğunu, olay olduktan bir buçuk veya iki saat sonra köye intikal edildiğini,
koruculuk sisteminin bölgede yaratığı tahribatın bir an önce giderilmesi ve koruculuk sisteminin kaldırılması
gerektiğini belirtti. Not: Olaya iliĢkin ayrıntılı bilgi için hazırlanan özel rapora bakınız.
Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde Aydın Karaca adlı vatandaĢ 11 Haziran günü korucu Orhan Tülay ve babası Mecnun
Tülay'ın saldırısına uğradı. Bıçakla ağır yaralanan Karaca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi Kalp
Damar Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra korucular Orhan Tülay ve Mecnun Tülay gözaltına
alındı. Mecnun Tülay tutuklanırken, Orhan Tülay ise serbest bırakıldı. Yoğun bakımdan çıkarılan Aydın Karaca,
“Ben arabamla seyir halindeyken traktörle karĢıma çıktı. Bana yol vermemesi üzerine tartıĢmaya baĢladık.
Traktörden inen Mecnun Tülay bana sopayla saldırırken, Orhan Tülay kalbimin alt kısmında beni bıçakladı” dedi.
Aydın Karaca'nın kardeĢi Giyasettin Karaca ise “KardeĢimi bıçaklayan Orhan'dır ama babası tutuklanıyor. Babası
oğlunun koruculuktan atılmaması için suçu üzerine almıĢ. Bu açıdan adaleti yanıltmıĢlardır” dedi.
25 Temmuz günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap ilçesi BeĢağaç Köyü'nden Günyüzü Köyü'ne gitmekte olan DTP üyeleri
Necmi Ölmez ile Ferhat ErdiĢ silahla öldürülmüĢ olarak bulundu. Cinayetlerin iĢlenmesinden yaklaĢık 2 ay sonra,
BeĢağaç köyüne yapılan baskın sonucu gözaltına alınan ve aralarında 2 korucubaĢının da bulunduğu 6 korucu
çıkarıldıkları BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede ifade veren BeĢağaç KorucubaĢı Ġhsan Acer ile Günyüzü KorucubaĢısı Cemil Oğurlu, Zedan
Acer, Reber Akdoğan, Yunus Akdoğan, Nasır Akdoğan, `Kasten adam öldürmek` suçundan tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Ġki DTP`li`nin öldürüldüğü olay Ģöyle geliĢti; olayın faillerinden Zeki Akdoğan, asker kaçağı olması
nedeniyle askerlik için baĢvuru yaptı. Akdoğan, askere gitmeden önce öldürülen Ölmez ve ErdiĢ``n el konulan cep
telefonlarını saklaması için eĢi S.A.`ya verdi. Parasız kalan S.A. telefonu bir cep telefonu bayiine 35 TL`ye sattı.
Bayiinin de bir vatandaĢa sattığı telefonlar, jandarmanın teknik takibine takıldı. Telefonun nereden alındığının takip
edilmesi üzerine, S.A. Cizre`de jandarma tarafından gözaltına alınarak BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcısı`na ifade
verdi. Ġfadesi doğrultusunda telefonu eĢinden aldığını söylemesi üzerine, Bilecik Gölpazarı`nda askerlik yapan Zeki
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Akdoğan gözaltına alınarak, BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığı`nda ifade verdi. Akdoğan`ın her Ģeyi itiraf etmesi
üzerine 6 korucu da gözaltına alınarak, `Kasten adam öldürmek` suçundan tutuklandı.
25 Temmuz günü Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesine bağlı BoĢat (Boyunlu) köyünde gerçekleĢen düğünde KaleĢnikof
silahı ile “havaya ateĢ açtığı” iddia edilen Hüsamettin Meygil isimli korucu, düğünü izleyen Ġbrahim ĠĢnel (14) isimli
çocuğu vurdu. ĠĢnel‟in, çene atından girerek yanağından dıĢarı çıkan kurĢunla yaralandığı belirtildi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 2 Ağustos günü, Dedebulak köyüne bağlı AĢağı ve Yukarı Doğuvan mezrasında yaĢayan
ġemsikan aĢiretine mensup korucu iki aile üyeleri arasında eski bir husumetten dolayı silahlı çatıĢma çıktı. Ot
biçmeye giderken karĢılaĢan ve birbirlerine uzun namlulu silahlarla saldıran köylüler arasında baĢlayan çatıĢma
gece geç saatlere kadar sürdü. Olayda ReĢit Yardımcı Abdullah Yardımcı ve Halil AktaĢ adlı korucular yaĢamını
yitirirken 4 kiĢi yaralandı.
Van‟ın Çatak Ġlçesi'ne bağlı Kaçit Köyü'ne bağlı Seak Mezrası'nda 10 Ağustos günü, korucu olan Tahsin Semo ve
Mustafa Semo isimli iki kardeĢ arasında çıkan kavga sonucu Tahsin Semo korucu silahı ile Mustafa Semo'nun
evine baskın düzenleyerek taradı. Saldırıda Mustafa Semo olay yerinde yaĢamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen eĢi
ise ağır yaralandı. Yaralı, Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Tahsin Semo ise gözaltına alındı.
8 Eylül günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi'ne bağlı PeriĢan Köyü'nde, koruculuk yapan SubaĢı Ailesi ve ilçe
merkezinde oturan Ünal ailesi arasında alacak verecek meselesi yüzünden ilçe merkezinde çıkan tartıĢma kavgaya
dönüĢtü. Kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu Aziz Ünal (50) hayatını kaybederken, Akif Ünal ağır yaralandı.
11 Eylül günü ġanlıurfa‟nın Akçakale Ġlçesi‟nde, Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün taĢımalı eğitim ihalesine
katılmak isteyen Müslüm ġahin (53) ve Hacı Kaya, ihalenin sonunda ilçeden ayrılırken geçici köy korucularının
silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Müslüm ġahin yaĢamını yitirirken Hacı Kaya da yaralandı. Ġhaleye, daha önce
de sorunları bulunan Sarande aĢireti üyelerinden Arap kökenli Faysal Yılmaz ile Suruç‟tan gelen DTP‟li Müslüm
ġahin katılırken, Faysal Yılmaz‟ın kazandığı ihale sonrası, ihaleye yeğeni Hacı Kaya ile birlikte gelen Müslüm
ġahin, polise baĢvurup tehdit edildiğini belirterek yardım istedi. Talep üzerine polisler, ġahin ve yeğeninin
bulunduğu minibüse ilçe çıkıĢına kadar eskortluk yaptı. Ġlçeden yaklaĢık 10 kilometre uzaklaĢan ġahin‟in bulunduğu
araç, yolu kesen bazı kiĢiler tarafından çapraz ateĢe alındı. Saldırıda Müslüm ġahin yaĢamını yitirdi, yeğeni Hacı
Kaya ise yaralandı. Müslüm ġahin‟in yakınları saldırganların korucu olduğunu iddia ederken, saldıranların korucu
olmadığını belirten yetkililer, saldırganların yaĢadığı köyde korucuların bulunmasının böyle bir yanlıĢ anlamaya
meydan vermiĢ olabileceğini iddia etti.
12 Eylül günü Batman‟da, Akça Köyü‟nde yaĢayan ve anız yakma konusunda Recepler köyü korucularıyla tartıĢan
Mustafa GüneĢ ile Ramazan GüneĢ kardeĢlerin sığındığı akaryakıt istasyonuna rastgele ateĢ eden korucular, 5
kiĢiyi darp ederek ve silahla vurarak yaraladı. Recepler Köyü yakınlarındaki tarlalarında anızları yakan Akça
Köyü'nde oturan Ramazan ve Mustafa GüneĢ kardeĢler, Recepler Köyü korucuları ile yaĢadıkları tartıĢma sonrası
bir akaryakıt istasyonuna sığındılar. Ġki kardeĢin kendilerine teslim edilmesini isteyen korucular, daha sonra etrafa
rastgele ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu Cihan Yurdem, Özgür Yurdem, Hakkı Yurdem, Sedat Ġlkgün ve Mehmet
Konaç yaralandı. Akaryakıt istasyonu sahibi Tevfik Yurdem, kendilerine sığınan iki kiĢiyi teslim etmek zorunda
kaldı. Korucular Ramazan ve Mustafa GüneĢ kardeĢleri tartaklayarak döverken gelen jandarma tarafından son
anda kurtarıldı. Yaralı 5 kiĢi Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sedat Ġlkgün'ün
sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu bildirildi. Akaryakıt istasyonunda bulunan Mehmet Konaç'a ait 06 EJP 47
plakalı araca taĢ ve sopalarla saldıran korucuların, araç içindeki 21 bin TL parayı da aldığı iddia edildi. Korucuların
aĢtığı ateĢ sonucu, akaryakıt istasyonundaki pompanın koruma tavanında çok sayıda kurĢun izi olduğu görüldü.
Akaryakıt istasyonu sahibi Tevfik Yurdem, iki kiĢiyi sonradan koruculara teslim ettikleri halde istasyonlarının
rastgele tarandığını belirtti. 150 kiĢilik köylü grubuyla neye uğradıklarını ĢaĢırttıklarını belirten Yurdem, “Canımızı
zor kurtardık. Durumu jandarmaya ilettiğimiz halde kolluk kuvvetleri yarım saat sonra ulaĢtı. Ġstasyonumuzda 250
bin TL'lik zarar var. Koruculardan davacıyız” dedi.
16 Eylül günü ġanlıurfa'nın Ceylanpınar Ġlçesi'nde, Yoncalı (Duavê) Köyü korucuları ile Demir Ailesi fertleri
arasında çıkan ve silahlı çatıĢmaya dönüĢen kavgada, yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen 13 yaĢındaki bir çocuk
göğsünden aldığı tek kurĢunla olay yerinde yaĢamını yitirdi.
4 Ekim günü Diyarbakır'ın Eğil Ġlçesinde, Terkan Bölgesi MeĢeler (Ġnciya) Köyü'nde akĢam saatlerinde korucu olan
kiĢiler ile köylüler arasında, korucu ve köylülerin ortak kullandığı ormanlık ve meralık alanda sürekli ağaç
kesiminden kaynaklı tartıĢma çıktı. TartıĢma sonrasında KorucubaĢı Mehmet Baran'ın etrafa rasgele ateĢ açtığı
öne sürülürken, bu sırada olay yerine yakın olan Hasan Hüseyin Baran (15) isimli çocuk sol gözaltı çene üstünden
aldığı kurĢunla yaralandı. Yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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4 Ekim günü Diyarbakır'ın Dicle Ġlçesinde, Arı Köyü'nde korucu olduğu belirtilen Gürkan ailesinin düğünde havaya
ve etrafa rasgele açılan ateĢ sonucu Remziye GörmüĢ (10) isimli kız çocuğu baĢının arka kısmından aldığı
kurĢunla ağır yaralandı. Diyarbakır Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına
alınırken, bir korucunun gözaltına alındıktan hemen sonra serbest bırakıldığını belirten GörmüĢ ailesi, Savcının
araĢtırma yapmamasının olayın örtbas edilmeye çalıĢıldığının göstergesi olduğunu iddia etti.
3 Kasım günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Tütünlü (Evliya) Köyü'nde evlerini sel sularından korumaya
çalıĢan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada Haci Yıldız (65) adlı kadın vurularak öldürüldü,
Muhacir Yıldız (35) ve Nazil Yıldız (15) ise yaralandı. Saldırının korucu Azizhan AtıĢ'ın silahıylagerçekleĢtiği
belirtilirke, olaydan sonra köye giden ve yaptığı çalıĢmaları raporlaĢtıran DTP'li Ġl Genel Meclis Üyesi Murpenç
Uysal, köyde her iki tarafın da korucu olduğunu belirtti.
4 Kasım günü Diyarbakır`ın Ergani ilçesi giriĢinde, Yolbulan köyü korucularından Ġsmail Akyol ile oğlu Abbas
Akyol`un Necmettin Aras`ın kullandığı 21 EU 070 plakalı otomobilin uzun namlulu silahlarla taraması sonucu,
araçta bulunan Necmettin Aras ile Süleyman, ġevki ve Zeynep Aras yaĢamını yitirdi. YaĢamını yitiren 4 kiĢinin
cenazesi Ergani Devlet Hastanesi Morgu`na kaldırılırken, Ergani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı yapan
köy korucuları Abbas ve Ġsmail Akyol`la birlikte 9 kiĢiyi gözaltına aldı. Saldırıdan yaklaĢık 1 ay önce, 1 Ekim 2009
tarihinde ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Belkıza Aras, Azıklı (Mego) köyünde yaĢayan Necmettin
Aras‟ın eĢi Perihan Aras`ın korucubaĢı olan amcası ve korucu olan babası ile ağabeyi tarafından tehdit edilip,
kendisinden zorla rüĢvet istendiğini belirtmiĢti. Jandarma ve savcılığa baĢvuran aile, 1 yıl önce Perihan Akyol ile
evlendiğini ve ardından eĢinin korucu olan ailesi tarafından sürekli rahatsız edildiğini söylemiĢti.
8 Kasım günü Van'ın BaĢkale ilçesine bağlı Esenyamaç (XaĢkan) Nehlecewaz Mezrası'nda bir tarafın korucu
olduğu belirtilen husumetli iki aile arasında bir düğün sırasında çıkan silahlı kavgada Erdem Atli, Behzat Akkaya,
Vahdettin Akkay ve Yavuz Akkaya öldü, Halil Ġbrahim Parlak, Teoman Atli, Mutalip Parlak, Bilal Akkayave Burhan
Teker'inde aralarında bulunduğu 8 kiĢi yaralandı. Olayın ardından ilçede bulunan korucuların silahları Vali Münir
Karaoğlu'nun talimatıyla toplanmaya baĢladı.
Hakkari‟nin TaĢbaĢı Köyü‟nde ikamet eden Demir ve Çiftçi aileleri arasında 14 Aralık günü yaĢanan ve korucu
silahlarının kullanıldığı kavgada, Fuat Çiftçi isimli kiĢi yaĢamını yitirdi, 7 kiĢi de yaralandı.
15 Aralık günü MuĢ‟un Bulanık ilçesinde, DTP‟nin kapatılmasını protesto eden gruba bir manifaturacı dükkanından
KalaĢnikof tüfekle açılan ateĢte Kemal Ağca ve Necmi Erol öldü, Hamdullah Güvercin, Sadık Çiftçi, Cüneyt Çelik,
Kenan Gündüz, Heybet Kondu, Abdulkerim Çelik, Lokman Sönmez ve Ozan Korkmazer yaralandı. Saat 11.00
sıralarında AslanpaĢa Caddesi üzerinde bulunan kapatılan DTP‟nin ilçe binası önünde, basın açıklaması
yapacaklarını söyleyen bir grup toplandı. Bu sırada olaylar çıkabileceği ihtimaliyle bazı esnaf iĢyerini kapattı. Kısa
sürede sayıları 1500‟e yaklaĢan kalabalık burada DTP‟nin kapatılmasını protestoya baĢlarkan, saat 12.00
sıralarında ġehit Üsteğmen Suat Ġsakoğlu Caddesi‟nde manifaturacılık yapan Turan Bilen, otomobilinin ve iĢyerinin
tahrip edildiği iddiasıyla göstericilere KalaĢnikof tüfekle ateĢ açtı. Polis ateĢ açan manifaturacı Turan Bilen‟i (39)
gözaltına alırken, Mardin doğumlu Bilen‟in kalaĢnikof tüfeğinin ruhsatlı olduğu ve gönüllü korucu belirtildi. Turan
Bilen (39) ve kardeĢi 16 Aralık günü tutuklandı.

I.3. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
16 Aralık günü Ġstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde, yakınını muayene olması için hastaneye
getiren Murat Kılıç (25) isimli vatandaĢ, bilinmeyen bir nedenle tartıĢtığı hastanenin özel güvenlik görevlilerinin biri
tarafından sırtının 2 farklı yerinden bıçaklandı. Kılıç'a ilk müdahale hastanedeki doktor ve hemĢireler tarafından
yapıldı. Kılıç, buradan ambulansa bindirilerek Taksim Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıĢan
3 güvenlik görevlisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

I.4. Yargısız Ġnfaz Davaları
Baran Tursun
25 Kasım 2007 tarihinde Ġzmir‟in KarĢıyaka ilçesi Bayraklı semtindeki Smyrna Meydanı‟nda, “dur ihtarına uymadığı”
gerekçesiyle ateĢ açarak Baran Tursun (20) adlı kiĢiyi öldüren polis memurları hakkında açılan dava 2009 yılıında
devam etti. KarĢıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Baran Tursun adlı genci
öldürdüğü ifade edilen polis Oral Emre Atar'ın yargılandığı dava ile "delilleri yok etmek" ve "resmi evrakta
sahtecilik"ten 10 polis hakkında açılan davayı birleĢtirdi. 6 Mart 2009 tarihinde görülen duruĢmada, evrakta
sahtecilikle ve delilleri karartmakla suçlanan polisler dinlendi. Olay yerinde düzenlenen belgelerle ilgili suçlanan
polisler, evrakta sahtecilik yapmadıklarını ve iĢlemlerinin usule uygun olduğunu savundu. Çapraz sorguya
geçildikten sonra, müdahil avukatlardan Bahattin Özdemir, sık sık müdahale eden mahkeme baĢkanına "Soru
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sorma hakkımızı engelliyorsunuz. Sanık avukatı gibi davranıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme baĢkanı da
suçlamaların yersiz olduğunu, müdahil avukatların sorularını "yönlendirmeli" olarak sorduğunu ve buna müdahale
ettiğini söyledi. TartıĢmanın yatıĢmasının ardından 112 Acil Servisinde görevli Erol Elefe, Mesut Aslan ve TEDAġ'ta
çalıĢan Erdal Ceylan'la trafik polisi Mustafa Aslan tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Baran Tursun'un vurulmasının
ardından olay yerine gittiklerini ve ilk etapta olayı trafik kazası olarak algıladıklarını ancak hastanede yapılan
muayene sonucu Baran Tursun'un baĢından vurulduğunu öğrendiklerini anlattı. DuruĢmada söz alan Mehmet
Tursun, fizik profesörlerine yaptırdıkları incelemelerde oğlunun vurulduğu pozisyonda kurĢunun sekme ihtimalinin
olmadığı yönünde görüĢ belirttiklerini ifade ederek, "Bu nedenle biz Ankara Jandarma Kriminal Ġnceleme
Kurulu'ndan uzmanların bu konuda bir rapor hazırlamasını talep ediyoruz" dedi. Savcıysa, Mehmet Tursun'un bu
talebinin yerinde olmadığını söyleyerek Adli Tıp Kurumu'nda gelen raporun incelenmesi ve eksik tanıkların
dinlenmesi için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini istedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nda gelen balistik raporun
incelenmesine ve eksik tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruĢmayı 7 Mayıs'a erteledi. 7 Mayıs günü görülen
duruĢmada, aran Tursun'u öldüren polisin ilk duruĢmada tahliye edilmesine tepki gösterdikleri için Tusun Ailesi'nin
üç üyesini "adil yargılamaya etkilemeye teĢebbüs" ve "kamu görevlisini tehdit iddiasıyla yargılayan Hakim Arif
Atılgan davadan çekildi. Atılgan, Baran Tursun‟un ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru Oral Emre
Atar‟ın yargılandığı KarĢıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruĢmasında üye hakim olarak görev
yaptığını anımsatarak, bu mahkemeye yeni atandığını ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri
uyarınca davaya bakmasının mümkün olmadığını açıklayarak davadan çekildi. Dava 20 Mayıs günü sonuçlandı.
KarĢıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruĢmaya Baran Tursun`un babası Mehmet Tursun, annesi Berrin
Tursun, kardeĢi ġelale Tursun, delilleri gizlediği iddiasıyla yargılanan 9 polis memuru ile avukatlar katıldı. Baran
Tursun`u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Oral Emre Atar ile delilleri gizlediği iddiasıyla yargılanan 1
polis memuru duruĢmaya katılmadı. Mehmet Tursun, duruĢmada, Türkiye`de polisin karıĢtığı adam öldürme
olaylarında polislerin delilleri gizlediğini, yalan beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. Tursun ailesinin avukatlarından
Nezahat PaĢa Bayraktar, sanığın doğrudan ateĢ ederek Baran Tursun`un ölümüne neden olduğunu belirterek,
``kasten adam öldürme`` suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tursun ailesinin avukatlarından Aysu Koç ise
delilerin gizlendiğini, sanıkların aĢamalarda birbiriyle çeliĢen ifadeler verdiğini öne sürdü. Sanık avukatlarından
Muammer Yurdakul ise olayın gerçekleĢtiği dönemde ``çok gizli`` ibareli yazılarla terör olaylarına karĢı daha uyanık
olunması konusunda ĠçiĢleri Bakanlığının emniyeti uyardığını, Ġzmir`de terör örgütü ĠBDA-C`ye yönelik
operasyonda da terör saldırısı planlarının ele geçirildiğini bildirdi. Avukat Tolga Yurdakul ise olayın ardından ĠçiĢleri
Bakanlığının soruĢturma baĢlattığını ancak oğlunu kaybeden Mehmet Tursun`un yargıyı etkilemeye yönelik
giriĢimlerde bulunduğunu söyledi. Tursun`un BaĢbakanlığa gönderdiği dilekçenin Adalet Bakanlığına havale
edildiğini kaydeden Yurdakul, haklarında soruĢturma sürmesine rağmen delilleri gizledikleri iddiasıyla 10 polis
memuru hakkında dava açıldığını bildirdi. Yurdakul, “Bu olayda görevliler hukuka uygun olarak yapmaları gerekeni
yapmıĢ, delilleri toplamıĢtır. Oral Emre Atar `Hiç silah kullanmadım` diyebilir, bu dava bu noktaya gelmeyebilirdi
ancak kendisi samimi bir Ģekilde olayı anlatmıĢtır. Bize göre olay açıktır. Baran Tursun`un kafatasından çıkarılan
bir mermi çekirdeği parçası vardır. Bu çekirdek ancak sert bir cisme çarptığında parçalanması mümkündür.
Muhtemelen de asfalta çarpmıĢtır” dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan Oral Emre Atar`ın
``öldürme eylemini silah kullanmaya iliĢkin kanun hükmünü yerine getirmede kasıt olmaksızın sınır aĢarak iĢlediği``
kanaatine vardı. Sanığa TCK`nın 85/1 maddesi gereğince ``taksirin yoğunluğuna, kullandığı silahın tehlikeliliğine
göre`` önce 3 yıl hapis ceza verildi. Sanığın eylemini kasıt olmaksızın, sınırı aĢarak iĢlediğine karar veren
mahkeme heyeti, bu cezada 1/6 oranında indirime gitti ve cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Heyet, sanığın duruĢmalardaki
saygılı davranıĢı nedeniyle bu cezada da indirim uyguladı ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Delilleri
gizledikleri iddiasıyla yargılanan polis memuru sanıklar Veysel Aydın, Salih Tokucu, Aytekin AltınıĢık, Tayfun
Kazıcı, Bahadır Aksoy, Hasan TaĢan, Murat Masat, Kenan Duman, Hacı Ġsa Onur ve Aycan Bastur beraat etti.
Hıdır TaydaĢ ve Seydali TaydaĢ
3 Eylül 2007 tarihinde Tunceli‟nin Mazgirt Ġlçesi‟nin Gölek Mezrası‟nda Hıdır TaydaĢ ve Seydali TaydaĢ‟ın
Jandarma Özel Harekât Timi askerleri tarafından taranmasıyla ilgili Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askerî
Savcılığı‟nın yürüttüğü soruĢturma ġubat 2009‟da takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Hıdır TaydaĢ‟ın ağır yaralandığı
olay hakkında askerî savcılık, “askerlerin görev gereği zorunlu olan emri icra ettiklerini” belirterek gerekçesini Ģöyle
açıkladı: “ġüphelilerin alınan duyumla uyumlu olacak Ģekilde Mahmut Bulut‟un evine gelen ve 5 dakika sonra
ayrılan Ģahısların dur ihtarına uymamaları üzerine Ģahıslar „terörist‟ olarak değerlendirilmiĢtir. ġahısların
yakalanmalarını temin için ateĢ etmelerinin TCK‟nın 24. maddesinde yazılı kanun hükmünü ve yetkili merciden
verilen görev gereği, yerine getirilmesi zorunlu olan emri icra etmekten ibaret olduğu, Ģüphelilerin verilen istihbarat
bilgileri ile uyumlu olacak Ģekilde eve gelip giden ve ellerinde fener taĢıyan Ģahısları operasyon Ģartları içerisinde
terörist olarak değerlendirmelerinde üzerlerine atfedilebilecek kusurlu bir harekette bulunduklarının kabul
edilemeyeceği kanaati edinildi.”
Kemalettin Rıdvan Yalın
19 Ocak 2008‟de Ġstanbul‟da Hrant Dink‟in öldürülmesinin yıldönümünde yapılan anma gösterisinde çıkan olaylara
müdahale eden polis ekiplerinin eylemci olduğu düĢüncesiyle ateĢ ederek bacağından yaraladığı Kemalettin
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Rıdvan Yalın‟ı (52) vuran polis memuru Muhammed GiĢi‟nin yargılanmasına 28 Eylül 2009 tarihinde baĢlandı.
Kemalettin Rıdvan Yalın‟ı hedef gözeterek vurduğunu iddiasıyla Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen
duruĢmada polis memuru Muhammed GiĢi‟nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme baĢkanı bir sonraki
duruĢmayı 11 Mart 2010‟a erteledi.
ÇağdaĢ Gemik
27 Ekim 2008‟de Antalya‟da motosikletiyle gezen ÇağdaĢ Gemik‟i (18), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle
tabancasıyla vurarak öldüren tutuklu polis memuru M.E. hakkında “kasten adam öldürmek”ten ömür boyu hapis
istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 28 Nisan günü Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde gerçekleĢti.
DuruĢma nedeniyle adliye bahçesi ve çevresinde güvenlik önlemi alan Ġl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
ġubesi‟ne bağlı polis memurları duruĢmayı izlemeye gelen gruba slogan attıkları gerekçesiyle müdahale ederek
grubun bir kısmını adliye dıĢına çıkardı. Mehmet Ergin‟in tahliye talebinin reddedildiği duruĢma 26 Haziran 2009‟a
ertelendi. 26 Haziran günü görülen duruĢmada tutuklu polis Ergin'le ilgili müfettiĢlerin verdiği rapor okundu.
Savunma yapan Ergin, hedef gözeterek ateĢ etmediğini iddia etti. Bu sırada ÇağdaĢ Gemik'in amcasının kızı
Zümrüt Erdoğan ile salonda bulunan bir genç, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme BaĢkanı Mustafa Zeki
Söğüt, duruĢma salonunda sanığı tehdit ettikleri gerekçesiyle iki kiĢinin gözaltına alınmalarını istedi. Mahkeme
heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Davanın üçüncü
duruĢması 20 Ağustos günü görüldü. Mahkeme BaĢkanı Mehmet Zeki Söğüt, ÇağdaĢ Gemik'in vücutta giriĢ ve
çıkıĢı olan kurĢun yarası ile yaĢamını yitirdiğini, kanında uyuĢturucu ve alkol olmadığını belirten Adli Tıp Kurumu
raporunu okudu. Taraflar rapora itiraz etmezken, ÇağdaĢ Gemik'in avukatı Münip ErmiĢ, geçen duruĢma sonrası
adliye koridorlarında polisin Ģiddet uyguladığını belirterek “Geçen duruĢmada sanığın vicdanım rahat sözlerine
yakınları tepki göstermiĢti. Bir insan 18 yaĢındaki evladını kaybediyor. Ruh hali nasıl olabilir? Yakınları gözaltına
alındı, ağır Ģiddet gördü. Polis soruĢturma açtı. Mahkeme heyetinizden bu konuda Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi
verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme BaĢkanı Söğüt, talebi dinledikten sonra Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Piroğlu'ndan esas hakkında mütalaasını sunmasını istedi. Savcı Piroğlu, olayın bölgede uyuĢturucu ticareti ile
bilinen bir mevkide ve gündüz meydana geldiğini belirterek, “Ölen ile sanık arasında bir husumet bulunmuyor.
Sanığın öldürme kastı olmadığı anlaĢıldığından, olası kastla insan öldürmek suçundan ceza almasını talep
ediyorum” dedi. Gemik ailesinin avukatı Münip ErmiĢ bunun üzerine yazılı savunma için ek süre talep etti ancak
mahkeme baĢkanı “Deliller ortada, mahkemeyi sonuçlandıracağız” dedi. Avukat ErmiĢ'in talebi oy birilği ile
reddedildi. Bunun üzerine avukat ErmiĢ, “Savcılığın olası kast düĢüncesine katılmıyoruz. Polisin silah kullanma
yetkisi yoktur. Sanığın kastı öldürmektir. Kasten insan öldürme suçundan yargılanmasını istiyoruz” dedi. Polis
memuru Mehmet Ergin'in avukatı Süleyman ÇalıkuĢu da müvekkilinin „dur‟ iĢareti yaptığını, „makul Ģüphe‟ duyduğu
içinde durdurmak istediğini belirtti. Avukat ÇalıkuĢu, “Polis memuru kademe kademe görevini yerine getirmiĢtir.
Sanık iki defa kaçmıĢtır” dedi. Avukat ÇalıkuĢu, Ġzmir KarĢıyaka 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Baran
Dursun'u vuran polis memurunun 2 yıl 1 ay aldığı cezaya iliĢkin kararı mahkemeye sunarken, “Takdir yine de
mahkemenizdir ancak yattığı süre taksirli fiil suçu da gözönüne alınarak beraatini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme
BaĢkanı Mehmet Zeki Söğüt, „kasten insan öldürme‟ suçlamasıyla ömürboyu hapis cezası istemiyle açılan davada,
polis memuru Mehmet Ergin'in, Polis Selahiyet Kanunu'nu aĢtığını, „Olası kastla insan öldürme‟ suçundan TCK'nın
21-2 uyarınca 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. BaĢkan Söğüt, “Saygılı davranıĢları nedeniyle cezanın
16 yıl 8 ay hapis cezasına indirilmesine oy birliği ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi” dedi.
Antalya Bölge Ġdare Mahkemesi, ÇağdaĢ Gemik‟in ailesinin, “yargı görevini etkilemeye teĢebbüs” iddiasıyla
hakkında suç duyurusunda bulunduğu Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman hakkında soruĢturma izni
vermeme kararını bozdu. Seyman, ÇağdaĢ Gemik‟in öldürülmesi olayıyla ilgili Antalya Valliği Ġl Ġnsan Hakları Kurulu
adına Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟ndan bilgi istemiĢti. Gemik ailesi, bu nedenle Seyman hakkında „olaya iliĢkin resmi
görüĢ ileterek, yargının etki altına alınmaya çalıĢıldığını‟ öne sürmüĢtü.
Yasin KırbaĢ
18 Haziran 2008 tarihinde Ġstanbul‟da, Kadıköy Moda'daki Yoğurtçu Parkında kendisinden sigara isteyen Yasin
KırbaĢ'ı boynundan vuran sivil giyimli karakol polisi Bülent OkumuĢ ve KırbaĢ hakkında açıĢan dava 2009 yılında
devam etti. Davanın Kadıköy 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde 22 Ocak günü görülen 2. duruĢmasında Polis Bülent
OkumuĢ, olay günü Yasin'in yanında olan tutuklu arkadaĢları Ġsmail BoĢkuĢ ve Emrah Çağlıoğlu, müĢteki baba
Murat KırbaĢ ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatı RahĢan Aytaç hazır bulundu. Polis Bülent OkumuĢ, davanın 2.
duruĢmasında, 'müĢteki sanık' olarak Emniyetteki ifadesini tekrarladı. OkumuĢ, Moda Sahilinde tek oturduğu
sırada, Yasin KırbaĢ ve arkadaĢlarının olduğu 5-6 kiĢilik grubun yanına geldiğini ve Yasin'in kendisinden sigara,
vermeyince de cep telefonunu istediğini belirtti. OkumuĢ, Yasin KırbaĢ'ın kendisini, “Telefonunu vermezsen seni
öldürür, kayalıklara atarız” diye tehdit ettiğini iddia etti, bu sırada boğuĢmaya baĢladıklarını ve silahını çektiğini,
Yasin KırbaĢ'ın silahını almaya çalıĢtığı sırada bir el atıĢ aldığını ileri sürdü. Yasin KırbaĢ'ın babası Murat KırbaĢ,
konuĢmasında, oğlunun vurulduğunu ve hastanede olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. KırbaĢ, “Oğlum, bir
bayanla kayalıklarda oturan ve bira içen polis Bülent OkumuĢ'tan sigara istemiĢ. Polis de küfür etmiĢ. Oğlum da
'ayıp değil mi, niye küfür ediyorsun' demiĢ. Polis OkumuĢ, oğlumu yere yatırarak, beylik tabancasını çıkarıp,
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boynuna dayamıĢ ve bir el ateĢ etmiĢ. Olay böyle olmuĢtur” dedi. KırbaĢ, polis OkumuĢ'tan Ģikayetçi olduğunu
belirtti. KırbaĢ ailesinin avukatı RahĢan Aytaç, Yasin KırbaĢ hakkındaki yakalama kararı nedeniyle baĢka bir
hastaneye sevkinin yapılmadığını, mağdur edildiğini belirterek, Yasin hakkında bulunan yakalama kararının
kaldırılmasını istedi. Aytaç, polis Bülent OkumuĢ'un tutuklanmasını isteyerek, olay sırasında yanında bulunan cep
telefonuyla kiminle, nereyle görüĢtüğünün araĢtırılmasını talep etti. Polis OkumuĢ'un avukatı ise, Tunceli'de görevli
olması nedeniyle OkumuĢ'un duruĢmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, polis
OkumuĢ'un avukatının talebini kabul etti. Heyet, Yasin KırbaĢ için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak, silahla
yaralama sonucunda hayati tehlike geçirip geçirmediğinin, silahla yakalamanın yakın atıĢ mı, uzak atıĢ mı
olduğunun sorulmasına karar verdi, “Suçtan zarar görme” iddiasıyla polis OkumuĢ'un müdafi talebini de kabul etti.
Heyet, Yasin KırbaĢ'ın müdafii talebini de reddetmedi. Heyet, Yasin KırbaĢ “Yağmaya teĢebbüs”ten tutuklu bulunan
arkadaĢları Ġsmail BozkuĢ ve Emrah Çağluoğlu'yu tahliye etti, duruĢmayı erteledi. SHÇEK'te yetiĢen ve ardından
sokakta yaĢayan Yasin KırbaĢ, polis tarafından vurulduğu sırada omuriliği parçalandığı için felç geçirdi. Felç kalan
ve 7 aydır HaydarapaĢa Hastanesi'nde tedavi gören KırbaĢ'ın baĢka bir hastaneye yapılması gereken sevki ise, bir
önceki duruĢmada hakkında alınan yakalama kararı nedeniyle yapılamıyor. 26 Mart günü görülen duruĢmada
mahkeme heyeti, “Yasin KırbaĢ'ın silahla yaralama sonucunda hayati tehlike geçirip geçirmediğinin”, “silahla
yaralamanın yakın atıĢ mı, uzak atıĢ mı” olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp'tan istenen raporların beklenmesine
karar verdi. DuruĢma 23 Haziran 2009 tarihine ertelendi.
Murat Kasap
Adana'da Eylül 2006'da, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla Murat Kasap'ı (19) vurarak öldüren polis memuru
Ġ.H.Y.‟nin yargılandığı dava 29 Haziran 2009 tarihinde sonuçlandı. Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, Kasap'ı öldüren
polis memuru Ġ.Y.Y‟ye “taksirle insan öldürmek”ten 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, verilen ceza beĢ yıl süreyle
ertelendi. Karara tepki gösteren müdahil avukat GülĢen Battal, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sanık polis
ifadesinde “DüĢtüğüm yerde silah ateĢ aldı” demiĢ, Adlı Tıp Raporu‟ndaysa polisin kullandığı silahın düĢme,
çarpma ve sarsıntıyla kendiliğinden ateĢlenemeyeceği ortaya konulmuĢtu. Ehliyeti olmayan ReĢit Seven ve Murat
Kasap, 2006 yılında plakasız motorsikletle Ceyhan‟da dolaĢmaya çıkmıĢ, durumu fark eden polis ekiplerini görünce
kaçmaya baĢlamıĢtı. Kovalamaca sırasında mobilet virajı alamayıp devrilirken, mobileti kullanan Seven yaralanmıĢ
takipteki polislerden H.B, ReĢit Seven‟in yanına gelirken diğer polis memuru Ġ.H.Y de Murat Kasap‟ı takip etmeye
baĢlamıĢdı. Ġddianameye göre Ġ.H.Y, Kasap‟ı 20-25 metre kovaladıktan sonra üç el havaya ateĢ açtı, bu sırada
ayağı tökezleyerek yere düĢtü. Ayağa kalkarken silahı ateĢ aldı. Bu ateĢ sonucu Murat Kasap arka bel kısmından
vuruldu. Ellerini havaya kaldırarak “Vuruldum abi” diyen Kasap, Ceyhan Devlet Hastanesine götürürken, yolda
öldü. Ceyhan Cumhuriyet BaĢsavcılığı polis memuru Ġ.H.Y hakkında, „taksirle insan öldürme‟ suçlamasıyla dava
açtı. Adli Tıp Kurumu 12 Ocak 2009 tarihinde verdiği raporda, olay yerinde sanık polis memurunun dediği gibi dört
değil, beĢ adet kovan bulunduğunu ortaya koydu. Polis memurunun silahın yere düĢerken ateĢ aldığına dair iddiası
yine 20 Ekim 2008 tarihinde gelen raporla yalanlandı. Raporda, söz konusu silahın „horozu kurulu ve emniyeti açık‟
iken tetiğine 2 kilogram basınç yapılmadıkça düĢme, çarpma, sarsıntı gibi etkenlerle kendiliğinden ateĢ
edemeyeceği belirtildi. Silah horozu kurulu değil iken bunun 5 kilogram civarında olduğu vurgulandı. Murat
Kasap‟ın arkadaĢı ReĢit Seven, Murat‟ın peĢinden koĢan polis memurunun elinde silah olduğunu, bir süre sonra
beĢ-altı el silah sesi duyduğunu, karanlık nedeniyle polis memuru Ġ.H.Y.‟nin havaya mı yoksa Murat‟a mı ateĢ
ettiğini görmediğini anlattı. Kasap ailesinin avukatı GülĢen Battal, “Polis Ģahsı silah kullanmadan da rahatça
yakalayabilecek pozisyondadır” dedi. Ġ.H.Y, olaydan sonra iki ay hapis yatmıĢ, ilk duruĢmada serbest bırakılmıĢtı.
Ġ.H.Y. beĢ yıl suç iĢlemezse Kasap‟ı öldürmekten iki ay hapis yatmıĢ olacak.
Feyzullah Ete
Feyzullah Ete (26) isimli kiĢinin 21 Kasım 2007 tarihinde Ġstanbul Avcılar'da bulunan bir parkta otururken polis
memuru Ali Mutlu‟nun göğsüne attığı tekme sonucu ölmesi sonucu açılan dava 9 Nisan 2009 tarihinde sonuçlandı.
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmaya, tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Mutlu ile avukatları
Ali Çelik ve Halil Ġbrahim Koca, müĢteki sanık Ali Yavuz Oturakçı katıldı. Feyzullah Ete‟nin babası Fettullah ve
annesi Hayriye Ete de Ģikayetçi olarak avukatları Murat Nas ile birlikte duruĢmada hazır bulundu. Sanık avukatı
Koca, emsal teĢkil etmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarının bulunduğu bir dosyayı mahkeme heyetine
sundu. Aynı sanığın diğer avukatı Çelik de müvekkilinin maktule hiçbir etkili eylemde bulunmadığını öne sürerek,
alkolün etkisiyle saldıran Ete‟nin olay sırasında Mutlu ile birlikte yere düĢtüğünü savundu. Adli Tıp Kurumu‟nca
hazırlanan raporda, uzmanların "ölen kiĢinin göğsündeki izin verilen elektroĢok cihazıyla oluĢabileceğini" belirttiğini
vurgulayan Çelik, raporda Ete‟nin ölüm nedenleri arasında bunun detaylı bir Ģekilde anlatıldığını ifade etti.
Müvekkilinin Ete‟ye kimlik sormasıyla görev sınırlarını aĢmadığını da belirten Çelik, Ali Mutlu‟nun beraatını istedi.
Ete ailesinin avukatı Nas ise sanığın "kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti. "Memura
mukavemet" suçundan hakkında kamu davası açılan Oturakçı ise olayın mağduru olduklarını ifade ederek, "Bu
olay yaĢandıktan sonra sürekli olarak emniyet güçlerince karĢılaĢır hale geldim" dedi. Verilen aranın ardından
davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müĢteki sanık Oturakçı‟nın beraatını kararlaĢtırdı. Sanık polis memuru
Mutlu‟ya ise Oturakçı‟ya yönelik yaralama eyleminden dolayı 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu cezayı
açıklamayı erteleyerek, Mutlu‟nun 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasını kararlaĢtırdı. Mahkeme heyeti, Feyzullah
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Ete‟ye yönelik "yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan dolayı ise "tahrik ve kamu görevlisi olmasını
da dikkate alarak" Mutlu‟ya 5 yıl hapis cezası verdi. Fetullah ve Hayriye Ete çiftinin avukatı Murat Nas, duruĢmanın
ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı Yargıtay‟da temyiz edeceklerini belirterek, "Yazıktır. Hakimler,
cezadaki indirim haklarını çok cömertçe kullandılar" dedi.
Ramazan Dal
22 Mart 2008‟de Van‟da düzenlenen Newroz kutlamasına polis ekiplerinin kutlamanın izinsiz olduğu iddiasıyla
yaptığı müdahale sonucu kafasına isabet eden kurĢunla yaĢamını yitiren Ramazan Dal‟a (30) ölümünün üzerinden
1 yıl 13 gün geçmesinin ardından otopsi yapılması kararlaĢtırıldı. Ramazan Dal‟ın ailesinin avukatı Suat Çakmak‟ın
Ramazan Dal‟ın plastik kurĢunla değil gerçek kurĢunla öldürüldüğünü savunması üzerine Ġstanbul Adli Tıp Kurumu
Dal‟ın kafasının gönderilmesini istemiĢti.
Ġkbal YaĢar
23 Mart 2008‟de Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında çıkan olaylarda yaĢamını
yitiren Ġkbal YaĢar‟ın (29) ölümüyle ilgili hazırlanan fezleke, fezlekede yer alan Ġkbal YaĢar‟ın ajan olduğu ve PKK
tarafından öldürüldüğü ifadeleri gerçek dıĢı bulunarak Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 14 Nisan 2009‟da
iade edildi. Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı, fezlekede yer alan iddialara iliĢkin somut delil olmadığını, olay sırasında
kolluk güçlerinin silah kullandığını belirterek YaĢar‟ın kolluk güçleri tarafından öldürülmüĢ olabileceğine yönelik
neden bir soruĢturmanın yapılmadığını iade nedenleri arasında gösterdi.
24 Mart 2008‟de Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu Ġkbal YaĢar ve Fahrettin
ġedal‟ın ölümüyle sonuçlanan Newroz kutlamasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak Hakkâri Barosu‟nun
yaptığı suç duyurusu 2009 Nisan ayında takipsizlikle sonuçlandı.
Soner Çankal
Ankara Altındağ‟da Soner Çankal (17) adlı çocuğu, 19 Kasım 2008‟de vurarak öldürdüğü iddia edilen Ankara
AsayiĢ Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği‟nde görevli polis memuru Vahit KarĢılıyan hakkında “meĢru
müdafaa sınırının aĢılması sonucu adam öldürme” iddiasıyla dava açıldı. Ġddianameye göre, sanık KarĢılıyan, olay
gecesi beraberindeki 3 polis memuru ile uygulama için Altındağ‟da devriye gezerken Mevlana Caddesi‟nde ekip
arabasını gören 3 kiĢi kaçmaya baĢladı. Polis memurları, kaçan kiĢilerin peĢine düĢtü. Çankal‟ı kovalayan polis
KarĢılıyan, uyarısına rağmen durmayan Çankal‟ın ardından bir el uyarı ateĢi açtı. KarĢılıyan‟ın, kaçmaya devam
eden Çankal‟ı yakalamak için hamle yapmasıyla iki metre yükseklikten aĢağı düĢen ikili boğuĢmaya baĢladı. Altta
kalan KarĢılıyan, kurtulmak için tabancasının kabzasıyla Çankal‟ın kafasının arka kısmına vururken, bu sırada olay
yerine gelen 2 kiĢi de KarĢılıyan‟a bıçakla saldırdı. Ancak bıçak darbesi, KarĢılıyan‟ın cüzdanına takıldı.
Ġddianamede, elinden silahı alınmaya çalıĢılan KarĢılıyan‟ın tabancasını vermemek ve bu kiĢilerden kurtulmak için
ateĢ ettiği kaydedilerek, sırtından vurulan Çankal‟ın 11 metre ileride düĢerek öldüğü vurgulandı. Çankal‟ın yanında
bir kuru sıkı tabanca, bir Ģarjör, bir sustalı bıçak ile torba içinde, uyuĢturucu madde olduğu tahmin edilen bitkiler ele
geçirildiği kaydedildi. Çevredeki bir evin duvarında da mermi izi tespit edildi. Olay yerindeki incelemede bulunan 3
adet boĢ kovan ile 1 adet dolu fiĢeğin polis memuruna ait olduğunun belirlendiğine yer verilen iddianamede,
Çankal‟ın mont ve kazağının kriminal incelemesi sonucunda silahın, uzak mesafeden ateĢlendiğinin tespit edildiği
belirtildi. 16 Nisan günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, Dilber Toplayan ve annesi
Mercan Toplayan tanık olarak ifade verdi. Dilber Toplayan, “Üç-dört silah sesi duydum. DıĢarı çıktığımda ölen
çocuk kaçıyordu. Polis öleni yakaladı, tekme tokat giriĢti. Ölen, polise yalvarmaya baĢladı. Sanık, öleni yakında
bulunan dereye itekleyip üzerine atladı. Hakan adındaki polis de yukarıda duruyordu. DüĢtükleri yerde ölenle sanık
boğuĢtular. Sanık maktulün sırtına iki-üç el daha ateĢ etti. Bir de kafasına ateĢ etti. Kafasına gelip gelmediğini
bilmiyorum” dedi. Savcı, Dilber Toplayan‟ın, Soner Çankal‟ın dereye itildikten sonra geliĢen olayları görmesinin
mümkün olmadığını söyledi. Yargıcın sorusu üzerine Toplayan, “Soner dereye itildikten sonra sanığın silahla ateĢ
ettiğini görmedim” dedi. Bu arada mahkemenin ilk duruĢmada istenilmesine karar verilen, olay gününe ait telsiz
konuĢmalarının, Ankara Emniyeti tarafından eksik gönderildiği ortaya çıktı. Mahkemenin saat 22.00 ile 24.00
saatleri arasındaki görüĢmeleri istemesine rağmen, Emniyet‟in sadece 22.40 ile 23.11 saatleri arasındaki
görüĢmeleri gönderdiği belirlendi. Mahkeme, kayıtların tamamı için Emniyet‟e tekrar yazı yazılmasına karar verdi.
22 Temmuz günü görülen dördüncü duruĢmaya tutuklu sanığın yanı sıra Çankal ailesi adına ÇağdaĢ Hukukçular
Derneği Ankara ġubesi üyesi çok sayıda avukat katıldı. Mahkemenin ısrarla istemesine rağmen Ankara Emniyeti
son duruĢmaya da olay gününe iliĢkin telsiz görüĢmelerini eksik gönderdi. Bu durum mahkeme heyetinin tepkisine
neden olurken, mahkemeye Jandarma Kriminal Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan rapor ulaĢtı. Raporda olay
sırasında Çankal‟ın yanında bulunduğu belirtilen silahta parmak izine rastlanılmadığı belirtildi. Savcılık tarafından
hazırlanan iddianamede, Çankal‟ın yanında bir kuru sıkı tabanca, bir Ģarjör, bir sustalı bıçak ile torba içinde,
uyuĢturucu madde olduğu tahmin edilen bitkiler ele geçirildiği kaydedilmiĢti. Davanın savcısı izinli olduğu için dünkü
duruĢmaya giren Savcı Mehmet Bozkurt, “Suç vasfına ve dosya kapsamına göre sanığın tutukluluk halinin
devamına karar verilmesi mütalaa olunur” dedi. Daha önce savcılık polis hakkında tahliye talep etmiĢti. Mahkeme,
Çankal ailesinin avukatlarının talebi doğrultusunda, Emniyet‟in olay gününe iliĢkin telsiz görüĢmelerinin tamamını
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gönderilmesi için yazı yazılmasına hükmederken, telsiz görüĢmelerinin neden eksik gönderildiğine de yanıt
verilmesini istedi. Mahkeme bir sonraki duruĢmaya Emniyet‟in telsiz görüĢmelerini yine eksik göndermesi
durumunda görevliler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da aldı. Çankal ailesinin avukatlarından Murat
Yılmaz, Emniyet‟in telsiz görüĢmelerini kasıtlı olarak eksik gönderdiğini söyledi. Avukat, silahın sonradan Soner
Çankal‟ın yanına konulduğu yönündeki iddialarının da Jandarma raporuyla doğrulandığını savundu. 16 Eylül günü
yapılan duruĢmaya, tutuklu sanık V.K, avukatı Cemil Bilgiç, Soner Çankal‟ın babası Muharrem Çankal ve avukatları
katıldı. Mahkeme BaĢkanı ġaban Kırcı, Adli Tıp Kurumu raporunda, Çankal‟ın sırtından giren ve göğsünden çıkan
kurĢunla hayatını kaybettiğinin, ateĢin ise uzak mesafeden açıldığının belirtildiğini söyledi. Sanık avukatı Bilgiç,
rapor ıĢığında, Çankal‟ın yakın mesafeden öldürüldüğüne dönük tanık ifadelerinin „kurgudan ibaret‟ olduğunu öne
sürürek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. MüĢteki avukatlarından Murat Yılmaz ise Adli Tıp raporunun tanık
ifadelerini desteklediğini söyledi. Sanığın daha önce, boğuĢma sırasında tabancasının ateĢ aldığı yönünde
beyanlarda bulunduğuna iĢaret eden Yılmaz, raporda, maktule uzak mesafeden ateĢ edildiğinin yer almasının,
sanık beyanlarını çürüttüğünü anlattı. Yılmaz, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Savcının, sanığın
tutukluluğunun devamını istemesinin ardından, mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. Mahkeme BaĢkanı
Kırcı, daha sonra „iddianamede atfedilen suçun niteliği, delillerin çoğunun toplanmıĢ olması, sabit ikametgâhının
bulunması ve tutuklama tarihi dikkate alınarak‟ sanığın tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Sanığa yurtdıĢına çıkıĢ
yasağı konuldu.
Gökhan Ergün
Polis memuru M.A. hakkında, 25 Ağustos 2008‟de Bursa‟nın Nilüfer ilçesinden bir evden çıkarken görülerek
hırsızlık yaptığı tahminiyle kendisine “dur” ihtarında bulunulan Gökhan Ergün‟ü (21) kasığından vurarak öldürdüğü
iddiasıyla Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “ölüme sebebiyet verecek Ģekilde kasten yaralama” suçundan 26
yıla kadar hapis cezası istemiyle 2008 yılında açılan dava 2009 yılında sonuçlandı. M.A. 28 Mayıs 2009‟da Bursa
5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada “ölüme sebebiyet verecek Ģekilde kasten yaralama” suçundan
beĢ yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bülent KarataĢ
27 Eylül 2007‟de Tunceli Hozat Ġlçesi‟ne bağlı Kurukaymak (BoydaĢ) Köyü‟nde dağa odun toplamaya giden
köylüler Bülent KarataĢ ile Rıza Çiçek‟e “PKK militanı oldukları” iddiasıyla askerlerin ateĢ açmaları ve Bülent
KarataĢ‟ın ölümüyle sonuçlanan olay sonrası 2. Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi‟nde açılan dava 2009 Mayıs
ayında sonuçlandı. Askerî savcılığın kovuĢturmaya gerek olmadığı yönündeki kararına itiraz eden Avukat Hüseyin
Aygün‟ün talebini değerlendiren 2. Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi, askerlerin yasalarda kendilerine verilen
silah kullanma yetkisi doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek söz konusu eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin
(TSK) Ġç Hizmet Kanunu‟nun 6. maddesi gereğince gerçekleĢtirildiği kararını aldığını belirtti. Ailelerin olaydan bir
gün sonra yaptığı suç duyurusunu 5 Mart 2008‟de değerlendiren Hozat BaĢsavcılığı dosyaya görevsizlik kararı
vererek yetkisi olmamasına rağmen dosyayı Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığı‟na göndermiĢti.
Ali Yılmaz ve 5 kiĢi
Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın ardından ateĢ açarak Ali Yılmaz adlı kiĢinin
ölümüne, 5 kiĢinin de yaralanmasına neden olan Uzman ÇavuĢ Tanju ÇavuĢ hakkında açılan dava 2009 Mayıs
ayında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Uzman ÇavuĢ Tanju
ÇavuĢ'a adam öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, ardından indirimlerle birlikte toplam 8 yıl 4 ay
hapis cezası verdi. Tanju ÇavuĢ'a 5 kiĢi yaralama suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verdi. Isparta Eğirdir'de, bir müteahhidi öldürmek suçundan yargılanan Tanju ÇavuĢ, bu davanın Isparta Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki 14 Mayıs 2009 günü gerçekleĢen duruĢmasında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmıĢtı.
Ferhat Gerçek
7 Ekim 2007‟de Ġstanbul‟un Yenibosna Ġlçesi‟nde dergi satıĢı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı ateĢ sonucunda
yaralanan Ferhat Gerçek‟in felç kalmasına neden olan 7‟si polis memuru 13 sanığın yargılanmasına Bakırköy 9.
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 8 Mayıs 2009‟da devam edildi. DuruĢmada sanık polis memurlar ifade verdi. Aynı
ifadeyi veren polis memurları, olay günü kendilerine taĢ, kaldırım taĢları ile saldırıldığını bunun üzerine kendi
canlarını korumak için havaya ateĢ etmek zorunda kaldıklarını ve Ferhat Gerçek'in vurulduğunu görmediklerini
iddia etti. MüĢteki avukatları ise sanık polis memurlarından Hasan Bayraktar'ın yakalanarak, getirilmesini olay
gününe ait, telsiz ve telefon dökümlerinin mahkemeye getirilmesini istedi. Sanık polis memurlarından Muzaffer Ünal
ve Aydın Özdere'nin Gerçek'in vurulduğu yerde silah kullandıklarını belirten müĢteki avukatlar, Ünal ve Özdere'nin
tutuklanmasını talep ederek, ayrıca Gerçek'in yaralanmasının kalıcı bir hastalığa sebep olup olmayacağı
konusunda Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 18 aylık sürenin dolması nedeniyle Gerçek'in tekrar Adli Tıp'a sevkini istedi.
DuruĢma sonucunda Mahkeme Heyeti, sanık polislerin tutuklanma taleplerini ret etti. Sanık polis memuru Hasan
Bayraktar'ın yakalanarak mahkemeye getirilmesini, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olay günü telsiz ve diğer
kullanılan iletiĢim araçlarının konuĢma metinlerinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık polis
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memurlarının telefon numaralarına ait sinyal ve arama kaydının da istenmesini kararlaĢtırdı. Ferhat Gerçek'in tekrar
Adli Tıp'a sevki ve Ferhat Gerçek'in yaĢının 18 olup olmadığının tespiti için Devlet Hastanesi'ne sevkini de isteyen
mahkeme heyeti, Gerçek'i yaralayan merminin deformesinin kemiğe çarpması sonucu oluĢup oluĢmadığına dair
Adli Tıp Kurumu'na da yazı yazılmasına karar vererek, duruĢmayı erteledi. 2 Ekim günü görülen duruĢmada, polis
memuru Hasan Bayraktar‟ın ifadesi okundu. Hasan Bayraktar‟ın ifadesinde, “Ferhat Gerçek‟in içinde bulunduğu
grup bizi taĢlamaya baĢladı. Kim olduğunu görmediğim bir arkadaĢım havaya ateĢ açtı. Ben de havaya 2 el ateĢ
ettim” iddiaları yer aldı. Mahkeme heyeti Ferhat Gerçek‟in avukatlarının sanık polis memurlarının tutuklanması
talebini reddederek bir sonraki duruĢmayı 12 ġubat 2010‟a erteledi.
Kadir Bayrak
Ġstanbul‟un Küçükçekmece Ġlçesi‟nde 27 Ekim 2000‟de otomobiline arkadan çarpıp kaçan araca ateĢ ederek Kadir
Bayrak‟ın (27) ölümüne neden olan polis memuru Ümit Altınmakas (44) hakkında “kastı aĢarak öldürme” suçundan
açılan dava 4 Haziran 2009‟da Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan
polis memuru Ümit Altınmakas hakkında "kastı aĢan adam öldürme" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet,
sanığın duruĢmalardaki iyi halinden dolayı da cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Avcılar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ
Büro'da görevli 44 yaĢındaki polis memuru Ümit Altınmakas, izinli olduğu 27 Ekim 2000 tarihinde eĢi ve kızıyla
birlikte Küçükçekmece'de bir pazara gitmiĢ, aracıyla park yeri aradığı sırada arkadan gelen 34 ZV 3933 plakalı bir
araç kendi aracına çarpmıĢtı. Altınmakas, arabasından inip kendisine çarpan araca yöneldiğinde araç aniden
hızlanarak kaçmaya baĢlamıĢ. bu sırada polis memuru, beylik tabancasını çıkararak kendi iddiasına göre önce
havaya iki el ateĢ etmiĢ, aracın durmaması üzerine de lastiklerini hedef alarak iki el daha ateĢ etmiĢti. Ancak araç
sahibi, olay yerinden kaçmıĢtı. Kaçan araçta sağ ön koltukta oturan Kadir Bayrak, polisin sıktığı kurĢunlardan birine
hedef olarak baĢından yaralanmıĢ, araçtaki iki kiĢi, yaralanan arkadaĢlarını evinin önüne bırakarak kaçmıĢtı.
Bayrak'ın ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Ümit Altınmakas, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest
bırakılmıĢtı.
Uğur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2004 yılında Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde 12 yaĢındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet
Kaymaz‟ı öldüren polisler hakkında EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onadı. Sanık polis
memurları Mehmet Karaca, YaĢafettin Açıkgöz, Seydi Ahmet Döngel ve Salih Ayaz için EskiĢehir Ağır Ceza
Mahkemesi, Nisan 2007'de "meĢru müdafaa" gerekçesiyle beraat kararı vermiĢ; Kaymaz ailesi davayı Yargıtay'a
taĢımıĢtı. Yargıtay, mahkemenin kararını onarken "meĢru müdafaa" gerekçesini haklı buldu; "Sanık polis
memurlarının eyleminin meĢru müdafaa sınırları içinde kaldığını, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik
bulunmadığını, bu nedenle yerel mahkemenin verdiği beraat kararının yasaya uygun olduğunu" belirtti.
Tebliğnamede, savcılığın izni doğrultusunda evde arama yapmak isteyen polis ekibinin, çatıĢma çıkabileceği, evde
yaĢayanların ve polis ekibinin zarar görebileceği endiĢesiyle hemen arama yapmadığı, silahlı kiĢileri dıĢarı çıkınca
yakalamak düĢüncesiyle hava kararıncaya kadar evin önünde gözetleme halinde beklediği vurgulandı. Daha ileri
bir yerde gözetleme yapmak isteyen 4 polis memurunun, evden çıkan Ahmet ve Uğur Kaymaz‟la karĢılaĢtıkları,
durmaları gerektiği ve polis oldukları ikazını yaptıkları halde, maktullerin ateĢle karĢılık verdiği belirtildi. Polis
ekibinin, meĢru müdafaa sınırları içinde ateĢe karĢılık verdiğinin anlatıldığı tebliğnamede, Ahmet ve Uğur
Kaymaz‟ın çatıĢmada öldüğü ifade edildi. Kaymaz ailesinin avukatlarından Av. Hüseyin Cangir, verilen beraat
kararının adil olmadığını belirterek “Adil yargılanmaya aykırılık ve yaĢam hakkının ihlali” nedeniyle davayı AĠHM'e
taĢıyacaklarını belirtti.
Doğan Kalender
18 Kasım 2008 tarihinde Ġzmir‟de telsizle baĢına vurduğu emekli iĢçi Doğan Kalender‟in (57) ölümüne neden
olduğu iddiasıyla Konak Belediyesi‟nde görevli zabıta memuru Hüseyin Demirçivi (40) hakkında “basit yaralama ve
ölüme sebebiyet verecek Ģekilde kasten yaralama” suçlarından açılan dava Ġzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 15
Haziran 2009‟da sonuçlandı. DuruĢmada sanıklardan ġerife ve Caner Kalender`in avukatı Mehmet Ali Koç, atılı suç
oluĢmadığı gerekçesiyle müvekkillerinin beraatını talep etti. Müvekkili Caner Kalender`in davaya konu olay
gerçekleĢtikten sonra olay yerine gittiğini, annesinin üstü baĢı çamur içinde, babasını da yarı baygın halde
sandalyede oturur vaziyette görünce öfkelendiğini belirten Koç, bu öfkeyle Caner Kalender`in olay yerindeki
zabıtalara bazı sözler sarfettiğini, ancak bu sözlerde tehdit kastı bulunmadığını savundu. Tutukluluğu nedeniyle
ailesinin periĢan olduğunu ifade eden tutuklu sanık Hüseyin Demirçivi ise, Kalender çiftine herhangi bir
müdahalede bulunmadığını söyleyerek tahliye ve beraatını istedi. Sanık ġerife Kalender`in beraatına karar veren
mahkeme heyeti, Caner Kalender`in zabıta memurlarını `tehdit ettiği` gerekçesiyle 2 ay 2 gün hapis cezasına
çarptırdı ve cezayı erteledi. Mahkeme heyeti, Demirçivi hakkında da, yaralama kastıyla ölüme neden olduğu
gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Ġzmir Güzelyalı‟da 2008 Kasım ayında, ġerife ve Doğan Kalender çifti
sokakta kağıt toplayan kiĢiye zabıta ekibinin müdahalesine tepki göstermiĢ ve zabıta memurlarıyla bu kiĢiler
arasında tartıĢma yaĢanmıĢtı. TartıĢma sırasında baĢından darbe alan Doğan Kalender, kaldırıldığı hastanede 3
gün sonra yaĢamını yitirmiĢti.
| YAġAM HAKKI
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Emrah Gezer
Ankara BaĢsavcılığı, 27 Aralık 2009 tarihinde Ankara‟da bir barda Özel Harekâtçı Polis Memuru Serkan Akbulut‟un
açtığı ateĢ sonucu hayatını kaybeden Emrah Gezer‟in ölümü ile ilgili olarak baĢlattığı soruĢturmayı tamamladı.
Savcılık hazırladığı iddianamede, Gezer‟in ölümünün „Kürtçe Ģarkı‟ söylemesi nedeniyle çıkan kavga sonucu
gerçekleĢtiği tespitini yaptı. Ġddianamede polis memurunun yanında bulunan Sinem Uludağ‟ın Kürtçe Ģarkı
söyleyen gruba “Siz PKK‟lı mısınız, burada da bizi buldunuz pis Kürtler”diye hakaret ettiği ve çıkan kavgada polis
memuruna “Nasıl erkeksizin, bunları sıkkın!” diyerek cinayeti azmettirdiği belirtildi. Savcılık, tutuklu polis Serkan
Akbulut‟un “Kasten Öldürme, Kasten öldürmeye KalkıĢmak‟tan yargılanmasını istedi. Sinem Uludağ‟ın da „Kasten
Öldürmeye ve Öldürmeye KalkıĢmaya azmettirme, kasten yaralama ve hakaret‟ suçlarında cezalandırılmalarını
talep etti. Savcılık, öldürülen Emrah Gezer‟in kardeĢi Ramazan Gezer‟in ise “Silahla üç kiĢiyi tehdit, kasten
yaralama”dan cezalandırılmasını talep etti.
Ġsmail Karaman
6 Temmuz 2001‟de Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Ġsmail Karaman‟ı silah
kullanarak öldüren polis memurları A.E. ve N.Ç.‟nin yargılanmasına 2009 Temmuz ayında Bakırköy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde devam edildi. Mahkeme heyeti, davaya yeni atanan savcının taleplerinin incelemesi için duruĢmayı
ertelendi. 23 Ekim günü görülen duruĢmada nüdahil avukatlarının olay yerinde yeniden keĢif yapılması talebini
reddeden mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi. 23 Aralık 2009‟da görülen duruĢmadaise, müdahil avukatların
karara iliĢkin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruĢmayı kararı açıklamak üzere 2010 yılının Mart ayına
erteledi.
Mehmet Deniz
Van Cumhuriyet Savcılığı, 5 Mart 2008‟de Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla
gerçekleĢtirilen Ģölende güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda ölen Mehmet Deniz‟in (51)
ölümünden sorumlu iddiasıyla polis memuru S.B. hakkında “kasten adam yaralayarak ölüme sebep olmak”
suçlamasıyla dava açtı. Davanın ilk duruĢması 16 Temmuz 2009‟da ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.
Savcılık iddianamesinde ErciĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün “göstericilerin attığı taĢ sonucu öldü” ifadesinin aksine
Mehmet Deniz‟in gözaltına alındıktan sonra yaĢamını yitirdiği belirtildi. Olaydan sonra Van Cumhuriyet Savcılığı,
olayla ilgili hazırladığı “Ölü Muayene ve Sistematik Otopsi Tutanağı”nda da Mehmet Deniz‟in ölüm sebebini,
“kafaya gelen kesici sert darbeler sonucu beyinde yaĢanan travma sonucunda beyin kanaması, solunum ve
dolaĢımın kesilmesi” olarak göstermiĢti. Deniz ailesinin avukatı Baran Bilici ise ikinci bir otopsi talep etmiĢ ve
Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu‟nda yapılan otopsi sonucu, Deniz‟in kafatasındaki darbelerin yanı sıra vücudunda da darp
izleri ve kaburga kırıkları olduğuna dair rapor hazırlanmıĢtı.
Bilge Köyü Katliamı Davası
Mardin‟in Mazıdağı Ġlçesi‟nin Bilge Köyü‟nde 4 Mayıs 2009‟da kamuflaj elbisesi giymiĢ ve kar maskeli korucular
tarafından düzenlenen ve 44 kiĢinin öldüğü, 3 kiĢinin de yaralandığı silahlı saldırı sonrası, saldırıda ölenler ile ayn
aileden olan geçici köy korucusu 11 kiĢi hakkında dava açıldı. 2 Eylül 2009‟da Çorum Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
baĢlandı. Mahkeme heyeti güvenlik gerekçesiyle Çorum‟da görülen davanın duruĢmalarını sanıklardan birisi 18
yaĢından küçük olduğu için basına kapatma kararı aldı. DuruĢmada 11 sanık ve 17 tanık dinlendi. Sanıklardan
Mehmet Çelebioğlu, ġirin Çelebi ve Abdülhakim Çelebi suçlarını itiraf ettiler ve bu cinayetleri “namus meselesi”
yüzünden iĢlediklerini söylediler. Diğer 8 sanık ise suçlamaları reddederek “biz olay yerinde değildik” dediler. Bu
sanıkların ifadeleri de, suçlamaları kabul eden üç sanık tarafından kabul edildi. 14 saat süren duruĢmanın sonunda
2 sanık delil yetersizliğinden tahliye edildi. Mahkeme heyeti davanın bir sonraki duruĢmasını erteledi. 14 Ekim
2009‟da görülen duruĢmada, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti Bilge
(Kertê) Köyü‟nde keĢif yapılmasını kararlaĢtırarak bir sonraki duruĢmayı erteledi. 20 Kasım 2009‟da görülen
duruĢmada ise, tutuklu sanıklardan A.Ç.‟nin tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların
beklenmesi için erteledi. 28 Aralık 2009‟da görülen duruĢmada, 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına
karar veren mahkeme heyeti, 26 Kasım 2009‟da Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan keĢif
raporlarının beklenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruĢmayı 8 ġubat 2010‟a erteledi.
Mustafa Uslu
Tokat‟ın Turhal Ġlçesi‟nde 10 Temmuz 2009‟da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Mustafa Uslu‟yu (38) silahıyla
vurarak öldüren polis memuru Mehmet Saç hakkında dava açıldı. Mehmet Saç‟ın yargılanmasına 9 Kasım 2009‟da
Zile Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Savcılık ifadesinde polis memuru Mehmet Saç, “el feneri ile „dur‟ ihtarı
yaptık. Durmadı, yanımdan geçerken de kapı bana çarptı. Kalkarken silah ateĢ aldı. Bilerek öldürmedim” demiĢti.
DuruĢmada olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahkeme heyeti ise Mustafa Uslu‟nun kazayla
değil Mehmet Saç‟ın hedef gözeterek ateĢ açması sonucu Mustafa Uslu‟yu öldürdüğünü belirleyerek duruĢmayı
erteledi.
Uğur Çelik
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Adana‟da 13 Aralık 2006‟da, hırsızlık yaptığını düĢündükleri Uğur Çelik‟in (18) “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla
ateĢ açarak ölümüne neden olan polis memuru Y.K.‟nin (35) yargılandığı dava 12 Kasım 2009‟da sonuçlandı.
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada “sınırın aĢılması suretiyle kasten adam öldürme”
suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Y.K., bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.K.‟ye verilen
hapis cezası daha sonra ertelendi.
Abdullah Aydan
7 Eylül 2005‟te çatıĢmada ölen yakınlarının cenazelerini karĢılamak üzere Siirt‟te toplanan kalabalığın arasına giren
askerî araçtan G.Y. adlı uzman çavuĢun ateĢ açması sonucu Abdullah Aydan isimli kiĢinin baĢına isabet eden
mermiyle yaĢamını yitirmesi nedeniyle G.Y. hakkında açılan dava Yargıtay‟da kesinleĢti. Davada Siirt Ağır Ceza
Mahkemesi‟nin beraat kararı vermesi sonrası, kararın temyiz edilmesi için Yargıtay‟a gönderilen dosya için Yargıtay
Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu‟nun hapis cezası talep etmesine rağmen Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat
kararını onadı. Onamanın ardından dosyanın son temyiz incelemesini Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptı. Yargıtay
Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Savcısı‟nın itirazını reddedip 18 Mart 2009‟da beraat kararını onadı. Yargıtay Ceza
Genel Kurulu, içtihat niteliği taĢıyan kararın gerekçesinde “yasadıĢı slogan atan kalabalığın askerî araca ciddi
biçimde zarar verdiğini, iki askerin yaralandığı eyleme karĢı savunma hakkı doğan uzman çavuĢun savunmasının
saldırı ile orantılı olmadığına ancak uzman çavuĢun mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaĢtan dolayı
sınırı aĢtığını bu nedenle ceza verilmesine gerek görülmediğini” belirtti.
Cem Ġnci
6 Ağustos 2008‟de Ġstanbul‟un Bahçelievler Ġlçesi‟nde polis memuru Mustafa Atasoy‟a “laf attığı” iddiasıyla Mustafa
Aksoy tarafından vurularak öldürülen Cem Ġnci‟nin (22) öldürülmesine iliĢkin dava 25 Eylül 2009‟da sonuçlandı.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada silahıyla vurarak yaraladığı Cem Ġnci‟nin yanında 45
dakika bekleyerek Cem Ġnci‟nin tıbbî yardım alamayarak ölmesine neden olan polis memuru Mustafa Atasoy
hakkında, “kasten adam öldürme” suçunu düzenleyen TCK‟nın 81. maddesinden müebbet hapis cezası istenirken
Mahkeme Heyeti, cinayetin “ağır tahrik” altında iĢlendiğini iddia ederek Mustafa Aksoy‟a 10 yıl hapis cezası verdi.
Kararı değerlendiren Cem Ġnci‟nin ailesinin Avukatı Ercan Hasan BaĢoğlu ise, 14 aydır cezaevinde bulunan polis
memuru Mustafa Atasoy‟un en fazla dört yıl cezaevinde tutulabileceğini belirtti.

II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER
5 Ocak günü Çorum L Tipi Cezaevinde, Mehmet O. (17) isimli tutuklu, öz kardeĢine tecavüz ettiği iddiasıyla
tutuklandığını öğrenen gasp suçundan tutuklu F.K. ve A.G. adlı iki mahkûm tarafından iple boğarak öldürüldükten
sonra boğazı cam parçasıyla kesildi. Çorum Cumhuriyet BaĢsavcısı Bayram Eray, gerek mahkumlar hakkında
gerekse görevlilerin ihmali konusunda geniĢ çaplı bir soruĢturma baĢlatıldığını bildirdi.
Diyarbakır'da 15 ġubat 2008'de bir gösteriye katıldığı iddiasıyla tutuklanan ve Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde
konulan kan kanseri hastası olmasına rağmen 4 ay boyunca tedavi görmeyen Gurbet Mete (19), serbest
bırakılmasının ardından kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ocak ayında yaĢamını yitirdi.
Denizli‟nin Honaz Ġlçesi'ne bağlı KocabaĢ Beldesi'ndeki D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu Hüseyin Asıl (51), 25
Ocak günü koğuĢunda ölü bulundu. 2008 Aralık ayında Bozkurt Ġlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan
operasyonda “dolandırıcılık” suçundan gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Asıl,
koğuĢunda gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı soruĢturma baĢlatırken, Asıl'ın cesedi otopsi
için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Asıl'ın tüberküloz hastası olduğu belirtildi.
Fethiye Cumhuriyet BaĢsavcısı Akif Celalettin ġimĢek 9 ġubat günü yaptığı açıklamada, Fethiye Kapalı Ceza ve
Tutukevi'nde “sahte kredi kartı kullanmak ve banka dolandırıcılığı” suçundan tutuklu bulunan Mehmet
Kıratoğlu'nun (27), sabah 07.00 - 07.30 saatleri arasında girdiği birinci koğuĢa ait tuvalette, daha önce temin ettiği
yatak çarĢafı ile intihar ettiğini belirtti. ġimĢek, olayın meydana gelmesinde ihmal ve kusur bulunup bulunmadığının
araĢtırılması için idari soruĢturma baĢlattığını belirtti.
2,5 yıl önce tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan ve cezaevinde kan kanserine yakalanan
Hasan Kert (43), 15 gün önce sevk edildiği Ankara Numune Hastanesi‟nde 18 ġubat günü yaĢamını yitirdi.
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 1.5 yıl önce tutuklanarak Mardin E
Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderilen, yaklaĢık 2 ay önce mide kanaması geçirdiği için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi‟ne kaldırılan ve 15 gün hastanede tedavi edilen BeĢir Özer, tedavisinin ardından konulduğu Diyarbakır
D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde böbrek yetmezliği ve hipertansiyon rahatsızlığı sonucu 28 ġubat günü yaĢamını yitirdi.
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2 yıldır Ġstanbul Ümraniye M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tahir Yolcudağ (49), 19 Mart günü tansiyonun
yükselmesiyle düĢtüğü banyoda beyin kanaması geçirerek yaĢamını yitirdi. Yolcudağ'ın yeğeni Aydın Yolcudağ,
amcasının düĢmesinin ardından yaklaĢık 6 hastanenin 'Yer yok' gerekçesi ile kabul etmediğini belirterek, en son
Büyükçekmece'de bulunan Özel Kolon Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılarak, tedavi altına alındığını belirtti. 6
gündür hastanede yatan Yolcudağ, 24 Mart günü yaĢamını yitirdi.
UyuĢturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne giren Erdal isimli bir Ģahıs
henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı 26 Mart günü hücresinde ölü olarak bulundu.
Mersin'de 2008 Newroz kutlamalarına katıldığı için gözaltına alındıktan sonra 10 ay hapis cezasına çarptırılan
Mustafa Elelçi (21), 18 Mayıs 2009 tarihinde Mersin E Tipi Cezaevi'ne konulduktan 11 saat sonra hayatını
kaybetti. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Elelçi, geçen ay 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bunun üzerine Ayten Elelçi, Mersin Cumhuriyet Savcılığı, ĠHD Mersin ġubesi ve Akdeniz Kaymakamlığı Ġnsan
Hakları Kurulu'na baĢvurarak, oğlunun Sara hastalığı nedeniyle cezasının ertelenmesi yada para cezasına
dönüĢtürülmesini istedi ancak giriĢimleri sonuç vermedi. 18 Mayıs'ta eve gelen polislere teslim olan Mustafa Elelçi,
ağabeyi Abdulkadir Elelçi'nin uyarısına rağmen günde iki kez kullandığı ilacı alamadan cezaevine götürüldü.
Cezaevi görevlileri de doktor raporu olmadan bu ilaçların içeri alınamayacağını belirtti. Elelçi, 19 Mayıs günü saat
03.00 sıralarında yatağında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Elelçi'nin
cenazesi, Adli Tıp Kurumu için numuneler alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Savcılığa suç duyurusunda
bulunduklarını kaydeden Abdulkadir Elelçi de 'KardeĢim 03.00'te ölü bulundu. Aynı gün 11.00'de cezaevine giderek
adına para yatırdım. O saatte bile bana kardeĢimin öldüğü söylenmedi. Ziyaret için içeriye alındığımda ise bir
jandarmanın 'baĢın sağ olsun' demesiyle yıkıldım' dedi. Mersin Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili Davut Telli, Elelçi'nin
ölümüyle ilgili idari ve adli soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.
27 Mayıs günü Ġstanbul‟da bir basın açıklaması yapan Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği (TUYAB), Tekirdağ 2
Nolu Cezaevi‟nde kalan ve uzun zamandır hasta olan Mustafa Demir‟in (60) 24 Mayıs günü yaĢamını yitirdiğini
duyurdu.
Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 aydır tutuklu olarak bulunan ve kapatılan HADEP ve kendini fesheden
DEHAP'ın Elazığ Ġl BaĢkanlığı'nı yapan Mehmet Arpan, 1 Haziran günü hücresinde kalp krizi geçirerek yaĢamını
yitirdi.
Sakarya-Ferizli L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fehmi Biçer (78), 2 Haziran günü Kolon kanserinden yaĢamını
yitirdi.
Tarsus Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Eyüp Kaçar, 9 Haziran günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Adana‟nın Ceyhan ilçesindeki yarı açık cezaevinde bulunan Nihat TayĢan‟ın (26) 12 Haziran günü kendini asarak
intihar ettiği iddia edildi. 9 ay Antakya Kapalı Cezaevi‟nde kalan TayĢan, cezasını tamamlamak üzere Ceyhan Yarı
Açık Cezaevi‟ne gönderildi. Bir hafta izin alarak Adana‟nın Gülbahçesi Mahallesi‟nde bulunan ailesinin yanına
giden TayĢan, 10 Haziran günü tekrar cezaevine teslim oldu. TayĢan‟ın 12 Haziran günü akĢam tuvalet
koridorunda kablo ile kendini asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Nihat TayĢan‟ın babası Mehmet TayĢan, oğlunun bir
sorunu olmadığını ifade ederek “oğlum 5 ay sonra tahliye edilecekti. Kendini iple asmasını bırakın kolunu bile
kesecek durumda biri değildi. Ölümünden Ģüpheleniyoruz” dedi .
Bursa E Tipi Cezaevi‟nde “eĢini öldürdüğü” iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Özgan (40), 17 Haziran günü
sabaha karĢı kendini iple havalandırma boĢluğuna asarak intihar etti. Sabah infaz koruma memurları tarafından
bulunan Mustafa Özgan‟ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu‟na kaldırıldı.
14 yıldan beri Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK hükümlüsü Recep Çelik‟in (46) 7 Temmuz sabahı
tek kiĢilik koğuĢunda pencere korkuluklarına astığı çamaĢır ipiyle kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
Kürkçüler (Adana) E Tipi Cezaevi‟nde kalan Ģizofreni hastası Kenan Gülen 10 Temmuz günü intihar etti. ĠHD
Adana ġubesi Cezaevi Komisyonu, Gülen‟in ölümünden cezaevi idaresinin ihmali olduğunu açıkladı. Ekim 2007
tarihinde Adana-Mersin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalıĢan eĢini 27 yerinden bıçaklayarak
öldüren ve 2 yıldır Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Kenan Gülen (35) Adli Tıp Kurumu
tarafından Ģizofren teĢhisi konulmasına rağmen tahliye edilmemiĢti. Konuya iliĢkin yazılı bir açıklama yapan ĠHD
Adana ġubesi Cezaevi Komisyonu, Ģizofren hastası Kenan Gülen‟in hastaneye sevk edilirken yaĢamını
yitirmesinden cezaevi idaresinin ihmali bulunduğunu belirtti. Komisyon 15 gündür cezaevinde hiçbir Ģey yemediği
halde cezaevi idaresinin bu durumu ailesine bildirmediğini, iki yıl geçmesine rağmen Ģizofreni hastası olduğuna dair
raporun Adli Tıp Kurumu‟ndan yeni alındığı belirtti.
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Silivri L Tipi Cezaevinde 29 Mayıs 2009`dan beri tutuklu bulunan Sinan Gök‟ün, 12 Temmuz günü bulunduğu
Silivri L Tipi Cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.
Tarsus Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Eyüp Kaçar‟ın 14 Temmuz 2009‟da geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢamını
yitirdiği iddia edildi. Olayı gören tanıkları, tıbbi müdahale yapılmaması nedeniyle Eyüp Kaçar‟ın öldüğünü belirttiler.
3 çocuğunu zehirli kola içirerek öldürdüğü iddiasıyla “Tasarlayarak kasten çocuklarını öldürmek” suçundan
ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan ve Gaziantep E Tipi Cezaevi‟nde tutulan Ali Y. adlı kiĢi
16 Temmuz günü sabah sayımında yatağında ölü bulundu. Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Abdullah Vermez‟le birlikte
yapılan kontrolde, yüzü ve baĢ kısmının morardığı görülen Ali Y.'nin cesedi ġehitkamil Devlet Hastanesi Morgu‟na
konulup, otopsi yapıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Ali Y.'nin kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için, alınan doku örnekleri Ġstanbul Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi.
Trabzon'un Sürmeli Ġlçe cezaevinde bulunan Mustafa Hayri, 16 Temmuz günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum H Tipi Cezaevi'nde iken cilt kanserine yakalanan, midesindeki rahatsızlık nedeniyle de 30 kez ameliyat
geçirmesine karĢın tahliye edilmeyip Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Sağlık AraĢtırma
Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi‟nin “mahkûm koğuĢu”nda tutulan hükümlü Ġsmet Ablak 19 Temmuz günü
yaĢamını yitirdi. Avukatları, Ablak‟ın göre hastanenin güneĢ görmeyen, havalandırması ve penceresi bulunmayan
bodrum katındaki mahkum koğuĢunda tutulduğunu belirtirken, yakınları da tedavinin kötü Ģartlarda yapıldığını iddia
ettiler. 18 Haziran günü ĠHD Van Ģubesine faks ile baĢvuruda bulunan Cihangir Ablak ve Gülistan Ablak, çocukları
Ġsmet Ablak‟ın Erzurum H tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, 19 ġubat 2009 tarihinde Erzurum Aziziye
Hastanesi‟nde mide problemi sebebiyle ameliyat olduğunu ve akabinde kanser teĢhisi konulduğunu, Ģu an Erzurum
Yakutiye Hastanesi‟nde tedavi gördüğünü, doktorlar ile yaptıkları görüĢmede hastalığının ölümcül olduğunun ve bu
Ģartlarda cezaevine tekrar dönmesi durumunda ölümünün kaçınılmaz olacağının Ģifahi olarak bildirildiğini belirterek
hukuki yardım talep etmiĢti.
Kocaeli‟nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra 1 No`lu F Tipi Cezaevi‟nde 33 aydır tutuklu olan akciğer kanseri
hastası Yılmaz Keskin (1981), 3 Ağustos günü Kocaeli Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldıktan sonra 10 Ağustos günü
yaĢamını yitirdi. Aynı hapishanede bulunan siyasi tutuklulardan Malik Koparan Birgün gazetesine gönderdiği
mektupta, Mayıs sonlarında omuz-boyun arasında ağrı-ĢiĢlik Ģikâyetiyle doktora çıkan Keskin‟e bir teĢhis
konulamadığını, rahatsızlığının artması üzerine birkaç kez daha hastaneye gittiğini, bir defasında doktorun “bunun
sorunu psikolojik, psikiyatriste götürün” dediğini iddia etti. Koparan, verem raporu “temiz” çıkınca Keskin‟in MR‟a
girdiğini ve kanser teĢhisi konulduğunu, ailesine “en fazla 2-3 ay yaĢar” denilmesine rağmen tahliye edilmediğini,
30 Haziran`da 10 günlük ıĢın tedavisine baĢlandığını, ardından biyopsi için vücudundan parça alındığını, ancak
parça vücudunun ters tarafından alındığı için önce “sağlam” raporu verildiğini, itiraz edilince ikinci kez hastalığın
olduğu bölgeden parça alındığını ve durumun düzeltildiğini belirttti.
6 Ağustos günü Bursa‟da, Gemlik Yarı Açık Cezaevi‟nde kalan Vural Nice (33) cezaevindeki iyi hali göz önünde
bulundurularak çalıĢması için görevlendirildiği otoparkta cezaevine girmesine neden olan öldürdüğü Ayhan Pek‟in
kardeĢi Turgay Pek tarafından öldürüldü. Vural Nice‟nin eĢi Aygün Nice, “kocam hata yaptı; cezasını çekiyordu.
Devlet onu nasıl koruyamadı?” dedi.
10 Ağustos günü KahramanmaraĢ‟ın Elbistan Ġlçesi‟ndeki E Tipi Cezaevi‟nde kalan R.B. ile M.T. adlı mahkumlar
arasında çıkan kavgada M.T.‟nin cam parçasıyla R.B.‟yi boynundan yaralaması sonucu R.B. yaĢamını yitirdi.
Adana'nın Pozantı Ġlçesi M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Yasin Akyüz (16), 17 Ağustos
günü koğuĢta ölü bulundu. YaklaĢık 3 ay önce üzerinde esrar bulunmasından dolayı tutuklanan Akyüz‟ün amcası
Abdulhakim Akyüz polisin haber vermesi üzerine Pozantı Cezaevi'ne gittiklerini, yetkililerin “Sabah sayımı için
gardiyanlar Yasin'in kaldığı koğuĢa gitmiĢler. Sayım sırasında Yasin'in olmadığını fark eden gardiyanlar onu
sormuĢlar. Diğer 13 tutuklu çocuk 'Yasin yukarda' demiĢler. Gardiyanlar yukarı çıktıklarında Yasin'in cenazesini
görmüĢler” dediğini, baĢlarılan soruĢturmada ismini öğrenemedikleri 12 yaĢında bir çocuğun Yasin'i boğarak
öldürdüğünü itiraf ettiğini, ancak cezaevi yetkilileri tarafından verilen bilgilere inanmadıklarını, 12 yaĢındaki bir
çocuğun bu iĢi tek baĢına yapamayacağını belirtti. Akyüz'ün yapılan otopsisinde kaburgalarının kırıldığı ve
boğulduğu belirlendi.
Kartal (Ġstanbul) Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin mahkûm koğuĢunda kalan kolon kanseri hastası Resul Güner
18 Ağustos günü yitirdi. Daha önce eĢinin affedilmesi için CumhurbaĢkanlığı‟na baĢvuran Nesibe Güner, Resul
Güner‟in sağlığı nedeniyle tahliye olmasını sağlayabilecek raporu alması için eĢini Adli Tıp Kurumu‟na sevk bile
ettiremediğini iddia etmiĢti.
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21 Ağustos günü Kocaeli'nde “5 yıl boyunca iki öz kızına tecavüz ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan ve 22 Ağustos
günü tutuklanarak Gebze Cezaevi‟nde tek kiĢilik koğuĢa konan Ramazan K. (47) 24 Ağustos günü hücresinde
çarĢafla asılı olarak bulundu. Ramazan K.‟nın intihar ettiği belirtildi.
Sinop E Tipi Cezaevinin mutfak bölümünde görevli hükümlü Sinan Aygün (33), 21 Ağustos günü ġ.D. adlı
mahkum tarafından aralarında çıkan kavga sırasında ensesinden bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayet suçlamasıyla Ankara'nın Güdül ilçesindeki Güdül Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Ümit Acar‟ın (27), 13 Eylül
günü çiçek saksılarını tutmak için örülen ipleri birleĢtirerek kendini cezaevinin lavabosundaki su borusuna astığı
iddia edildi. Acar'ın cesedi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Tutuklu bulunduğu askeri cezaevinden Maltepe Askeri Hastanesi'ne sevk edilen Hüsamettin Kasım isimli askerin
hastanede 18 Eylül günü kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi. Anne Hediye Kasım, kendilerinin Türkiye
vatandaĢı olduklarını ama eĢinin Suriye vatandaĢı olduğunu ifade ederek, 2007'de askere giden oğlunun iki defa
firar ettiğini, oğlunun Ġstanbul'da yaĢanan sel felaketi sırasında soğuk aldığı için hastaneye kaldırıldığını kendilerine
söylediğini, ancak askeriyenin ise kendilerine oğullarının psikolojik tedavi için hastaneye kaldırıldığını iddia etti.
Anne Kasım, çocuklarının herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, "Kendisiyle konuĢtuğumuz gecenin sabahında
onun intihar haberini aldık" dedi.
“Kasten adam öldürmek” suçundan Güdül Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit A. (39) 27 Eylül günü cezaevinde
kendisini iple asarak intihar etti.
Tekirdağ‟ın Hayrabolu Ġlçesi‟nde “dört kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla 6 Ekim 2009‟da gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan ve Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde gönderilen Mustafa Kulbilge (60), 31 Ekim günü
cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü. Kulbilge'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından
ceset kesin ölüm sebebinin anlaĢılabilmesi için Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ġskenderun E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 11 aydır tutuklu bulunan hükümlü Ekrem Bardakçı, 19 Ekim günü kaldırıldığı
Adana Numune Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. Ekrem Bardakçı‟nın beyninde oluĢan uy nedeniyle öldüğü ileri
sürülürken, ailesi Ekrem Bardakçı‟nın vücudunda darpa bağlı morluklar olduğunu iddia etti. ArkadaĢı Mustafa
Altunpark da, “Geçen hafta Salı günü Ekrem'in görüĢüne gittim. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ani bir Ģekilde beyninde
ur olduğu için öldüğüne inanmıyorum. Ġnandırıcı değil” dedi.
Ġstanbul‟da 18 Ekim 2007‟de meydana gelen bir trafik kazasında iki kiĢinin ölmesi nedeniyle aldığı 4 yıl 8 aylık
hapis cezasını tamamlamak için Metris T Tipi Cezaevi‟nde kalan Abdurrahman Zorba (33), cezaevinde
yakalandığı akciğer kanseri sonucu tedavi gördüğü hastanede 14 Kasım günü yaĢamını yitirdi.
28 Kasım günü, Bilecik M Tipi Cezaevi'nden sağlık raporu alınması için Ġstanbul'a getirilen felç hastası ve yatalak
Zeki Dökenel (65) adlı hükümlü, Adli Tıp Kurumu önünde ambulansta beklerken öldü.

Cezaevinde Ölüm Davaları
Kuddusi Okkır
Ergenekon Davası‟nın soruĢturması kapsamında 20 Haziran 2007‟de tutuklandıktan sonra tutulduğu Tekirdağ F
Tipi Cezaevi‟nden akciğer kanserinden kaynaklanan rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 1 Temmuz 2008‟de tahliye
edilen Kuddusi Okkır‟ın tedavi gördüğü Edirne‟deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji
Bölümü‟nde 6 Temmuz 2008‟de yaĢamını yitirmesi nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi‟nde görevli 15 doktor
hakkında dava açıldı. Okkır‟ın ailesinin “hastalığın doktorlar tarafından geç teĢhis edildiği ve gerekli tedavinin
yapılmadığı” iddiası üzerine Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruĢturma açmıĢtı. Tekirdağ Devlet Hastanesi‟nde görevli
15 doktor hakkında yürütülen soruĢturmayla ilgili Tekirdağ Valiliği‟nin izin vermemesi kararını idare mahkemesine
itiraz ederek kaldıran Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 20 Haziran 2009‟da Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟ne
dava açtı. Mahkemeye sunulan iddianame “görevi kötüye kullanma” suçunu iĢledikleri iddia edilen sağlık
personeline atılı suçun maddî unsurlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin tespiti için Kuddusi Okkır‟a ait tüm
belgelerin Adlî Tıp Kurumu BaĢkanlığı‟na veya tam teĢekküllü bir sağlık kuruluĢuna gönderilerek rapor alınmasını
isteyerek iade edildi. Adalet Bakanlığı‟nın iddianamenin kabul edilmesi için söz konusu rapora gerek duyulmadığını
bildirmesi üzerine iddianameyi kabul eden Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesi 12 Kasım 2009‟da 15 doktoru
yargılamaya karar verdi.
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III. GÖZALTINDA ÖLÜMLER
21 Temmuz günü Ġzmir'in Bayraklı ilçesinde, adam yaralamak suçundan gözaltına alınan Abdurrahman Sözen (24)
adlı kiĢinin nezarethanede ''su istediği'' polisin tabancasını alarak intihar ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan
Abdurrahman Sözen (24), GümüĢpala Polis Merkezi'ne götürüldü. Nezarethaneye alınan Sözen iddiaya göre,
istediği suyu getiren polis memuru C.M.'nin dalgınlığından yararlanıp parmaklıkların arasından elini uzatarak beylik
tabancasını aldı. Bir el havaya daha sonra da kafasına ateĢ ettiği belirtilen Sözen, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
Ġzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Sözen'in ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini, beylik tabancası kullanılan
polis memuruyla ilgili idari soruĢturma baĢlatıldığını, nezarethanedeki güvenlik kameralarının sadece gözlem
amaçlı kullanıldığını ve kayıt yapmadığını bildirdi. Ayrıca, olay sırasında trafik kazası nedeniyle ifade vermek için
karakola gelen dört kiĢilik bir ailenin de Sözen'in intihar ettiğiyle ilgili tanık olarak ifade verdiği kaydedildi. Ġzmir
Emniyet Müdürlüğü Parmak Ġzi Tespit ve Olay Yeri Ġnceleme ġubesinde yapılan el svabı incelemesinde, hayatını
kaybeden Sözen'in her iki elinde barut izleri bulunduğu belirtildi. Emniyet yetkilileri, Abdurrahman Sözen'in ellerinde
bulunan barut izinin polis memurunun tabancasını kullandığını ispatladığını bildirdi. Yetkililer, Sözen'in tabancasını
aldığı polis memuru C.M. hakkında idari soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.
1 Ağustos günü Ġstanbul Esenler‟de, kıskançlık sebebiyle kavga ettiği 28 yıllık eĢi Ferfire AkbaĢ‟ı (44) silahla
vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Ahmet AkbaĢ (53) götürüldüğü Esenler AsayiĢ Büro Amirliği‟nde
hayatını kaybetti. Ağabeyi Hafız AkbaĢ, 13.00 sıralarında gözaltına alınan kardeĢinin saat 18.00 sıralarında”„kalp
krizi” sonucu öldüğünü öğrendiklerini belirtti. KardeĢleri polisin ihmali olduğunu öne sürerken, emniyetteki bir
görevli, “112‟ye hemen haber verildi. Burada müdahale edildi, ama zanlı öldü” dedi.
7 Eylül günü Ġstanbul Beykoz‟da küçük yaĢta kız çocuklarına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Orhan
Leflef‟nin (54), taciz ve tecavüze uğrayan kız çocukları tarafından teĢhis için götürüldüğü Beykoz Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü AsayiĢ Büro Amirliği‟nin 3‟üncü katında pencereden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Beton zemine
çakılan Orhan Leflef olay yerinde öldü.
21 Ekim günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nin Sırtköy (DeĢta Darê) Beldesi'nden Batman'a doğru araçlarıyla seyir
halindeyken saat 23.30 sıralarında Ġdil ilçe giriĢinde polis tarafından DTP'li Sırtköy Belde Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Ġlgin ile beraber gözaltına alınan Resul Ġlçin (52) gözaltında yaĢamını yitirdi. Gözaltına alınma sırasında
Ġlçin'in yanında bulunan Mehmet Ġlgin, “Bizi emniyete götürdüler. Resul Ġlçin'i ilçe emniyet binasına soktular. Ben ise
dıĢarıda, arabamda ayrıntılı olarak arama yapan polislerin yanındaydım. 10-15 dakika geçmedi içerdeki polisler
yanıma geldi ve 'amcan düĢtü' dediler. Ġçeri girdiğimde amcam kanlar içindeydi. Ġdil Devlet Hastanesi'ne, oradan da
Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Zaten hastaneye yetiĢmeden yaĢamını yitirmiĢti” dedi. ġırnak Valiliği, olay
sonrası yaptığı açıklamada, ihbar doğrultusunda aracında arama yapılan Ġlçin‟in Ġdil Emniyet Müdürlüğü giriĢinde
fenalaĢarak yere düĢmesi üzerine kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtirken, Resul Ġlçin‟in avukatı Tahir Elçi, 14
Kasım günü yaptığı açıklamada, Ġlçin‟in ölümüyle ilgili delillerin yok edilmeye çalıĢıldığını, bu nedenle konuyla ilgili
görevliler hakkında Ġdil Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Yetkililerin, Ġlçin‟in
ölümüyle ilgili yaptığı açıklamanın inandırıcı olmadığını iddia eden Elçi, “Gözaltında ölüm gibi ciddi bir olayda,
Cumhuriyet savcısının Emniyet Müdürlüğü binası ve varsa yakın yerlerde bulunan kamera kayıtlarına bizzat el
koyması gerekirken bu yapılmadı. Emniyet Müdürlüğü, hizmet binasında kamera sisteminin mevcut olduğu ve
binanın hemen her tarafında kamera cihazlarının takılı olmasına rağmen, kayıt kablolarının sökülü olduğu ve kayıt
iĢleminin mevcut olmadığının belirtildiği tespit edilmiĢtir. Bir insanın Emniyet Müdürlüğü kapısına gelir gelmez
kafasını metal bir kapıya çarpıp ölmesi, yaĢamın doğal akıĢına aykırı bir durumdur.”
Kocaeli'nin Darıca Ġlçesi'nde 31 Ekim günü kardeĢi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet
Cömert (23) nezarethanede ölü bulundu. Darıca Polis Merkezi'ne götürülen 2 kardeĢten sabıkası olmayan küçük
olanı serbest bırakılırken, Cömert ifadesi alındıktan sonra polis merkezinin nezarethanesine konuldu. Polisler daha
sonra Cömert'i nezarethanenin demirine asılmıĢ halde bulduklarını iddia etti. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan
incelemede Cömert'in kendini pantolonunun altına giydiği eĢofmanının lastiğiyle astığı ileri sürüldü. Ailesi ise otopsi
raporunda Cömert'in vücudunda darp izleri olduğunu kaydederek, olayın intihar gibi gösterildiğini ifade etti. Ağabeyi
ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 17 yaĢındaki M. Cömert ağabeyinin kendisine bir ara
“BaĢıma poĢet geçirip iĢkenceyle konuĢturmaya çalıĢıyorlar” dediğini söyleyerek, kendisine de koltuk altlarından
bastırılıp testislerinden sıkılarak iĢkence yapıldığını idddia etti.
18 Aralık günü Ġstanbul Avcılar‟da, NevĢehir Ġl Jandarma Komutanlığı‟ndaki usta birliği öncesi Ġstanbul‟a ailesinin
yanına dağıtım iznine gelen Osman Aslı (20) isimli asker, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Firuzköy
Karakolu‟nun avukat görüĢme odasında ölü bulundu. Avcılar‟da devriye görevi yapan motosikletli TĠM Amirliği‟ne
bağlı yunus ekibi, Osman Aslı‟nın yalpalayarak yürüdüğünü farketti. Elindeki poĢetten bali çektiği iddia edilen Aslı‟yı
gözaltına alan polisler saat 18.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Karakolu‟na teslim etti. Burada asker olduğunu
bildiren Aslı, nezarethane yerine avukat görüĢme odasına alındı. Karakolda Aslı‟nın GBT kaydı yapılmak istendi.
| YAġAM HAKKI
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Ancak bilgisayarların internet bağlantısının kesilmesi nedeniyle kaydı alınamadı. Bu yüzden Aslı, avukat görüĢme
odasında bekletilmeye devam edildi. Görevli polisler Ġnzibat Komutanlığı‟nı arayarak bilgi verdi. Gündüz görevli
polisler değiĢim sırasında nöbetçi polislere, nezarethanede kimsenin olmadığını avukat görüĢme odasında bir
askerin olduğunu ancak kaydının sorulamadığını belirtti. Saat 19.00 sıralarında görevi devralan polisler avukat
görüĢme odasını kontrol ettiği sırada Aslı‟nın kendini asılı Ģekilde öldüğünü gördü. Durum hemen savcılığa ve
Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne bildirildi. Aslı‟nın ayağında botu olduğu ve bu bottan söktüğü ipleri penceredeki
jaluziyi tutan 3 adet çiviye asarak intihar ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından
ceset Adli Tıp Kurumu‟na kaldırıldı. Aile ise iddiayı gerçekci bulmadı. Olayı araĢtıran ailenin avukatı, morgta
gördüğü gencin burnunun kenarında morluk olduğunu belirtti. Dava açmaya hazırlanan avukat, Adli Tıp Kurumu
raporunu beklediklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü de olayı araĢtırması için iki müfettiĢ görevlendirdi.
SoruĢturma kapsamında görevlendirilen 2 polis müfettiĢi tarafından polis merkezinde görev yapan 4 polis
memurunun ifadesine baĢvuruldu. Olay günü nezarethane sorumlusu olarak çalıĢtığı belirtilen polis memuru M.G,
intihar olayının yanı sıra Ģahsi bir sorunu nedeniyle açığa alındı. M.G'nin açığa alındıktan sonra söz konusu intihar
olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına ifade verdiği öğrenildi.

Davalar
Abdulkadir Kurt
19 ġubat 1992‟de Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟ne bağlı Ağıllı Köyü‟nde gözaltına alınan ve makatına cop sokulması
sonucu yaĢamını yitiren Abdulkadir Kurt (36) adlı köylüye iĢkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan o
dönem asker olan 15 kiĢinin, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmalarına 2 Mart 2009‟da karar
verildi. 15 asker hakkında 17 ġubat 1994‟de “iĢkence yapmak suretiyle adam öldürmek” suçunu düzenleyen
TCK‟nın eski 450/3. maddesi uyarınca ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıĢ ve yargılama Diyarbakır 1. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde görülmeye baĢlanmıĢtı. Sanıkların asker olması nedeniyle davaya bakma yetkisinin 7.
Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi‟nde olduğu gerekçesiyle dosya askerî mahkemeye gönderildi. 7. Kolordu
Komutanlığı Askerî Mahkemesi de, sanıkların terhis olması ve askerlik görevinden ayrılmaları nedeniyle davaya
Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin bakmakla yetkili olduğuna karar verip dosyayı uyuĢmazlık mahkemesine
gönderdi. Avukatlar ise davanın 4 yıl içinde sonuçlanmaması halinde davanın zamanaĢımından düĢeceğini
vurguladı. Abdulkadir Kurt‟a iĢkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan ve o dönem askerliğini yapan sanık 15
kiĢi‟den 4‟ü 14 Nisan 2009‟da Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada o dönem Asteğmen olan
S.Ü.‟yü suçladı. Mahkeme heyeti diğer sanıkların adreslerine tebligat çıkarılarak gelecek duruĢma tarihinde
bulundurulmalarına aksi halde zorla getirilmeleri yönünde karar verileceğini bildirerek duruĢmayı erteledi. 14
Temmuz günü görülen duruĢmada gözaltına alındığı ve iĢkence edildiği gece Kurt'un tutulduğu yerde nöbet tutan
ve sanık olarak ifade veren ġenol ġen, bir rütbelinin yanında iki askerle beraber gelip Kurt'u alıp götürdüğünü
söyledi. Kurt'u alıp götürenin yüzünü karanlıktan dolayı seçemediğini ifade eden ġen, suçu iĢlediği suçlaması ile
yargılanan Osman Ulusoy'u daha önce görmediğini belirtti. Ġlk defa mahkeme salonunda Ulusoy'u gördüğünü
söyleyen ġen, Kurt'u alıp götüren rütbelinin Ulusoy olamadığını söyledi. Kurt ailesinin avukatı Mehmet Bozkurt,
gerçeğin ortaya çıkması için o dönemde Abulkadir Kurt ile beraber gözaltına alınan kiĢilerin, Kurt'un ölümünden
sorumlu tutulan Osman Ulusoy ve Salih Üner ile yüzleĢtirilmesi talebini yeniledi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine
mahkeme yüzleĢtirme talebini reddetti. DuruĢma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
21 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mikail Küle Ģu beyanlarda bulundu: “Babam 1991
yılında Bitlis Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınır. Gözaltında iken sürekli iĢkence görür.
YaklaĢık olarak 15 gün gözaltında kaldıktan sonra yoğun iĢkence sebebiyle girdiği bunalım sonucu kendini Merkez
Komutanlığının 3. katının penceresinden aĢağı atarak gördüğü ağır iĢkencelerden kurtulmak için intihar etmek
istemiĢ. Bu olayı yanındaki görgü Ģahitleri olarak köylüler daha sonra bize anlattıklarıdır. Fakat babam atladıktan
sonra kafa üstü düĢtüğü için kafatası ve boyun kırılması teĢhisiyle Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne kaldırılır.
13.06.1991 tarihinde vefat eder. Annemin genç yaĢta dul kalması, dava açmayı ve babamın ölümü ile ilgili suç
duyurusunda bulunmayı korktuğumuz için açamadık. Ben daha 9 yaĢındaydım olayların ne anlama geldiğini tam
olarak idrak edemiyordum. Kaldığımız köy de çok dar ve tutucu oldukları için annem de pek fazla bir Ģey yapamadı.
Dönemin Bitlis Ġl Jandarma Komutanlığı Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı görevini Veli Küçük yapıyordu. Elimizde somut
kanıtlar olmamasına rağmen, babamın iĢkence gördüğü ve pencereden atladığı ana dair Ģahitlerin olduğunu
söyleyebiliriz. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”
Festus Okey
20 Ağustos 2007‟de Ġstanbul‟da polis ekibinin Ģüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü‟ne
götürdüğü Festus Okey‟in Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü‟nde polis memuru C.Y.‟nin silahından çıkan kurĢunla
öldürülmesine iliĢkin açılan davaya 2009 yılında devam edildi. 27 Eylül 2009 tarihinde Beyoğlu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada Mahkeme heyeti, iki yıldır dosyada herhangi bir ilerleme sağlanamadan devam
eden davanın bir sonraki duruĢmasını Festus Okey‟in kimliğinin tespit edilmesi için 29 Aralık 2009‟a erteledi. Kararı
değerlendiren Festus Okey‟in Avukatı Taylan Tanay, “müdahaleler olmadığı için kimlik iĢlemleri yapılamıyor. Çünkü
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Festus Okey‟in yaĢamını yitirdiği zaman üzerinden çıkan bazı belgelerden biri BirleĢik Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği‟nin düzenlediği kimlik kartıdır. Anayasanın 90. maddesine göre BirleĢik Milletler SözleĢmeleri
anayasanın maddelerinden daha ileri ve öncelikle uygulanmak zorundadır. Bunun ancak sahteliği ispat edilebilir.
Aksi takdirde bunun gerçekliği üzerinde iĢlem yapılır” dedi.
Halil Kılıç
Mardin'in Nusaybin Ġlçe'sinde 2007'de Suriye sınırını geçmeye çalıĢtığı iddiası ile gözaltına alınan ve daha sonra
çıkarıldığı Nusaybin Adliyesi'nin bahçesinde yaĢamını yitiren Halil Kılıç'ın (67) ölümüyle ilgili 1 doktor ve 15 asker
hakkında açılan soruĢturma dosyası hakkında Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı görevsizlik kararı vererek dosyayı
Diyarbakır Askeri Mahkemesi'ne gönderdi. Diyarbakır Askeri Savcılığı da, dosyanın askeri savcılık kapsamına
girmediğini belirterek, görevsizlik kararı vererek dosyayı tekrar Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderdi.
Nusaybin'de 12 Aralık 2007'de Suriye sınırını geçemeye çalıĢtığı iddiası ile akli dengesi bozuk Halil Kılıç, Nusaybin
Demirkurt Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kılıç, daha sonra sorgulanmak üzere Nusaybin 2. Hudut
Taburu'na götürülerek sorgulandı. Ardından Nusaybin Jandarma Karakolu'na götürülen Kılıç, Nusaybin Cumhuriyet
Savcılığı'na sevk edildi. Ġfadesi alındıktan sonra adliye binasında dıĢarıya çıkarılan Kılıç, adliye bahçesinde
fenalaĢarak yaĢamını yitirdi. Kılıç Ailesi, ĠHD Mardin ġubesi arcılığıyla Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'nda suç
duyurusunda bulundu. Kılıç Ailesi, Kılıç'ın gözaltında iken almıĢ olduğu darbeler sonucunda yaĢamını yitirdiğini
belirterek, olayla ilgili 1 doktor ile 15 askerin cezalandırılmasını istedi.
Metin Yurtsever
20 Kasım 1998‟de HADEP Kocaeli Ġl BaĢkanlığı‟na, il binasında yapılan açlık grevini sonlandırmak amacıyla
yapılan baskında gözaltına alınan ve gözaltında yaĢamını yitiren Metin Yurtsever‟in ölümüyle ilgili ceza alan 7 polis
memurunun yargılanmasına “Yargıtay 1. Ceza Dairesi‟nin delil yetersizliğini gerekçe göstermesi ve 7 polis memuru
hakkında beraat istemesi sonrası” 11 Eylül 2009‟da Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi.
DuruĢmaya tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Bekir ġahin, ġaban Kurnaz, Sadettin Topal, Temel Çakmak
ve Ġsmail Tekdemir katılırken ceza alan diğer tutuksuz sanık memurları Ömer Ediz ile Bülent Oral Tuna katılmadı.
Mahkeme heyeti, 2007 yılında almıĢ olduğu ve polis memurlarına 6‟Ģar yıl 8‟er ay hapis cezası verdiği kararda
direnilmesine karar vererek bir sonraki duruĢmayı polis memurları Ömer Ediz ile Bülent Oral Tuna‟nın zorla
getirilmesi kararıyla 22 Kasım 2009‟a erteledi.

IV. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Söğüt Beldesi Karatepe mevkiindebulunan televizyon ve cep telefonu Ģebekesine ait
verici istasyonuna bombalı tuzak kuruldu. 24 Ocak günü vericinin bakım ve onarım çalıĢmalarını yapmak üzere
bölgeye gelen iĢçi Erkan Dündar (29), bombanın patlaması sonucu yaralandı.
6 Mart günü Trabzon‟da, BeĢikdüzü Ġlçesi`nde faaliyet gösteren bir birahaneye kimliği belirlenemeyen bir kiĢi
tarafından atılan el bombasının patlaması sonucu birahanenin iĢletmecisi Hüseyin Tosun (46), garson Ġsmail
Limandal, müĢteriler Hamza Çilingir (46), Ahmet Yavuz(53), Necmi Çalık(42), Mehmet Temel Tosun (63), Mehmet
GümüĢ, Ahmet Karadeniz ve Serkan Alemdar yaralandı. Saldırının, Vakfıkebir`de üç gün önce meydana gelen ve 2
kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili olabileceği değerlendiriliyor.
22 Nisan günü Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi'ne bağlı ġanlı (DêĢan) Köyü'ne kimliği belirsiz kiĢiler tarafından silahlı
saldırı düzenledi. Saldırganlar, rasgele birkaç evi tararken, saldırıda vücuduna kurĢun isabet eden Sabri Bozkurt
yaĢamını yitirdi.
23 Nisan günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde, Beyoğlu'nda bir internet kafenin önüne bırakılan ses bombasının
patlaması sonucu Mehmet Emin Gülhan (9), ġevval Ġkram Avcı (4), Ġrem Nur Avcı (4), Mustafa Zop (17) ve Ferhat
Topuz (19) adlı 3‟ü çocuk 5 kiĢi hafif yaralandı.
Hakkari Yüksekova`da görev yapan polis memuru Metin Batak ile Fatih Sultan Mehmet Ġlköğretim Okulu`nda
görevli öğretmen Ülkü Kaplan, 22 Mayıs günü ilçe merkezinde oturdukları kafeteryadan çıktıktan sonra, birlikte
yürürken kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerin tabancalı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganlar olaydan sonra kaçtı.
Yaralanan Batak ile Kaplan, çevredekilerin yardımı ile Yüksekova Devlet Hastanesi`ne kaldırıldı. Durumu ağır olan
Batak, helikopterle Van`a kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
27 Mayıs günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde, operasyona giden askerleri taĢıyan araç yola döĢenen tuzaklanan
mayın uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlama sonucu Uzman çavuĢ Ziya Bener ile erler Özkan Dumlu, Cafer
Çelik, Adil Yıldız, Kemal Özevin, Deniz Demirci yaĢamını yitirdi, uzman çavuĢ Muharrem Akalın, erler Oğuz Kır,
Samet Koca, Ferhat Bilmez, Muhammet Akdeniz, Aytaç Güney, Fırat GüneĢ ve Mehmet Solmaz isimli askerler de
yaralandı. Yaralanan askerlerden Oğuz Kır‟ın 4 Haziran günü beyin ölümü gerçekleĢti. 26 Haziran günü bir
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açıklama yapan HPG saldırıyı kendilerinin gerçekleĢtirmediğini belirtirken, patlamadan birkaç ay sonra internete
düĢen ses kayıtlarında patlayan bombanın “Dost mayını” olduğu belirtildi. Hakkari Tümen Komutanı Tümgeneral
G.K. ve Çukurca Tugay Komutanı Tuğgeneral Z.E. arasında geçtiği iddia edilen telefon konuĢmalarında Z.E. 6
askerin öldüğü mayınlarla ilgili Hakkari Tümen Komutanı`nı bilgilendirirken “Bu mayınlar bizim” diyor. Bir diğer ses
kayıtında ise Tabur komutanı Yarbay T. Çukurca Tugay Komutanı Z.E.`ye olayla ilgili tutulan rapora iliĢkin bilgi
veriyor. Yarbay, “Terör örgütü mensupları tarafından EEP döĢenmiĢ olabileceği değerlendirilmektedir Ģeklinde hiç
teferruata girmeden yüzeysel bir Ģey yazdık komutanım” diyor. Ses kayıtlarının ardından patlamada hayatını
kaybeden piyade er Deniz Demirci`nin ailesi Hakkari Cumhuriyet BaĢsavcılığı`na suç duyurusunda bulundu.
26 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ģehir merkezi Karayolları 117. ġube ġefliği önünde meydana gelen
patlamada 1 kiĢi yüzünden hafif Ģekilde yaralandı.
Siirt ili Baykan Ġlçesi'nde 5 Ağustos günü, Oynaklı mezrası yakınlarında hayvan otlatan Hakan Uluç (10) isimli
çocuk, kimliği henüz belirlenemeyen kiĢi veya kiĢilerce kafasına ve karnına silahla 3 el ateĢ edilerek öldürülmüĢ
halde bulundu. Ulaç'ı öldüren kiĢi veya kiĢilerin, 3 küçükbaĢ hayvanı da kurĢunladığı ifade edildi.
6 Ağustos günü Siirt'ten Van'ın GevaĢ Ġlçesi'ne bağlı Karabulağ Yaylası'na hayvan otlatmaya gelen Koçerlerin
bulunduğu çadırı basan maskeli kiĢiler uzun namlulu silahlarla çadıra ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucunda çadırda
bulunan anne AyĢe Yasak (55) ile kızı Asya Yasak (14) yaralandı.
ġırnak ili BeytüĢĢebap'taki LaleĢi Yaylası'nın 6 Ağustos günü “operasyon bölgesi olduğu” gerekçesiyle
yasaklanmasının ardından, 7 Ağustos günü yaylaya koyun sağmaya giden berivanlara izin verilmemesi üzerine
Berivanlar ilçe merkezinde yürüyüĢ yaparak durumu protesto etti. Bu sırada yürüyüĢ düzenleyen kitlenin üzerine
bilinmeyen bir yerden ateĢ açılması sonucunda Kerem Cin(17) adlı çocuk kolundan yaralandı.
ġırnak ili Uludere Ġlçesi'ne bağlı Andaç Köyü'nde 9 Ağustos günü, Caziye Ölmez (16) adlı çocuk baĢından
vurularak öldürüldü.
14 Ağustos günü Ġstanbul GaziosmanpaĢa'da, Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde gece saat 22.30
sıralarında bir çöp konteynırında meydana gelen patlamada bir iĢyerinin gece bekçisi olan Salih Özçelik isimli kiĢi
hayatını kaybetti, caddede yürüyen bir kiĢi de bacağından yaralandı. (DĠHA-15.08.09)
Adana'da PKK'nin silahlı eylemlere baĢladığı gün olan 15 Ağustos'un yıldönümü dolayısıyla 16 Ağustos günü
yapılan eylemlerin ardından ortadan kaybolan zihinsel engelli Davut Dora (19) 17 Ağustos günü Küçük Dikili'deki
sulama kanalının önünde iĢkence edilmiĢ halde ölü olarak bulundu. Baba Ramazan Dora, oğlunun polisler
tarafından iĢkence yapılarak öldürüldüğünü iddia ederken "dilinin sert bir cisimle çekildiği belli oluyordu. Bütün
diĢleri de kırılmıĢtı" dedi. Dora ailesi, ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurarak hukuki yardım talebinde bulundu.
Mardin Savur (Stewr) Ġlçesi'ne Bağlı YeĢilalan (Barman) Beldesi Belediye BaĢkanı Gülbeyaz GüneĢ, makam
aracının sivil giyimli eli silahlı kiĢilerin içinde bulunduğu Toros marka bir araç tarafından sıkıĢtırıldığını belirterek,
Eylül ayında Savur Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
24 Eylül günü Hakkâri Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Evren ĠĢ Merkezi‟nde bir patlama
meydana geldi. Patlamada Harun Batmaz, Muhittin Çiftçi, Emre Özdemir, Erkan Çiftçi isimli vatandaĢlar yaralandı.
ĠĢhanının sahibi Mehmet Evren patlamanın bombadan kaynaklandığını iddia etti.
24 Eylül günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, BağdaĢ köyüne bağlı Erik mezrasında yaĢayan Sadullah Kaya
(30), Yüksekova'nın Güngör Mahallesi‟nde bulunan boĢ bir arazide ölü olarak bulundu. Yapılan otopside, Kaya'nın
cesedinde 17 mermi izine rastlandığı ve iki kolunun kesildiği tespit edildi.
4 Ekim günü Siirt‟te, Siirt ile ġirvan Ġlçesi arasında kömür taĢıyan BDP Balveren Belde BaĢkanı Naim Kızıl'ın (30)
aracının önü, ġirvan Karayolu‟nda kimliği belirsiz 5 kiĢi tarafından kesildi ve araç otomatik silahlarla tarandı.
Saldırıda Naim Kızıl baĢından vurularak ağır yaralandı. Siirt Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada,
silahlı saldırının PKK tarafından düzenlendiği iddia edildi.
7 Ekim günü Van‟da, Hacıbekir Mahallesi‟nde ikamet eden Recep Bor (19), evinin yakınındaki bahçede asılmıĢ
olarak bulundu. Recep Bor‟un HPG militanı olduğu ve bir süre önce HPG‟den ayrıldığı ileri sürüldü.
7 Ekim günü Kars'ın Kağızman Ġlçesi'nde, DTP Ġlçe BaĢkanı YaĢar Özlü, HaĢhaĢ mevkiinde kendisine ait Maden
Ocağı çıkıĢında Ağrı plakalı araçta bulunan 2 kiĢi tarafından kendisine saldırı teĢebbüsünde bulunulduğunu belirtti.
Kars-Iğdır il sınırındaki maden ocağı ile karayoluna inen asfalta 6 kilometre kala yolunun kesildiğini belirten Özlü,
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saldırı öncesi iĢçilerin kendisini uyardığını söyledi. Özlü Ģu beyanda bulundu; “7 Ekim'de taĢ ocağına gittiğimde
iĢçiler bana yabancı kiĢilerin bölgede araçla gezdiğini ve bölgeye izlediklerin söyledi. Ben de bunun üzerine
jandarmaya arayarak haber verdim. Ancak jandarma hiçbir güvenlik önlemi almadı ve ilgilenmedi. Daha sonra yola
çıktım. Tam o sırada 2 araç yolu kesti ve beni araya aldı. Araçtan inen iki kiĢi pusuya yatarak aracımı taramak
istedi. Ancak o sırada taĢ ocağında bulunan iĢçilerin av tüfeğiyle olay yerine gelmesi üzerine, Ģahıslar araçlarına
binerek kaçtılar.”
15 Ekim günü Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, Cengiz Topel Caddesi Askerlik ġubesi kavĢağındaki bir kahvehane
önünde duran Altınoluk (Elver) Köyü nüfusuna kayıtlı Medeni Dilmaç (30), yüzü maskeli bir kiĢinin silahlı saldırısı
sonucu ağır yaralandı.
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 17 Ekim günü boĢ bir arazide bir erkek cesedi bulundu. Vücudunda 17 kurĢun
bulunan cesedin M. Ali Yılmaz‟a ait olduğu tespit edildi.
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Koçyiğit Köyü‟nde Ekim ayının baĢında kimliği belirsiz kiĢiler tarafından
kaçırılan Emrah Samur‟un (27) öldürüldüğü 30 Ekim günü öğrenildi. Emrah Samur‟un “devlet yanlısı olduğu” için
sorgulanarak öldürüldüğü Irak‟ta bulunan akrabaları aracılığıyla ailesine bildirildiği iddia edilirken, Samur ailesi,
devlet yetkililerinden cenazenin Irak'tan getirilmesi için yardımcı olmalarını istedi.
30 Kasım günü Ġstanbul‟un Zeytinburnu Ġlçesi‟nde, BeĢtelsiz Mahallesi 1031 sokakta bir aracın yanına bırakılan ses
bombasının patlaması sonucu Eyüp Karabul adlı vatandaĢ hafif Ģekilde yaralandı.
4 Aralık günü Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde, Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki Kocavezir Parkı'nın
kenarında kaldırımda çöpler arasına kimliği henüz belirlenemeyen kiĢi veya kiĢilerce bırakılan bombanın patlaması
sonucu, olay yerinden geçen Seyfettin Turgay (29) ve Mehmet Gözen (25) yaralandı.

Faili Meçhul Saldırı Davaları
Cizre’de Meydana Gelen Faili Meçhul Cinayetlerle Ġlgili JĠTEM Davası
ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde faili meçhul Ģekilde öldürülenlerin atıldığı öne sürülen Boru Hatları ile Petrol TaĢıma
Anonim ġirketi‟ne (BOTAġ) ait kuyularda 9 Mart günü Silopi Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın denetiminde yapılan
kazıda kemik parçaları ve lekeli parçalanmıĢ elbiseler bulundu. 11 Mart günü devam edilen kazılarda da kemik
parçaları, saç teli, eldiven ve askeri bere bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi.
12 Mart günü yapılan kazılarda ise Silopi 9 kemik parçası, yanık ve kanlı elbise parçaları ve saç telleri bulundu. 13
Mart günü ise kazılarda kafatasına ait kemik parçası, 6 kemik parçası, saç teli, terlik, kot pantolon parçası,
domuzbağı düğümlü ip ve bir çorap bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi.
Silopi-Cizre karayolunun 15. kilometresinde yer alan tesislerdeki kazıyla ilgili açıklama yapan ġırnak Barosu
BaĢkanı NuĢirevan Elçi, bir kuyudaki kazı çalıĢmalarının, kuyunun dar olması nedeniyle insan gücüyle, ikinci
kuyudaki kazının da iĢ makinesiyle yapıldığını söyledi. Kazıların ardından, 16 Mart 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı‟nın talimatı üzerine ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi ile Ġdil Ġlçesi arasındaki bulunan KuĢtepe Köyün‟de kazılara
baĢlandı. Cizre eski Belediye BaĢkanı ve geçici köy korucusu Kamil Atak‟ın evinde de baĢlayan aramalarda 20‟ye
yakın kemik parçası bulunduğu ve Atak‟ın 2 oğlu gözaltına alındı. Kazıların bir itirafçının ifadeleri üzerine
baĢlatıldığı öğrenildi. 20 Mart günü gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken, 24 Mart günü Kamil Atak tutuklandı.
Aynı gün PKK itirafçısı Abdulhakim Güven de Diyarbakır‟da gözaltına alındı. Kayseri Ġl Jandarma Alay Komutanı
Albay Cemal Temizöz de 23 Mart günü KuĢtepe Köyü‟nde yapılan kazı çalıĢmalarında bulunan kemiklerle ilgili
olarak gözaltına alındı. Temizöz sorgulanmak üzere getirildiği Diyarbakır‟da “adam öldürmeye azmettirmek” ve
“silahlı örgüt üyesi olmak” suçlarından 25 Mart günü tutuklandı. KuĢtepe Köyü‟nde yapılan kazılarda bulunan 20
kemik parçasından 7‟sinin insan kemiği olduğu 8 Nisan 2009‟da Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu tarafından belirlendi.
Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu, insan kemiklerinin detaylı olarak incelenmesi için kemikleri Fizik ve Kimya Ġhtisas
Daireleri‟ne gönderdi. Bulunan insan kemiklerinin kaç kiĢiye ait olduğunu ise Biyoloji Ġhtisas Dairesi tespit edecek.
Kazı çalıĢmalarında bulunan kemiklerle ilgili olarak 25 Mart 2009‟da “adam öldürmeye azmettirmek” ve “silahlı
örgüt üyesi olmak” suçlarından tutuklanan Kayseri Ġl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz, Cizre eski
Belediye BaĢkanı Kamil Atak, Kamil Atak‟ın oğlu Temel Atak ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ve Adem
Yarkın‟ın soruĢturma dosyası 24 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından gizli tanıkların
verdiği ifadeler üzerine 25 faili meçhul cinayet dosyasıyla birleĢtirildi. ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde 1990‟lı yıllarda
iĢlenen faili meçhul cinayetlerin kurbanlarının kuyulara atıldığı iddiasıyla KuĢtepe Köyü‟nde yapılan kazı
çalıĢmalarında bulunan kemiklerle ilgili olarak 25 Mart 2009‟da tutuklanan Kayseri Ġl Jandarma Alay Komutanı
Albay Cemal Temizöz‟ün de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında Temmuz ayında dava açıldı. Ġddianamede
Cemal Temizöz‟ün Cizre Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟nda bölük komutanı olarak görev yaptığı dönemde “terörle
mücadele” adı altında korucu, itirafçı ve uzman çavuĢlardan oluĢan bir grup oluĢturarak gözaltına alınan kiĢileri
öldürdüğü iddiasıyla Cemal Temizöz hakkında “adam öldürmek”, “cürüm iĢlemek için teĢekkül oluĢturmak” ve
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“adam öldürmeye azmettirmek” suçlarından 9 kez ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası istendiği ifade edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kabul ettiği iddianamede, sanık Mehmet Nuri Binzet ek ifadesinde, 25 Ocak
2001‟de Silopi (ġırnak) Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na götürüldükten sonra kendilerinden bir daha haber
alınamayan HADEP Silopi Ġlçe BaĢkanı Serdar TanıĢ ve Ġlçe Sekreteri Ebubekir Deniz‟in öldürüldükten sonra Cudi
Dağı eteklerine gömüldüğünü söyledi. Mehmet Nuri Binzet ifadesinde, Serdar TanıĢ ve Ebubekir Deniz‟in
öldürülmesinin ardından HADEP‟in Cizre Ġlçe örgütünde görevli Ali Güven, Cemal Güven ve Mehmet Dilsiz‟in
öldürülmesinin planlandığı fakat Serdar TanıĢ ile Ebubekir Deniz‟in kaybolmasına kamuoyunun verdiği tepki
nedeniyle bu düĢünceden vazgeçildiğini ifade etti. 3 Eylül 2009‟da ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟ne bağlı Basisk (KuĢtepe)
Köyü yakınlarında yol yapım çalıĢması sırasında iki insana ait olduğu tahmin edilen iskelet bulundu. Ġskeletlerin yan
yana gömülü bulunduğu ve yanında kadın giysileri, puĢi ile yöresel kıyafet bulunduğu öğrenildi. Savcılık tarafından
yapılan ilk incelemenin sonunda 2 kiĢinin uzun namlulu silahla ve baĢlarından tek kurĢunla öldürüldüğü tespit edildi.
Cesetlerden birinin eĢi PKK militanı olduğu için 1994 yılında Cizre‟de gözaltına alınan ve daha sonra kaybedilen
Makbule Ökdem‟e ait olabileceği iddia edildi. 1993–1995 yıllarında ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde Cizre Jandarma Ġlçe
Komutanı Cemal Temizöz‟ün görev yaptığı dönemde iĢlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan 7 sanıklı
Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası‟na 11 Eylül 2009‟da Diyarbakır 6.Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde baĢlandı. Davaya Diyarbakır, ġırnak, Ġzmir, Ankara ve Ġstanbul Barosu‟ndan 30 avukat katıldı ve
yaklaĢık 85 kiĢilik yetki belgesi sunuldu. Mahkeme Heyeti, ĠHD Diyarbakır ġubesi‟nin, Diyarbakır ve ġırnak
Barosu‟nun, ÇHD ile TĠHV‟in kurumsal müdahale taleplerini reddetti. DuruĢmada sorgusu yapılan davanın 1
numaralı sanığı Cemal Temizöz üzerine atılı suçların hiçbirini kabul etmedi. Davanın 2 numaralı sanığı korucubaĢı
Kamil Atağ‟ın sorgusunda ise dosyadaki iddiaların tümünün söylenti olduğunu bu nedenle de sorgu beyanı
vermeyeceğini ifade etti. 9 Ekim günü görülen duruĢmada, faili meçhul bir Ģekilde öldürülen Ramazan Uykur‟un
oğlu Ġsmet Uykur‟un ifadesi alındı. Ġfade iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından mağdur avukatları, mahkeme
heyetine sanıkların ifadelerinin eksik geçirildiğini belirtti. Ġtiraza karĢı çıkan sanık avukatlarından Nail Karaaslan‟la
mağdur avukatları Sezgin Tanrıkulu ve Bahattin Özdemir arasında tartıĢma çıkması sonucu mahkeme heyeti
Sezgin Tanrıkulu‟nu ve Bahattin Özdemir‟i duruĢma salondan çıkartarak duruĢmaya ara verdi. Verilen aranın
ardından söz alan mağdur avukatlarından Ali Koç‟un, “yaĢanan tartıĢmalar duruĢma zaptına tam olarak
geçirilmemiĢtir. Mahkeme iki müdahil avukatın salondan çıkarılması yönünde karar vererek tarafsızlığını yitirmiĢtir.
Bu karar keyfidir. Ayrıca sanıklardan Cemal Temizöz‟ün avukatının ücretinin Jandarma Genel Komutanlığı'nca
verildiği yönünde dosyada bulunan belgeye göre bizce devlet bu davada taraf olduğunu göstermektedir. Bu
nedenlerle reddî hâkim talebinde bulunuyoruz” diyerek yaptığı talebi değerlendiren Mahkeme Heyeti, reddi hâkim
talebinin incelenmesi için dava dosyasının Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilmesine karar vererek bir
sonraki duruĢmayı 16 Ekim 2009‟a erteledi. Davanın müdahil avukatı ve TĠHV Diyarbakır Temsilcisi Sezgin
Tanrıkulu, Cemal Temizöz‟ün 8 Ekim 2009‟da baĢka bir davadan adliyede ifade verirken adliyeye gelen üst düzey
bir askerî görevlinin, davanın savcı ve hâkimleri ile görüĢtüğünü iddia etti. Ali Koç‟un yaptığı reddi hâkim talebini 13
Ekim 2009‟da görüĢen Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise, talebi reddederek yargılamanın Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde devam etmesi yönünde karar verdi. 16 Ekim günü görülen duruĢmada savunma yapan
tutuklu sanık Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz “duruĢma salonunda mağdur ve
Ģikâyetçilerin müdahil avukatlar tarafından yönlendirildiğine Ģahit oldum. Mahkeme, 1993–1995 yılları arasında
ġırnak Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında kaç tane beyaz renkli aracın olduğunu çıkartabilir. Bizim beyaz renkli bir
aracımız envanterimizde yok. Ben Kayseri Jandarma Alay Komutanı olarak tutuklu bulunma durumumu
hazmedemiyorum” dedi. Tanıkları dinleyen ve tutuklu sanıkların savunmalarını alan Mahkeme Heyeti, sanıkların
tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı erteledi. 6 Kasım günü görülen duruĢmada dinlenen 1993
yılında öldürülen Ömer Cindoruk‟un eĢi Hanım Cindoruk‟un tercüman aracılığıyla Kürtçe verdiği ifadesinde, “eĢimi
Bedran, Abdulhakim Güven ve Cemal YüzbaĢı (Temizöz) öldürdü. EĢimin bedeninde onlarca mermi izi vardı. EĢimi
öldürenlerin bunlar olduğunu düĢünmemdeki sebep, o dönem cinayetleri hep bu kiĢiler iĢlemekteydi. EĢim taksicilik
yapıyordu. EĢimi kaçırdıklarında bizim taksimize de el koymuĢlardı. EĢimin taksisini tanıyordum. Ġtirafçıların taksiyi
kullandıklarını gördüm, ama içindekileri tanımıyordum. EĢimin suçu yoktu. Suçu olsaydı size teslim etselerdi, ben
de gelir eĢimi cezaevinde görürdüm. KuĢları bile böyle öldürmezler” dedi. 8 Mart 1994‟te Azrail Deresi‟nde ölü
bulunan Süleyman Gasyak‟ın eĢi Leyla Gasyak ise ifade verirken sanıklar Abdulhakim Güven ve Adem Yakın‟ı
iĢaret ederek, “iĢte bunlar kocamı öldürdü” dedi. DuruĢmada söz alan sanık Albay Temizöz, Cizre Jandarma
Komutanı olduğunu ve ifade veren mağdurların kendi sorumluluğu altında olduğunu söyleyerek, “onların güvenliğini
sağlayamadığım için özür diliyorum” dedi. 4 Aralık günü görülen duruĢmada dinlenen, 1994 yılının Aralık ayında
evinin önünde öldürülen Abdurrahman Akyol‟un eĢi AyĢe Akyol, Abdurrahman Akyol‟un öldürülmeden bir yıl önce
üç gün boyunca kendisinden haber alınamadığını ardından eĢinin Cizre Jandarma Komutanlığı‟nda gözaltında
bulunduğunu öğrendiğini belirtti. EĢini görmek için Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na gittiğini anlatan AyĢe Akyol,
“orada Ramazan Hoca adlı uzun boylu kiĢiye „eĢimi bana gösterin‟ dedim. Önce reddetti. Oradan ayrılmayacağımı
anlayınca gidip, silahlanıp geldi. EĢimi bir odaya getirdi. EĢim titriyordu. Üzerindeki kirli elbiseleri çıkardı. Temiz
elbise verdim. 3–4 gün sonra eĢim eve geldi. Kendisinin dövüldüğünü ve kendisine iĢkence yapıldığını söyledi”
dedi. AyĢe Akyol, Abdurrahman Akyol‟un öldürülüĢünü ise Ģöyle anlattı: “1994 yılında yılbaĢına 12 gün kala eĢim
eve gelirken öldürüldü. Gittiğimde eĢim yerde kanlar içinde yatıyordu. Kafasına iki kurĢun sıkılmıĢtı. Çamur içinde
olan eĢimin baĢını dizlerimin üstüne aldım. „Ġmdat‟ diye bağırdım ama kimse yardıma gelmedi. Emniyet
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Müdürlüğü‟ne haber verdim. Geleceklerini söylediler. Daha sonra Cemal YüzbaĢı (Temizöz), askerleriyle birlikte
geldi. EĢimin cesedini ambulansla hastane morguna kaldırdık. Otopsiden sonra cenazeyi mezarlığa götürdüler.
Ben de eve geldim. Kimin, niçin eĢimi öldürdüğünü bilmiyorum. Ġki kez ifadeye çağırıldım. Ġkincisinde Cemal
YüzbaĢı beni odaya alarak, „eĢini kimin öldürdüğünü biliyor musun?‟ diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim.”
DuruĢmada mağdur olarak dinlenen ġevkiye Aslan, eĢi Ġhsan Aslan‟ın 1993 yılında Kamil Atak tarafından
götürüldükten sonra kendisinden haber alamadığını söyleyerek “Ġhsan tıraĢ oluyordu. TıraĢı bitmeden gözaltına
aldılar. Panzerin yanına kadar götürüldü. Köyden 20'ye yakın kiĢi de gözaltına alınmıĢtı. Orada serbest bırakılırken
aralarında Kukel, Temel, Ahmet ve Davut Atağ‟ın da bulunduğu Kamil‟in korucuları eĢimin önünü kestiler.
Kucağımda 3 aylık bebeğimle eĢimi kurtarmaya çalıĢtım. Ahmet beni engelledi. Gözümün önünde elini bağlı bir
Ģekilde alıp götürdüler. Korucular bu sırada ona taĢlarla vuruyordu. PeĢlerinden gittim. Kukel Atağ‟ın evine
götürüldüğünü gördüm” dedi. Cizre‟de 30 Ocak 1994‟te öldürülen Ġbrahim DanıĢ olayına tanıklık eden Asker Pökön
(63) ile Rabia Pökön‟ün (54) ise Cizre Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na giderek ifade verdiler. Olayın kendi evlerinin
karĢısında meydana geldiğini belirterek Kürtçe tercüman eĢliğinde ifade veren Asker Pökön “KıĢ baĢlangıcıydı,
sabah askerler ve korucular mahalleye operasyon yaptı. Hepimizi evden çıkartıp, kimlik kontrolü yapıyorlardı. bir
komĢumuz vardı. Onun evinin avlusuna da girmiĢlerdi. KomĢumuz ile aramızdaki duvarın yüksekliği az olduğundan
dolayı avluyu görebiliyorduk. Birilerinin dövüldüğünü, ağlama ve bağırma seslerinden anlamıĢtım. Bunun üzerine
ben de oraya yöneldim. Orada Kamil Atak, Cemal BinbaĢı ile askerler ve korucular bulunuyorlardı. Yanlarında
getirmiĢ oldukları daha önceden tanıdığım ve sıvacı olduğunu bildiğim Ġbrahim adlı ve adını sonradan öğrendiğim
Mahmut vardı. Korucular ve Cemal BinbaĢı, Ġbrahim‟i dövüyorlardı. Ġbrahim‟in ağlamaları ve yalvarmasını kimse
dinlemiyordu. Mahmut‟a karıĢmıyorlardı. Duyduğum kadarıyla Mahmut Ġbrahim‟i Ģikayet etmiĢti. Daha sonra Tamer
Atak elinde bulunan silah ile Ġbrahim‟e 3 el ateĢ etti. Gördüğüm kadarıyla mermiler koluna ve bacağına isabet
etmiĢti. Ġbrahim yere düĢtü, tekrar doğrulup yalvarıyordu. Sonra Bedran (Adem Yakin) ve Abdulhakim (Abdulhakim
Güven) sokak baĢındaki panzerden bir mayını alıp geldiler. Ġbrahim‟i sürüklediler. BeĢ dakika sonra bir patlama ile
ortalık karıĢtı. Ġbrahim öldü, hatta baĢı parçalanmıĢtı. Parçaları bizim avluya kadar gelmiĢti. Daha sonra bizim
avludan parçalarını toplayıp, poĢete koydum. Sonra bir traktör getirdiler. Patlama olduktan sonra fazla zaman
geçmeden cesedi ve parçalarını traktöre koyup gittiler” dedi. Sanık Cemal Temizöz ise Cizre‟de görev yaptığı
dönemde devletin bekasının ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak “ben bir kamu görevlisiyim. Bizim de bir
itibarımız var. 9 aydır tutukluyum. Tutukluluğum devam ederse, maddi ve teknik delillerin bu duruĢmada
açıklanmasını istiyorum. ġüphe üzerine tutuklanmıĢsam lehime karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep
ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı 8 Ocak 2010‟a
erteledi
11 Sanıklı JĠTEM Davası
Diyarbakır, Mardin, Batman ve ġırnak'ta iĢlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle
ilgili itirafçılardan oluĢan 11 sanıklı Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası‟na 14 Nisan 2009‟da
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada müdahil Avukat Tahir Elçi‟nin talebi üzerine
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟ndan istenen Ergenekon Davası iddianamesinin CD‟ye aktarılmıĢ bir örneğinin
mahkemeye gönderildiğini belirtildi. Mahkeme Heyeti, Tahir Elçi‟nin, Ergenekon Davası‟ndan tutuklu bulunan
emekli Albay Arif Doğan‟ın dinlenmesi talebini kabul ederek Arif Doğan‟ın Ergenekon Davası‟nın ikinci
iddianamesinde yer alan ifade tutanaklarının onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti,
dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġstihbarat ġube Müdürü Hanefi Avcı‟nın bilgi ve görüĢünün sorulması için
talimat yazılmasını da kararlaĢtırdı. 1 Ekim günü görülen duruĢmada Mahkeme heyeti, JĠTEM‟in varlığı, iĢleyiĢi ve
konumu hakkında Maliye Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan bilgi alınmasını
kararlaĢtırarak bir sonraki duruĢmayı 31 Aralık 2009‟a erteledi. Davanın 31 Aralık günü görülen duruĢmasında
Mahkeme heyeti, dava dosyasına “görevsizlik” kararı vererek yargılamanın özel yetkili ağır ceza mahkemesinde
yapılmasını kararlaĢtırdı. JĠTEM‟in varlığı, iĢleyiĢi ve konumu hakkında Maliye Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ile Genelkurmay BaĢkanlığı‟na sorulan soruya ilgili kurumlar JĠTEM adında bir birimin olmadığı
yönünde yanıt verdi.
8 Sanıklı JĠTEM Davası
Diyarbakır‟da 1990‟lı yılların ilk yarısında sekiz kiĢiyi kaçırıp sorguladıktan sonra iĢkenceyle öldürdükleri iddiasıyla
haklarında dava açılan sekiz sanıklı Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası‟nın hangi
mahkemede görüleceği konusundaki uyuĢmazlık sorununun giderilmesinin ardından davaya 3 Kasım 2009‟da
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. 1992–1994 yılları arasında Harbi Arman, Servet Aslan,
ġahabettin Latifeci, Ahmet Ceylan, Abdulkadir Çelikbilek, Mehmet Sıddık Etyemez, Lokman Zuğurli ve Zana
Zuğurli‟nin öldürülmesiyle ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanıkları yakalanmasının beklenmesine, Abdülkadir
Aygan hakkında Ġsveç‟ten iade talebinde bulunulmasına ve Mahmut Yıldırım hakkında kırmızı bülten kararı
çıkarılmasına karar vererek bir sonraki duruĢmayı 29 Aralık 2009‟a erteledi.
Umut Kitabevi Davası
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Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde 9 Kasım 2005‟te Umut Kitabevi‟ne el bombası atılması ve sonrasında el bombası
atan askerî personelin halk tarafından yakalanmasıyla ilgili Van Askerî Mahkemesi‟nde 27 Mart 2009‟da devam
eden duruĢmada, olay yerinde 9 Haziran 2009‟da yeniden keĢif yapılması kararlaĢtırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık
astsubaylar Ali Kaya, Özcan Ġldeniz ve itirafçı Veysel AteĢ‟in, müdahiller Umut Kitabevi‟nin sahibi Seferi Yılmaz,
Metin Korkmaz ve Cengiz Korkmaz‟ın hazır bulunduğu Van Askeri Mahkemesi‟ndeki duruĢma, dava dosyasının
Ergenekon Davası‟yla birleĢtirilmesi talebi reddedilerek 12 Haziran 2009‟a ertelendi. 12 Haziran günü görülen
duruĢmada, Mahkeme Heyeti askeri savcının da talebi üzerine Jandarma Kriminal Daire BaĢkanlığı‟nın olay
sonrası çekilen görüntülerin tekrar incelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca askeri savcının talebi üzerine
olay günü Ali Kaya ile Veysel AteĢ arasında yapılan görüĢmede hangi baz istasyonu üzerinden yapıldığının
belirlenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu‟na yazı yazılmasına karar vererek duruĢmayı erteledi. 9
Ekim günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, davanın sivil mahkemede görülmesi için yapılan baĢvuruyu
değerlendirdi. Yapılan baĢvuruyu askeri görevlilerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önün açan yasa değiĢikliği
kapsamında incelemeye karar veren Heyet bir sonraki duruĢmayı erteledi. 18 Aralık günü görülen duruĢmada,
askerî savcılık dava dosyasının sivil mahkemeye gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti talebe iliĢkin kararı bir
sonraki duruĢmada açıklamaya karar vererek duruĢmayı 22 Ocak 2010‟a erteledi.
Vedat Aydın Davası
5 Temmuz 1991‟de kendilerini polis memuru olarak tanıtan elleri silahlı ve telsizli kiĢiler tarafından evinden
gözaltına alındıktan sonra iĢkence edilmiĢ cesedi 7 Temmuz 1991‟de Elazığ‟ın Maden Ġlçesi‟nde bir köprü altında
bulunan Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır Ġl BaĢkanı Vedat Aydın cinayetinin dosyasının iki yıl sonra
zamanaĢımına uğrayacak olması nedeniyle Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 2009 Mayıs
ayında öncelikli evraklar arasına alındı. BaĢsavcılık, aralarında eski Diyarbakır Jandarma Ġstihbarat Grup Komutanı
BinbaĢı Aytekin Özen‟in de bulunduğu altısı itirafçı, Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) elemanı 9
kiĢi hakkında soruĢturma baĢlattı. BaĢsavcılığın yürüttüğü Vedat Aydın soruĢturmasına yön veren Ġsveç‟te yaĢayan
eski JĠTEM elemanı Abdulkadir Aygan‟ın ifadelerinin de dava dosyasına konuldu. Aygan‟ın cinayetle ilgili sözleri
Ģunlardı: “Olayın planlayıcısı BinbaĢı Ahmet Cem Ersever‟dir. Vedat Aydın‟ın eviyle ilgili keĢifleri beraber yaptık.
Cenazeye katılanlara ateĢ açma emrini Diyarbakır Alay Komutanı Ġsmet Yediyıldız verdi. EĢini kaçıranları gören
ġükran Aydın‟ın verdiği eĢkâl üzerine çizilen robot resimler BinbaĢı Aytekin Özen, itirafçılar Ali Ozansoy ve Fethi
Çetin‟e uyuyor”. Eylül ayında, Vedat Aydın‟ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruĢturmayla ilgilenen Malatya
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın “yetkisizlik” kararı verdiği ve dosyayı “olayın baĢladığı yer” olan Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı‟na gönderdiği öğrenildi.
Mustafa Aydın Davası
1993 yılında JĠTEM tarafından gözaltına alındıktan sonra gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber
alınamayan ve 6 Haziran 2009 günü ailesinin baĢvurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talebiyle
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'ne bağlı Havuzlu (Birik) Köyü'nde yapılan kazıda bulunan Mustafa Aydın cinayetiyle ilgili
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Cizre Ġlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bilgi istedi. Jandarma'nın BaĢsavcılığa
gönderdiği bilgi notunda “operasyon sırasında kayadan düĢerek” öldüğü iddia edilen Mustafa Aydın'ın ölümüyle
ilgili hiçbir resmi iĢlem yapılmadığı belirtildi. Ġlçe Jandarma Komutanı Jandarma YüzbaĢı Deniz Baytar imzalı “Bilgi
Notu”nda Aydın'ın 'operasyon esnasında kayadan (yüksekten) düĢerek öldüğü, ölümü ile ilgili herhangi bir
tahkikatının yapılmadığı, herhangi bir sağlık kuruluĢuna götürülmediği, cenazesinin köye getirilerek köy
mezarlığında defnedildiği” belirtiliyor. 1993 yılından itibaren Mustafa Aydın'dan haber alamayan ailesi o dönem
korku nedeniyle Ģikayetçi olmadıklarını belirterek 2009 yılında Savcılığa müracaat etmiĢlerdi. Ailenin isteği üzerine
Mustafa Aydın'ın mezarı 6 Haziran 2009 günü savcılığın talimatı üzerine açılmıĢ, kemikleri incelenmek üzere Adli
Tıp'a götürülmüĢtü. Ergenekon soruĢturması kapsamında ifade veren gizli tanık M.B., Mustafa Aydın'ın Albay
Temizöz, Adem Yakın ve Abdulhakim Güven tarafından öldürdüğünü söylemiĢti.
1994 yılında Öldürülen 12 Köylü
Hakkâri'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Ormancık (Bêgaltê) Köyü'ne 1994 yılında Derecik Taburu askerleri tarafından
yapılan baskında Kerem Ġnan'ın köy meydanında, AĢur Seçkin'in HabuĢ mevkiinde, 12 köylünün ise tabura
götürülerek öldürüldüğü yönünde eski bir askerin ihbar mektubu üzerine taburda yapılan kazılarda kemiklerin
bulunmasından sonra, köyde öldürüldükleri belirtilen Kerem Ġnan ve AĢur Seçkin'in aileleri 24 Temmuz günü
ġemdinli Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurarak, cenazelerin kendilerine teslim edilmesini ve sorumluların
yargılanmasını istedi.
HurĢit Döner Davası
Bitlis Hizan ilçesine bağlı Kayalar Köyü'nde imamlık yapan HurĢit Döner‟in Bolu Tugay Komutanlığı'na bağlı
askerlerin 24 Mart 1994'de köye düzenlediği operasyon sonrası gözaltına alınması ve ertesi gün dere kenarında
baĢına tek kurĢun sıkılarak öldürülmüĢ olarak bulunması sonrası ikinci kez dava açılıyor. Olay sonrası Döner'in
yakınları, Savcılığa baĢvurdu. Cesede otopsi yapılmasını istediler. Otopsi iĢlemleri yapılmayan Döner'in cenazesi,
köy mezarlığına gömüldü. Olayın yaĢandığı köy, bu operasyonun ardından boĢaldı. 85 haneli köyün sakinleri çevre
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illere göç etti. Döner'in ailesi de Ġstanbul'a taĢındı. Döner'in diğer oğlu, olaydan 11 yıl sonra 2005 yılında Hizan
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na, Bolu Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler ve dönemin komutanı hakkında suç
duyurusunda bulundu. SoruĢturma baĢlatan Hizan Cumhuriyet Savcılığı, önce mezarın açılmasına karar verdi.
Döner'in mezarı 30 Eylül 2006'da Hizan Cumhuriyet Savcısı Ġbrahim Açıkel'in ve çocuklarının gözetiminde açıldı.
Kemikler, tespit için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurum, kemiklerin Döner'e ait olduğuna karar verdi. Döner'in
kafasına isabet eden kurĢunla öldüğü belirlendi. Kafatasının 25 parçaya ayrıldığı da tutanaklara geçti. Savcılık
olayla ilgili 20 köylünün ifadesini aldı. Köylüler, Döner'in askerler tarafından gözaltına alındığını, ertesi gün ise
cesedini bulduklarını anlattılar. 10 köylü de Döner'in gözaltına alınıĢına tanıklık yaptıklarını anlattı. Hizan
Cumhuriyet Savcılığı, Ģikayette bulunulanların asker olduğu gerekçesiyle davaya bakmadı. Görevsizlik kararı veren
Savcılık, soruĢturmanın askeri savcılık tarafından yürütülmesini istedi. Dosyayı Van Askeri Savcılığı'na gönderdi.
Ailenin avukatları görevsizlik kararına itiraz etti, ancak bu itiraz reddedildi. Van Askeri Savcılığı, olayla ilgili iki asker
hakkında soruĢturma baĢlattı. Kısa süre sonra da 'takipsizlik' kararı verdi. Savcılık, 'Ġki askerin bu suçu iĢlediğine
dair somut ve inandırıcı delil olmadığı' gerekçesiyle, takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapadı. Van Askeri Savcılığı;
görevli yargı yerinin de kendisinin olmadığını belirterek bir de görevsizlik kararı verdi. Ailenin avukatları bu kez
Askeri Savcılığın takipsizlik kararına bir üst mercii olan Ağrı Askeri Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dosyayı
inceleyen Ağrı Askeri Mahkemesi, 2009 Temmuz ayında kararını verdi. Mahkeme, görevli yargı yerinin askeri
Savcılık olduğuna iĢaret ederken, takipsizlik kararının da kaldırılmasını kararlaĢtırdı. Van Askeri Mahkemesi
kararında 'soruĢturmanın geniĢletilmesi'ni istedi. Takipsizlik kararının kaldırılması üzerine dosya Van Askeri
Savcılığı'na geldi. Savcılık, iki asker hakkındaki soruĢturmayı yeniden baĢlattı.
Hasan Ergul
ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) elemanları tarafından 1995 yılında
kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Hasan Ergul‟un mezarı Abdülkadir Aygan‟ın itiraflarına
dayanılarak Elazığ Kimsesizler Mezarlığı‟nda bulundu. Aygan‟ın Hazar Gölü kıyısına attıklarını açıkladığı Ergul‟un
cenazesi için ailesinin yaptığı araĢtırma sonucunda cenazenin o dönem köylüler tarafından bulunduktan sonra
Elazığ Kimsesizler Mezarlığı‟na defnedildiği belirlendi. Ergul‟un ailesi bilgiler doğrultusunda 8 Nisan 2009‟da Elazığ
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvurmuĢtu. Ergul‟un mezarının bulunması sonrası, soruĢturmayı yürüten Malatya
Cumhuriyet BaĢsavcılığı dosyaya “yetkisizlik” kararı verdi ve dosyayı Ekim ayında, ġırnak‟ta iĢlenen faili meçhul
cinayetler nedeniyle tutuklu yargılanan Albay Cemal Temizöz‟e sorulması için Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı‟na gönderdi. Dosyayı gönderilmesinin ardından cinayetle ilgili 8 Ekim 2009‟da ifadesine baĢvurulan
tutuklu Albay Ceaml Temizöz “Hasan Ergul‟un kaçırılması veya öldürülmesi iddialarıyla hiçbir alakam yoktur” dedi.
Ahmet Yıldız
Ġstanbul‟un Üsküdar Ġlçesi‟nde 15 Temmuz 2008‟de eĢcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız‟ın öldürülmesiyle
ilgili davanın ikinci duruĢması 23 Aralık 2009‟da Üskidar 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. BağlarbaĢı Adliyesi
önünde eylem yapan bir grup, Ahmet Yıldız‟ın öldürülmesiyle ilgili davaya toplumsal muhalefetin ilgisiz kalmasını ve
davanın bir numaralı sanığı Ahmet Yıldız‟ın babası Yahya Yıldız‟ın bulunamamasını eleĢtirdi. Davanın bir sonraki
duruĢması Ahmet Yıldız‟ın sevgilisi Ġbrahim Can‟ın ve Ahmet Yıldız‟ın öldürülmesi sırasında kullanılan otomobilin
sahibi olduğu iddia edilen Orhan Aymelek‟in dinlenmesi için 1 Nisan 2010‟a ertelendi.

V. RESMİ HATA ve İHMAL
Resmi Hata ve Ġhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar
7 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan N.D., eĢi S.D.‟nin kanser hastalığı nedeniyle 13 Ekim
2006 tarihinde ameliyat olduğunu, 3 ay sonra yapılan tetkiklerde eĢinin Hepatit-C olduğunu öğrendiklerini,
doktorlarla yapmıĢ oldukları görüĢmelerde ameliyat sırasında, özellikle ameliyatta verilen kandan hastalığın
bulaĢmıĢ olabileceğinin söylendiğini belirtti eĢinin ameliyat sırasında kan iĢlemlerinden sorumlu yetkilinin
dikkatsizliği sonucu olduğunu iddia ederek hukuki yardım talep etti.
Rize merkezde aynı kaynaktan içme suyu alan ĠslampaĢa, Gülbahar ve Portakallık mahallelerinde ikamet eden
yaklaĢık 1400 kiĢi bulantı, kusma ve ishal Ģikayetleriyle Ocak ayının ilk iki haftasında hastanelere baĢvurdu.
Yapılan incelemelerde, içme suyunda Norovirüs tespit edildi. Tespit üzerine Belediye ekipleri her üç mahalleye su
verilen Hamzabey Deposu‟nu kapattı ve mahallelere farklı bir kaynaktan su verilmeye baĢlandı.
Kocaeli'nin Kandıra Ġlçesi'nde 14 Ocak günü, Mavi KöĢe isimli firmasının yemek servisi yaptığı 15 okuldan 426
öğrenci, yedikleri yemeklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tüm çocuklar daha sonra taburcu edilirken
Kocaeli Valiliği ile Ġl Milli Eğitim müdürlüğü zehirlenme ile ilgili olarak soruĢturma baĢlattı.
7 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Sadık Kaçmaz, oğlu Erdal Kaçmaz‟ın 7 ġubat 2009 tarihinde
trafik kazası geçirdiğini ve Van AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldığını, burada ameliyata alınan oğlunun 7-8 gün
hastanede kaldıktan sonra taburcu olduğunu ancak iyileĢme göstermediğini, bunun üzerine oğlunu Tatvan Devlet
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Hastanesi‟ne götürdüğünü, burada oğluna yanlıĢ müdahalede bulunulduğunun söylendiğini, oğlunu buradan Van
Güven Hastanesi‟ne getirdiğini, buradaki doktorların da oğluna yanlıĢ tedavi yapıldığını söylediklerini belirterek
hukuki yardım talep etti.
26 Nisan günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi Üzümkıran köyünde, düğün dönüĢü köye dönen 12 kiĢi, köye ulaĢımın
sağlandığı elektrik direğinden yapılan ilkel köprüden geçmek istedi. Bu sırada ağırlığı taĢıyamayan köprü çöktü.
Köprünün çökmesi ile birlikte 12 kiĢi 3 metre yükseklikten dereye düĢtü. 10 kiĢi kendi çabalarıyla kurtulmayı
baĢarırken, 6 yaĢındaki Rojbin ile babası Abdulhakim Fırat ile birlikte dere suyu içinde 30 metre kadar
sürüklendikten sonra köylülerin yardımı ile kurtarıldı.
23 Mayıs günü Ağrı'nın Patnos Doğubayazıt ilçesinden operasyon için Patnos'un Doğansu köyüne gelen askeri
araç, yolun karĢısına geçmeye çalıĢan Ekin Uzkan'a (7) çarptı. Yaralanan Uzkan, götürüldüğü Patnos Devlet
Hastanesinde yaĢamını yitirdi.
26 Mayıs günü Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi‟nin Radyoloji Servisi‟nde çıkan yangında Yoğun Bakım
Servisi‟nde kalan üçü kadın sekiz hasta yaĢamını yitirdi. Elektrik kontağından çıkan yangında, dumanın
havalandırma boĢluğundan yayılması engellenemediği için beĢ kat üstteki katları sardığı, ölümlere yoğun dumanın
yanı sıra yangınla birlikte elektrik kesilmesiyle hayat destek ünitelerinin devre dıĢı kalmasının neden olduğu iddia
edildi. Yangın sonrası Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu‟nca hazırlanan raporda, BaĢhekim Osman Naci Çelik,
Hastane Müdürü Salim Özdağ, Müdür Yardımcıları Mehmet Genç ve Yakup Güler‟in „görevlerini gerektiği gibi
yapmakta ihmalleri olduğunun saptandığı‟ ve görevlerinden alınmalarının uygun olacağı belirtildi. Raporda ihmaller
„Hastanenin kablo bacasında bulunan elektrik kablolarının halojen free kablolara dönüĢtürülmemesi ve katlar
arasında duman yayılımını engelleyici düzenlemelerin 2002 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğin bu konudaki hükümlerine rağmen yapılmaması, öte yandan Burtom firmasının, ecza deposunu
görüntüleme merkezine dönüĢtürme iĢlemindeki eksiklik ve aksaklıklarının denetlenip görülmemesi ve
düzelttirilmemesi‟ olarak sıralandı.
Antalya‟nın Manavgat ilçesine bağlı Side‟de 29 Mayıs günü, bir iĢyerinde tezgahtar olarak çalıĢan Hasan Ödecik
(37) iĢyerinde rahatsızlandıktan sonra çağrılan 112 Acil Servis‟in doktoru N.G. tarafından “Çok alkol kokuyor, su
dökün ayılsın, ben bunu ambulansa alamam” diyerek ambulansa alınmadı. Ödecik, daha sonra pansiyon odasında
beyin kanamasından öldü. Sağlık Bakanlığı soruĢturma baĢlatırken Ġl Sağlık Müdürü Dr. Ġbrahim Çetin 5 Haziran
günü yaptığı açıklamada, “Doktor alkole reaksiyonu olduğu için değil, ayılır düĢüncesiyle ambulansı meĢgul
etmemek adına hastayı ambulansa almamıĢ. Ne olursa olsun böyle bir durum affedilecek gibi değil” dedi.
Açıklamanın ardından hakkında soruĢturma açılan doktorun görevden uzaklaĢtırıldığı açıklandı.
Hatay`ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği Mevkisi`ndeki dağlık alanda operasyona çıkan ve 24 Haziran günü gıda
zehirlenmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 askerden Piyade Er Mustafa Gür yaĢamını yitirdi.
27 Haziran günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde 4. katta oturduğu evin balkonundan düĢen ve ağır yaralanan Adem
Sağ adlı çocuk, ġemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne
götürüldü. Acil Servis'ten çağrılan beyin cerrahı doktorun mesaisi bitiği gerekçesiyle hastaneye gelmemesi üzerine
dört saat sedyede bekletilen Sağ, hayatını kaybetti.
2 Temmuz günü ġırnak'ın Silopi ilçesinebağlı Kavaközü Sınır Karakolu‟nda çıkan yangında 4 asker yaralandı.
6 Temmuz günü ġırnak'ın Kumçatı (Dergul) Beldesi'nde, görgü tanıklarının ters yönden geldiğini iddia ettiği askeri
panzerin seyir halindeki bir arabaya çarpması sonucu araçta bulunan Fettah Kaya ve ġerif Kayar yaĢamını yitirdi.
8 Temmuz günü Antalya‟da, Deniz Acar (28) isimli kadın otomobille Havalimanı Caddesi‟nden Bülent Ecevit
Bulvarı‟na seyir halindeyken yol ortasında havaya doğru açık bırakılan demir rögar kapağına çarptı. Çarpmanın
etkisiyle otomobil 20 metre sonra durabilirken, kazada Acar‟ın sol kol dirseği zedelendi. Olay yerine gelen polis
ekibi, yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluĢun yüzde 100 kusurlu olduğu yönünde rapor tuttu.
13 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bayraktepe mevkiinde, sınırdaki birliklere mühimmat götürürken
meydana gelen kaza sonrasında araçlarda bulunan mühimmatların patlaması sonucu Ata Can, Mustafa Kayan,
Hakan Azkın ve Bahadır Hansolak isimli askerler yaĢamını yitirdi.
Tunceli'de 15 Temmuz günü, 4. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Suat Karadağ KıĢlası‟nda Sedat askerliğini
yapan piyade komando er Sedat Saka, üç arkadaĢıyla tugayın dıĢ güvenliğindeki mevzide nöbet tuttuğu sırada
elindeki uzun namlulu silahla nöbet arkadaĢı Yahya Köklü ile Turan Yeter`i öldürdü. Sedat Saka daha sonra aynı
silahla baĢına ateĢ ederek intihar etti.
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18 Temmuz günü Diyarbakır'ın merkez Bağlar Ġlçesi'nde bir hurdacıda bulunan eski bir LPG tankının patlaması
sonucu iĢyeri sahibi Mehmet Toyyurak (55) ile hurda malzemesi satmaya gelen Arap YakıĢır (11) ile Ramazan
Akkulaklı (11), Vedat Toyyurak (14) ve Tahsin Toyyurak (22) yaralandı.
ġırnak`ın merkeze bağlı merkez Maden Karakolu`nda askerlik görevini yapan Piyade er Ömür Dıklı, 21 Temmuz
günü elektrik akımına kapılarak öldü.
23 Temmuz günü Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mühimmat Depo Komutanlığı'nda silahın ateĢ alması sonucu er Cumhur
CoĢkun (21) yaĢamını yitirdi.
Mardin Jandarma Komando Tugayı'nda askerliğini yapan Kastamonu doğumlu Sabahattin Köseoğlu adlı askerin 4
Ağustos günü G–3 piyade tüfeği ile çenesinin altına ateĢ etmek sureti ile intihar ettiği iddia edildi.
Sakarya Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟ne bağlı Arifiye Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi‟nde
kalan Hayati Özten‟i ziyarete giden Nurcan Fırat (53), kardeĢi Hayati Özten‟in bacağında sigara söndürüldüğünü ve
kardeĢinin bakım merkezinde Ģiddete maruz kaldığını savunarak 8 Ağustos 2009‟da Arifiye Cumhuriyet
BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. Nurcan Fırat konuyla ilgili olarak Ģu beyanda bulundu: “Temizlik
görevlisi, „çayı niye döktün‟ diyerek kardeĢimin kolunu sıkıp bacağında sigara söndürmüĢ. KardeĢimi „eğer birisine
bir Ģey söylersen seni öldürürüm‟ diye de tehdit etmiĢ. KardeĢim de korkusundan kimseye bir Ģey diyememiĢ.
Zaten zihinsel engelli olduklarından dolayı kimse onların sözlerine inanmıyor. KardeĢim bana kendisine iĢkence
eden görevliyi de gösterdi.”
Hakkari`nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Dağlıca 3. Motorize Piyade Taburu'nda görevli Piyade
Er Mehmet KarataĢ‟ın 10 Ağustos günü arkadaĢının kaza kurĢunuyla öldüğü belirtildi.
17 Ağustos günü Elazığ`ın Karakoçan ilçesinde, Düzpete mevkisinde yürütülen iç güvenlik operasyonu sırasında
mevzide el bombasının patlaması sonucu Piyade Er Mesut Bulut, Piyade ÇavuĢ Ġbrahim Yaman, Piyade OnbaĢı
Ġbrahim Öztürk ve Piyade OnbaĢı Ali Osman Altın yaĢamını yitirdi. Patlamanın Teğmen Mehmet Tümer`in Piyade
OnbaĢı Ġbrahim Öztürk`e mevzide uyuduğu iddiasıyla pimi çekilmiĢ el bombasını vermesi sonucu meydana geldiği
iddia edildi. Teğmen Tümer, 18 Ağustos günü sevk edildiği mahkemece “bilinçli taksirle birden fazla kiĢinin
ölümüne neden olma” suçundan tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nin Çobanpınar (Vargeniman) Köyü'nde bulunan jandarma karakolunda askerliğini
yapan Ramazan Oruç adlı askerin 26 Ağustos günü sabah saatlerinde nöbet tutuğu sırada silahı boğazına
dayayarak intihar ettiği iddia edildi.
Silopi 72. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Motorlu Piyade Taburu`nda askerlik görevini yapan Piyade Er Bilal Sarı‟nın
(20), 14 Eylül günü geçici görevle gittiği ġırnak`ta kaza kurĢunu sonucu öldüğü belirtildi.
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde görev yapan Tankçı Uzman ÇavuĢ Yalçın Gülümser'in (32) 15 Eylül günü koğuĢta
silahını temizlerken yanlıĢlıkla kendisini vurarak yaĢamını yitirdiği iddia edildi.
Ġstanbul 1. Ordu Komutanlığı Çekmeköy KıĢlası'nda askerliğini yapan istihkâm er Ġbrahim Demir (1989), 17 Eylül
günü birliğin kalorifer dairesinde elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
9 Ekim günü Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tunceli`nin Ovacık ilçesi kırsal alanında sürdürülen
operasyon esnasında el bombasının patlaması sonucu ismi öğrenilemeyen 2 uzman çavuĢun yaralandığı belirtildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 12 Ekim günü, Dörtyol Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma
Komanda Uzman ÇavuĢ DurmuĢ TaĢer, Amanos Dağı'ndaki operasyona katılmak üzere araca bineceği sırada
elindeki silahın yanlıĢlıkla ateĢ alması sonucu ayağından yaralandı.
14 Ekim günü Bingöl'ün Genç ilçesinde, Yayla Ġlköğretim Bölge Okulu'nda (YĠBO) öğrenim gören 78 öğrenci,
akĢam yemeğinden zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerliğini yapan Piyade Komando Er Cemal Önal‟ın (20) 27 Ekim günü "kaza
kurĢunu" sonucu yaĢamını yitirdiği iddia edildi.
Gaziantep Nurdağı Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟nda askerlik yapan Ġbrahim Demir'in (20), 2 Kasım gecesi koğuĢta
uyurken nöbetten dönen bir askerin silahından çıkan kaza kurĢunuyla yaĢamını yitirdiği iddia edildi.
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Kasım ayında Ağrı‟da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Vural ailesi, rahatsızlanan oğulları Umut Vural'ı (4)
Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdüklerini, acil serviste yapılan müdahale sonucunda doktorların,
"Hiçbir Ģeyi yok ancak beyin MR'ı çekilse iyi olur" diyerek Erzurum'a sevk ettiklerini, ambulansla yola çıkarılan
çocuklarının EleĢkirt mevkiinde hayatını kaybetttiklerini belirterek doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
4 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Yüksel Hasanoğlu, 19 Ekim günü apandisit bölgesinin olduğu
yerde çektiği Ģiddetli ağrıları nedeniyle Muradiye Mahallesi‟ndeki Sağlık Ocağı‟na gittiğini, doktorun “gaz olduğunu”
söyleyerek 2 ilaç yazdığını, eve gittikten sonra ağrıların artması üzerine Devlet Hastanesi Acil Servisi‟ne gittiğini,
ultrasonda inceleme yapan doktorun yanlıĢ teĢhisi nedeniyle Dahiliyedeki doktorun da yanlıĢ teĢhis koyduğunu
Sağlık Ocağı‟ndaki doktorun yazdığı ilaçları kullanmasını tavsiye ettiğini, ancak gece evde apandistinin patladığını
ve ameliyata alındığını belirterek yanlıĢ teĢhis nedeniyle Ģikayetçi olmak için hukuki yardım talep etti.
Kasım ayında Van‟da, ilde misafir olarak bulunan Mehmet Nuri Toprak'ın tansiyonunun ölçtürmek üzere gittiği özel
bir hastanede yapılan yanlıĢ enjeksiyon sonucu öldüğü iddia edildi. Toprak'ın oğlu Ġzzettin Toprak(37), Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan babasının 40 gün sonra yaĢamını yitirdiğini, buradaki
doktorlarla yaptığı görüĢmede, hastaya yanlıĢ tedavi uygulandığının belirtildiği ifade etti.
30 Kasım günü Erzurum'da, ateĢinin yükselmesi üzerine ailesi tarafından Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil
Servisi'ne götürülen Mevlüt Saçan'ın (13) vurulan iğne sonrası sakat kaldığı ileri sürüldü. Baba Murat Saçan,
"Doktor muayene etti, hemĢireye iğne vurmasını söyledi. Ġğne vurulduktan yarım saat sonra sinirlerinde zedelenme
olduğu için yürümekte zorluk çekmeye baĢladı. ġimdi evimize 200 metre uzaklıktaki okuluna yürüyerek gidemiyor.
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.
Kocaeli Kandıra Piyade Eğitim Komutanlığı`nda askerlik görevini yapan piyade er Ali Kıraç‟ın 5 Aralık günü nöbetçi
arkadaĢının silahından çıkan kaza kurĢunuyla hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Hatay'ın Ġskenderun ilçesinde bulunan Ġskenderun Piyade Komando Tugayı'nda askerlik yapan Muhammet Ak
isimli askerin 11 Aralık günü nöbet değiĢimi sırasında kullandığı silahının kazayla ateĢ alması sonucu, kasık ve
omzundan aldığı kurĢun ile yaĢamanı yitirdiği belirtildi.
29 Aralık günü ġanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir demir doğrama atölyesinde iĢçi olarak çalıĢan ve sağ elini demir
kestiği makineye kaptıran Abdullah AktaĢ (17) isimli çocuk iĢçi, kopma noktasına gelen parmakları için saatlerce
hastaneler arasında dolaĢtırıldı. ĠĢyerindeki arkadaĢları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülen AktaĢ,
buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Ġlk önce Gaziantep ġehitkamil Devlet Hastanesi'ne
getirilen AktaĢ, uzman doktor olmadığı için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama
Hastanesi'ne sevk edildi. AktaĢ, burada da yer olmadığı iddiasıyla geri çevrildi. Tekrar ambulansla ġehitkamil
Devlet Hastanesi'ne getirilen Abdullah AktaĢ, burada yapılan muayenenin ardından Adana Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Rögar kapağından ölüme 250 bin TL tazminat cezası
İzmir'in Urla ilçesinde 4 yıl önce SHP eski İlçe Başkanı Ali Odabaşı'nın (43) kullandığı araç, rögar
kapağına girince, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpıp durabildi. Kazada, SHP eski İlçe
Başkanı Odabaşı, hayatını kaybetti. Odabaşı'nın eşi Delphin Odabaşı, İzmir Bölge İdare
Mahkemesi'nde İzmir Büyükşehir, Urla Belediyesi ve İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi) hakkında, 140 bin TL maddi, 49 bin TL manevi olmak üzere toplam 189 bin
YTL maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. Büyükşehir Belediyesi'ni olayda yüzde 75,
İZSU'yu ise yüzde 25 kusurlu bulan mahkeme heyeti ölen Ali Odabaşı'nın eşi Delphin Odabaşı ve
çocuklarına, 49 bin TL manevi, 139 bin 500 TL maddi tazminat ödemeye mahkum etti. Hukukçular,
yasal faiziyle hesaplandığında bu paranın 250 bin TL'ye kadar çıkacağını belirtti. (Sabah-09.07.09)

Polis ve Asker Ġntiharları
Bingöl'ün Genç Ġlçesi Servi Jandarma Karakolu'nda 11 Ocak pazar günü 12.00-14.00 arasında nöbet tutan
Batmanlı jandarma er Edip Yaman'ın (22) elinde bulunan G3 silahıyla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayı duyan ve
Batman'dan Elazığ'a gelen Edip Yaman'ın amcası ġerif Yaman, 2 gün evvel yeğeniyle konuĢtuğunu belirterek,
soğuk havanın dıĢında yeğeninin herhangi bir sorunu olmadığını, yeğenin intihar etmesi için hiçbir sebebinin
olmadığını belirten amca Yaman, mermi giriĢinin sol Ģakağından olduğunu, solak olmayan birinin G3 tüfeği ile nasıl
sol Ģakağına sıkarak intihar etmiĢ olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Askeri yetkililerin Yaman'ın yakınlarına
verdiği bilgilere göre, 4,5 aylık asker Yaman'ın cebinde bir mektup bulunduğu ve mektupta intiharından kimsenin
sorumlu olmadığının yazıldığı iddia edildi.
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Asker Ġntiharları “Gizli” Bilgi
TBMM Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 30 Eylül 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın
yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi. Birdal, önergesinde şu sorulara yer verdi;
1.
Son 20 yıl içinde er-erbaş ve diğer ordu mensubu kaç kişi intihar etmiştir?
2.
İntihar edenlerin doğum yerleri nerelerdir?
3.
İntihar olaylarının ardından otopsi yapılmış mıdır?
4.
Otopsi raporları sonucunda intihar olmadığı tespit edilen var mıdır?
5.
İntihar olayları için soruşturma açılmış mıdır? Soruşturmaların sonucunda intihar olmadığı
ortaya çıkan kaç olay vardır?
6.
İntihar edenlerden cenazesi ailesine teslim edilmemiş olan var mıdır?
7.
Ailelerce bu konuya ilişkin ordu aleyhine açılmış dava var mıdır? Varsa kaç adetdir?
8.
İntiharları önleyici ne gibi önlemler alınmıştır ya da alınması düşünülmektedir?
Sorun önergesi 22 Aralık 2009 tarihinde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından
cevaplandırıldı. Cevap metninde önergeye konu olan bilgilerin “GİZLİ” gizlilik derecesi taşıdığı,
TBMM Başkanlığı‟nın soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı konulamadığı, bu nedenle
de Akın Birdal‟ın soru önergesinin cevaplandırılamadığı belirtildi.

13 ġubat günü Isparta‟da, Antalya 3'üncü Er Eğitim Piyade Tugayı'nda askerliğini yapan ve Süleyman Demirel
Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü'ne muayene için gelen asker Cengiz Karakoç (21),
kaldığı otelde kendisini su borularına asarak intihar etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire BaĢkanı Behçet Oktay, 25 ġubat günü Ankara‟da park halindeki
otomibilinin içerisinde silahla intihar etti. Oktay‟ın ailesi ölümün soruĢturulması için baĢvurmaya hazırlanırken,
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı yetkilileri olayın intihar olduğunu belirttiler.
25 ġubat günü Ankara‟nın GölbaĢı Ġlçesi‟nde, Polis Akademisi BaĢkanlığı Akademik ĠĢler ġubesi‟nde görevli polis
memuru Mehmet Akçagedik, çalıĢtığı binanın 5‟inci kat balkonundan atlayarak intihara teĢebbüs etti.
Diyarbakır 2. Hava Taktik Komutanlığı'nda görevli astsubay Onur Çaylı (28), 17 Mart günü beylik tabancasıyla
intihar etti. Çaylı‟nın Diyarbakırlı bir kıza âĢık olduğu ancak kızın ailesinin, "Biz askere kız vermeyiz" demesi
üzerine intihar ettiği iddia edildi.
Ġzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Faruk BaĢgör (45), 17 Mart günü Gaziemir Sosyal Tesisleri
yanındaki seyir alanında beylik tabancasıyla baĢına intihar etti. Polis memurunun intihar notunda, borçları
nedeniyle sıkıntıya girdiğini, bunu aĢmakta zorlanınca da canına kıydığını yazdığı öğrenildi.
Denizli'nin Tavas Ġlçesi'nde 23 Mart günü, Tavas Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 6 yıllık polis memuru Ahmet
Saykılı (31), evinde beylik tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti.
Yalova Karamürselbey Eğitim Komutanlığı'nda görevli Öğretmen Kıdemli YüzbaĢı Olgun Ural (40), 24 Mart günü
oturduğu lojmanda beylik tabancasıyla intihar etti. (Hürriyet-25.03.09)
Ankara‟da 15 Nisan günü, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire BaĢkanlığı‟nda görev yapan polis memuru
Musa Kabadayı (35), Yenimahalle‟de ziyaret için gittiği akrabasının evinde beylik tabancasıyla baĢına ateĢ ederek
intihar etti. 10 yıldır evli olan Kabadayı‟nın, eĢiyle tedavi görmelerine rağmen çocuğu olmadığı için bunalıma girdiği
iddia edildi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tufan Yalçın (42), 15 Nisan günü evinde tabancayla baĢına
ateĢ ederek yaĢamına son verdi. Bekar olan Yalçın'ın emekliliğine 2 ay kaldığı öğrenildi.
Ardahan'ın Çıldır Ġlçesi 7. Hudut Taburu'nda görev yapan er Emrah Savcı'nın 26 Nisan günü intihar giriĢiminde
bulunduğu iddia edildi. Hatay Dörtyol nüfusuna kayıtlı Savcı'nın saat 11.30 civarında nöbet tuttuğu 3 numaralı
kulede G-3 silahıyla karnından kendini vurduğu iddia edildi.
18 Mayıs günü Siirt ili Baykan ilçesine bağlı ġekerin Askeri Kontrol Noktası'nda nöbet tutan Erzurum nüfusuna
kayıtlı Muhittin Özmen'in tüfekle intihar teĢebbüsünde bulunduğu iddia edildi.
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Diyarbakır Ġl Jandarma Komutanlığı`nda görevli Uzman ÇavuĢ Ömer Özdemir, 19 Mayıs günü evinde beylik
tabancasıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti.
ġanlıurfa ili Birecik Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.C. (23), 4 Haziran günü evinde bilinmeyen
bir nedenle beylik tabancası ile intihar etti.
Batman ili BeĢirli ilçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Gürsel Gemici ( 36), 18 Haziran günü
evinde bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla kalbine ateĢ ederek intihar etti.
24 Haziran günü Adıyaman‟ın Sincak ilçesinde, jandarma uzman çavuĢ A.A Sincak ilçe Jandarma Komutanlığında
tabancayla sol koltuk altına ateĢ ederek intihar teĢebbüsünde bulundu.
Ġzmir‟de 26 Haziran günü, Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Hâkim Yarbay Tanju Ünal (46), karargâhtaki
makam odasında tabancayla intihar etti.
Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟ndeki birliğinde askerlik görevini yapan piyade komando er Yücel Özyer‟in (20), 7 Temmuz
günü nöbet tutarken girdiği bunalım sonucu tüfeğiyle baĢına bir el ateĢ ederek yaĢamına son verdiği iddia edildi.
Antalya'nın GazipaĢa Ġlçesi Cumhuriyet BaĢsavcısı Mehmet Kurt'un koruması polis memuru Osman Korkmaz (39)
10 Ağustos günü evinde beylik tabancasıyla intihar etti.
Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nin Çobanpınar Köyü'nde bulunan jandarma karakolunda askerl‟k yapan Ramazan
Oruç adlı askerin, 26 Ağustos günü nöbet tutuğu sırada silahı boğazına dayayarak intihar ettiği iddia edildi.
Elazığ 54. Bakım Merkez Komutanlığı`nda askerliğini yapan er Turan Talaz‟ın (21), 2 Ekim günü nöbet esnasında
silahla boyun bölgesine ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi.
Sakarya'nın Erenler Ġlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Atalay (27), 6 Ekim günü Erenkent sitesinde
bulunan evinde Ģakağına dayadığı beylik tabancasıyla intihar etti.
4 Kasım günü Tekirdağ'da, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görevli polis memuru
Mustafa Narat (35), Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tabancasıyla kafasına ateĢ ederek intihar
etti.
Balıkesir'in Gömeç Ġlçe Jandarma Karakolu'nda görev yapan ve kemik erimesi hastalığı nedeniyle Ġstanbul GATA
Hastanesi'nde tedavi görmeye baĢlayan Uzman ÇavuĢ Gökhan Gez (22), 7 Kasım günü Balıkesir'de bulunan
birliğine gitmek üzere bindiği otobüsten Tekirdağ'da inerek intihar etti.
Iğdır Ġl Jandarma Komutanlığı'nda 6 aydır askerlik yapan Van merkez nüfusuna kayıtlı Davut Yıldız'ın 9 Kasım günü
birliğinde silahla yaĢamına son verdiği iddia edildi. Çene altına isabet eden tek kurĢunla yaĢamını yitirdiği belirtilen
Yıldız'ın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 10 Yılda 401 Er Ġntihar Etti
Iğdır milletvekili Pervin Buldan, Iğdır-Tuzluca Canderviş Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 10
Kasım 2009‟da kendisine zimmetli G-3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği öne sürülen Jandarma er Davut
Yıldız‟ın ölümüne ilişkin 16 Aralık 2009 tarihinde TBMM‟ye soru önergesi verdi. Önergeye Bakan
Atalay yanıt verdi. Yıldız‟ın cenazesinin gerekli tüm adli ve tıbbi işlemlerin tamamlanması üzerine
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının defin ruhsatı ile birlikte Iğdır İl Jandarma Komutanlığı emrinde
görevli personele teslim edildiğini kaydeden Bakan Atalay, er Yıldız‟ın 11 Kasım‟da defnedildiğini,
bütün işlemlerinin ise ailesinin kontrolü ve refakatinde yapıldığını, Yıldız‟ın intihar etmesiyle ilgili adli
soruşturmaya halen Ağrı 12‟nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığınca devam
edildiğini, jandarmada yaşanan intiharların azaltılması için bir dizi eğitim verildiğini belirtti. Bakan
Atalay, 2000-2009 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli er ve erbaşların
intiharına ilişkin de bilgi verdi. Buna göre on yılda 401 er veya erbaş intihar ederken en çok intihar 66
ile 2000 yılında yaşandı. 2001 yılında 42, 2002 yılında 50, 2003 yılında 31, 2004 yılında 37, 2005
yılında 34, 2006 yılında 33, 2007 yılında 28, 2008 yılında 40 ve 2009 yılında da 30 kişi intihar etti.

Nusaybin Demirtepe Karakolu'nda askerliğini Osman Yavuz isimli kiĢinin, izinli geldiği Van'da 9 Kasım günü, kimliği
olmadığı gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Ġl Jandarma Komutanlığında ilaç içerek intihar giriĢiminde bulunduğu
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ileri sürüldü. 13 Kasım günü yaptığı açıklamada baba Ahmet Yavuz, daha önce katıldığı eylemler nedeniyle
hakkında açılan dava dosyalarının birliğine gönderilmesinin ardından baskı ve Ģiddete maruz kalan oğlunun 4
gündür kendileriyle görüĢtürülmediğini belirtti.
Tekirdağ Hayrabolu'da askerlik yapan Kemal ġimĢek'in 10 Kasım günü bölüğünde bulunan bir çam ağacına
kendisini LPG tüp hortumuyla asarak yaĢamına son verdiği iddia edildi.
Cizre Nusaybin arasında bulunan Suriye sınırındaki Uğur Köyünde bulunan askeri karakolda askerlik yapan
Abddurrahman Bagatur, 3 Aralık günü silahla kafasına ateĢ ederek intihar etmek istedi.
Giresun'un Çamurluk Ġlçesi'nde askerlik yapan ve 3 ay hava değiĢimi alarak memleketi Hakkâri'nin BağıĢlı Köyü'ne
gelen U.G. (22) isimli asker, 8 Aralık günü korucu olan babasına ait kaleĢnikof marka silah ile intihar etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan biri emekli, iki amirale yönelik suikast iddialarına iliĢkin yürütülen
soruĢturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Deniz Yarbay Ali Tatar, 20 Arlaık günü Beylerbeyi'nde
kaldığı askeri lojmanda tabancayla intihar etti. Mahkemenin çıkarttığı yakalama kararı doğrultusunda görevliler
Deniz Yarbay Ali Tatar‟ı gözaltına almak için Beylerbeyi‟ndeki askeri lojmana gitti. Kendisini gözaltına almaya gelen
görevlileri gören Ali Tatar “Bir dakika bekler misiniz? Hemen geliyorum” diyerek banyoya geçip tabanca ile intihar
etti.
Çanakkale‟nin Ezine Ġlçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Önder Galip (37) 22 Aralık günü sabahı makamına
geçtikten bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla intihar etti. Jandarma Üsteğmen
Önder Galip‟in özel bilgisayarı ve cep telefonlarına askeri savcılıkça el koyuldu.
Van BaĢkale Jandarma Komando Taburu`nda görevli er Hüsnü Arı`nın 27 Aralık günü nöbette iken kendi silahıyla
baĢına ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi.

Resmi Hata ve Ġhmal Davaları
17 Ağustos günü Elazığ`ın Karakoçan ilçesi Düzpete mevkisinde yürütülen iç güvenlik operasyonu sırasında
Piyade OnbaĢı Ġbrahim Öztürk`ün eline pimi çekilmiĢ el bombası vererek Piyade Er Mesut Bulut, Piyade ÇavuĢ
Ġbrahim Yaman, Piyade OnbaĢı Ġbrahim Öztürk ve Piyade OnbaĢı Ali Osman Altın‟ın ölümüne neden olduğu
gerekçesiyle Teğmen Mehmet Tümer hakkında dava açıldı. 18 Ağustos günü sevk edildiği mahkemece “bilinçli
taksirle birden fazla kiĢinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanan Tümer‟in yargılandağı dava 20 Kasım 2009
tarihinde Elazığ 8‟inci Kolordu Askeri Mahkemesi‟nde sonuçlandı. DuruĢmada, Teğmen Tümer hazır bulunurken,
müdahil avukatlardan Özgür Murat Büyük, esas hakkındaki 11 sayfalık savunmayı mahkeme heyetine yazılı olarak
sundu. Büyük, esas hakkındaki savunmasında, tanıkların askeri savcılık ve mahkemedeki beyanlarında Ģehit
onbaĢı Ġbrahim Öztürk‟ün disiplinsiz olmadığının belirtildiğini vurgulayarak, “Sanığın eyleminin, TCK‟nın 94 ve
95‟inci maddelerinde düzenlenen, iĢkence suçu kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Bu nedenle, „ĠĢkence ile
ölüme sebebiyet vermek‟ suçundan cezalandırılması ya da mahkeme bu kanatte değil ise, TCK‟nın 21-2 ve 81
maddesinde yer alan, „Olası kasıtla adam öldürmek‟ suçu ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep
ediyoruz” dedi. Avukat Büyük, sanık Teğmen‟in Ģehit OnbaĢı Ġbrahim Özçtürk‟e pimi çekilmiĢ el bombası verip
mevziler arasında dolaĢtırarak adeta iĢkence yaptığını ifade ederek, “Olayın olduğu tarihin yaz ay olması ve hava
sıcaklığı göz önünde bulundurduğumuzda elindeki pimi çekilmiĢ el bombası ile gezmesi adeta iĢkence sonucu
ölümlere sebebiyet vermiĢtir” dedi. Esas hakkındaki mütaalasını veren savcı, sanık teğmen Tümer‟in iddianamede
yer alan bilinçli taksirden adam öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından son
sözü sorulan sanık Teğmen Mehmet Tümer, pimi çekilmiĢ el bombasını ceza vermek için değil, eğitim maksatlı
askerin eline verdiğini söyledi. Tümer, “Tamamen eğitim maksatlıdır. Daha önce kavga eden iki askeri barıĢtırmak
için onlarla ilgilendiğimden vermiĢ olduğum eğitimi tamamlamadım. ĠĢkence maksadıyla yapmadım. Eğitim
maksadıyla yaptım. Dikkatimin diğer iki asker ile ilgili olaya kayması sebebiyle baĢladığım eğitimi
tamamlayamadım. Tahliyemi istiyorum. Taktir mahkemenizindir” dedi. Teğmen Tümer‟in avukatı Behiç Cantürk ise,
esas hakkındaki savunmasını mahkemeye yazılı olarak sunduktan sonra, “ġehit OnbaĢı Ġbrahim Öztürk‟ün elinde
patlayan bombadan müvekilim yönergelere göre sorumlu değildir. Müvekilimin kendisine ait mühimat ve silah
olmadığı için patlayan el bombası Ģehit onbaĢı Ġbrahim Öztürk‟e ait olduğu için ve onbaĢı da emirlere riayet
etmediği ve mevzilerde gezdiği için meydana gelen patlamada sorumlu değil. Tahliyesini talep ediyorum” dedi.
Mahkeme Tümer‟i 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Davanın gerekçeli kararı Aralık ayında açıklandı. Kararda,
sanığın eyleminin kasten öldürme, iĢkenceyle ölüme sebebiyet verme veya olası kasıt olarak vasıflandırılmadığı
ifade edildi.
Ferit Ġnce isimli kiĢi, 1993 yılı Eylül ayında Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlığı`nda askerliğini yaparken,
terhisine 3 ay kala kalorifer kazanı patlamasında hayatını kaybeden oğlu YaĢar Ġnce`nin yasal hakları almak için 16
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yıldır değiĢik tarihlerde yaptığı baĢvurularına cevap alamadığını belirtti. Ferit Ġnce, oğlunun ölümünden iki ay sonra
24 kasım 1993`te 70. Mekanize Tugay Komutanlığı`ndan Piyade Kıdemli BinbaĢı Yavuz Doğutepe imzalı bir
mektup geldiğini, mektıpta er YaĢar Ġnce`nin ölümüyle ilgili soruĢturma ve kovuĢturmanın hiçbir Ģüpheye mahal
bırakmayacak Ģekilde yapıldığı ve “Tazminatla ilgili iĢlemleri sizin bile haberiniz olmadan derhal baĢlattık.
Evraklarınızın tamamı hazırdır. Mağduriyetiniz mutlaka giderilecektir. Bu konuda hiç endiĢeniz olmasın” sözü
verildiğini, ancak 16 yıl geçmesine rağmen bunun yerine getirilmediğini belirtti.

VI. SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Mardin'nin Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı Girmeli Beldesi AKP'li belediye baĢkan adayı Fehmi Aka'nın evine 17 Ocak
günü molotofkokteyli atıldı.
26 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdulmelik Dağ, 21 Ocak günü saat 19.30'da çalıĢmakta
olduğu Azadiya Welat gazetesi bürosundan çıkarken asansörün kapısını açtığında tanımadığı 2 kiĢinin saldırısına
uğradığını, saldırganların yumrukla gözüne vurduktan sonra tekmelerle kendisini dövdüğünü belirterek hukuki
yardım talep etti.
ġırnak ili Ġdil'e bağlı Karalar Beldesi'nde bulunan Karalar Ġlköğretim Okulu, 21 Ocak günü sabaha karĢı kimliği
belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından ateĢe verildi. Öğretmenler odasındaki personel tablosunda bulunan Okul Müdürü
Ali Sinar'ın fotoğrafının üzerine çarpı iĢareti konularak bırakılan notta, Sinar'a yönelik tehditler bulunduğu belirtildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde görevli Mehmet Yılmaz ve Ġdris Cesur, 30 Ocak günü
Köyceğiz Gölü'nde, kaçak avlanan balıkçılara yönelik olarak devriye görevi yaptıkları esnada, kimliği tespit
edilemeyen kiĢi veya kiĢilerce tekneye ateĢ açıldı. Açılan ateĢte, Yılmaz ve Cesur, yaĢamını yitirdi.
5 ġubat günü ĠHD Genel Merkezi‟nin elektronik posta adresine “Bozkurtkaan” adı ile almendov@mynet.com eposta hesabından Türk Ġntikam Tugayları imzalı tehdit mektubunun gönderildi. Tehdit mektubunda, “Baskın Oran
gibileri savunmaya devam ederseniz, Hrant Dink‟in yanına gidersiniz” denildi. ĠHD, mektubun gönderildiği elektronik
posta hesabı hakkında Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu.
6 ġubat günü, DTP'nin aday tanıtımı için Van milletvekilleriyle birlikte seçim gezisi düzenlediği Van‟ın Muradiye
Ġlçesi'nde 15 kiĢilik MHP'li grup kitleye taĢ, bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı sırasında bıçakla yaralanan DTP
üyeleri Mustafa Çalçınar ve Zülküf Karaaslan Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya polisin müdahale
etmemesi ve DTP'lilerin karĢılık üzerine çatıĢma çıktı.
Van ili DTP Ünseli Belde Belediye BaĢkan adayı Suat Yavrutürk, 7 ġubat günü Muradiye ilçe merkezinde saldırıya
uğradı. Saldırıya uğrayan Yavrutürk'ün burnu kırılırken, saldırıda bulunanların Ünseli Belediye BaĢkanı Nafis
Ağaoğlu‟nun adamları ve MHP‟liler olduğu öne sürüldü.
12 ġubat günü Adana‟da, Hıristiyanlıkla ilgili yayınlar satan Söz Kitabevi‟ne kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin
düzenlediği saldırı sonucu kitabevinin cam olan giriĢ kapısı kırıldı.
Alanya ĠĢletme Fakültesi Turizm Meslek Yüksekokulu‟nda okuyan altı öğrenci (Gökhan Mert, Sercan Aydemir,
Seray Gülertekin, Hamdullah Akyüz, Volkan Genç ve Osman Avcı), 13 ġubat günü bindikleri halk otobüsünün
tartıĢtıkları Ģoförü R.S. (32) ve arkadaĢları tarafından kilitli tutuldukları otobüste copla dövüldüklerini öne sürdüler.
Öğrenciler ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Temsilciliği‟ne gelmek üzere halk otobüsüne bindi.
Otobüs Ģoförü R.S, öğrencilerden paso göstermelerini istedi. Öğrencilerden Sercan Aydemir dikey geçiĢ yaparak
okula yeni geldiği için pasosunun çıkarılmadığını belirterek paso gösteremedi. Ġddiaya göre, otobüs Ģoförü R.S. ile
altı öğrenci arasında tartıĢma çıktı. Küfürlü tartıĢma sonrası öğrencilerden Sercan Aydemir arkadaĢının parasını
verdi ve altı öğrenci otobüsün arka tarafına doğru ilerledi. Otobüs Ģoförü R.S., ise iki arkadaĢını telefonla arayarak
Cumhuriyet Mahallesi‟nde otobüse binmelerini istedi. Cumhuriyet Mahallesi‟nde otobüse ellerinde cop olan iki kiĢi
bindi ve Ģoför R.S., otobüsün otomatik kapılarını kilitledi. ġoför R.S. ile iki arkadaĢı öğrencilere coplarla saldırarak
tartakladı. Bir süre sonra tekrar direksiyona geçen R.S. otobüsü çarĢı merkezine kadar getirdi. Darp edilen
öğrenciler ise karakola giderek polise yaĢadıklarını anlattı ve otobüs Ģoföründen Ģikâyetçi oldu. ġikayet üzerine
ġoför R.S gözaltına alındı. Öğrenciler, hastaneden birer gün „iĢ göremez‟ raporu aldı.
Antalya‟nın KaĢ Ġlçesi‟nin Kalkan Beldesi‟nde 9 ġubat günü, Kürt kökenli Servek Yanık adlı yapı ustası aĢırı sağcı
bir grubun saldırısına uğradı. Yanık‟a aldığı darbeler nedeniyle 10 gün “iĢ göremez" raporu verildi.
Siirt'te yayımlanan Birlik gazetesinin sahibi Diya Yarayan, 17 ġubat günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin
önünde eli sopalı ve kar maskeli dört kiĢinin saldırısına uğradı. Yarayan, saldırı sonucu ağır yaralandı.
50

YAġAM HAKKI |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

22 ġubat günü Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nde CHP‟nin seçim çadırını bekleyen Yasin AktaĢ (22) bir grup tarafından
dövüldü. Saldırı sonucu AktaĢ‟ın çenesi, burnu ve 3 kaburgası kırıldı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi ÇağdaĢ Gamze Öymez (24), 23 ġubat günü aĢırı sağcı bir grubun kantinden çıkması
yönündeki isteğini reddedince grubun fiziki saldırısına uğradığı. Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç
duyurusunda bulunan Öymez “bunu neden istediklerini sorunca, fakülte reisi devir-teslimi için toplantı yapacaklarını
söylediler. Ġtiraz ettim. Beni tartaklamaya baĢladılar ve küfür ettiler. KarĢı koymaya çalıĢınca 5-6 kiĢilik bir grup,
yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Yere düĢtüm ve baĢıma darbe aldım” dedi.
25 ġubat günü ġırnak‟ın Görümlü Beldesi‟nde seçim bürosu açmaya giden DTP‟nin üyelerinin beldeye giriĢi,
aralarında korucuların da bulunduğu bir grup tarafından engellenmek istendi. Engelleme giriĢiminin sonunda çıkan
kavgada iki kiĢi yaralandı.
BDP Hasankeyf Ġlçe BaĢkanı Musa ġengel, 26 ġubat Tarihinde 0543… nolu telefonuna, “ġ...fsiz ne yapıyorsun.
Senin hesap günün gelip çatacak bir gün. BoĢ gezmeyin, mermi namluda durduğu gibi durmaz. Musa Ģ...fsiz”
Ģeklinde aldığı tehdit mesajı üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.
27 ġubat günü Van‟ın ErciĢ Ġlçesi'nde seçim çalıĢması yürüten DTP'lilere AKP'li oldukları öne sürülen bir grup
tarafından silahlı saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırıda Mürsel Sayıner adlı kiĢi ayağından yaralandı.
27 ġubat günü Ġstanbul‟un Zeytinburnu ilçesinde, Türkiye'deki Çeçen mücadele örgütlerinin ikinci ismi olarak bilinen
Ali Osaev (48), Gökalp Mahallesi'ndeki evinin önünde BMW marka bir araçla kendisini takip eden Ģahıslar
tarafından susturuculu tabanca ile vurularak öldürüldü.
Ġstanbul AtaĢehir‟de 28 ġubat günü, Çevik Kuvvet Müdürlüğü‟nde “teknisyen” olarak çalıĢan ancak bir süredir
kendisini mahallede “sivil polis” diye tanıtan Ferit Alparslan adlı kiĢi, aralarında çıkan kavga sonrasında Zafer Aydın
ve Oktay Aydın adlı kiĢileri silahıyla vurarak öldürdü. Kavgada Aydın kardeĢlerin akrabaları Selim Uzun ve ġakir
Uzun da yaralandı.
1 Mart günü Tekirdağ‟da bulunan DTP‟nin seçim bürosuna 5 kiĢilik bir grubun saldırması sonucu büroda bulunan
DTP‟lilerle grup arasında çıkan kavgada 3 kiĢi yaralandı. Olaya iliĢkin soruĢturma baĢlatan polis ekipleri, 5 kiĢiden
3‟ünü ve DTP üyesi 2 kiĢiyi gözaltına aldı.
2 Mart günü TKP‟nin Ordu Belediye BaĢkan adayı Hüseyin Hakan Gazioğlu‟na ve parti üyelerine bildiri dağıtımı
sırasında aĢırı sağcı bir grubun saldırması sonucu Gazioğlu‟nun parmakları kırıldı.
5 Mart günü Konya‟da bulunan Selçuk Üniversitesi öğrencisi iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 3
öğrenci yaralandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 6 Mart günü, AK Partili Ġl Genel Meclisi üyesi Rıza Yenigün ile kardeĢi Mehmet Yenigün
Ġnönü Caddesinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ġsmet A., 1 Nisan günü Malatya'da gizlendiği eve düzenlenen
polis tarafından düzenlenen baskında yakalandı.
Elazığ merkeze bağlı Badempınarı köyünde 7 Mart günü muhtarlık seçimi için çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı
Sadrettin Ö. (32) diğer muhtar adayına destek verdiği gerekçesiyle tartıĢtığı Mehmet D.‟yi (31) av tüfeğiyle vurarak
yaraladı. Mehmet D., kardeĢi tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan Sadrettin Ö., köy
çıkıĢında tarlada çalıĢan Mikail E. (35) ve kız kardeĢi Vecihe E. (39) ile kavga etmeye baĢladı. Birbirlerinesilahla
ateĢ eden taraflardan Sadrettin Ö. ile Mikail E. ve kız kardeĢi yaralandı. Mikail ve Vecihe E. Fırat Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılırken, Sadrettin Ö. ise yolda hayatını kaybetti.
10 Mart günü Muğla‟nın KuĢadası Ġlçesi‟nde, CHP‟li Belediye BaĢkan adayı Esat Altungün‟ün evini basan kimliği
belirsiz 3 kiĢi “eĢinin dili çok uzamıĢ. Çok konuĢuyor. Onun dilini koparacağız. Bu size son uyarımız” Ģeklinde
tehditler savurarak Esat Altungün‟ün eĢi Sebahat Altungün‟e kesici bir aletle saldırdı.
11 Mart günü Batman‟da seçmen ziyaretlerinde bulunan AKP Kadın Kolları üyeleri ve partinin seçim minibüsüne
saldırıda bulunulması sonucu kadınlar hafif Ģekilde yaralanırken aracın camları kırıldı.
13 Mart günü Iğdır‟da, Belediye Meydanı'ndan geçen ve ismi öğrenilmeyen 4 kiĢi yakalarında DTP rozetleri olduğu
gerekçesiyle sağ görüĢlü bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda hafif yaralanan 4 kiĢi Iğdır Devlet Hastanesi'nde
tedavi edildi.
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14 Mart günü Sivas‟ta, “2 Temmuz-Ölüm Belgeseli” için Madımak Oteli önünde dıĢ çekim yapan CNN yönetmen
Fuat Doğansoy ve kamereman Nihat Doğan bir grubun saldırısına uğradı. Doğansoy saldırıya iliĢkin Ģu beyanda
bulundu; "Madımak Oteli'nin önüne dıĢ çekim yapmak için gittik. Kameraman arkadaĢımız Nihat Doğan'la birlikte
otelin dıĢ çekimini yaparken 15 ve 20 kiĢilik kalabalık bir grup gelerek „Neden çekim yapıyorsunuz, artık kapatın bu
konuyu, hala akıllanmadınız mı, sizin sonunuz da o Ģerefsizlerinki gibi olacak‟ diyerek bizleri tartakladilar. Olay
yerine gelen polisler de olaya müdahale etmeyerek yalnızca olayı izlediler. Ġzlemekle de kalmayarak kasetlerimize
el koydular, bunun üzerine polis memurlarına basın mensubu olduğumuzu, adımın da Yönetmen Fuat Doğansoy
olduğunu söyleyerek amacımızın yaĢnızca çekim yapmak olduğunu söylememe rağmen saldırganlara bir iĢlem
yapılmadı ve ölüm tehditleri savruldu. Olaydan sonra hastaneye giderek darp edildiğimize dair 10 günlük rapor
aldık" dedi.
CHP‟nin Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟ne bağlı Beldibi Beldesi‟nin Belediye BaĢkan adayı Ali Erarslan, 14 Mart günü
önü kesilen bir grup tarafından dövüldü. Olayla ilgili 4 kiĢi gözaltına alınırken, Ali Eraslan‟ın burnu kırıldı.
15 Mart günü Iğdır‟da AKP üyesi grupla Demokrat Parti (DP) üyesi grup arasında çıkan kavgada 18 kiĢi yaralandı.
15 Mart günü Bursa‟da, Uludağ Üniversitesi öğrencisi Lokman Bayer, aĢırı sağcı 30 kiĢilik bir grubun fiziki
saldırısına uğradı. Satır ve sopalarla saldırıya uğrayan Bayer‟in hastaneye kaldırıldı.
16 Mart günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde düzenlediği mitingden dönenlere aĢırı sağcı bir grup taĢlı
ve bıçaklı saldırıda bulunması sonucu 10 kiĢi yaralandı.
16 Mart günü Mersin‟in Anamur Ġlçesi‟nde, MHP ile AKP üyeleri arasında çıkan kavgada Veli Arı (45) ve Kadir Öz
(42) tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 kiĢi gözaltına alındı.
17 Mart günü Mersin‟de seçim çalıĢmaları kapsamında esnaf gezisine çıkan AKP‟nin Mersin BüyükĢehir Belediye
BaĢkan adayı Mustafa Eyiceoğlu‟nun da bulunduğu gruba taĢlı ve sopalı saldırıda bulunulması sonucu Serkan
Göksu isimli kiĢi yaralandı.
17 Mart günü ġırnak‟ta, JĠTEM tetikçisi olduğu iddia edilen Koçero Saluci'nin Silopi'deki evine yapılan baskını
izlemek için evin yakınlarında bulunan gazetecilerden DĠHA muhabiri Volkan Bora, Saluci'nin yakınları tarafından
tartaklandı.
18 Mart günü Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) ise karĢıt görüĢlü gruplar arasında çıkan kavgada 2
öğrenci yaralandı.
19 Mart günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‟ne gelen aĢırı sağcı bir grup, üniversite öğrencilerine
saldırdı. Fakültede düzenlenen bir panele katılma iddiasıyla fakülteye gelen ve ellerinde bıçak ve satır bulunan
gruba polis ekiplerinin müdahale etmedi.
20 Mart günü Kırklareli‟nin Babaeski Ġlçesi‟nde, CHP‟nin Belediye Meclis Üyesi adayı Sebahattin Öner (47)
ayağından E.O. (36) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasına katılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi
Gökhan Yıldız kaldığı Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu'nda 23 Mart günü sabaha karĢı ülkücülerin saldırısına
uğradı. Yıldız'ın kaldığı odaya giren saldırganların “Senin Newroz'a katıldığını tespit ettik, sen Ahmet Kaya
dinliyormuĢsun" dediği öğrenildi. Saldırıda yaralanan Yıldız'ın kaĢı açıldı.
Kastamonu‟nun Hisarardı Mahallesi ġeyh ġaban‟ı Veli Caddesi üzerinde bulunan Muhtar Adayı Ali Ortaoruç'un
seçim bürosuna 23 Mart günü gerçekleĢtirilen silahlı saldırıda, Ortaoruç'un seçim bürosuna gelen M.A. (28) daha
önce aralarında husumet bulunan Aydın Kabakçı'yı (27) vurarak öldürdü.
24 Mart günü Hatay‟ın Payas Ġlçesi‟nde, Belediye BaĢkanı Bekir Altan seçim ziyaretleri kapsamında ilçedeki
esnafları ziyaret ederken bir grubun taĢlı sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda Altan‟ın Ģoförü Bestami Altan ve
koruması Ercan Durgun yaralandı.
24 Mart günü Ġzmir‟in Hatay Semti‟ndeki pazarda seçim broĢürü dağıtan AKP üyeleriyle CHP üyeleri arasında çıkan
kavgada 5‟i erkek 10 kiĢi yaralandı. Yaralı gençlerden 6‟sı Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3‟ü kız, 6 gencin darp sonucu yaralandıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Vücutlarında morluklar oluĢan 2‟si kız 4 gencin hastaneye gitmesine gerek görülmedi.
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24 Mart günü Kocaeli‟nde seçim çalıĢması yürüten DTP üyeleriyle Halkevleri üyeleri arasında çıkan kavgada 7 kiĢi
yaralandı.
25 Mart günü Ġstanbul‟un Beylikdüzü Ġlçesi‟nde seçim çalıĢması yapan DTP seçim otobüsüne kimliği belirsiz
kiĢilerce taĢlı saldırı yapıldı. Olayda aracın içinde bulunan Mehmet Can kolundan yaralanırken aracın da camları
kırıldı.
26 Mart günü Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nin Turgutreis Beldesi‟nde DTP‟nin Belde Belediye BaĢkan adayı Ġdris
DanıĢlı‟nın düzenlediği miting dağılırken PKK Bodrum‟dan çık‟ sloganları atan MHP‟lilerle DTP‟liler arasında kavga
çıktı. Olayda üç kiĢi de hafif yaralandı.
26 Mart günü Diyarbakır‟da seçim çalıĢmalarını yürüten BüyükĢehir Belediye BaĢkan Adayı Kutbettin Arzu‟nun da
aralarında bulunduğu AKP üyesi grup, bir baĢka grubun taĢlı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda AKP üyesi 6
kiĢi yaralandı.
26 Mart günü seçim çalıĢmaları kapsamında ġırnak'ın Kasrik Beldesi'ne yaklaĢık 20 araçlık konvoyla seçim turu
atmak amacıyla giden ve aralarında Cizre Belediye BaĢkan adayı Aydın Budak ve DTP Cizre Ġlçe yöneticilerinin de
bulunduğu DTP'liler, yürüyüĢ sırasında korucu oldukları belirtilen yaklaĢık 50 kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı.
"Bizim 15 Ģehidimiz var. Siz nasıl gelirsiniz buraya? Buradan öteye gidemezsiniz" diyen grup, taĢ ve sopalarla
saldırdı. Saldırıyı görüntülemek isteyen DĠHA muhabiri Jihat Akça da saldırganlar tarafından engellenmek istendi.
27 Mart günü Ankara‟da DTP‟nin seçim aracı aĢırı sağcı bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından
aracın yanına gelen saldırganlar aracın içindekilere silahlarını doğrultarak araçtakileri öldürmekle tehdit etti.
27 Mart günü Ġstanbul‟un Adalar Ġlçesi‟nde CHP‟nin Ġlçe Belediye Meclisi adayı Raffi Hermonn Araks‟ın
Kınalıada‟da bulunan evine kimliği belirsiz kiĢilerce saldırı düzenlendi.
27 Mart günü Kocaeli Üniversitesi‟nde Mahir Çayan'ı anmak için bildiri dağıtan SDP üyesi 5 öğrenci aĢırı sağcı bir
grubun saldırısına uğradı. Saldırıda yaralan öğrenciler Kocaeli Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.
29 Mart günü Ağrı'nın Patnos ilçesi Dedeli beldesinde, AKP Belde Belediye BaĢkan Adayı Naim Durak ile DP Belde
Belediye BaĢkan Adayı Ekrem Geçer'in taraftarları arasında çıkan kavgada Naim Durak'ın yeğeni Adem Durak (16)
sırtından bıçakla yaralandı.
Adana‟da 29 Mart günü oy kullanma sırası yüzünden çıkan kavgada 1 kiĢi dövülerek yaralandı.
29 Mart günü MuĢ‟un Varto Ġlçesi‟nde oy sayımını izlemek isteyen BDP heyeti saldırıya uğradı. Saldırıda BDP
Genel BaĢkanı Demir Çelik'in de aralarında bulunduğu 5 kiĢi Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından
yaralanan Çelik, Varto Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından MuĢ'a sevk edildi.
29 Mart günü, Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nin Girmeli Beldesi‟nde oy kullanma iĢlemi sırasında çıkan kavgada sandık
görevlisi Kerim Meral açılan ateĢ sonucu yaralandı.
29 Mart günü Iğdır merkeze bağlı YüzbaĢılar köyünde, muhtar adayı Mahmut Uçrak'ı destekleyen Uçrak ailesinden
bir grup ile diğer muhtar adayı Ġsa AktaĢ'ı destekleyen AktaĢ ailesinden bir grup arasında çıkan taĢlı sopalı kavgada
aynı aileden Mehmet, Hasan ve Abdullah Mehmet Uçrak yaralandı.
29 Mart günü, Iğdır‟da oy kullanma merkezlerinden ikisinde AKP ile MHP üyeleri arasında çıkan kavgada 5 kiĢi
yaralandı.
Ġstanbul‟da 29 Mart günü, AyĢe Yumlu Yeter'in ortak aday olduğu Bahçelievler'de Kemal Hasoğlu Lisesi'nde sandık
görevlisi olan Emre ve Emrah isimli 2 ESP'li, saldırı sonucu yaralandılar.
29 Mart günü Manisa`nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli köyünde, seçimi kaybeden muhtar adayı M.E. (52), kazanan
aday Erol Doğan‟ı (56) tabancayla vurarak öldürdü. Saldırıda Doğan`ın ağabeyi Kani Doğan da elinden yaralandı.
29 Mart günü Kars‟ın Kağızman Ġlçesi'ne bağlı Karabağ Köyü'nde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı
çatıĢmada muhtar adayı Zeki Demir öldü, 2'si ağır 5 kiĢi yaralandı.
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Kars merkeze bağlı Verimli Köyü‟nde 29 Mart günü muhtarlık yüzünden çıkan kavgada Ġlhan Ayılmazdır (20)
açılan ateĢ sonucu öldürüldü.
29 Mart günü Kars'ın Selim ilçesine bağlı BozkuĢ köyünde seçim nedeniyle bazı partililer arasında çıkan
tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu Ercan Sava, Kudret Türk, Yalçın ve Taner Duman bıçakla yaralandı.
29 Mart günü Kayseri'nin Ġncesu ilçesi ÖrenĢehir Ġlköğretim Okulu'na oy kullanmaya giden iki grup arasında çıkan
kavgada Saim TaĢdemir vurularak öldürüldü, Mehmet Ö. isimli kiĢide bıçakla yaralandı.
ġanlıurfa‟nın Bozova Ġlçesi‟nin Üçdirek Köyü‟ndeki muhtarlık seçimini kazanan DerviĢ ÇetintaĢ 30 Mart günü
öldürüldü.
29 Mart günü ġanlıurfa'nın Bezirci Köyü'nde muhtar adaylığı için oy verme iĢlemi sırasında yaĢanan kavgada
Müslüm Babacan isimli seçmen hayatını kaybetti, aralarında muhtar adayı ve 1 çocuğun da bulunduğu 16 kiĢi ise
yaralandı.
29 Mart günü ġanlıurfa'nın Suruç ilçesi Boztepe köyünde aileler arasında yaĢanan muhtarlık seçimi tartıĢması
kavgaya dönüĢtü. TaĢlı sopalı kavgada 6 aileden toplam 15 kiĢi yaralandı.
29 Mart günü ġanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Cevher köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında oy verme iĢlemi
sırasında yaĢanan kavgada, birbirlerine taĢ ve sopalarla saldıran Mehmet, AvaĢ ve Zekiye D. ile Mustafa ve
Abdülaziz T. yaralandı.
29 Mart günü ġanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Alparslan Ġlköğretim Okulu'nda seçim sırasında oy verme iĢlemi
sırasında toplanan iki partinin belediye baĢkan adaylarının taraftarları arasında henüz belirlenemeyen nedenle
tartıĢma çıktı.
29 Mart günü ġanlıurfa ili Suruç ili Onbirnisan Beldesi Kemal Kılıç Lisesi'nde, AKP ve CHP'li olduğu iddia edilen bir
grup DTP'li oldukları belirtilen Ömer Uludağ, Mazlum Uludağ ve Müslüm Uludağ'a "Burada beklemeyin" diyerek
sopalarla saldırdı. Saldırının ardından 3 kiĢinin baĢında kırıklar ve yüzünde darp izleri meydana geldi.
29 Mart yerel seçimleri sırasında ġırnak ili BeytüĢĢebap Ġlçesi'ne bağlı Merza Beldesi'ne DTP'li seçim sandığı
görevlilerinin korucubaĢı Nesim Timur tarafından tartaklanarak beldeye giriĢine izin verilmedi. Beldeye gönderilen
avukatlar ve DTP'lilerden oluĢan heyet de korucuların tehditlerine maruz kalarak beldeye alınmadı.
29 Mart günü Antalya‟nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Beldesi‟nde AKP‟liler, seçimde usulsüzlük yaptığını öne
sürdükleri sandık görevlisini yumrukladı.
29 Mart günü Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyünde muhtar adayları Ali ġenol ve Bayram
Çivril ile kardeĢleri arasında oy verme yüzünden çıkan tartıĢma silahlı kavgaya dönüĢtü. Kavgada, Ali (45), Ahmet
(50), Selaattin (25) Selaattin (15) ve Halil Çivril (20), Ahmet ġenol (48) ile ayırmaya çalıĢan Jandarma Uzman
ÇavuĢ Sami Uzun silahla yaralandı.
29 Mart günü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Buminağa Mahallesi'nde muhtar adayı ġirin Çamlı ile bazı seçmenler
arasında tartıĢma çıktı. TartıĢma sırasında muhtar adayı ġirin çamlı kalpkrizi geçirerek öldü.
29 Mart günü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sığınak Köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında baĢlayan
tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Kavgada, Adnan Yalçın hayatını kaybederken, Tuncay Yalçın ve Filit Yalçın, Kıymet
Aslan, Rabia Aslan ve Musa Aslan (1) yaralandı.
29 Mart günü Diyarbakır'ın ÇüngüĢ Ġlçesi'ne bağlı Çınar Köyü'nde eski Muhtar Senai Demirkol ile yeni seçilen
Muhtar Sezai Fidanoğlu arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu biri ağır üç kiĢi yaralandı.
29 Mart günü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, AK Parti'lilerin Atatürk Ġlköğretim Okuluna minibüslerle seçmen
taĢıdığını ileri sürerek bunu cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen Demokrat Partililerle AK Parti'liler arasında
çıkan kavgada 2 kiĢi çeĢitli yerlerinden darp edildi.
29 Mart günü Manisa‟nın Turgutlu Ġlçesi‟nde, AKP‟li belediye meclis üyesi adayı Ġbrahim Çevikbudakçı oy
kullanmaya gittiği Gazi Ġlköğretim Okulu‟nun önünde G.P. (40) isimli kiĢinin saldırısına uğradı.
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Van'ın Erçek beldesinde 29 Mart günü muhtarlık seçimi nedeniyle üç aile arasında çıkan kavgada, Mehmet
Güleryüz isimli kiĢi öldü, 10 kiĢi de yaralandı.
29 Mart günü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dibekli köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle Ġnan ve Erdemli aileleri
arasında kavga kavgada 3 kiĢi yaralandı.
29 Mart günü Van ili Muradiye Ġlçesi'nde oy sayımı sırasında bir grup AKP'li ile DTP'li görevliler arasında çıkan
kavgada 6 kiĢi yaralandı.
29 Mart günü Hatay‟ın Samandağ Ġlçesi‟nde, AKP‟li Belediye BaĢkan adayı Mehmet Özçelik‟in beraberindeki 6 kiĢi
ile YeĢilada Mahallesi‟ndeki bir okulda inceleme yaptığı sırada bedensel engelli bir yakınına oy kullandıran kiĢiye
tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada 5 kiĢi yaralandı.
29 Mart günü ġırnak ili BeytüĢĢebap'ta yerel seçimleri DTP'nin kazanması üzerine AKP Belediye BaĢkan adayı
Kamil DurmuĢ'un korucu akrabaları DTP Ġlçe binasına taĢlı sopalı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kiĢi yaralandı.
30 Mart günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde çıkan seçim kavgasında 2‟si ağır 7 kiĢi yaralandı.
29 Mart günü Iğdır'a bağlı 12 Eylül Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu'nda oy kullanma iĢlemi devam
ederken çıkan tartıĢmda Iğdır Ülkü Ocakları BaĢkanı Yalçın bir grup tarafından darbedildi.
30 Mart günü Giresun‟da yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan Fırat Akyol (34), belediye baĢkanlığı
seçimini kaybeden AKP‟nin il binası önünde AKP üyesi bir grup tarafından dövüldü.
30 Mart günü Bitlis‟te DTP ve AKP üyeleri arasında çıkan kavgada 2‟si polis memuru 6 kiĢi yaralandı.
ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi‟nde, Belediye BaĢkanlığı‟nı DTP‟nin adayı Yusuf Temel‟in kazanmasının ardından
AKP üyelerinin DTP üyelerine saldırması üzerine 4 kiĢi yaralandı.
Erzurum‟un Karaçoban Ġlçesi‟nde seçim sonuçları yüzünden çıkan kavgada 2 kiĢi öldü, 1‟i ağır 4 kiĢi de yaralandı.
30 Mart günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nin Gündüz Köyü‟nde muhtarlık seçimini kaybeden adayın yakınlarının
seçimi kazanan adaya saldırması sonucu 15 kiĢi yaralandı.
30 Mart günü Erzurum‟un Horasan Ġlçesi‟ne bağlı Aliçerek Köyü‟nde muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan silahlı
çatıĢmada ġirin Yerdelen (40), Hacı Yerdelen (53), Nevzat Yerdelen (27), Korkmaz Yerdelen, Nihat Pak isimli
köylüler öldü, ġeref Yerdelen, Orhan Yerdelen, Osman Yerdelen, Nuri Yerdelen, Sinan Yerdelen, Ayhan Yerdelen
adlı köylüler karĢılıklı darp, Abdulkadir Akın ve Hasan Doğu adlı köylüler ise kavgayı seyrettikleri sırada seken
kurĢunların isabet etmesi sonucu yaralandı.
30 Mart günü Gaziantep'in Nurdağı Ġlçesi'nde, Fatih Mahallesi muhtar adayı Ġ.C. ile seçimi kendisi yüzünden
kaybettiğini öne sürdüğü A.K. arasındaki tartıĢma, iki tarafın da yakınlarının katılmasıyla büyüyüp kavgaya
dönüĢtü. Kadın ve çocukların da karıĢtığı taĢlı sopalı kavgada her iki taraftan toplam 10 kiĢi çeĢitli yerlerinden
yaralandı.
30 Mart günü Batman-Antalya seferi yapan bir yolcu otobüsü Antep'in Nizip ilçesinde ülkücü faĢistlerin Ģiddetli
saldırısına uğradı. Batman'dan yola çıkan Batman Star yolcu otobüsü Antep'in Nizip ilçesinde Hyundai marka bir
otomobil tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan çıkan 6 kiĢi otobüs yolcularını PKK'li olmakla suçlayarak
hakaret ve saldırılarda bulundu. Daha sonra Sanayi bölgesinde 50 dolayında kiĢi otobüse taĢlarla saldırdı.
Saldırıda otobüs muavini ve çok sayıda yolcunun yaralanırken, olay yerine gelen polis Hyundai marka aracın
plakası verilmesine rağmen bunun yetmeyeceğini onlarca saldırganın eĢkâlinin gerekli olduğunu söyleyerek
uzaklaĢtı. Yaralılar ayaküstü tedavi edildikten sonra camları kırık otobüs Antep'e kadar yoluna devam etti.
30 Mart günü Mardin'in Mazıdağı Ġlçesi Arıköy Köyü'nde muhtarlık seçimini kazanan Ahmet Acar ile seçimi
kaybeden Hıdır Düker arasında yaĢana tartıĢma yakınlarının da karıĢtığı kavgaya dönüĢtü. Kavgada ikisi kadın üç
kiĢi yaralandı.
30 Mart günü Muğla‟nın Köyceğiz Ġlçesi Toparlar Beldesi‟nde, Toparlar Belediyesi‟nde çalıĢan ve seçimde tekrar
Belediye BaĢkanı seçilen DP‟li Kamil Ceylan‟ı destekleyen ve telefonda “Dayak yiyoruz, yardıma gel” diyen
arkadaĢları YaĢar Çetinkaya ve ġenol Çevik'in yardımına giden Beytullah CoĢku olay yerinde 5 kiĢinin sopalı
| YAġAM HAKKI

55

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

saldırısına uğradı. Saldırıda CoĢku‟nun sol kulağı kesilirken, sol bacağı da kırılırken, CoĢku ile çeĢitli yerlerinden
yaralanan YaĢar Çetinkaya ve ġenol Çevik tedavi altına alındı.
CHP‟nin Osmaniye Belediye BaĢkan adayı Haydar Aktürk 31 Mart günü evinin önünde CHP üyesi E.Ü.‟nün
saldırısına uğradı. Yüzünün çeĢitli yerlerinden yaralanan Aktürk, göz servisinde tedavi altına alındı.
Gaziantep‟in Nizip Ġlçesi‟nde belediye baĢkanlığı mazbatasını almaya Adliye‟ye giden AKP adayı Hacı Fevzi
Akdoğan ve AKP üyesi bir grup, 31 Mart günü yaklaĢık 100 kiĢinin saldırısına uğradı. Meydana gelen arbedede
yaralanan Ali Kılıç kaldırıldığı hastanede yaĢamını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı KarataĢ köyünde bulunan bir kahvehanede 1 Nisan günü muhtarlık seçimleri
nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada SavaĢ A. ve Mahsuni Ö. öldü, Mehmet A, Yasin Y. ve ismi öğrenilemeyen bir
kiĢi yaralandı.
1 nisan günü Ordu'nun Kumru ilçesinde, yerel seçimi kaybeden Ergentürk Köyü Muhtarı Murat T., yine aynı köyden
yerine seçilen muhtar Selahattin TeğiĢ'in teyzesinin oğlu ve AK Parti Kumru Ġlçe TeĢkilatı Yedek Yönetim Kurulu
Üyesi Selahattin Balta'yı silahla vurarak öldürdü.
Diyarbakır‟ın Eğil Ġlçesi‟ne bağlı Kayaköy Köyü‟nde muhtarlık seçimlerinde korucubaĢı Mehmet Doğan ve
beraberindeki grubun, 1 Nisan günü, kendisine oy vermedikleri gerekçesiyle Abdurrahman Doğan, Ġbrahim Doğan
ve Harun Doğan‟a taĢ ve sopalarla saldırması sonucu 3 kiĢi ağır yaralandı.
1 Nisan günü Aksaray‟ın BaymıĢ Köyü‟nde, seçimi kaybeden muhtar adayı Cemil Tangün ArıbaĢ ile beraberindeki
Ahmet ve Adem ArıbaĢ, köyde tarla kenarında karĢılaĢtıkları yeni muhtar Cumali Ö, yanındaki Ramazan Ö, Hızır
Ö, Ġbrahim O. ve Murat Ali O. ile tartıĢtı. TartıĢma kavgaya dönüĢürken seçimi kaybeden muhtar adayı Cemal
Tangün ArıbaĢ, bulunduğu aracın içinde baĢına isabet eden kurĢunla olay yerinde hayatını kaybetti. Darp edilen
Murat Ali O, silahla yaralanan Ahmet ve Adem ArıbaĢ ile Ġbrahim O. ise Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 Nisan günü Ġstanbul Üniversitesi‟nde bildiri dağıtan öğrencilerin bildiriye tepki gösterdikleri iddia edilen bir grubun
ĢiĢeli ve sopalı saldırısına uğraması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
2 Nisan günü Van‟ın Gürpınar Ġlçesi IĢıkpınar Köyü‟nde, IĢıkpınar köyünde muhtarlık seçimini kaybettiği bildirilen
D.B'nin muhtar seçilen Ġlhami Çiftçi ile tartıĢmasına karıĢan aileleri taĢ ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada,
Muhtar Ġlhami Çiftçi ile muhtarlığı kaybeden D.B'nin de aralarında bulunduğu 25 kiĢi yaralandı.
Kars'ta 2 Nisan günü, MHP'li bir grup arasında çıkan seçim kavgasında 1 kiĢi öldü, 6 kiĢi yaralandı. MHP'den Kars
Belediye BaĢkan adayı gösterilmeyen Metin Özad önce DP'den adaylığını açıkladı ancak seçim kurulu tarafından
sabıkası olduğu için adaylığı kabul etmedi. Bunun üzerine Özad'ın seçimlerde AKP adayını desteklemesi
sonucunda AKP Kars'ta 736 oy farkıyla kazandı. Bunun sorumlusu olarak Özad gösterildi ve seçimlerin ardından
MHP'li bir grup Özad'ın kardeĢi Ġsa Özad (60) ile tartıĢdı. Kavgaya dönüĢen tartıĢmada silahları kulanıldı ve Ġsa
Özad ile yanındaki M.Ö. yaralandı. Polisin olay yerine gelmesi ile 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle kaçmaya
çalıĢan Ülkü Ocakları Kars Ġl BaĢkanı KürĢat BağıĢ'ın polis tarafından ayağından vurulduğu bildirildi. Yaralılar
hastaneye kaldırıldığı sırada ikinci bir kavga çıktı ve 4 kiĢi daha yaralandı. Ġlk kavgada yaralanan Ġsa Özad,
Erzurum'a ambulansla nakledildiği sırada öldü.
3 Nisan günü Yıldız Teknik Üniversitesi BeĢiktaĢ Kampüsü'nde ABD BaĢkanı Barack H. Obama'nın Türkiye'ye
yapacağı ziyareti protesto eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup öğrencinin Yıldız Teknik
Üniversitesi'nde bildiri dağıtması üzerine Ekim Gençliği üyesi karĢıt görüĢlü öğrenciler olaya müdahale etti. Ġki
öğrenci grubu arasında çıkan tartıĢma bir süre sonra kavgaya dönüĢünce öğrenciler birbirlerine taĢ ve sopalarla
saldırdı. Çıkan olaylarda 3 öğrenci çeĢitli yerlerinden hafif yaralandı.
4 Nisan günü Sivas‟ın GümüĢdere Beldesi‟nde seçimi kazanıp baĢkan seçilen MHP`li Mustafa Gökmen ile seçimi
kazanamayan AKP`li Mustafa Sarıkaya`nın akrabaları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada BaĢkan Gökmen`in
akrabası olduğu öğrenilen Doğan Yıldırım ve Ġbrahim Kurt hayatını kaybederken, AKP`li aday Sarıkaya ile yeğeni
Ali Dumlupınar, Cennet Kurt, Faruk Sarıkaya ve AyĢegül Uzunkaya yaralandı.
5 Nisan günü Çanakkale‟de, aĢırı sağcı bir grubun Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine saldırması sonucu 1
öğrenci yaralandı.
5 Nisan günü NevĢehir‟in Sulusaray Beldesi‟nde belediye baĢkanlığı sonuçlarına itiraz eden MHP'li ve AKP'li grup
arasında çıkan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. S.G. ve M.G. isimli kiĢiler kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı.
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8 Nisan günü aĢırı sağcı bir grup, Ġstanbul Üniversitesi öğrencisi 3 kiĢiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 2 öğrenci
hastaneye kaldırıldı.
10 Nisan gecesi Kanal 7 Televizyonu‟nda Ġstanbul stüdyosunda yayınlanan Ġskele Sancak adlı tartıĢma programına
katılan Taraf Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, programda söylediği sözler nedeniyle program sonrasında
Ġstanbul Alperenler Ocağı BaĢkanı Mustafa Kayatuzu‟nun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle bayılan söyleyen
Kütahyalı, Eyüp Merkez Karakolu‟na giderek Kayatuzu‟ndan Ģikâyetçi oldu.
13 Nisan günü Çanakkale‟de aĢırı sağcı bir grubun saldırısına uğrayan 18 Mart Üniversitesi öğrencisi iki kiĢi
hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden birinin kafasında, kolunda ve bileklerinde kırıklar oluĢtuğu belirlendi.
Van ili ErciĢ Ġlçesi'nde ikamet eden Harun Kaya, 13 Nisan akĢamı Salihiye Mahallesi'nde bulunan evine gittiği
sırada 6 kiĢinin saldırısına uğradı. Kaya, kendisine saldıranlar arasında AKP'li Ġstanbul Giyim ÇarĢısı'nı iĢleten
Kerem Akmaz ve Turan Çolak'ında bulunduğunu ve saldırının tek nedeninin 29 Mart yerel seçimler öncesi AKP'nin
yaptığı yardım dağıtımlarına tepki göstermesi ve AKP'ye karĢı çalıĢması olduğunu iddia etti.
15 Nisan günü Isparta‟da, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi EĢref Toptamur okulda poĢi taktığı için aĢırı
sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Grup tarafından darp edilen Toptamur tedavi gördüğü hastaneden “bir hafta iĢ
göremez” raporu aldı.
20 Nisan günü Ġzmir‟de, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü kantininde aĢırı sağcı bir grubun Kürt
öğrencileri silahla tehdit ettiği iddia edildi.
23 Nisan günü Mersin‟de çocuklar arasında çıkan kavgaya karıĢan aileler arasında çıkan tartıĢmada yaklaĢık 2000
kiĢilik bir grup Kürt kökenli bir aileyi linç etmek istedi. Grubun ateĢli silahlarla saldırdığı ailenin evine ateĢ açılması
sonucu saldırıya uğrayan aileden 10 kiĢi ve 3 polis memuru yaralandı. Mevsimlik iĢçi olarak Mersin‟de çalıĢan aile
hakkında saldıran grubun daha önce de mahalleden uzaklaĢtırılmaları yönünde dilekçe verdikleri ve meydana
gelen olaylar üzerine ailenin yaĢadıkları mahalleden kolluk güçleri tahliye edildiği bildirildi.
1 Mayıs günü Balıkesir‟de, 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı eski Kurtdereli Vergi Dairesi önündeki alanda çantasını
unutan Selçuk Yılmaz adlı öğrenci, aĢırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı.
Alanya'nın Ġncekum Beldesi Belediye BaĢkanı Fahri Baysal, 3 Mayıs günü otomobiliyle evine gittiği sırada aracı
durduran Fatih K. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
8 Mayıs günü Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Yabancı Diller Bölümünün önünde pusu kurduğu belirtilen 10
kiĢilik sağ görüĢlü bir grup bir öğrenciyi satırlarla yaraladı. Saldırı sonrası öğrencinin el tendonları koptu ve
ameliyata alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 10 Mayıs gecesi, Ülkü Ocakları BaĢkanı Talip Aksoy, Yenicami Mevkii'nde meydana
gelen otomobiliyle giderken yanına yaklaĢan Kürt kökenli Tarık Ekinci'nin silahlı saldırısına uğradı. Aksoy,
vurulmasına rağmen silahını çekerek Ekinci‟ye ateĢ açtı. Çıkan çatıĢma sonucu Aksoy ve Ekinci yaĢamını yitirdi.
9 Mayıs günü Alanya'nın Mahmutlar beldesinde, Mahmutlar Haber Gazetesi'nde muhabir olarak çalıĢan Sedat
ġahiner, Mahmutlar Beldesi Belediye Meclis üyesi Abdullah PiĢkin tarafından dövüldü. Belediyenin aylık meclis
toplantısını haber yapmak için toplantıya katılarak fotoğrafını çekip notlarını alan muhabir, toplantının sonunda
belediyeden ayrılmak üzere salonu terk etti. Gazetecinin toplantı salonundan çıktığını fark eden AK Partili Belediye
Meclis Üyesi Abdullah PiĢkin de dıĢarı çıkarak gazeteciyi yakalamaya çalıĢtı. Gazeteci ġahiner'i merdivenlerden
inerken durduran PiĢkiner, kısa süren konuĢmanın ardından birden gazetecinin kafasına yumruk attı. Kaçmaya
çalıĢan gazeteciyi omzundan tutarak yakalayan meclis üyesi, bu kez muhabiri tekmeledi. Gazeteci ġahiner´in
saldırıda fotoğraf makinesi kırılırken, saldırı belediye çalıĢanları ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona
erdi. Saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Mahmutlar Jandarma Karakolu´na giden ġahiner,
meclis üyesi PiĢkin'den Ģikayetçi olduktan sonra Alanya Devlet Hastanesi´ne giderek darp edildiğine dair rapor aldı.
10 Mayıs günü DTP, SDP ve DGH tarafından Deniz GezmiĢ, Hüseyin Ġnan ve Yusuf Aslan'ı anmak amacıyla
Isparta‟da düzenlenmek istenen yürüyüĢe yaklaĢık bin kiĢilik ülkücü bir grup saldırdı. YaklaĢık 30 dakika süren
arbedeye güvenlik güçleri hiçbir müdahalede bulunmazken, saldırı nedeniyle 3 kiĢi yaralanarak Isparta Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2‟si aynı gün taburcu edilirken kafasına aldığı darbe ile ağır yaralanan ve
Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yalçın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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13 Mayıs günü Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde “Türk Dil Bayramı” adı altında bir etkinlik gerçekleĢtiren
sağ görüĢlü bir grubun etkinlik sırasında sol görüĢlü öğrencilere saldırdığı iddia edildi. Saldırıda Ecel Ġnal adlı
öğrencinin burnu kırılırken, Günay adlı bir öğrenci de vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralandı.
14 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan EĢref Çakan, Çıra Kultür ve Sanacak derneği
yöneticisi olduğunu, 17 Mayıs günü Diyarbakır‟da Mikail Aslan‟nın vereceği konserin duyurusunu yapmak ve
konser biletlerini satmak için Dicle Üniversitesinde stand açmak istediklerini, ancak DÜÖ-Der üye ve yöneticileri
oldukları beyan eden bir grup öğrencinin stand açmalarını engellediğini belirtti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20 Mayıs günü, Ada Caddesi üzerinde lahmacun ve pide salonunda çalıĢan Kürt
kökenli SavaĢ Güler ve kardeĢi Recep Can Güler, ilçede oturan ve ülkücü olduğu belirtilen Zahit Bostancı ile dayısı
Sedat Alan ile saat 17.30 sıralarında tartıĢtı. Yeni Cami Mevkii‟ndeki tartıĢma kısa sürede silahlı kavgaya dönüĢtü
ve iki kardeĢ tabancayla vuruldu. Saldırıda SavaĢ Güler olay yerinde yaĢamını yitirdi, Can Güler ise ağır yaralandı.
Zahit Bostancı 22 Mayıs günü ilçeye bağlı Konuralp Mahallesi'nde yakalandı.
Sakarya Üniversitesi öğrencisi Vahdettin Demirat (26), kaldığı yurtta 20 Mayıs günü aĢırı sağcı bir grubun tehdit ve
saldırılarına maruz kaldığını iddia etti.
22 Mayıs günü Bolu‟da, Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Bahar ġenliklerinde Kürt öğrenciler ile ülkücü olduğu
belirtilen bir grup öğrenci arasında çıkan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Çıkan arbedede 4 Kürt kökenli öğrenci
yaralandı. Öğrenciler tedavi edilmek üzere gittikleri Ġzzet Baysal Tıp Fakültesi'nde darp raporu alamadıklarını
belirttiler.
Ağrı ili Doğubayazıt'ta Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Cabbar Karabey, 26 Mayıs günü çarĢı merkezinde
gazete dağıtımı yaptığı sırada iki dönem önce DYP'den belediye baĢkanı olan Ali Konyar'ın yakınları tarafından
saldırıya uğradığını ileri sürdü.
29 Mayıs günü Ġstanbul‟da, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü
öğrencisi Abdullah AteĢ okul çıkıĢında Çadırcılar Caddesi üzerinde sağ görüĢlü bir grubun saldırısına uğradı.
Saldırıda sol kolu çıkan ve kalçasında ezikler oluĢan AteĢ, Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay
yerinde bulunan bir sivil polise gruba müdahale etmesini istediğini belirten AteĢ, 'Polis gruba müdahalede bulunmak
yerine benden kimlik istedi ve Van nüfusuna kayıtlı olduğumu gördükten sonra GBT kontrolü yaptı' dedi. Polise,
'Neden saldırganlara müdahale etmiyorsunuz? Neden ayrımcılık yapıyorsunuz' diye sorduğunu belirten AteĢ,
bunun üzerine polisin üzerine yürüdüğünü ve küfürlü bir biçimde 'Sen neden artistlik yapıyorsun' diye çıkıĢtığını ileri
sürdü.
1 Haziran günü, aĢırı sağcı bir grubun Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu‟nda bahçede bulunan öğrencilere
satırlarla saldırması sonucu 6 öğrenci yaralandı.
3 Haziran günü Kızılay‟da, Yüksel Caddesi'nde stant açan sol görüĢlü gruba satır ve kılıçlarla saldırı düzenlendi.
Polisin müdahale ettiği olaylarda biri sol görüĢlü olmak üzere 2 kiĢi yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle Ġlçesi'ne bağlı Uluçesme (Vuri) Köyü'nde 7 Haziran 2009 tarihinde yapılacak muhtarlık
seçiminde aday olan ve 6 Haziran günü adaylık baĢvurusu için Dicle Adliyesi'ne giden ġerife Bilge (49) adlı kadın
muhtar adayı kayın babası Nuri Bilge'nin saldırısına uğradı
YSK‟nın seçimleri iptal ettiği ġanlıurfa ili Birecik Ġlçesi'ne bağlı Ayran Beldesi'nde 7 Haziran günü yapılan seçimde
beldede AKP, DTP ve CHP'liler arasında çıkan kavgada AKP belde belediye baĢkan adayı Selahattin Alpay
yaralandı.
8 Haziran günü, Ġstanbul Üniversitesi'nde okuyan sol görüĢlü öğrencilere aĢırı sağcı bir grubun satır ve sopalarla
saldırması sonucu 3 öğrenci yaralandı. Saldırıda öğrencilerinden Ali CoĢkun vücudunun çeĢitli yerlerinden, DerviĢ
Ali Çıra adlı öğrenci ise bacağından aldığı satır darbesi ile, soyadı öğrenilmeyen Haset adlı kadın öğrenci de hafif
Ģekilde yaralandı.
Han Yapı Gayrimenkul bünyesinde faaliyet yürüten Hazinedaroğlu ĠnĢaat Ticaret A.ġ.'nin yapımını üstlendiği
'Ġstanbul Evleri' inĢaatında mekanikçi olarak çalıĢan iĢçilerin bir senelik alacaklarını alamamaları üzerine çıkan
tartıĢma 9 Haziran günü çatıĢmaya yol açtı. Kendilerine verilen çekin karĢılıksız çıkması üzerine alacaklarını tahsil
etmek için Ģantiyeye giden iĢçiler ile iĢveren arasında çıkan tartıĢmada, alacaklı üç iĢçi, inĢaatın boya iĢinde
çalıĢan diğer iĢçiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. ÇeĢitli yerlerinden yaralanan iĢçilerden BarıĢ Kayık Bakırköy
Devlet Hastanesi'ne, Harun Kırtay Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne
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götürülen Cumali Pehlivan ise ayakta tedavi edilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere götürüldüğü Esenyurt Polis
Karakolu'ndan serbest bırakıldı. Polis, çıkan olaylarla ilgili olarak saldırıyı gerçekleĢtiren üç inĢaat iĢçisini gözaltına
aldı.
11 Haziran günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ), öğrenciler hakkında yürütülen soruĢturmalar ve
uzaklaĢtırma cezalarını protesto etmek amacıyla 9 Haziran günü açlık grevine baĢlayan 6 öğrenci ile onlara destek
vermek amacıyla yanlarında bulunan 9 öğrenci 30 kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda 3 öğrenci çeĢitli
yerlerinden yaralandı. Gruptakilerin önce sözlü tacizde bulunduğunu ileri süren açlık grevi yapan öğrencilerden
Koray Karadağ, “Bize „Açlıktan ölmediniz mi? Size hamburger ısmarlayalım. Biz de yatacağız burada, baĢvuru
formunu verin‟ gibi sözlü tacizde bulundular ve küfür ettiler. Ancak, biz ortam gerilmesin diye cevap vermedik.
Fakat daha sonra Kalkınma Mahallesi‟nden 30 kiĢilik bir grupla yanımıza geldiler. Biz göndermeye çalıĢtık, fakat
gitmediler. KTÜ Güvenlik görevlileri o sırada hiç müdahale etmedi. Burada 3-4 dakika sözlü olarak tartıĢmamıza
rağmen, jandarmaya haber vermediler. Daha sonra kavga çıktı. Bize vurmaya baĢladılar. Biz de kendimizi koruduk.
O sırada üç arkadaĢımız çeĢitli yerlerinden yaralandı. Jandarma ekipleri de olaydan sonra müdahale etti” dedi.
Saldırıda bulunduğu iddia edilen gruptan kimliği tespit edilen 8 kiĢi jandarma tarafından gözaltına alındı ancak
ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
13 Haziran günü Ġzmir Torbalı'da, Balkanlar Süt Ürünleri Fabrikası sahibi Halil Duran'ın Ülkü Ocağı üyesi olduğu
öne sürülen bir grubu toplayarak fabrikanın çıkardığı gürültüden Ģikayet eden köylülere ve bazı Kürt iĢçilere
saldırdığı iddiasının ardından çıkan olaylarda 1'i ağır 7 kiĢi yaralandı. EĢi ülkücü olduğu iddia edilen kiĢiler
tarafından linç edilmek istenen Abdullah Çakırca'nın annesi Ġnci Çakırca, “11 Haziran günü fabrika jeneratöründen
çıkan gürültü nedeniyle fabrika sahibi Halil Duran'a uyarıda bulunduk. Ertesi gün Ġzmir'den özel olarak getirilen bir
grup ülkücü 6-7 araç ile evimizin etrafında kornalara basarak gürültü çıkardı. Bunun üzerine dıĢarı çıkan oğlum
kornaya basmamalarını rahatsız olduğumuzu söyledi. Oğlum Abdullah'a 'Defolup gidin buradan. ġerefsiz Kürtlerin
burada iĢi yok' diyerek saldırmaya baĢladılar. Abdullah'a saldırınca diğer çocuklarım ve bazı köylüler de onu
kurtarmak için dıĢarı çıktı. Bu arada ağaç ve sopayla beni de dövdüler” dedi. Olayda ağır yaralanan Abdullah
Çakırca'nın eĢi ġükran Çakırca da 5 yıldır bu fabrikada çalıĢtığını belirterek, olay sırasında fabrika sahibi Halil
Duran ile görüĢmeye çalıĢtığını, ancak Duran'ın kendisine, “Siz Kürtler buradan gidene kadar böyle olacak” dediğini
iddia etti. Duran'ın kendisine de tekme ve tokatlarla saldırdığını öne süren Çakırca, Duran'ın kocası Abdullah
Çakırca için 'Bunu öldürün' talimatı verdiğini de iddia etti.
18 Haziran günü Ġstanbul Zeytinburnu'nda, Çeçen veya Afgan uyruklu 1 kiĢi, kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı
saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Zeytinburnu YeĢiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta bulunan bir binanın
bodrumunda oturan yabancı uyruklu Ģahıslar, baĢka bir adrese taĢınmak için nakliyeci çağırdı. Nakliye aracı
dıĢarda beklediği sırada bodrum kattan silah sesi duyuldu. Kimliği belirsiz kiĢiler, ellerinde silahla birisini
kovalamaya baĢladı. Silahlı saldırganlar, yakaladığı yabancı uyruklu kiĢiyi baĢından silahla vurarak öldürdü. Failler
olay yerinden kaçarak kayıplara karıĢtı.
Kürtçe günlük yayınlanan Azadiya Welat Gazetesi'nin Ġmtiyaz Sahibi ve YazıiĢleri Müdürü Ozan Kılıç 19 Haziran
günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine yaptığı baĢvuruda, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında kendisine gönderilen iki farklı
mesajla tehdit edildiğini iddia etti. Kılıç, “Adıma kayıtlı telefonuma 'Azadiya Welat'ı bırak yoksa öldün sen bu sana
bir uyarıdır' Ģeklinde mesaj geldi. Bu mesajdan sonra sabah saatlerinde tekrar aynı numaradan 'Uyarımızı aldın mı
TĠT' yazılı bir mesaj aldım” dedi. Kılıç, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cemal Temöroğlu, 23 Haziran günü Kulp merkezde
gazete dağıtımı yaptığı sıranda önceden tanıdığı Salkım Köyü muhtarı Bayram Ay‟ın kendisini yanına çağırdığını,
yanına gider gitmez “sen bu gazeteyi niye dağıtıyorsun” diyerek küfürler ettiğini ve ardından kendisini darp ettiğini
iddia etti. Temöroğlu, bu sırada yanlarına gelen adının Mehmet olduğunu tahmin ettiği bir kiĢinin de “hemen git
buradan” diyerek kendisini darp ettiğini belirtti.
Ağrı'nın Tutak Ġlçesi'nde Belediye BaĢkanı Osman Ağaoğlu ile adamlarının 27 Haziran günü belediye önünden
geçen DTP Ġlçe BaĢkanı Cemal BaĢbuğa'ya saldırdığı iddia edildi. Saldırıdan sonra polisler ilçe baĢkanı
BaĢbuğa'yı gözaltına aldı ancak saldırıyı protesto eden kitlenin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanması üzerine
BaĢbuğa serbest bırakıldı.
Aydın'ın Sökea Ġlçesi'nde günlük olarak yayınlanan Gerçek Gazetesi'nin imtiyaz sahibi DurmuĢ Tuna 7 Temmuz
günü kimliği belirsiz kiĢilerin saldırısına uğradı. Kızı ve yeğeni ile birlikte evine gitmek üzereyken 7-8 kiĢi olduğu
öğrenilen grubun saldırısına uğrayan ve yaralanan Tuna, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili olarak baĢlatılan soruĢturma kapsamında gözaltına alınan 6 kiĢi 29 Temmuz 2009‟da Söke 2. Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldürmekten yargılanan zanlı Ogün Samast davanın 7
Temmuz günü görülen duruĢmasında Dink ailesini “5 Yıl sonra görüĢürüz” diyerek tehdit etti. Dink ailesi avukatları,
Samast hakkında suçu duyurusunda bulundu.
11 Temmuz günü Ġstanbul‟da bulunan Topkapı Sarayı‟nda, piyanist Ġdil Biret‟in verdiği klasik müzik konseri
öncesinde konser alanı aĢırı sağcı bir grup tarafından basılmak istendi. Kendilerini Alperen Ocakları diye tanıtan
grup “içeride Ģarap içiliyor” diyerek konser alanına girmeye çalıĢtı. Polis ve jandarma ekiplerinin engellediği grup
daha sonra konser afiĢlerini yaktı.
12 Temmuz günü ġırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde, AKP üyesi iki kiĢinin çobanlık yapan DTP'li Mehmet Emin Ayan'ı
taĢ ve sopalarla dövdükleri iddia edildi.
Ġstanbul Kâğıthane‟de 8 Temmuz günü, MHP mahalle teĢkilatına giden oğlunun binaya alınmamasını isteyen
Turgut Avcı MHP mahalle baĢkanı Emrah Tosun ve beĢ kiĢinin sopalı saldırısına uğradı. Taksici Turgut Avcı, ġiĢli
Endüstri Meslek Lisesi‟nde okuyan oğlu Ülkücan Avcı‟dan MHP‟ye gitmemesini istedi. 8 Temmuz 2009‟da mahalle
teĢkilatını arayan Turgut Avcı, oğlunun uzaklaĢtırılması için yardım istedi. Telefonda hakaretle karĢılaĢan Avcı,
örgüt binasına gitti. Çıkan tartıĢma sırasında Avcı, MHP mahalle teĢkilatı baĢkanı Emrah Tosun ve beĢ kiĢinin
saldırısına uğradı. Ġddiaya göre grup, beyzbol sopasıyla Avcı‟nın baĢına vurdu. Ağır yaralanan ve Okmeydanı
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde ameliyata alınan Turgut Avcı, durumu ağırlaĢınca 17 Temmuz günü ikinci
ameliyata alındı. Olaydan sorumlu tutulan 5 kiĢi, polisteki ifadelerinin ardından soruĢturmayı yürüten Cumhuriyet
Savcısı‟nın talimatıyla serbest bırakıldı. MHP Kâğıthane Ġlçe BaĢkanı Selahattin Koçarslan, tarafların arkadaĢ
olduğunu ve aralarındaki tartıĢma sonrası kavga çıktığını, Avcı‟nın kafasına beyzbol sopasıyla değil, tahta
parçasıyla vurulduğunu belirtti.
Ġstanbul Levent'te 25 Temmuz günü, bir alıĢveriĢ merkezinin önünde aracını otoparka bırakan Cumhuriyet Gazetesi
köĢe yazarı Mehmet Faraç, kendisinden 5 TL park ücreti isteyen otopark görevlileri Hüseyin G. ve Ali E.K. ile
tartıĢıp havaya ateĢ açtıktan sonra Hüseyin G.'nin de baĢına silah kabzasıyla 3 defa vurdu. Diğer görevli Ali E.K. ile
de kavga eden Faraç, polis tarafından gözaltına alındı.
26 Temmuz günü Ġstanbul‟da iĢ aramak için evden çıkan Yüksekovalı Abdulselam Kütükçüoğlu (21), 31 Temmuz
günü vücudunun çeĢitli yerleri tanımlanamayan kimyasal bir madde ile yakılmıĢ ve bilincini kaybetmiĢ bir Ģekilde
bulundu. Kütükçüoğlu'nun vücudunun çeĢitli bölgelerinde ağır kimyasal madde dökülerek yakıldığı, kafası ve
vücudunda ağır darp izleri olduğunu belirten ağabey Hanifi Kütükçüoğlu, kardeĢinin yaĢadığı travmadan kaynaklı
baĢından geçenleri hatırlamadığını, özellikle kolunda çocuklukta yaptırdı Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (yaĢamak
direnmektir) yazılı dövmenin üzerinde silinmek istendiğini belirtti.
KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesi'nde özel bir tıp merkezinde çalıĢan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salim Urungu
MaraĢ, 27 Temmuz günü TaĢer AktaĢ isimli kiĢinin silahlı saldırısı sonucunda yaĢamını yitirdi.
29 Temmuz günü Adıyaman'da, Belediye çöplüğünde çıkan yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını
görüntüleyen Gazeteci Hacı Boğa Tekin, AKP'li Belediye BaĢkanı Arif Karatekin ile kardeĢi Ġlhan Karatekin‟in
saldırısına uğradı. Yapılan saldırının sonucu, Boğatekin'in saldırı sonucu burun ve kol kemiklerinde çatlaklar tespit
edildi.
1 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Delal AktaĢ, DTP içindeki çalıĢmalarda yer aldığını,
28 Temmuz günü bakkala gitmek için evden çıktığını, sokağın baĢında dükkâna yakın bir yerde gözlüklü bir Ģahsın
kendisine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu belirtti.
3 Ağustos günü Çanakkale‟nin Bayramiç Ġlçesi‟nde, sokakta yapılan bir düğünde, davetlilere ikram edilen
kokoreçten kendisine verilmemesine kızan Fahrettin Baydo‟nun (48) kokoreç dağıtanlarla yaptığı kavganın nedeni
olarak ilçede yaĢayan Kürtler gösterilince ilçede yaĢayan Kürtler toplanan bir grup tarafından linç edilmek istendi.
Çanakkale‟den gelen çevik kuvvet ekiplerinin önlem aldığı ilçede toplanan grup 4 saat beklemenin ardından
dağıldı.
6 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ruhat Emekçi, Gün TV‟de “Kentin Öteki Yüzü” ismi
ile cezaevi Ģartlarını anlatan bir program hazırladığını, programdan sonra bilinmeyen telefonlarla aranarak program
yaptığı için hakaretlere maruz kaldığını ve tehdit edildiğini belirtti.
ġanlıurfa Belediye BaĢkanı Ahmet EĢref Fakıbaba'ya 7 Ağustos günü iki kiĢi tarafından bıçaklı saldırı giriĢiminde
bulunuldu. Fakıbaba, korumalarının müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtulurken saldırganlar gözaltına alındı.
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Diyarbakır'ın Çermik Ġlçesi Toplu (Bedvana jorîn) Köyü'nden Bursa'nın KemalpaĢa Ġlçesi Tepecik Köyü'ne
mevsimlik iĢçi olarak gelen Kahraman ve Top aileleri Ağustos ayında yaptıkları açıklamada, günde 10 saatten fazla
çalıĢtırmya zorlayan iĢverinin oğlu tarafından tehdit edildiklerini ve 2 aylık ücretlerini alamadıklarını, daha sonra da
kaldıkları çadırlara saldırıda bulunulduğunu, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini
belirttiler.
9 Ağustos günü Bursa'da, Metin Karaboğa (33), Yavuz Karaboğa (23) ve Fehmi Karaboğa (18) isimli inĢaat iĢçileri,
Nilüfer Ġlçesi Kayapa Köyü'nde çalıĢtıkları inĢaatta Kürtçe Ģarkı söyledikleri için, aynı inĢaatta mermer iĢi yapan
kiĢiler tarafından yolları kesilerek dövüldüler. Metin Karaboğa, saldırıdan önce kendilerine “Türkiye'de Türkçe
konuĢmak zorundasınız” denildiği ve kendilerinin “kendi anadilimiz konuĢuyoruz. Kürtçe bizim dilimiz ve biz
konuĢmaya devam edeceğiz” dediğini, bu kiĢilerin birkaç gün sonra inĢaatın aĢağısında 9 kiĢiyle birlik yollarını
keserek bıçak, ĢiĢ, sopa ve silahlarla saldırdıklarını belirtti. Kendi imkanları ile ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne
gittiklerini ifade eden Yavuz Karaboğa da, doktorun kendilerine ne olduğunu sorduğunu söyleyerek, “Kürt
olduğumuz için dayak yedik” dediklerini, bunun üzerine doktorun “siz doğudan gelip burada kavga mı
ediyorsunuz?” dediğini, hastane polisine aynı sözleri söylediklerini, bunun üzerine polisin de kendileri ile
ilgilenmeden gittiğini ifade etti.
11 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.M., N.Ü., R.Y. ve M.A. Ģu beyanlarda bulundular:
“Bizler DTP üyesi ve çalıĢanlarıyız. YaklaĢık olarak 15 gündür aynı kiĢi tarafından sürekli olarak takip edilmekteyiz.
Bazen de bizi takip eden kiĢinin yanında birden fazla kiĢide bulunmaktadır. Bizleri bakıĢları ile ve bazen de laf
atarak taciz etmektedirler. Bu kiĢi bizi 21 EB 481-21 FK 521 44 DT 078 ve 21 DT 430 plakalı araçlar ile takip
ediyorlar. Bu araçlardan 21 EB 481 plakalı araç ile 5 Ağustos 2009 tarihinde bizi tesisler kavĢağında takip ettikleri
için büyük bir ihtimale orada kayıt yapan mobese kameralarına takılmıĢlardır. Bu nedenle o kayıtların incelenmesini
istiyoruz. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyiz.”
16 Ağustos günü Rize‟de, Kürt kökenli inĢaat iĢçilerinin bir bakkaldan yaptıkları alıĢveriĢ sırasında 25 kuruĢ eksik
verince etnik gerilim yaĢandı. Saat 22.30 sıralarında Engindere Mahallesi‟nde Fatma-Nuri Erkan Bilim Sanat
Merkezi inĢaatında çalıĢan bir iĢçi, marketten poĢet kahve almak istedi. ĠĢçi, 50 kuruĢ olan kahve için bakkal
Bahattin Yıldırım‟a 25 kuruĢ verince tartıĢma çıktı. ĠĢyeri sahibi Yıldırım iĢçiye “Hep aynısını yapıyorsunuz. Ya tam
para verin ya da benden alıĢveriĢ yapmayın” diyerek tepki gösterdi. Bakkaldan ayrılan iĢçi, bir süre sonra inĢaattaki
arkadaĢlarıyla birlikte ellerinde küreklerle döndü. ĠĢçiler ile bakkal arasında baĢlayan tartıĢma kavgaya dönüĢtü.
Mahalle sakinleri saldırıya uğrayan bakkal Yıldırım‟ı korumak için iĢçilerin üzerine yürüdü. Bu sırada düğünden
dönen bir minibüste bulunan yolcuların da kavgaya karıĢmasıyla 70 kiĢi taĢ ve sopalarla birbirine saldırdı. GeniĢ
önlem alan polis, kalabalık artında iĢçileri önce çalıĢtıkları inĢaata, ardından da inĢaatın arka kapısından kaçırarak
AsayiĢ ġube Müdürlüğü‟ne götürdü. Çıkan olaylarda bakkal Bahattin Yıldırım ile Eyüp Han yaralanırken bir
minibüsün camları kırıldı. 12 iĢçi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri megafonla “Olayı farklı boyutlara getirmek
kimseye bir yarar sağlamaz. Rizeliye yakıĢır Ģekilde sessizce dağılacağız. Biz gereğini yapacağız” diye telkinde
bulunduktan sonra gerginlik sona erdi. ĠnĢaatının sorumlu firması olayları baĢlattıkları belirtilen iki iĢçiyi iĢten
çıkartırken olaya karıĢan diğer 10 iĢçiye 2 gün izin verildi, iĢçilerin bu sürede inĢaata gelmeleri yasaklandı.
18 Ağustos günü Ġstanbul GaziosmanpaĢa ilçesinde, asker uğurlama bahanesiyle Kürtlerin yoğun yaĢadığı
Karadeniz Mahallesi'ne gelen 50 kiĢilik grup “Burası Kürtlere mezar olacak” sloganları attı ve araçlarını parkta
bulunan vatandaĢların üzerine sürdü. Bu sırada araçlardan birinin altında kalan Bitlisli Ġhsan Erbey (71) ezilerek
öldü, olayda 3 kiĢi de çeĢitli yerlerinden hafif Ģekilde yaralandı.
18 Ağustos günü Diyarbakır'da, BüyükĢehir Belediyesi zabıta ekipleri ile bir esnaf arasında çıkan kavgada 3 zabıta
memura yaralandı. BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yıldız, hastaneye kaldırılan
zabıtalardan Mehmet ġenyiğit‟in durumunun ciddi olduğunu belirtti.
Ġstanbul'un GaziosmanpaĢa Ġlçesi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde 27 Ağustos günü, Erhan Orak (13) isimli Kürt
kökenli çocuk baygınlık geçirene kadar dövüldükten sonra bir parka atıldı. Gazi Toplum Merkezi'ne götürülen Orak,
aldığı darbelerden kaynaklı beyin kanaması geçirme riski olduğu için Haseki Devlet Hastanesi‟ne sevk edildi.
Orak'ın kuzeni ReĢat Son, uzun süredir mahallede bazı kiĢilerin Kürtlere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu
iddia kardeĢinin dövüldüğünü duyan Gökhan Orak'ın da gittiği olay yerinde aynı grup tarafından linç edilmek
istendiği aynı hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
2 Eylül günü Gaziantep'in Ġslahiye ilçesinde aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan aileler
arasındaki anlaĢmazlık sonucu çıkan silahlı çatıĢmada, 3 farklı noktadan otomatik av tüfeği ile açılan ateĢ sonucu
ġevket Yıldırım (26) ve Seyhmus YaĢar (9) öldü, 13 kiĢi yaralandı.
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2002 yılından beridir Diyarbakır‟ın Kulp Ġlçesi‟nde yaĢayan Ġtalya uyruklu Aldo Canestrari isimli tercüman, 13 Eylül
günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunarak, 12 Eylül 2009 tarihinde aracıyla Mardin'in Derik Ġlçesi'ne
giderken kimliği belirsiz kiĢiler tarafından durdurulduğunu, baĢına çuval geçirilerek dövüledükten sonra
soyulduğunu beyan etti. Canestrari, hukuki yardım talep etti.
13 Eylül günü, ġanlıurfa‟dan Ordu‟nun Ünye Ġlçesi‟ne bağlı Kiraztepe Köyü‟ne çalıĢmak için giden mevsimlik 5 Kürt
iĢçi, alacaklarını istedikleri için köylülerin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Saldırıda iĢçilerden Abbas Karabulut‟un
kafasından ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandığı belirtildi. Saldırıya uğrayan Kürt iĢçilerin
arkadaĢlarından Serdar Kurumlu, paralarını alamamaları üzerine arkadaĢlarının mal sahibinin köyüne gitmek
istediklerini belirterek, "ArkadaĢlarımız köye gitmeden önce jandarmaya gittiler. Jandarma arkadaĢlarımızın 'olay
çıkabilir, bize saldırabilir' uyarılarına rağmen 'Elinizde yazılı belge yoksa bir Ģey yapamayız' yanıtı verdi. Daha
sonra köye giden arkadaĢlarımıza mal sahibi ile birlikte köy halkı da saldırdı. 'Size para falan yok gidin buradan'
demiĢler. Biz mevsimlik iĢçiyiz paramızı alıp Sivas'a çalıĢmaya gidecektik" dedi.
18 Eylül günü Balıkesir‟in Balıklı Köyü‟nde, köyde bulunan Tomato Gıda Sanayi Ticaret A.ġ. adlı fabrikaya
çalıĢmak için giden 15 Kürt kökenli iĢçi, köylülerin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Gece saat 23.30 sularında
yaklaĢık 200 kiĢi tarafından linç edilmek istenen Kürt iĢçiler Hüseyin Yüksek, Zine Atan ve Süleyman Kızılboğa,
çalıĢtıkları fabrikanın yetkilileri tarafından aileleriyle birlikte Balıkesir'den çıkarıldı. ĠĢçiler ve aileleri Manisa'nın
Küme Evleri Dalgınlar mevkiinde bulunan terk edilmiĢ bir çiftliğe bırakıldı. Mağdurlardan Hüseyin Yüksek,
ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nden 1 ay önce geldiklerini belirterek, köyde sürekli sözlü tacize uğradıklarını,
saldırının aralarında köy muhtarının da bulunduğu bazı köylüler tarafından planlı olarak gerçekleĢtirildiğini iddia etti.
ĠHD Ġstanbul ġubesi eski BaĢkanı Avukat Eren Keskin ve “sesonline.net” adlı haber sitesi 18 Eylül günü elektronik
postayla tehdit edildi. Gönderilen tehdit yazısının Eren Keskin‟in sesonline.net adresinde yer alan “12 Eylül” baĢlıklı
köĢe yazısından kaynaklandığı öğrenildi.
22 Eylül günü Çanakkale‟nin Biga Ġlçesi‟nde, Sivas‟tan Biga‟ya göçen Kel ailesinin düzenlediği niĢan töreninde
Kürtçe müzik çalındığı gerekçesiyle, aile aĢırı sağcı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Düğün alanındaki 50-60
kiĢilik Kürt kökenli vatandaĢa "Biga Kürtlere mezarolacak" sloganlarıyla saldıran 200 kiĢilik grubun Ülkü Ocakları
bağlantılı oldukları iddia edilirken, saldırıda 15 kiĢinin yaralandı.
30 Eylül günü, Türk Ġntikam Birliği TeĢkilatı (TĠBT) adlı örgüt, Genelkurmay BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulunan Ufuk Uras, Oya Baydar, Mebuse Tekay, Ahmet Ġnsel, Aydın Engin, Mithat
Sancar, Cengiz Algan, Baskın Oran ve Sezgin Tanrıkulu‟na elektronik postayla tehdit mektubu gönderdi.
Gönderilen elektronik postada “Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı‟na sunduğunuz suç duyurusu ile idam fermanlarınızı
kendi ellerinizle imzalamıĢ bulunmaktasınız” denildi ve elektronik postaya “Sayın Ġlker BaĢbuğ paĢamızın Mardin‟in
Nusaybin Ġlçesi‟nde Sınırtepe Karakolu‟nda yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri‟ni
yıpratma giriĢimleriniz sonuçsuz kalacaktır” diye devam edildi. Baskın Oran‟ın öldürülmesi için üç kiĢiyi
görevlendirdiklerini ileri süren TĠBT, Ġlker BaĢbuğ hakkında suç duyurusunda bulunanları da öldürmekle tehdit etti.
DĠSK Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi 5 Ekim günü DĠSK‟in ġiĢli‟deki Genel Merkez binasında silahlı saldırıya
uğradı. Bacaklarına yedi kurĢun sıkılan Çelebi, yaralı olarak Florance Nightingale Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıdan hemen sonra yakalanan saldırgan Rıza Tunçbilek, Çelebi'nin çocukluk arkadaĢı olduğunu, 100 bin
TL'Lik borcunu ödemediği için vurduğunu iddia etti. 13 Ekim günü taburcu olan Çelebi ise yaptığı açıklamada, “Bu
kurĢun, ne arkadaĢ, ne de alacak kurĢunudur. Yalnızca DĠSK Genel BaĢkanı‟na suikast kurĢunudur. Bu kiĢinin
psikolojik sorunları yoksa birileri tarafından yönlendirilmiĢtir. Benim yaĢamımda bilinmeyen bir Ģey yok. Çünkü
dinleniyorum. Sadece benim değil, tüm sülalemin ne yaptığı biliniyor” dedi. Çelebi, ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay‟ın
saldırıdan iki saat sonra yaptığı “Olay terör olayı değil, siyasi değil” açıklamalarını da eleĢtirerek, Bakan‟a DĠSK
olarak 12 Ekim günü mektup yollandığını belirtti. DĠSK Yönetim Kurulu ve BaĢkanlar Kurulu‟nun Atalay‟a yolladığı
mektupta, Eylül ayından beri yaĢanılan, DĠSK‟in önüne bırakılan Ģüpheli çanta, Çelebi‟ye saldırı, saldırıdan üç gün
sonra web sitesinin çökertilmesi ve DĠSK‟e tehdit gibi olaylar sıralandı.
Malatya‟da bulunan Ġnönü Üniversitesi‟nde 13 Ekim ve 14 Ekim 2009‟da karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında çıkan
kavgada 10 öğrenci yaralandı. 13 Ekim günü Ġnönü Üniversitesi Kampusü otobüs durakları bölgesinde karĢıt
görüĢlü öğrenciler S.O. (25) ile E.G.G. (21) arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu, otobüs
durakları bölgesinde bekleyen bu kiĢilerin yandaĢları birbirine girdi. 2 grup arasında çıkan kavgada hafif Ģekilde
yaralanan Y.K. (20), M.K.G. (19), E.G.G., V.ġ. (21), Ü.K. (19), U.A.Y. (20) ve S.O., Malatya Turgut Özal Tıp
Merkezi'nde ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. 14 Ekim günü de kent merkezinde PTT binasının arka
sokağında, kampusteki kavgaya karıĢan F.B., S.D. ve U.A.Y. adlı öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda F.B. ve
S.D. bıçakla yaralanırken U.A.Y. de dövüldü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı öğrenciler gelen
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ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Ġnönü Üniversitesi öğrencisi F.B.'nin aynı zamanda DTP
Malatya Merkez Ġlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu bildirildi.
Sakarya‟nın Arifiye Ġlçesi‟nde 14 Ekim günü, bindiği Ģehir içi dolmuĢta telefonda Kürtçe konuĢan inĢaat iĢçisi Halis
Çelik, minibüste bulunan aĢırı sağcı 10 kiĢinin saldırısına uğradı. Saldırganların “burası Türkiye, Kürtçe
konuĢamazsın. Pis Kürtler, sizi ilçemizde istemiyoruz” Ģeklinde hakaretlerine maruz kalan ve araç hareket halinde
iken aĢağıya atılan Çelik, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede 15 gün iĢ göremez raporu aldı. Çelik, saldırganlar
hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisi de Kürt olan dolmuĢun Ģoförü ise, telefonda Kürtçe konuĢtuğu için
lince uğrayan Çelik'e yapılan saldırıya bire bir tanık olduğunu ve gözü dönmüĢ kiĢilerin hedefi olmamak için sesini
çıkarmadığını belirtti.
14 Ekim günü Ankara‟da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde TTB‟ye bağlı Tıp Öğrenci Kurulu‟na (TÖK) üye
öğrencilerin 14 Ekim 2009‟da açtığı standa aĢırı sağcı bir grup fiziki müdahalede bulunarak masada bulunan
dergileri almaya çalıĢtı. Can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Tıp Fakültesi Dekanlığı‟yla görüĢen öğrencilere, “siz
öğrencisiniz TTB ile ne iĢiniz var?” yanıtı verildi.
Bingöl'ün Genç Ġlçe Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu'nda (YĠBO) matematik öğretmeni olarak görev yapan H.G., 14
Ekim günü aynı okulda görevli beden eğitimi öğretmeni F.U. ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Y.A.
tarafından darp edildi. H.G. Ģikayet için Savcılığa vermek üzere hazırladığı dilekçesini daha sonra geri çekti.
15 Ekim günü Bingöl'de, Kültür Mahallesi'nde bulunan Sarayiçi Ġlköğretim Okulu'nun karĢısında bulunan iĢ yerinde
oturan M.A. isimli esnaf, penceredeki kız öğrencilerle sözlü tartıĢmaya girmesi sonrası kız öğrencilerden birinin
“sapık” demesi üzerine plastik bir boru ile okula girip sınıfta bulunan kızları dövdü. Plastik boru darbeleri alan
kızlardan M.A. baygınlık geçirirken, B.A, A.A. ve S.G. isimli öğrenciler vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildi.
18 Ekim günü Van'ın GevaĢ Ġlçesi‟nde, sadece öğrenci kimliği olabilenlerin girdiği bir kafeye giden 10 öğrencinin,
BBP'li olduğu belirtilen kafe iĢletmecisi ve kafede bulunanlar tarafından tehdit edildikleri iddia edildi. Öğrencilerden
Miraç Ergenekon, kafe iĢletmecisi ve kafede bulunanlar tarafından "Burada sizi istemiyoruz, çıkın gidin GevaĢ'tan"
sözleriyle tehdit edildiklerini belirtti.
20 Ekim günü Elazığ‟da, Fırat Üniversitesi Kampusu'nda bulunan öğrenci yurdunda gece 23.00 sıralarında yurtta
bulunan Kürt kökenli öğrencilerden birisi ailesi ile Kürtçe konuĢtuğu gerekçesiyle aĢırı sağcı bir grubun saldırısına
uğradı. Yurtta çıkan taĢmasının ardından dıĢarıdan gelen satırlı ve bıçaklı bir grup, Kürt kökenli öğrencilere
saldırdı. Saldırıda Jeoloji 3. sınıf öğrencisi Orhan Semerci ve Bilgisayar Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi BarıĢ Tekin
yaralandı.
20 Ekim günü Mersin'in Anamur ilçesinde, Mardin'in Savur Ġlçesi nüfusuna kayıtlı ġamil Aydın adlı Kürt kökenli
vatandaĢın Anamur Jandarma Karakol Komutanlığı yanında bulunan kavĢakta linç edilmeye çalıĢıldığı iddia edildi.
Aydın'ın yakını Mikail Aydın, akrabası ġamil Aydın'ın üç kiĢilik bir grup tarafından yolu kesilerek, kendisinden para
istendiğini, akrabasının para vermemesi üzerine saldırıya uğradığını ve darp edildiğini belirtti. ġamil Aydın'ın
akrabalarına haber vermesi üzerine olay yerine yakınlarının gittiğini söyleyen Aydın, kavga sırasında ġamil Aydın'ın
amcasının oğlu Mehmet Aydın'ın (21) eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandığını, ardından MHP'li grubun “Kürtler
bize saldırıyor” diyerek topladıkları kalabalıkla olayı linçe dönüĢtürmek istediğini, olayın büyümesi üzerine Anamur
Kaymakamlığı ve jandarmanın müdahalesiyle linç giriĢiminde bulunan kalabalığın dağıtıldığını belirtti.
21 Ekim günü Batman'ın BeĢiri Ġlçesi'nde, BeĢiri Lisesinde eğitim-öğretim gören bir grup öğrenci arasında çıkan
tartıĢma kavgaya dönüĢtü. BeĢiri‟nin bazı köylerinden getirildikleri ileri sürülen büyüklerin olaya karıĢmasıyla kavga
büyürken, Batman‟dan Çevik Kuvvet ekipleri akĢam saatlerinde olaya müdahale etti. Kavgada emekli öğretmen
Emin Özek ile adı öğrenilemeyen bir eğitimci ve bir genç yaralandı.
21 Ekim günü Sakarya‟da, Sakarya Üniversitesi‟nde özel bir televizyon kanalının düzenlediği programda son
dönemde meydana gelen geliĢmelere iliĢkin düĢüncelerini açıklayan bir öğrenci programda aĢırı sağcıların sözlü
saldırısına uğradı. Programdan sonra evine giden öğrencinin bindiği otobüsün önünü kesen aĢırı sağcı grup,
otobüste bulunan Kürt öğrencilere saldırdı. Otobüs Ģoförünün aĢırı sağcı grubu otobüsten uzaklaĢtırmasıyla sona
eren olayda iki Kürt öğrenci yaralandı.
23 Ekim günü Edirne'nin Ġpsala Ġlçesi‟nde, Karpuzlu Beldesi'nde yaĢayan Ümit Baran ve 2 kardeĢi, Kürtçe
melodiyle çalan telefonları yüzünden pazar esnafı ve vatandaĢlar tarafından linç edilmek istendi. YaĢanan
tartıĢmanın ardından çıkan kavgada Baran'a saldırıda bulunan 2 kiĢi bıçakla yaralanırken, olayın büyümesi üzerine
toplanan kalabalık Baran ve kardeĢlerini linç etmek istedi. Olay yerinde bulunan bir camiye sığınan ve 8 saatlik
bekleyiĢin ardından camiden jandarma tarafından alınan Baran ve kardeĢleri beldedeki jandarma komutanlığına
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götürüldü. Burada ifadeleri alınan Baran kardeĢlere karakol komutanının "Belde de hiç Kürt kalmasın. Bir süre
ortalıkta gözükmeyin" telkininde bulunduğu iddia edildi. Baran kardeĢler jandarmadaki sorgularının ardından
serbest bırakıldı.
23 Ekim günü Ankara'da, Kürt kökenli EĢref KeleĢ ve 2 kardeĢi mahalledeki bir grup tarafından bıçaklandı. Saat
20.00-20.30 sularında Mamak'ın Misket Mahallesi 627. Sokak'ta aracını park eden EĢref KeleĢ (32) isimli vatandaĢ,
evine misafirliğe gelen kardeĢi Adem (20 ve abisi Aydın (37) KeleĢ ile birlikte, bir sokak aĢağıda bulunan evine
giderken, araçlarını park ettikleri sokakta tartıĢan iki kiĢiyi izledi. Bu sırada kavga edenlerin 'Ne bakıyorsunuz?' diye
KeleĢ kardeĢlerle tartıĢmaya baĢladığı ve olayların da bundan sonra büyüdüğü belirtildi. Görgü tanıkları KeleĢ
kardeĢlere saldıranların akraba olan kalabalık bir grup olduğunu ileri sürerken, KeleĢ kardeĢler, Kürt oldukları için
saldırıya uğradıkları iddiasında bulundu. Saldırı sonucunda EĢref KeleĢ, Adem KeleĢ ve Aydın KeleĢ bıçak
darbeleriyle yaralanarak ve DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
24 Ekim günü Elazığ‟da, Hozat Garajı`ndaki parti binası önünde bir araya gelen DTP`li grubun yaptığı basın
açıklaması sırasında bölgeye gelen karĢıt düĢünceli bir grup DTP`lilere tepki gösterdi. Polis tarafından çevrilen
grup Türk Bayrağı açtı ve sloganlar attı. Polisin çemberinden kurtulan birkaç kiĢi DTP`li gruba saldırdı. Bu sırada
taraflar arasında kısa süreli kavga çıktı, arbede ve yumruklaĢmalar yaĢandı. Kavga polisin müdahalesiyle sona
erdi. Protestocu grup olay yerinden polislerce uzaklaĢtırılırken, DTP`liler de polisin talebi üzerine açıklama yapmayı
durdurarak parti binasına girdi.
24 Ekim günü Edirne‟nin Ġpsala Ġlçesi‟ne bağlı Yenikarpuzlu Beldesi‟nde, Van'dan çeltik tarlasında iĢçi olarak
çalıĢmak için gelen 4 kiĢinin beldedeki kızlara laf atıp bir kiĢiyi bıçakla yaraladığı iddiaları sonrası iĢçiler linç
edilmek istendi. Linç edilmekten korkan iĢçiler, belde camiinin içine sığındı ve kapıyı kilitledi. ĠĢçiler, beldeye gelen
jandarman ekipleri tarafından önce camiden, ardından da beldeden çıkartıldı.
25 Ekim günü Ankara‟da, Ġzmir‟de iĢten çıkarılmalarını protesto eden ve Ankara‟ya gelen Kent A.ġ. iĢçilerine Abdi
Ġpekçi Parkı‟nda, aĢırı sağcı bir grup saldırdı. Saldırıda 2 iĢçi hafif yaralandı.
30 Ekim günü Mardin'in Midyat Ġlçesi'nde, Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanı Anto Nuay (70),
damadı Özcan Ergün'den alacaklı olduğu iddia edilen Ġsa Erman isimli kiĢi tarafından copla dövüldü. Nuay,
kendisine saldıran Ġsa Erman'ın ölümle de tehdit ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulundu.
2 Kasım günü Ankara‟da, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‟nde (DTCF) BaĢbakan Recep Tayyip
Erdoğan baĢkanlığındaki 60. hükümetin baĢlattığı “demokratik açılım” çalıĢmalarını protesto eden aĢırı sağcı bir
grup, fakültede bulunan Kürt kökenli öğrencilere saldırdı. Fakültenin özel güvenlik birimlerinin olaya müdahalede
yetersiz kalması üzerine fakülteye giren çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek aĢırı sağcı grubu fakülte
bahçesinden çıkardı.
SES Batman ġube BaĢkanı Deniz Topkan 2 Kasım günü yaptığı açıklamada, BeĢiri Sağlık Ocağı'nda gece nöbeti
tutun bir hemĢirenin görevi baĢında darp edildiğini belirtti.
6 Kasım günü DTP Konya Ġl binasına giren 40-45 yaĢlarında bir kiĢi, sadece parti çalıĢanının bulunduğu binada
çalıĢanının boğazına bıçak dayayarak, “Kürt olduğuna emin olanlar Türk nüfuslarını (kimliklerini) aldıkları yere geri
versinler. Kendi Kürt nüfuslarını alsınlar. Eğer halen Ģiddet devam ederse aynı Ģekilde karĢılık verilecek” yazısını
yazdırarak, altına da “ZAGOS” imzasını attırdı. Saldırgan daha sonra parti binasından ayrılırken, binaya gelen DTP
yöneticileri durumu polise bildirdi.
7 Kasım günü Diyarbakır'dan Ġstanbul'a sefer yapan Diyarbakır BarıĢ Turizm'in aracı Aksaray'da silahlı saldırıya
uğradı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, gece saat 01.30 sularında Aksaray'dan geçerken kırmızı ıĢıkta duran
araca çevrede toplanan ve bozurt iĢareti yapan 15-20 kiĢlik bir grup tarafından Kürtler aleyhine sloganlar atarak
ateĢ açıldı. Saldırı esnasında ön koltukta oturan kadın bir yolcu fenalık geçirirken saldırganlar aracı taĢladıktan
sonra olay yerinden uzaklaĢtı. Yakın bir konaklama tesisinde bekleyen yolcular polise haber verdi.
10 Kasım günü Bingöl‟de, Bingöl Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere, sağ görüĢlü bir grup tarafından kalas
ve bıçaklarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası ismi öğrenilmeyen Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nden olan bir öğrencinin
aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
11 Kasım günü Gaziantep'in ġahinbey ilçesinde, Yukarıbayır Camisi yanında özel muayenehanesi olan Dr. A.
Oğuz Kurt, özel muayenehanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Tekirdağ‟ın Hayrabolu Ġlçesi‟ne 12 Kasım günü, Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nden inĢaatlarda çalıĢmak üzere gelen
Kürt iĢçiler, inĢaatın önünde Kürtçe konuĢtukları için çevrede bulunanların saldırısına uğradılar. Saldırıda Selahattin
Çalban, Metin Çalban ağır yaralanırken, Celil Kılıçaslan, Emrah Kılıçaslan, Mehmet Salan, Rojhin Çalban çeĢitli
yerlerinden yaralandı. Saldırıda bulunan grubun kendiliğinden dağıldığını belirten mağdurlardan Celil Kılıçaslan,
can güvenliklerinin kalmadığını belirtti. Ġlçede çalıĢmak ve barınmak konusunda hayati endiĢeleri olduğunu dile
getiren Kılıçaslan, “O yüzden polise hiç gitmedik. Olayın büyümesini istemedik. Tedavi için gittiğimiz Hayrabolu
Devlet Hastanesi‟nde inĢaattan düĢtüğümüzü ve bu yüzden yaralandığımızı söyledik” dedi.
Hakkari eski milletvekili ve DTP PM Üyesi Esat Canan'ın oğlu Ali Canan, öğrenim gördüğü Afyon Kocatepe
Üniversitesi'nde 17 Kasım günü saldırıya uğradı. Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan
Canan, sınav çıkıĢında kendisine “nereli” olduğunu soran ve boynundaki poĢuyu çıkarmasını isteyen aĢırı sağcı bir
grup tarafından dövüldü. Canan‟ın aldığı darbelerle burnu kırıldı.
22 Kasım günü Ġzmir‟de, Ege'de turlarını sürdüren DTP Genel BaĢkanı Ahmet Türk‟ü Ġzmir‟e gelmesini karĢılama
isteyen DTP üyelerinin araç konvoyu, Üçyol KavĢağı‟nda aĢırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Kaldırım
taĢlarının da kullanıldığı saldırıda çok sayıda aracın camının kırıldı. Olaylarda Yeni Asır muhabiri Tolga Tekin de
aralarında bulunduğu 11 kiĢi yaralandı.
Çanakkale‟nin Bayramiç Ġlçesi‟nde 25 Kasım günü, saat:20.30 sıralarında Kürt kökenli 2 kiĢinin kimliği belirsiz
kiĢilerle bıçaklı kavga etmesi sonrası Harmanlık Mahallesi‟nde toplanan 2000 kiĢilik grup, Bayramiç‟de yaĢayan
Kürtlerin ilçeyi terk etmesini isteyerek evlere saldırdılar. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 Kürt kökenli kiĢinin
kendilerine verilmesini isteyen grup Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün önünde toplanarak “Kürtler dıĢarı” Ģeklinde slogan
attı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün çıkan olayları kontrol altına almak için Çanakkale Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nden
takviye ekip istedi. Oalylar sonrası ĠHD, EMEP ve DTP tarafından oluĢturulan heyet, yaptığı incelemeler sonucunda
bir rapor hazırladı. Raporda, meydana gelen olayda dört evin camlarının kırıldığı, güvenlik güçlerinin, kasıtlı ve
ihmalkâr davrandıkları belirtildi.
Ġsviçre‟de referandum sonucu minarelerin inĢaasının yasaklanmasının ardından, 6 Aralık günü Diyarbakır'da 1750
yıllık tarihi Meryemana Süryani Kilisesi'ne giden 3 kiĢi, papaz Yusuf Akbulut'u tehdit ederek "Ġsviçre minareleri
yasaklıyor. Biz de size çan kulelerini yasaklıyoruz. Önümüzdeki Cuma gününe kadar çan kulelerini Çan kulesini
yıkacaksın" diyerek tehdit etti.
Mardin‟in Midyat ilçesinde bulunan Süryani Kültür Derneği BaĢkanı Yuhanna AktaĢ ve dernek üyesi Ferit Demir 7
Aralık günü bir grubun sopalı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı da sopalarla dövülen AktaĢ‟ın baĢına dikiĢ atılırken,
elmacık kemiği kırıldı ve vücudunda da morluklar oluĢtu. Saldırıda, dernek üyesi Ferit Demir‟in ise yüzüne biber
gazı sıkıldı. Olayla ilgili F.A., A.A. ve F.A. gözaltına alındı. Saldırının geçen yıl satın alınan bir dükkan yüzünden
çıktığı iddia edildi.
Bitlis‟in Adilcevaz ilçesinde 7 Aralık günü, Eren Üniversitesi'ne bağlı Adilcevaz Meslek Yüksekokulu'nda Samsunlu
bir öğrenci ile Diyarbakırlı bir öğrenci arasında çıkan tartıĢma büyüyerek kavgaya dönüĢtü. Kavga kısa sürede
ülkücü öğrenciler ile Kürt öğrenciler arasında yayıldı. Okulun güvenlik görevlisinin de kavgaya karıĢması ile okul
dıĢına taĢan olaylarda Türkmenler de kavgaya karıĢtı. Kavga sonucunda Talip Ecer ve Cihan Koçlar isimli
öğrenciler yaralandı. Talip Ecer beyin travması riskiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cihan Koçlar
kafasından aldığı darbelerden dolayı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Adana‟da 8 Aralık günü, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören 2 kadın öğrencinin 8 kiĢilik sağcı bir grup
tarafından darp edildiği iddiası üzerine, Kürt kökenli öğrenciler ile ülkücü grup arasında kavga çıktı. Kavgada,
ülkücü gruptan 3 kiĢi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġktisat ve Ġdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yusuf ÇalıĢ,
Tokat‟ın ReĢadiye Ġlçesi‟nde yedi askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından 8 Aralık günü, aĢırı sağcı bir
grubun “yedi askere yedi Kürt” Ģeklindeki ırkçı sloganları eĢliğinde saldırısına uğradı. Yüksekovalı Yusuf ÇalıĢ,
öğrenci yurduna yakın olması nedeniyle saldırıda yara almadı.
10 Aralık günü Konya‟nın SeydiĢehir Ġlçesi‟nde, Selçuk Üniversitesi‟ne bağlı SeydiĢehir Yüksekokulu'nda öğrenim
gören ġehmus Tosun ve Remzi Akpolat adlı Kürt kökenli 2 öğrencinin aĢırı sağcı bir grup tarafından kaçırılarak iki
öğrenciye ıssız bir alanda iĢkence edildiği iddia edildi. Tosun ve Akpolat‟ın 10 Aralık günü okul yurdunda Kürtçe
konuĢtukları sırada yurtta bulunan ülkücüler tarafından bir arabaya bindirilerek, ormanlık alanda elbiseleri çıkartılıp
satır ve sopalarla dövüldükleri belirtildi. Öldükleri sanılarak bir derenin kenarına bırakıldığı belirtilen öğrenciler,
çevreden geçenler tarafından önce SeydiĢehir Devlet Hastanesi'ne ardından da Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Darp sonucu ağır yaralanan Remzi Akpolat'ın durumu ciddiyetini korurken, ġehmus Tosun yoğun bakımdan
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çıkarıldı. 22 günlük iĢ göremez raporu verilen ġehmus Tosun ve ailesi olay sonrası Savcılığa suç duyurusunda
bulundu.
Malatya‟da 13 Aralık günü, DTP‟nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasını protesto için basın açıklaması
yapmak isteyen gruba, çevrede toplanan ve Türk Bayrağı açan aĢırı sağcı bir grup linç giriĢiminde bulundu.
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟ne bağlı Dolapdere Semti‟nde 13 Aralık günü, DTP‟nin kapatılması nedeniyle DTP il
binasının önünde protesto gösterisi düzenleyen gruba, bıçak, satır ve silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında
DTP‟li ġevket Arslan ayağından vuruldu. Saldırıda ayağından vurulan DTP‟li ġevket Arslan 15 Aralık günü
tutuklanırken, saldırıyı düzenleyen silahlı üç kiĢi ise serbest bırakıldı. Silahlı saldırganlardan biri NTV muhabirine
verdiği demeçte, kalabalığa ateĢ etmesi için kendisine "500 milyon" (500 TL) verildiğini, kuru sıkı silah kullandığını
belirtti. Çöpçü olduğunu ve aç olduğunu söyleyen saldırgan NTV muhabirine, "Sen de para ver senin için de
yapayım. Ben cebime bakarım" dedi.
Erzurum‟da Atatürk Üniversitesi‟nde öğrenim gören Emrah Ataç adlı Kürt kökenli öğrenci 17 Aralık günü aĢırı sağcı
bir grubun saldırısına uğradı.
21 Aralık günü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde, üniversite kampusunda saldırıya uğrayan
arkadaĢlarını güvenli bir Ģekilde eve gelmesini sağlamak için KahramanmaraĢ merkez otobüs durağına giden 20'ye
yakın Kürt öğrenci, kalabalık bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Olayda Kürt öğrencilerden bazıları hafif bir Ģekilde
yaralandı.
23 Aralık günü Ġstanbul‟da, Marmara Üniversitesi‟ne bağlı ĠletiĢim Fakültesi‟nde karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında
bir haftadır yaĢanan gerginliğin kavgaya dönüĢmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Afyon‟un Sultandağı Ġlçesi‟nde 25 Aralık günü, Üniversitenin kafeteryasında oturdukları sırada yanlarına gelen 20
kiĢilik sağcı bir grubun “Sizleri burada barındırmayız”, “Siz teröristsiniz” gibi tehdit ve hakaretler ettiği saldırıdan
hafif yaralı olarak kurtulan öğrenciler darp raporu alarak saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara‟da 25 Aralık akĢamı, Cebeci Öğrenci Yurdu‟nda kalan ve Ankara'nın değiĢik üniversitelerinde okuyan Kürt
kökenli 3 öğrenci, yurda giderken aĢırı sağcı bir grubun satırlı saldırısına uğradı. Üç öğrenci aldıkları darbeler
nedeniyle ağır yaralandı ve Ġbn-i Sina Hastanesi‟ne kaldırıldı.
Edirne‟de 27 Aralık günü, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan
arkadaĢlarının serbest bırakılması için Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen Edirne Gençlik Derneği
üyesi 15 kiĢi çevrede bulunanların saldırısına uğradı. “Burası Edirne, burada hain yok”, “Kahrolsun PKK” diye
slogan atarak 15 kiĢiyi linç etmeye çalıĢan yaklaĢık 750 kiĢilik grubu dağıtamayan polis ekipleri Edirne Gençlik
Derneği üyelerini polis minibüsüyle olay yerinden uzaklaĢtırdı. Saldırıda 6 kiĢi yaralandı.
29 Aralık günü Malatya‟nın Arapgir Ġlçesi‟nde, Ġnönü Üniversitesi‟ne bağlı Arapgir Meslek Yüksek Okulu‟nda karĢıt
görüĢlü öğrenciler arasında 29 Aralık 2009‟da kavga çıktı. AĢırı sağcı bir grubun diğer gruba saldırması sonucu altı
öğrenci yaralandı.
29 Aralık günü Kütahya‟da üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 kiĢi yaralandı.

Saldırı Davaları
Malatya‟da 18 Nisan 2007‟de Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar basan ve merkezi Ġstanbul'da bulunan Zirve Yayınevi
çalıĢanları Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske (46), Necati Aydın (35) ve Uğur Yüksel‟in (32) sandalyeye
bağlandıktan sonra boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili davanın 20 ġubat 2009‟da görülen 15. duruĢmasında
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Onur Dulkadir, Erkan Yılmaz, Mustafa Günaydın, Zeki Dağ, Burcu Polat, Hamit
Özpolat, Ruhi Abat, Mehmet Ülger, Salih Demir ve Mehmet Çolak‟ın dinlenmesine karar vererek duruĢmayı
erteledi. 22 Mayıs günü görülen 17. duruĢmada ise, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan sanık
Hüseyin Yelki serbest bırakıldı. Dava 19 Haziran 2009‟a ertelendi Bu arada, katliamdan bir gün önce sanıklar Emre
Günaydın, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım‟ı tabancayla yakalamalarına rağmen seri numarayı kontrol etmeyerek 3
kiĢiyi serbest bırakan 7 polis memuru hakkında Malatya 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan davada 7 polis
memuru “görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle 5‟er ay hapis cezasına mahkûm oldu. Verilen cezalar ertelendi.
Davanın 19 Haziran günü görülen 18. DuruĢmasında ise, tutuklu sanık Varol Bülent Aral “ödenek yokluğu”ndan
Ġstanbul‟dan duruĢmaya getirilemedi. Mahkeme heyeti, Varol Bülent Aral‟ın getirilmesi ve katliamın Ergenekon
Davası‟yla bir iliĢkisinin olup olmadığının sorulması için Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yazı yazılmasına karar
vererek duruĢmayı erteledi. 17 Temmuz günü görülen duruĢmada, cinayetlerin azmettiricisi olduğu iddiasıyla
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tutuklu bulunan ve geçen duruĢmaya ''ödenek yokluğu'' gerekçesiyle getirilemeyen Varol Bülent Aral'ın, Adana Ruh
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği gerekçesiyle duruĢmaya katılmadığı kaydedildi. Müdahil
avukatlardan Hafize Çoban, Varol Bülent Aral'ın duruĢmaya getirilmemiĢ olmasında kasıt olabileceği görüĢünde
olduklarını ifade ederek, ''Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan bir kararda kiĢinin herhangi bir
akıl eksikliğinin bulunmadığı belirtilmiĢ olmasına rağmen ve bu kararın dosyada bulunmasına karĢın sanığın
Adana'ya sevk edilmesi konusunda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum'' dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Varol Bülent Aral'ın bir sonraki duruĢmaya getirilmesi için Adana Özel Yetkili Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruĢmayı erteledi. 16 Ekim günü görülen 21. duruĢmada, Iğdır Ġl
Jandarma Komutanlığı‟nda görevli Jandarma BaĢçavuĢ Murat Göktürk tanık olarak dinlendi. Murat Göktürk, 2004–
2008 yılları arasında Malatya‟da istihbarat astsubayı olarak görev yaptığını ve çalıĢtığı birimin misyonerlikle ilgili bir
çalıĢmasının olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, Ergenekon Davası‟nın baĢlamasını sağlayan Ümraniye‟de ele
geçirilen el bombalarıyla dava dosyası arasında bağlantı olup olmadığına iliĢkin Ġstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi‟ne yazılan yazının yanıtın beklenmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 13 Kasım günü görülen 22.
duruĢmada, Ergenekon Davasını yürüten savcıların Ümraniye‟de ele geçirilen el bombalarıyla dava dosyası
arasında bağlantı olup olmadığına yedi aydır yanıt vermemelerine rağmen savcının bundan sonra esas hakkındaki
mütalaasını hazırlayacağına ve taraf avukatlarının bu yönde hazırlık yapmalarının istenmesine karar verildi.
Mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi Katliamı Davası‟ndan tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve bir baĢka suçtan
Adıyaman E Tipi Cezaevi‟nde tutulan Varol Bülent Aral‟ın 25 Aralık 2009‟da görülecek bir sonraki duruĢmada hazır
edilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. Davanın 25 Aralık günü görülen 23. duruĢmasında, Ümraniye‟de ele
geçirilen el bombalarıyla dava dosyası arasında bağlantı olup olmadığına Ergenekon Davasını yürüten Ġstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi yanıt verdi. Mahkemeden gelen yanıtta, Ergenekon Davası‟nın sanıklarının Zirve Yayınevi
Davası‟nın sanıklarını azmettirdiği yönünde herhangi bir talimata rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, Ġstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nden gelen yanıtın değerlendirilmesi için duruĢmayı 19 ġubat 2010‟a erteledi
18 Nisan 2007‟de Malatya‟da Zirve Yayınevi‟nde 3 kiĢinin öldürülmesiyle sonuçlanan katliamın azmettiricisi olduğu
iddiasıyla suçlanan Hüseyin Yelki ve Varol Bülent Aral hakkında hazırlanan iddianame Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından 27 Nisan 2009‟da kabul edildi. Mahkeme heyeti, dosyanın 5‟i tutuklu 7 sanığın yargılandığı
davanın dosyasıyla birleĢtirilmesine karar verdi.
Bursa‟da 6 Ağustos 2006‟da GökkuĢağı Travestileri, Transseksüelleri, Biseksüellleri, Geyleri, Lezbiyenleri Koruma
YardımlaĢma ve Kültürel Etkinlikleri GeliĢtirme Derneği‟nin düzenlediği “1. Türkiye EĢcinseller BuluĢması”
yürüyüĢünü katılımcılara linç giriĢiminde bulunarak engelleyen grubu yönlendiren Bursasporlu Esnaf ve Sanatkarlar
Derneği BaĢkanı Fevzinur Dündar hakkında, “halkı kin ve düĢmanlığa alenen tahrik ettiği” gerekçesiyle TCK‟nın
216. maddesi uyarınca Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 3 Nisan 2009‟da sonuçlandı. Dündar,
beraat etti.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde gazetesinin
önünde Ogün Samast tarafından öldürülmesine iliĢkin 5‟i tutuklu 20 sanık hakkında Ġstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde açılan davanın 9. duruĢması 20 Nisan 2009‟da görüldü. Mahkeme heyeti, müdahil avukatların,
Ġstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Ġstanbul Ġstihbarat ġube Müdürü Ahmet Ġlhan Güler, Emniyet
Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanı Ramazan Akyürek, Trabzon Emniyet müdürü ReĢat Altay, Trabzon
Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz‟ün dinlenmesi yönündeki taleplerini “dosyaya yenilik getirmeyeceği”
gerekçesiyle reddetti. DuruĢmanın öğleden önceki oturumunda Silivri L Tipi Cezaevi‟nde bulunan adlî hükümlüler
Volkan Eryedi, ġinasi ErĢentürk, Veli Halis Çelik, Orçun Cülek, Adil Orhan tanık olarak dinlendi. 5 kiĢi de Ġstanbul
eski Emniyet Müdür ġükrü Balcı‟nın oğlu Ertuğrul Balcı‟ya dayandırdıkları ifadelerinde, cinayetin bir baĢkası
tarafından iĢlendiği ve Ogün Samast‟ın cinayeti üstlendiğini ve Celalaettin Cerrah‟ın cinayetten önceden haberdar
olduğunu ileri sürdü. Öğleden sonraki oturumda müdahil ve savunma avukatlarının taleplerini değerlendiren
mahkeme heyeti duruĢmayı erteledi. 7 Temmuz günü görülen 10. duruĢmada Mahkeme Heyeti, Erhan Tuncel'in
tanık koruma programında yararlanmak istemini sanık olduğu gerekçesiyle ret ederek, sanıkların tutukluluk
hallerinin devamına karar verdi. 12 Ekim günü görülen 11. DuruĢmada ise, Mahkeme heyeti Emniyet Genel
Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı‟na ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü‟ne Orhan Pamuk‟a yönelik ne tür ihbarlar
alındığını, buna karĢılık ne tür çalıĢmalar yapıldığı ve hangi sonuçlara ulaĢıldığını ve bu saldırı hazırlığının Yasin
Hayal ve onun örgütüyle bir bağlantı kurulup kurulmadığının sorulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti 12 Ekim
2009‟da yapılması beklenen ancak tüm sanıklarla yüzleĢme olanağı bulunmadığı için Hrant Dink‟in ailesinin
avukatlarının karĢı çıktığı gizli tanık dinleme iĢleminin 8 ġubat 2010‟da görülecek olan 12. duruĢmada 20 sanığın
duruĢmada salonunda bulunmasının ardından yapılmasına karar verdi. DuruĢmada kendisine cinayetin iĢlendiği
silah gösterilen sanık Ogün Samast, “düğüne değil, adam öldürmeye gidiyordum. Ne bileyim” derken sanık Yasin
Hayal, “o silah bu silah” dedi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi 17 ġubat 2009‟da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in 19 Ocak
2007‟de Ġstanbul‟da Ogün Samast tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay
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Komutanı Albay Ali Öz, askerler YüzbaĢı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz ile Uzman
ÇavuĢlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz‟ın “görevi ihmal etmek” suçundan Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde
TCK‟nın 257/2. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına karar verdi. Dink
Ailesi‟nin avukatlarının, Ali Öz ve askerlerin “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla Trabzon 3. Asliye Ceza
Mahkemesi‟nde TCK‟nın 257/1. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını
istemiĢti. Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde öldürülmesinde “görevlerini ihmal ettikleri”
iddiasıyla Astsubay Okan ġimĢek ile Uzman ÇavuĢ Veysel ġahin adlı iki jandarma görevlisinin yargılandığı dava ile
“görevlerini kötüye kullandıkları” gerekçesiyle Albay Ali Öz, Okan ġimĢek, Veysel ġahin, Hüseyin Yılmaz, Önder
Araz, Metin Yıldız, Hacı Ömer Ünalır ve Gazi Günay adlı 8 jandarma görevlisi hakkında açılan dava 6 Mayıs
2009‟da Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde birleĢtirildi. 23 Ekim günü görülen duruĢmada, Mahkeme heyeti,
Pelitli Beldesi‟nde görev yapan jandarma haber istihbarat elemanlarının ileride hayatî tehlike geçirmemesi için
yargılamanın gizli yapılmasına, duruĢmanın kapalı yapılmasına ve yayın yasağı konulmasına karar vererek
duruĢmayı 25 Aralık erteledi. Davanın 25 Aralık 2009‟da görülen duruĢmasında, bir önceki duruĢmada yayın
yasağı getirilmesi nedeniyle kapalı oturumda gerçekleĢtirilen Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmada
tanık olarak dinlenmeleri için davet edilen jandarma istihbarat elemanlarından iki kiĢinin ifade verdiği öğrenildi.
Ġfadeye çağrılan diğer dört kiĢinin ise bir sonraki duruĢmada dinlenmelerine karar verilerek duruĢma 12 ġubat
2010‟a ertelendi.
6 Nisan 2008‟de Akdeniz (Antalya) Üniversitesi‟nde karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında çıkan kavgada öğrenci
olmadığı halde üniversite bahçesine girerek öğrencilere ateĢ açan Ömer Ulusoy hakkında açılan dava sonuçlandı.
24 Haziran 2009‟da Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti, Ulusoy'u
oy çokluğuyla, “Ġnsan öldürmeye teĢebbüs” suçundan 4 yıl 6 ay, tabanca taĢıması nedeniyle de, 6136 sayılı AteĢli
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 1 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay
hapis cezası ve 720 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın, “Suç iĢlemeye tahrik” suçundan beraatına karar
verirken, Ulusoy'un, cezaevinde kaldığı günler ve çarptırıldığı hapis cezasını göz önüne alarak, tahliye edilmesini
de kararlaĢtırdı. Aymı davada yargılanan Ülkü Ocakları Üyesi Mustafa GümüĢ, Ayhan Sezgin, Çağrı Bulut, Ahmet
Turgut, Mesut Göçük ve Alican Yavuz'a ise 700 ile 1500 TL arasında değiĢen adli para cezası verildi. Mahkeme
heyeti olayları karıĢtıkları iddiasıyla yargılanan 5 sol görüĢlü öğrenciyi ise “kamu malına zarar vermek”ten 10 ay
hapis cezasına çarptırarak, cezaları erteledi. Kararı temyiz etmeye hazırlandıklarını belirten öğrencilerin avukatı
Münip ErmiĢ, Ulusoy hakkında “adam öldürmeye teĢebbüs”ten verilen cezanın olumlu olduğunu ancak mahkeme
heyeti tarafından tahrik hükümlerinin uygulanmasını yanlıĢ bulduğunu belirtti. Verilen karar sonucunda tahrikten
indirim yapılmasının Ulusoy'un okul basıp öğrencilere silah çekmesinden solcu öğrencilerin sorumlu tutulduğunu da
ifade eden ErmiĢ, 'Bir kiĢi okul basıp öğrencileri üzerine silah sıkıyor, bundan öğrenciler sorumlu tutuluyor. Diğer
yandan ise yine olayların çıkıĢından sorumlu olanların da gereken cezasının verilmediğini düĢünüyoruz. Davaya bu
noktada itirazımız var. Davayı temyiz edeceğiz' dedi.
DĠSK eski Genel BaĢkanı Kemal Türkler‟in 22 Temmuz 1980‟de Ġstanbul‟un Merter Semti‟nde evinden çıkıp aracına
bindiği sırada öldürülmesiyle ilgili olarak Türkler‟in katil zanlısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ünal Osmanağaoğlu
hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından
Ünal Osmanağaoğlu‟nun Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına 11 Haziran 2009‟da baĢlandı.
Sanık Ünal Osmanağaoğlu‟nun sınavlarını gerekçe göstererek duruĢmaya katılmaması nedeniyle mahkeme heyeti
bir sonraki duruĢmayı erteledi. 2 Temmuz günü görülen ikinci duruĢmaya DĠSK Avukatları Rasim Öz, Deniz Kaya,
Burç Akpınar ve Fettah Ayhan Erkan, DĠSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve sanık avukatları katıldı. DuruĢmada
söz alan DĠSK avukatlarından Öz, mahkeme baĢkanına “Sanığın duruĢmaya getirilmemesi davanın zaman aĢımına
uğramasına dönüĢür, sanık neden getirilmiyor?” diye sordu. Mahkeme baĢkanı, “Sanığın bulunduğu cezaevinden
getirilmesi için gelen yazıda yeterli ödenek (yolluk) ve araç olmadığından getirilmemiĢtir” Ģeklinde cevap verdi.
Bunun üzerine söz alan Avukat Öz, “Geçen duruĢma ders çalıĢıyor bahanesiyle getirilmeyen sanığın bu
duruĢmaya para olmadığı gerekçesiyle getirilmemesi, devletin iflası anlamına gelmektedir. Bu devletin aczidir.
DĠSK gerekli masrafı karĢılamak istiyor, yeter ki sanık buraya gelsin” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın Bandırma M
Tipi Cezaevi'nden getirilmesi için gerekli yazının yazılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı 30
Temmuz'a erteledi. Dava 30 Temmuz 2009‟da sonuçlandı. Mahkeme, Osmanağaoğlu hakkında “delil yetersizliği”
nedeniyle beraat kararı verdi. Kararla, mahkeme Yargıtaya üçüncü kez direnmiĢ oldu. Cinayetin diğer zanlılar
Abdulsamet KarakuĢ, Aydın Eryılmaz ve Ġsmet Koçak hakkında 1981 yılında açılan dava ise 7 Nisan 1987‟de
sonuçlanmıĢ ve KarakuĢ ile Eryılmaz, Türkler‟i öldürmekten 12‟Ģer, olayda kullandıkları aracı gasp etmekten de
20‟Ģer yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıĢtı. Osmanağaoğlu ise 1999‟da KuĢadası‟nda yakalanmıĢ ve hakkında
açılan davadan 2003 yılında beraat etmiĢti.
Hrant Dink‟in 19 Ocak 2007‟de Ġstanbul‟da Ogün Samast tarafından öldürülmesinin ardından Ogün Samast‟ı öven
ve ırkçı ifadelerin yer aldığı sözlerle “Plan Yapmayın Plan” adında bir Ģarkı yapan Ġsmail Türüt, Arif ġirin ve Ģarkıyı
kendine ait internet sitesinde yayınlayan Zeynel Abidin Mutlu‟nun “suçu ve suçluyu övdükleri” ve “halkı kin ve
düĢmanlığa alenen tahrik ettikleri” iddiasıyla Ġstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılandıkları davanın 29
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Aralık 2009‟da görülen karar duruĢmasında mahkeme baĢkanı, Ġsmail Türüt, Arif ġirin ve Zeynel Abidin Mutlu
hakkında her türlü Ģüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil olmadığından sanıkların her iki suçlamadan da beraat
etmelerine karar verdi. Tutuksuz sanık Hakan Öztekin ise Ģarkıyı Ogün Samast‟ın fotoğraflarıyla klip yaparak “suçu
ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle TCK‟nın 215. maddesi uyarınca 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hakan Öztekin‟e verilen hapis cezası daha sonra ertelendi.

VII. KAYIPLAR
Kayıp Davaları
Diyarbakır‟da 1990‟lı yıllarda iĢlenen faili meçhul cinayetlerin kurbanlarının gömüldüğü iddiasıyla itirafçı olarak
Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele‟de (JĠTEM) çalıĢan Abdülkadir Aygan‟ın anlatımları doğrultusunda kayıp
Fethi Yıldırım ve Hakkı Kaya için Deveboyu Mevkii‟nde 2 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın
talimatıyla baĢlayan yapılan kazı çalıĢmalarının 1. gününde 15 kemik parçası bulundu. Kazı çalıĢmalarının 2.
gününde 461 tane kemik parçası ve bir gömlek bulundu. Bulunan kemik parçalarından bir kısmı ve gömlek
incelenmek üzere Ġstanbul Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi. Kazı çalıĢmalarına 3 Nisan 2009‟da son verildi. Gizlilik
kararının alındığı soruĢturma kapsamında 2 Nisan 2009‟da, kayıp Fethi Yıldırım‟ın bulunması için Karaçalı
Köyü‟nde yapılan kazılarda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Abdulkadir Aygan bir süre önce, 1994 yılından
Fethi Yıldırım ile 1996 yılında Hakkı Kaya‟nın öldürüldükten sonra Karaçalı Köyü yakınlarında toprağa
gömüldüğünü öne sürmüĢ bunun üzerine ĠHD Diyarbakır ġubesi, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvuruda
bulunmuĢtu. Bölgede bulunan kemiklerin insanlara mı hayvanları mı ait olduğunun kazıya katılan doktorların
belirlediğini ifade eden ĠHD Diyarbakır ġubesi BaĢkanı Muharrem Erbey, “bulunan kemiklerin insanlara ait olduğu
çok açık. Bazı kemiklerin de hayvanlara ait olduğu ilk bakıĢta anlaĢılıyor. 461 kemikten 100'e yakını hayvanlara,
diğerleri ise insanlara ait. Kemikler delil niteliği taĢıyor. Kemikler, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından adli
tıpa gönderilmek üzere teslim alındı. Bölgede daha önce 7 ceset bulunmuĢ ve kimsesizler mezarlığına
defnedilmiĢti” dedi. Öte yandan 2 Nisan 2009‟da Diyarbakır‟da Abdülhakim Güven ve Hıdır Altuk adlı itirafçıların ve
Cizre‟nin KuĢtepe Köyü‟nde kazılarla ilgili gözaltına alınan Adem Yakın‟ın tutuklandığı açıklandı.
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde faili meçhul Ģekilde öldürülen Ġzzet Badır ile Abdullah Özdemir‟in gömüldüğü yer olduğu
iddia edilen baz istasyonu ve televizyon vericisinin bulunduğu bölgede Cizre Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatı
üzerine 17 Nisan 2009‟da kazı çalıĢması baĢlatıldı. ÇalıĢmalar sonucunda bölgede 60 kemik parçası, 18 boĢ
mermi kovanı bulundu. 18 Nisan 2009‟da devam eden kazı çalıĢmasında ise 3 kemik parçası daha bulundu. ġırnak
Barosu BaĢkanı NuĢirevan Elçi, kazı çalıĢmasının kendi talepleri doğrultusunda gerçekleĢtiğini ancak kazı ile ilgili
bilgilendirilmediklerini söyledi.
29 Nisan günü Diyarbakır‟da, 1990‟lı yıllarda gözaltında kaybedilen veya faili meçhul cinayete kurban gidenlerin
yakınlarının baĢvurusu üzerine Mardinkapı Mezarlığı‟nın kimsesiz kiĢilere ait bölümünde bulunan 7 mezar açıldı.
Mezarlardan alınan örnekler Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu‟na gönderilecek. Fethi Yıldırım ve Hakkı Kaya‟nın
yakınlarının ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvurmalarının ardından soruĢturmanın uzun zamandır devam ettiğini ifade
eden ĠHD Diyarbakır ġubesi BaĢkanı Muharrem Erbey kazı çalıĢmalarıyla ilgili Ģunları söyledi: “Bunlar Hani yolu
üzerinde bulunan kiĢilere ait cesetler. Bunlardan alınacak örnekler ile yakınlarından alınacak kan ve saç örnekleri
karĢılaĢtırılacak ve Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu‟na gönderilecek. Kimsesizler mezarlığındaki 2 kiĢinin boğularak
öldürüldüğü tespit edilmiĢ, diğerleri de Hani yolunda bulunmuĢ. Diyarbakır‟daki mezarlıklarda toplam 26 kimsesiz
mezarı tespit ettik. Bunların tek tek kazılmasını istiyoruz. Kazılara baĢlandıktan sonra bölgenin değiĢik yerlerinden
bize baĢvuran vatandaĢlar, „bizim köyümüzde de kimsesizlere ait mezar var veya kuyu var‟ diye ihbar ediyorlar.
Yakını kayıp olan herkesin bize baĢvurmasını bekliyoruz. Etkin bir soruĢturmanın yürütülmesi amacıyla elimizdeki
bütün bilgileri savcılık ile paylaĢıyoruz. Önümüzdeki dönemde kazıların yoğun bir Ģekilde devam edeceğini tahmin
ediyoruz”.
11 Mayıs günü Batman‟ın Sason Ġlçesi ile Kozluk Ġlçesi arasındaki sivil giriĢin yasak olduğu dağlık bölgede köylüler
tarafından insan kemikleri bulundu. Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın soruĢturma baĢlattığı olaya iliĢkin
açıklama yapan Batman Barosu BaĢkanı Yusuf Tanrıverdi, 6 ayrı bölgede çekilen fotoğraflarda insana ait
kemiklerin bulunduğu belirterek bazı cesetlerin elbiseleri ve ayakkabıları ile birlikte gömüldüğünün tespit edildiğini
söyledi.
13 Haziran günü Van‟ın Gürpınar (Payizava) Ġlçesi‟ne bağlı KarakuĢ (Êrenî) Köyü‟nde çobanlık yapmaya giden
Ferit Yalçın‟ın (27) babası Sıddık Yalçın oğlunun bulunması için bütün yollara baĢvurduğunu belirterek köylüler ve
Kırkgeçik Karakolu ile görüĢtüğünü ancak hiçbir bilgi alamadığını belirtti. Sıddık Yalçın, “oğlum 3 yıldır o bölgede
çobanlık yapıyordu. Oğlumun yanındaki çoban arkadaĢı önce bize 'suya düĢtü kayboldu' derken sonra 3 kiĢinin
gelip oğlumu götürdüğünü söyledi. Bu çeliĢkili sözler ve karakolun rahat tavrı bizi endiĢelendiriyor” dedi.
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5 Haziran 19995 tarihinde 3 yaĢındaki oğluyla birlikte ġırnak‟ın Silopi ilçesinde köye dönerken kaçırılan Hasan
Ergül‟ün cesedi, eski JĠTEM mensubu Abdülkadir Aygan‟ın itiraflarına dayanılarak Elazığ‟da açılan kimsesiz bir
mezarda bulundu. Adli Tıp‟a gönderilen kemiklerle Hasan Ergül ‟ün oğlu Vedat Ergül‟den alınan kan örneklerinin
karĢılaĢtırılması sonucu kemiklerin 14 yıldır kayıp olan Hasan Ergül‟e ait olduğu kesinleĢti. Ergül, Abdülkadir
Aygan‟ın yurtdıĢına çıkmadan önce yaptığı itiraflar doğrultusunda, ortadan kayboluĢundan yıllar sonra, hiç değilse
kemiklerine ulaĢılan ikinci kiĢi oldu. Aygan‟ın Ülkede Özgür Gündem‟e yaptığı açıklamada Ģu beyanda
bulunmuĢtu: “Hasan isimli Silopili bir Ģahıs, Kortik köyünden olması gerekir. JĠTEM‟de çalıĢan ve maddi durumu iyi
olan, ismi Cindi soyadı Acut veya Acet olan „Koçero‟ lakaplı kiĢi, Hasan adlı kiĢiyi alarak, Silopi timine götürdü.
Ardından Diyarbakır timine, sonra da Elazığ timine götürülen Hasan öldürüldü. Burada da cesedi çuval içerisine
konularak Hazar Gölü‟ne atıldı.” Ergül ailesi, babalarının mezarını Silopi‟ye taĢımak için giriĢimlere baĢlarken, aile
mezarın açılmasından sonra, Ģu anda tutuklu bulunan ve bir dönem bölgede görev yapan eski Kayseri Ġl Jandarma
Komutanı Albay Cemal Temizöz ve Koçero Saluci adlı kiĢi hakkında suç duyurusunda bulundu.
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ferman AyĢin, kayınpederinin ve amcasının oğlu M. Can AyĢin‟in
1994 yılında Lice Kılıç (Mizak) Köyü‟nde yapılan operasyonlar sırasında askerler tarafından gözaltına alındığını ve
kendilerinden bir daha haber alamadıklarını, Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi Üçdamlar (Bawerd) Köyü‟nden bir Ģahsın
kendisine “Üçdamlar Karakolu‟nda oto garajının doğusunda krokiyle belirtilen yerde 1994 yılında 10 kiĢinin
cenazesi gömüldüğünü” ilettiğini belirterek, bu mezar yerinin tespiti ve akrabalarımın cenazesinin burada olup
olmadığının tespiti için hukuki yardım talebinde bulundu.
ġanlıurfa‟nın Suruç ilçesinden motosikletiyle 3 Haziran 1994 yılında kendi köyü olan Alacık köyüne gittiği sırada
kaybolan Mustafa Saygı'nın cenazesi 2009 Aralık ayında Suruç'un Bilgen köyüne bağlı Akdoğan (Xeremsar)
mezrasında definecilerin bir höyükte yaptığı kazı sırasında bulundu. Saygı'nın motosikletinin olay yerinde
bulunması üzerine, Saygı ailesi durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Savcı ve jandarmanın olay yerine
gelmemesi üzerine Saygı ailesi ve belediye ekiplerinin yaptığı kazıda Saygı'ya ait olduğu sanılan kemiklere ulaĢıldı.
Suruç Belediye BaĢkanı Ethem ġahin, kendisinin de söz konusu tarihlerde gözaltına alındığını belirterek, "Dönemin
Suruç Jandarma Komutanı Recep adlı kiĢi, Akdoğan mezrasına yakın olan Yoğurtçuk köyünde seyyar karakol
kurmuĢtu. Ben de gözaltındayken Recep komutan tarafından tehdit edildim. Bana 'seni kaybederiz' tehditlerinde
bulunuyordu. Mustafa Saygı da, o dönemde gözaltına alınmıĢtı. Bunu gören tanıklarda var" dedi.

VIII. SİLAHLI ÇATIŞMALAR
24 Ocak günü Bingöl ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde gerçekleĢtirilen operasyon esnasında düĢme sonucu
yaralanan 1 güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi.
7 Mart gnü HPG tarafından yapılan açıklamada, Sarina Botan kod adlı Gülbahar Gürgen isimli PKK militanının 3
ġubat günü “Abdullah Öcalan'a yönelik komployu protesto etmek amacıyla” kendini ateĢe vererek intihar ettiği
belirtildi.
4-5 ġubat 2009 tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen
hava saldırısı sonucunda Kawa Salıh Hamo (1982), Muhammed Bahçeci (1982) ve Azad Ünal (1980) isimli HPG
militanları yaĢamını yitirdi.
12 Mart günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi Yelekli Köyü'nde bulunan Bagok Dağı'nda güvenlik güçleri ile PKK
militanları arasında çıkan çatıĢmada Samet GülĢen (1973) isimli militan yaĢamını yitirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 11-13 Mart 2009 tarihleri arasında Zap'ın Çemço ile Zagros'un AvaĢin ve Basya
alanlarına yönelik hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırıları sonucunda Mehmet Aydoğan (1984), Mücahit Arslan
(1979), Cavidan N. Temerabat (1985) ve Ayhan Çalkan (1988) isimli HPG militanları yaĢamını yitirdi.
22 Mart günü Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada piyade er
Hakan Karakurt (21) yaĢamını yitirdi.
3 Nisan günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde, tuzaklanmıĢ patlayıcı madde düzeneğinin infilak
etmesi sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
5 Nisan günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, tuzaklanmıĢ patlayıcı madde düzeneğinin infilak
etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
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5 Nisan günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatıĢmada Ayetullah Esen (1979) isimli militan yaĢamını yitirdi.
10 Nisan günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
10 Nisan günü ġırnak ili Bestler Dereler bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada
piyade er Tuncay Türken ve Emre AnĢin ile Serkan ġitilay (1982), Urfan Hüseyinzade (1985), Abdurrahman Aslan
(1979) Jehat Rotsas (1989) ve Zekeriya Ġneç isimli 5 militan yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
12 Nisan günü ġırnak ili Bestler Dereler bölgesinde, tuzaklanmıĢ mayının patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi
yaralandı. Yaralılardan Piyade YüzbaĢı Çetin Ünsal, 24 Nisan günü yaĢamını yitirdi.
15 Nisan günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında, tuzaklı patlayıcıları arayan ve imha eden
güvenlik kuvvetlerine PKK militanlarının açtığı ilk ateĢ esnasında bir güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi, bir güvenlik
görevlisi de yaralandı.
21 Nisan Tunceli ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatıĢmada Cuma ġex (1982) isimli militan yaĢamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Lice Tugay Komutanlığı'ndan 29 Nisan günü yol güvenliğini sağlamak üzere bölgeye hareket eden bir
tank ile zırhlı personel taĢıyıcı, saat 07.00'de, Lice'ye 10 kilometre uzaklıktaki Abalı Köyü yakınlarında PKK
militanlarının mayınlı saldırısıyla karĢılaĢtı. Önden giden tank geçtikten sonra arkadan gelen Amerikan yapımı M113 zırhlı personel taĢıyıcı geçerken yola döĢenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu uzman
çavuĢlar Salih Akyürek ve Ġlhami Hardal ile erler Murat Çavdar, Onur Gömze, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel
Direkçi, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder yaĢamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.
29 Nisan günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Derecik Beldesi‟nde PKK militanlarının askerî birliğe açtığı ateĢ
sonucu Piyade ÇavuĢ Olcay Koçak yaĢamını yitirdi, 1 asker de yaralandı.
29 Nisan günü Tunceli‟nin merkez Eğriyamaç Köyü‟nde tespit edilen bir grup PKK‟lı militana karĢı düzenlenen takip
sırasında, el yapımı uzaktan kumandalı bombalardan biri askerlerin geçisi sırasında patlatıldı. Patlamada 2 uzman
çavuĢ yaralandı.
Türk Hava Kuvvetleri tarafından 30 Nisan günü Zagros alanına yönelik gerçekleĢtirdiği hava saldırısında Hediye
Cuma (1974), M. Ali Kaçar (1979), Hüseyin Bilir (1984) ve Uğur Karaboğa (1984) isimli militanlar hayatını kaybetti.
5 Mayıs günü Bitlis'in Hizan ile Tatvan ilçeleri arasında bulunan Sıhyı Ormanları'nda düzenlenen askeri operasyon
sırasında mayına basan Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman ÇavuĢ
Aygün Bulut yaĢamını yitirdi.
5 Mayıs günü Siirt'in ġirvan Ġlçesi‟nde jandarma özel harekat birliğine açılan taciz ateĢi sonucu bir Uzman çavuĢ
yaĢamını yitirdiği, 1 er de yaralandı.
ġırnak merkeze bağlı 1990'lı yıllarda boĢaltılan Kemerli (Gilindor) köyü yakınlarında yola döĢenen mayının
patlaması sonucu köy korucuları Abdülmutalip Hanedan ve Selman Bilir ile vatandaĢlar Nebil Özmen (40), Mehmet
Tekas ve Ramazan Altan yaĢamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı.
10 Mayıs günü Diyarbakır Dicle Ġlçesi'ne bağlı Akdağ alanında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen havan
saldırısında PKK‟nın “Diyarbakır bölge sorumlusu” olduğu belirtilen Mehmet Söğüt (1977) isimli militan yaĢamını
yitirdi.
HPG tarafından yapılan açıklamada, 11 Mayıs günü meydana gelen bir kazada Hayrullah Alphan (1980) ve Sait
Soylu (1988) militanların yaĢamını yitirdiği belirtildi.
Bingöl Valisi Ġrfan Balkanlıoğlu, 11 Mayıs günü Genç Ġlçesi‟ne bağlı Suveren Köyü‟nün dağlık bölgesinde çıkan
çatıĢmada bir militanın öldüğünü açıkladı.
HPG tarafından 18 Mayıs günü yapılan açıklamada, 11 Mayıs günü Hakkari‟nin Esendere ilçesi yakınlarında Ġran
ordusu ile yaĢanan çatıĢmada Onur Yılmaz (1983), Hasan Sayar (1988) ve Tacettin TaĢar (1987) isimli militanların
yaĢamını yitirdiği belirtildi.
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Hakkâri`nin Çukurca ilçesi Çayırlı köyü yakınlarında 12 Mayıs günü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
gerçekleĢtirdiği arazi arama tarama faaliyeti sırasında araziye döĢenen mayının patlaması sonucu Jandarma
Komanda Er Lokman Tekin (21) öldü, 2 asker yaralandı.
12 Mayıs günü Mardin`in Nusaybin ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazi arama tarama faaliyeti
sırasında, Çayırlı köyü yakınlarında araziye döĢenen mayının patlaması sonucu yaralanan er Yusuf Polat tedavi
gördüğü hastanede 14 Mayıs günü yaĢamını yitirdi.
14 Mayıs günü Mardin'in Midyat ilçesinden odun toplamak için Bagok Dağı'na giden köylülerden M.T. adlı Ģahıs
bölgede patlayıcı maddeye bastı. Meydana gelen patlamada M.T. hafif bir Ģekilde yaralandı. Olay sonrasında
inceleme yapmak üzere bölgeye giden askerler de daha önce döĢenen mayına bastı. Meydana gelen patlamada
bir asker yaralandı.
15 Mayıs günü Siirt‟in Eruh ilçesine bağlı DağdöĢü köyü kırsal alanında yürütülen operasyonlar sırasında, önceden
döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu geçici köy korucusu Ömer Dayan yaĢamını yitirdi, korucu Emin Demir
yaralandı.
Siirt'in Eruh Ġlçesi Çırav Dağı'nda 15 Mayıs günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada
Ahmet AteĢ (1986), Ahmet ġerif Karakaya (1987), Sadık Dulekan (2004), Hamit Ersan (1980), Siham Hannan
(1983) ve Vesile Altürk (1984) isimli militanlar yaĢamını yitirdi, 2 asker ile 2 korucu da yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağı Bölgesi'nde 15 Mayıs günü çıkan çatıĢmada Vesile Altürk (1984) ve Siham
Hannan (1983) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.
Güvenlik güçlerinin 17 Mayıs günü Siirt sınırları içindeki Çırav Dağı‟nda düzenlediği hava operasyonunda, Niyazi
Akın (1975), Abdurrahman Erkan (1984), Abdulgani Ayar (1979) ve Semir ġex Ġsa (1978) isimli PKK militanları
yaĢamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mayıs günü güvenlik güçleri tarafından PKK miltanlarına karĢı yapılan operasyonda
Bölge komutanı Ali Ġhsan Ġke (1973), Leyla ġanlı (1978), Zübeyde Çetinkaya (1984) ve Settar Alizade (1982) isimli
militanlar yaĢamını yitirdi.
24 Mayıs günü Malazgirt'e bağlı Tatar Gazi köyü çevresinde güvenlik güçleri tarafından PKK miltanlarına karĢı
yapılan operasyonda Tayfun Oğul (1985) ve Ġkram KabiĢen (1984) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 24 Mayıs günü, Karayolları 117. ġube ġefliği binası karĢısındaki kaldırıma
yerleĢtirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu ağır yaralanan Trafik Tescil ġube Müdürlüğü'nde
görevli polis memuru Ufuk ġentürk (27), sevk edildiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma
Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi.
Tunceli merkeze bağlı Çiçekli bölgesinde 26 Mayıs günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatıĢmada uzman çavuĢ Hüseyin Özden yaĢamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Hakkari Valisi Muammer Türker 27 Mayıs günü yaptığı açıklamada, Çukurca'nın IĢıklı Bölgesi'nin 15 kilometre
uzağındaki bölgede sürdürülen operasyonda uzman çavuĢ Abuzer Doğan'ın kayalıklardan düĢerek yaĢamını
yitirdiğini belirtti.
31 Mayıs günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Günyazı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında, araziye
önceden döĢenen mayının patlaması sonucu Abidin Geylani isimli köy korucusu ağır yaralandı.
ġırnak‟ın Bestler Dereler bölgesinde dağlık arazi kesiminde 4 Haziran günü, tuzaklanan mayının patlaması sonucu
bir güvenlik görevlisi öldü, üç güvenlik görevlisi yaralandı.
7 Haziran günü ġırnak'ın Uludere ilçesi Andaç kırsalında operasyona çıkan korucular önceden döĢenen mayına
bastı. Meydana gelen patlamada Murat Ölmez isimli korucu yaĢamını yitirdi, Zeki Ölmez ve Mehdi Ölmez isimli
korucular ağır yaralandı. HPG ise olaydan sonra yaptığı açıklamada, yaĢanan patlamayla bir ilgilerinin olmadığını
bildirdi.
7 Haziran günü ġırnak ili dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 1 güvenlik
görevlisi yaralandı.
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12 Haziran günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde askeri konvoyun geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ mayının
patlaması sonucu 4 asker ile 1 köylü yaralandı.
13 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nin kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatıĢmada Jandarma Uzman ÇavuĢ Mete Han ile Rıfat Adnan Hawara (1990) isimli militan yaĢamını yitirdi.
Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nin Irak sınırı bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine 13 Haziran gecesi taciz ateĢi
açıldı. Açılan ilk ateĢ sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi Dağlıca mevkisinde 13 Haziran günü güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatıĢmada yaralanan Uzman ÇavuĢ Fazlı Kalaycı (38) tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi`nde
(GATA) 23 Haziran günü yaĢamını yitirdi.
HPG tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvetleri‟nin 14 Haziran günü Kuzey Irak‟a düzenlediği obüs ve
havan saldırısı sonucu Abdullah Yaman (1980) adlı militanın öldüğü belirtildi.
17 Haziran 2009 tarihinde ġırnak ili Silopi merkezinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada
1 PKK militanı yaĢamını yitirdi.
18 Haziran günü Hakkari`nin ġemdinli ilçesindeki Ortaklar Köyü Karakolu‟na, PKK militanlarının açtığı ateĢ sonucu
2 asker yaralandı.
19 Haziran günü Mardin'in Midyat Ġlçesi dağlık arazi kesiminde arama tarama faliyetinde bulunan güvenlik
güçlerinin geçiĢ yoluna döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu 1 asker yaralandı.
19 Haziran günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
20 Haziran günü Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesi‟nin dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatıĢmada Jandarma Komando Er Abdulhakim Ayten (21) öldü, 2 asker de yaralandı.
22 Haziran günü ġırnak'ın Cudi bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Ġlhan Tunç
(1988) isimli militan yaĢamını yitirdi.
22 Haziran günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesi Uzundere Beldesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen
arama-tarama sırasında araziye döĢenen mayın infilak etti. Patlamada kimlikleri açıklanmayan 2 asker yaralandı.
HPG tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Kılıç adlı militanın 25 Haziran günü yıldırım çarpması sonucu
öldüğü belirtildi.
30 Haziran günü ġırnak'ın merkez dağlık arazi kesiminde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin geçiĢ
yolunda tuzaklanan el yapımı mayının patlaması sonucu kimlikleri açıklanmayan 5 güvenlik görevlisi hafif
yaralandı.
30 Haziran günü Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi kırsal kesiminde PKK militanlarının güvenlik güçlerine açtığı taciz
ateĢinde 2 güvenlisi hafif yaralandı.
2 Temmuz günü Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlamada 1 güvenlik görevlisinin yaralandı.
4 Temmuz günü Hakkari ili Çukurca ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 1 PKK militanı yaĢamını yitirdi.
5 Temmuz günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi Kato Dağı'nda devam eden operasyonlar sırasında mayın patlaması
sonucu 3 köy korucusu 1 astsubay ve 1 uzman çavuĢ yaralandı.
5 Temmuz günü Hakkari ili Çukurca ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Genelkurmaya BaĢkanlığı, bir PKK militanının 11 Temmuz günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nin dağlık arazi
kesiminde yerleĢtirmeye çalıĢtığı mayının patlaması sonucu öldüğünü açıkladı.
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11 Temmuz 2009'da ġırnak'ın Gabbar alanına yapılan operasyonda Fahrettin Kuzu (1987) isimli militan yaĢamını
yitirdi.
12 Temmuz günü Adıyaman ili GölbaĢı ilçesi Haydarlı Köyü Söğütlü Mezrasında, NATO -ĠB5 petrol boru hattı ve
tren yolunu korumakta olan GölbaĢı Ġlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Geçici Köy Korucularının nöbet
tuttukları konteynere yaklaĢmak isteyen PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada köy korucusu
Mustafa Tekin yaĢamını yitirdi.
17 Temmuz günü Hatay'ın Hassa ilçesi kırsalındaki operasyonda çıkan çatıĢmada Yusuf Aydın (1977), Fatih
ToktaĢ (1981) ve Cihan Demir (1984) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
18 Temmuz günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
19 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin ilçesi 2. Hudut Taburu'na bağlı Kantar bölüğünde, kaçakçılığı önlemek
amacıyla öğle saatlerinde devriye görevine çıkan askerlerin geçtiği sırada aydınlatma mayını patladı. Patlamada
Ġsmail ÇalıĢkan ve Burak ġahin adlı erler yaralandı.
21 Temmuz günü ġırnak ile Cizre Ġlçesi arasındaki Küpeli dağında baĢlatılan operasyonlar kapsamında arazi
arama tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçlerinin geçiĢ güzergahına döĢenen el yapımı uzaktan kumandalı
bomba patlatıldı. Patlamada, Uzman OnbaĢı KürĢat Can yaĢamını yitirdi.
24 Temmuz günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
HPG tarafından yapılan açıklamada, Hasan Moho isimli militanın (1979) 24 Temmuz günü MuĢ‟ta Murat Nehri'ni
geçmek isterken suya kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.
HPG tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz günü Erzurum‟da yaĢanan bir kaza sonucunda Metin Ġğne (1979)
ve Murat Ġrikmen (1972) adlı militanların hayatını kaybettiği belirtildi.
1 Ağustos günü HPG tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında yaralanan Leyla Gengeç (1979) isimli
militanın hayatını kaybettiği belirtildi.
3 Ağustos günü Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek alanında PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada Abdurrahman Bekir (1973) ve Serkan TaĢ (1980) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
4 Ağustos günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık bölgesi PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada
1 güvenlik görevlisi yaralandı.
5 Ağustos günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'ne bağlı Kato Dağı'nda PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında
çıkan çatıĢmada Erhan ġimĢek (1986) ve Muhsine Ete (1983) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
7 Ağustos günü Hatay'ın Karlısu Beldesi'ne bağlı DomuztaĢ bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında
çıkan çatıĢmada Jandarma Komando Er Yufus Tiryakioğlu ile Musa Yılmaz (1975) isimli militan yaĢamını yitirdi, bir
asker de yaralandı.
10 Ağustos günü Batman'ın Sason ilçesi kırsalında PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada
Ahmet Vatan Ekmen (1986) isimli militan yaĢamını yitirdi.
11 Ağustos günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık bölgesinde yola döĢenen mayın baraj çalıĢması yürüten iĢ
makinesi geçerken patladı. Patlama sonucu çevre güvenliğini sağlayan geçici köy korucularından Serdar Babat
olay yerinde öldü, korucu Sadık Yarar yaralandı.
21 Ağustos günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlama sonucu 1 güvenlik görevlisi
yaralandı.
22 Ağustos günü Tunceli‟nin Merkez, Nazmiye ve Hozat ilçelerine yönelik olarak baĢlatılan askeri operasyon
sırasında çıkan çatıĢmada Celal Dinç (1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.

74

YAġAM HAKKI |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

22 Ağustos günü Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlama sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
27 Ağustos günü Tunceli ili merkez ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
30 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Derecik beldesi Balkayalar bölgesinde operasyona giden askerlerin
arasına el bombası atılması sonucu Jandarma Astsubay ÇavuĢ Aydın Güleken (23) ile Jandarma Uzman ÇavuĢlar
Mehmet Güçlü, Sadık Ekinci ve Abdullah Erkmen yaĢamını yitirdi, bir uzman çavuĢ da yaralandı.
8 Eylül günü Siirt‟in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı‟nda güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada
Jandarma Astsubay Ferhat Ünelli, Jandarma Astsubay BaĢçavuĢ Murat TaĢ, Jandarma Piyade OnbaĢı Hüseyin
Gürlek, Jandarma Piyade OnbaĢısı Orhan Kılıç, Jandarma Piyade Er Yusuf UlaĢ, Jandarma Piyade Er Burak
Kapıcıoğlu ve Jandarma Piyade Er Emrah Temel yaĢamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.
8 Eylül günü Hakkari‟nin Çukurca kırsalında baĢlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatıĢmalarda Jandarma
Astsubay Ferhat Erdem ile Aziz Özer (1979), Ramazan Yıldız (1977), Rızgar AĢkan (1991), Kahraman ġex Ali
(1991), Yahya Musazade (1988), Salih Güleç (1987), Aliye Timur (1986) ve Hanife Ali (1982) isimli militanlar
yaĢamını yitirdi, Uzman ÇavuĢ Mustafa Demirkan da yaralandı.
9 Eylül günü Van‟ın BaĢkale ilçesine bağlı Albayrak köyü kırsalında, Güllüm Karakolu‟ndaki askerler arazide arama
- tarama faliyetini sürdürürken önceden döĢenen mayının infilak etmesi sonucu Astsubay Fatih Aydoğan, Uzman
ÇavuĢ Deniz Kaya ve Uzman ÇavuĢ Ferdi Akman yaĢamını yitirdi, 1 Üsteğmen ve 1 Uzman ÇavuĢ ile Cumali kaya,
Mücahit Demir, Recep Pamuk, Muzaffer Ünal ve Recep Genç isimli erler yaralandı.
8 Eylül günü Siirt‟in Polê Köyü yakınlarında operasyona çıkan askerlerin yanlıĢlıkla 4 geçici köy korucusu
yaraladığı ileri sürüldü.
13 Eylül günü ġırnak ili Akçay ilçesi dağlık arazi kesiminde bir grup PKK militanı ile çıkan çatıĢmada bir güvenlik
görevlisi hafif yaralandı.
14 Eylül günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟nde çıkan çatıĢmada bir asker yaĢamını yitirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 21 Eylül günü baĢlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatıĢmada
Gurbet Ġlhan (1983) isimli militan yaĢamını yitirdi.
23 Eylül günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde bulunan Süngütepe Karakolu‟na düzenlenen saldırıda bir asker hafif
yaralandı.
24 Eylül günü Batman'ın Kozluk ilçesi ile Bitlis'e bağlı Lerdê Köyü arasındaki operasyon sırasında Özdal Kaplan
(1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.
26 Eylül günü Bitlis‟in kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada bir militanın öldü.
27 Eylül günü HPG tarafından yapılan açıklamada, Zap'ın Helwesis alanında bir kaza sonucu ağır yaralanan
Necmettin Doğan‟ın (1986) hayatını kaybettiği belirtildi.
Genelkurmaya BaĢkanlığı 8 Ekim günü yaptığı açıklamada, Bingöl ili Karlıova ilçesi Seyitderesi bölgesinde 22
Ağustos günü öldürülen 2 militanın cesedinin bulunduğunu belirtti.
1 Ekim günü ġırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi Derikan mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatıĢmada korucu Sabahattin Özdel öldü, Mesut Demirhan ise yaralandı.
3 Ekim günü Van-Bitlis karayolunda görevden dönen jandarma trafik aracı Tatvan ilçesi yakınlarındaki Küçüksu
Jandarma Karakolu'nu geçtikten kısa süre sonra patlama meydana geldi. Olayda, araçta bulunan 2 astsubay
yaralandı.
4 Ekim günü BeytüĢĢebap - ġırnak karayoluna yerleĢtirilen patlayıcı maddenin sivil minibüsün geçiĢi esnasında
patlaması sonucu 1 korucu ile 1 vatandaĢ öldü.
6 Ekim günü Tunceli‟nin kırsal kesiminde çıkan çatıĢmada bir asker öldü, bir asker de yaralandı.
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9 Ekim günü Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde yürütülen operasyon sırasında bir el bombasının
kazayla patlaması üzerine 2 uzman çavuĢ yaralandı.
13 Ekim günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde el yapımı mayına basan 2 güvenlik görevlisi hafif
Ģekilde yaralandı.
13 Ekim günü ġırnak'a bağlı Gabar'ın Findike alanında baĢlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatıĢmada
Nuhat Akkoyun (1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.
16 Ekim günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde görev yapan güvenlik güçlerine açılan ilk ateĢte 2
güvenlik görevlisi hafif Ģekilde yaralandı.
17 Ekim günü ġırnak Cudi'ye bağlı Navener alanında baĢlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatıĢmada
Muhammed Hamudi (1984) isimli militan yaĢamını yitirdi.
Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi‟ndeki askeri üs bölgesine 21 Ekim günü havan topuyla düzenlenen saldırı sonucu bir
asker yaralandı.
HPG tarafından yapılan açıklamada, ġırnak'ın Gabar alanında 11 Temmuz 2009 tarihinde yapılan operasyonda
kobra tipi helikopterlerin bombardımanı sonucu yaralanan Gülistan Ebubekir (1980) isimli militanın 23 Ekim günü
hayatını kaybettiği belirtildi.
24 ve 25 Ekim günlerinde Zagros'un AvaĢin, Basya, Dola ġivê ve HergûĢ alanlarına yönelik obüs ve havan
saldırısında Ziyaddin Günay (1987) ve Naim Çakar (1990) isimli isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
24 Ekim günü Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Kiğı ilçeleri arasında bulunan bölgede baĢlatılan askeri operasyon
kapsamında 26 Ekim akĢamı Yedisu'ya bağlı Bandoz alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan
çatıĢmada Erdal Yıldızöz (1986), Ziyaddin Çayır (1987), Hacı Yüce (1968), Muhammed Osman (1983) ve ġerafet
AdĢimet (1990) isimli militanlar yaĢamını yitirdi, bir güvenlik görevlisi yaralandı.
Ağrı Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı`na bağlı Çetenli Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından
Ġran sınırı yakınlarındaki Kızılkaya köyü çevresinde 31 Ekim günü gerçekleĢtirilen arazi arama-tarama faaliyeti
sırasında, piyade er Ali AkbaĢ (21) araziye döĢenmiĢ mayına basarak yaralandı.
6 Kasım günü Bitlis'in Mutki ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada
Asım Muhammed (1982) ve Mülazım Aysal (1986) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
6 Kasım günü Siirt ili Eruh kırsalında, ġırnak 23. Tümen Komutanlığı'na bağlı bir Kobra helikopteri operasyon
bölgesine intikal ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düĢtü. Olayda 2 askeri personel yaralandı.
29 Kasım günü ġırnak'ın Gabar alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Halis Burak
(1980) isimli militan yaĢamını yitirdi.
4 Aralık günü Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bağok Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında
çıkan çatıĢmada 1 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
4 Aralık günü ġırnak Cudi'de güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Metin Gülaç (1983) ve
Yakup Dellayimilan (1984) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.
7 Aralık günü Tokat'ın ReĢadiye ilçesi Sazak köyü yakınlarında jandarmaya ait araca uzun menzilli silahlarla açılan
ateĢte Uzman ÇavuĢ Harun Arslanbey ile Onur Bozdemir, Kemal Pide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz SarıbaĢ
ve Fatih Yonca isimli erler yaĢamını yitirdi, Uzman ÇavuĢ Yusuf Öztürk, er Emrah Mandıralı ve er Arif Temel
yaralandı. Saldırıyı, üç gün aradan sonra PKK üstlendi. Eylemi PKK‟nın askeri kolu HPG‟ye bağlı bir birimin kendi
inisiyatifi ile yaptığı bildirildi.
7 Aralık günü Batman‟ın BeĢiri Ġlçesi‟nde bulunan askerî lojmanlara düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu iki
astsubay yaralandı.
11 Aralık günü Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakkâri‟nin Yüksekova
Ġlçesi‟nin dağlık arazi kesiminde 3 askerin açılan ateĢ sonucu yaralandığı belirtildi.
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IX. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER
24 Ocak günü Hatay ili Hassa ilçesi dağlık arazi kesiminde, tuzaklanmıĢ patlayıcı maddenin infilakı sonucu 1
vatandaĢ yaralandı.
ġırnak'ın Güçlükonak Ġlçesi TaĢkonak Mevkii'nde hayvan otlatan Mehmet Emin TimurtaĢ ile kuzeni Mehmet Sıddık
TimurtaĢ, 9 ġubat günü bastıkları mayının patlaması sonucu yaralandılar.
14 ġubat günü Mardin ili Nusaybin ilçesi Üçköy bölgesinde, sivil bir aracın geçiĢi esnasında mayının patlaması
sonucu 1 vatandaĢ yaralandı.
15 ġubat günü ġırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Habur-2 mevkisinin güneybatısında, Türkiye-Irak
sınırına yakın bölgede hayvan otlatmakta olan Lezgin Sak'ın (15), 15 ġubat günü araziye döĢenmiĢ ve cinsi henüz
tespit edilemeyen mayına bastığı ve sağ ayağından yaralandığı belirtildi.
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 ġubat günü Mardin'in Nusaybin ilçesi Üçköy
bölgesinde sivil bir aracın geçiĢi esnasında yola yerleĢtirilen mayının patlaması sonucu bir vatandaĢın yaralandığı
belirtildi.
5 Nisan günü ġırnak‟ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde, Engin Yıldız (15) ve Reber Bayram (14) adlı 2
çocuk, arazide gezerken buldukları el bombasının patlaması sonucu ağır yaralandı.
6 Nisan günü Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin Tanyolu (GeliĢen) Köyü‟ne akrabalarını ziyarete gelen iki Ġranlı mayına
bastı. Patlamada ismi öğrenilemeyen Ġran-Mırgever Ġlçesi'ne bağlı Novı Köyü nüfusuna kayıtlı bir kiĢi hayatını
kaybetti 1 kiĢi de yaralandı.
14 Nisan günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, Suriye sınırında bulunan Bostancı Köyü Jandarma Karakolu‟na erzak
taĢıyan bir kamyonun geçiĢi sırasında önceden döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu kamyonun Ģoförü Ġsmail
Bülbül (37) yaĢamını yitirdi.
KahramanmaraĢ'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlıbeldesi Deniz Köyü mevkisinde 16 Nisan günü, Gaziantep 5. Zırhlı
Tugay Komutanlığı'na ait askeri tatbikat alanında oynayan çocuklar, patlamamıĢ havan topu mermisi buldu.
Çocukların ailelerine göstermek için getirdiği mühimmatın patlaması sonucu Medine Avcı (2) yaĢamını yitirdi. Nidal
Kürkçüeri (18) ile imam nikahlı eĢi Sultan Avcı (24) ve çocukları Salih Avcı (4) yaralandı. Ailenin, Gaziantep'ten
Narlı beldesine hurda toplamak için geldikleri ve tatbikat alanının yanında çadır kurdukları öğrenildi.
9 Mayıs günü ġırnak ili Kumçatı (Dêrgulê) Beldesi'nde mayına basan B.S. (15) adlı çocuk, ağır yaralandı.
21 Mayıs günü Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalında hayvan otlatmaya giden Nevzat Akçam (15)
adlı çoban yerde bulduğu bir cisimle oynarken meydana gelen patlamada yaĢamını yitirdi.
Van‟ın Özalp Ġlçesi‟nde 29 Mayıs günü, Ġran sınırına yakın KuĢkıran Köyü kırsalında yaĢayan Ünal Demir (14) isimli
çocuk araziye döĢenmiĢ mayına bastı. Meydana gelen patlamada bacağı kopan Demir ağır yaralanarak hastaneye
kaldırıldı.
Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, 12 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi dağlık bölgesinde
yaĢanan patlamada 1 vatandaĢın yaralandığı belirtildi.
Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, 16 Haziran günü Bingöl ili Genç ilçesi dağlık bölgesinde
yaĢanan bir patlama sonucu bir vatandaĢın yaralandığı belirtildi.
20 Haziran günü Tunceli‟nin Ovacık Ġlçesi kırsal kesiminde baĢlatılan operasyon sırasında çıkan çatıĢmada
Abdülhakim Ayten (22) adlı piyade er yaĢamını yitirdi.
23 Haziran günü Van'ın BaĢkale ilçesi ile Ġran arasındaki sınır bölgesinde sınırı geçmek isteyen SeyavuĢ
Ömerzade'nin bindiği at mayına bastı. Mayının patlaması sonucu at telef olurken, ağır yaralanan Ömerzade sınıra
yakın SavaĢ köyündeki vatandaĢlarca BaĢkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ömerzade, kaybolan atını aramak
için sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye giriĢ yaptığını, atını bulduktan sonra köyüne dönerken mayına bastığını ve
Ġranlı askerlerden korktuğu için yaralı durumda SavaĢ köyüne kadar sürünerek gelerek yardım istediğini belirtti.
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6 Temmuz günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi Ballıkaya Köyü yakınlarında Ballı barajının yol yapımında çalıĢan iĢçileri
taĢıyan minibüs, yola döĢenen mayına çarptı. Patlamada minibüste bulunan Ramazan Koç, oğlu Velat Koç, yeğeni
Ramazan Koç ve Ģoför Murat Dinç dört iĢçi öldü, dokuz kiĢi yaralandı.
8 Temmuz günü Siirt ili Eruh ilçesi Gürendoruk köyünde bir cismin patlaması sonucunda ġükrü Duman (12) isimli
çocuk yaĢamını yitirdi, Mahfuz Duman (15) isimli çocuk da yaralandı.
6 Ağustos günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba Beldesi'nden Besta bölgesine odun toplamaya giden
Ahmet Gün ve Abidin Babat'a ait traktörün geçiĢi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Gün ve Babat hafif
bir Ģekilde yaralanırken, traktörde hasar meydana geldi.
30 Ağustos günü Mardin ili Kızıltepe Ġçesi Damlalı ve Eruhlu köyleri arasında bulunan askeri tatbikat alanında
buldukları el bombasının patlaması sonucu Mehmet Ali Özdemir (19) ve Halime Özdemir (18) isimli iki kardeĢ
yaralandı. ĠHD Mardin ġubesi, 2 vatandaĢın yaralanmasına neden olan serbest patlayıcı vakasının incelemesi için
Milli Savunma Bakanlığı'na 13 Kasım 2009 tarihinde bir yazı gönderdi. Bakanlık adına Hakim Tuğgeneral ve
MüsteĢar Yardımcısı Orhan Köprü tarafından 2010 Ocak ayında verilen yanıtta, olay yerine yakın mesafede
bulunan tatbikat ve atıĢ alanının Orman Bakanlığı'nca 49 yıl süre ile Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımına tahsis
edildiği belirtildi. Yanıtta alanın atıĢ ve tatbikat alanı olarak kullanılmadan önce atıĢ yapıldığı tarihte Genelkurmay
BaĢkanlığınca, “Geçici askeri güvenlik bölgesi” ilan edildiği belirtilerek, gerekli tedbirlerin alındıktan sonra atıĢ ve
tatbikatın yapıldığı öne sürüldü. Tatbikat ve atıĢ esnasında bütün atıĢların izlenerek kaydedildiği ve sonrasında
arazideki kalıntıların teknik ekip tarafından imha edildiğinin savunulduğu yanıtta, çevrede bulunan köylülerin
arazide buldukları yabancı cisimler ile oynamamaları gerektiği uyarısının da yapıldığı iddia edildi.
Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında çobanlık yapan Mahsun Bayram (17) isimli çocuk, 5 Eylül günü
koyunları otlatırken daha önceden döĢenen mayına basarak hayatını kaybetti.
11 Eylül günü Diyarbakır'ın Kulp Ġlçesi'ne bağlı Tepecik Köyü Herbat Mezrası'nda hayvanlarını otlatan iki kardeĢten
birinin önceden yola döĢenen mayına basması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, Masum Teyin (15) olay
yerinde yaĢamını yitirdi, Mehmet Teyin yaralandı.
18 Eylül günü ġırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarında Bostancı Köyü kırsalında koyunlarını otlatan Kemal Çiftçi (16) ve
ismi öğrenilemeyen bir çocuk meydana gelen patlamada yaralandı.
22 Eylül günü Hakkâri'nin Çukurca Ġlçesi'ne bağlı Üzümcü (DeĢtan) Köyü'nün üst kısımlarında meydana gelen
patlamada Ömer Seven (75) isimli köylü yaĢamını yitirdi.
27 Eylül günü ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Balıkaya köyünün kuzeyinde mayın patlaması sonucu, baraj yol yapım
çalıĢmalarını yürüten iĢçileri taĢıyan araçta bulunan Fikret Güvercin (23) öldü, Ġsmail Ataman yaralandı.
4 Ekim günü ġırnak'ın BeytüĢĢebap ilçesine bağlı Kato Dağı eteklerinde Meydanzengir mevkiinde bulunan askeri
birliğe malzeme taĢıyan sivil plakalı aracın mayına çarpması sonucu araçta bulunan Vedat Bayhan (28) ve yeğeni
Jihat DurmuĢ (17) yaĢamını yitirdi.
17 Ekim günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı KamıĢlı Köyü kırsalında patlama mayına basan çoban Cebrail
Tuzak (56) ağır yaralandı.
18 Ekim günü Erzurum‟un Yakutiye Ġlçesi‟nde, arazide bulduğu cismin elinde patladığı Harun Kızıl (19) adlı genç
vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralandı.
KahramanmaraĢ‟ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesinin Çınarlı köyünde 4 Kasım günü, Halil Sarıkaba (55) adlı
kiĢi, askeri mühimmatın yer aldığı tatbikat alanında metal hurda topladığı sırada bir havan mermisinin patlaması
sonucunda vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralandı.
Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, 30 Kasım günü Siirt ili Pervari ilçesi dağlık arazi kesiminde
hayvan otlatan bir vatandaĢın sebebi bilinmeyen patlama sonucu yaralandığı belirtildi.
6 Aralık günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır‟ın Silavan Ġlçesi‟ne bağlı
Demirkuyu Köyü‟nde hayvan otlatan bir köylünün, sebebi bilinmeyen patlama sonucu yaralandığı ve Dicle
Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edildiği belirtildi.
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X. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR
17 Mart günü, Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde 1 vatandaĢ PKK militanları tarafından kaçırıldı.
(Genelkurmay Web)
18 Mart günü Bursa‟da, CHP Genel BaĢkanı Deniz Baykal‟ın seçim mitingi öncesinde Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne
bağlı polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde polis ekibinin kimliklerini sorduğu 2‟si erkek 3 kiĢinin silahla ateĢ
açması sonucu polis memuru Ġsmail Özmek (35) yaĢamını yitirdi. Saldısı sonrasında yakalanan bir kiĢinin MLKP
üyesi olduğu, adının Ender Bulhaz Aktürk olduğunu ileri sürüldü.
27 Nisan günü Ġstanbul Bostancı‟da, polisin bir eve yaptığı baskında bir kiĢi bomba ve silahlarla karĢı koydu.
YaklaĢık altı saat sürren çatıĢma sırasında BaĢkomiser Semih Balaban ile operasyonu izleyen Mazlum ġeker (16)
yaĢamını yitirdi. Olayda NTV kameramanı Ġlhan Kandaz‟la birlikte 7 polis de yaralandı.
29 Nisan günü Bilkent Üniversitesi‟nde, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk‟e intihar saldırı giriĢiminde bulunuldu.
Hukuk Fakültesi‟ndeki dersine girmek üzere olan Hikmet Sami Türk‟ün peĢinden sınıfa giren D.A. adlı kadın intihar
eylemcisi üzerindeki düzeneğini patlatmaya çalıĢtı ancak düzeneğin patlamaması sonucu karnından yaralanan
D.A. yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
17 Haziran günü Tunceli-Ovacık karayolunda bir aracı durduran HPG militanları, Karakol inĢaatında çalıĢtıkları
gerekçesiyle Selahattin Karayel ve Kadir Çongar adlı kiĢileri kaçırdı. YaklaĢık bir ay PKK‟nın elinde tutulan Karayel
ve Çongar, kaçırıldıkları Venk Köprüsü civarında serbest bırakıldı.
19 Temmuz günü Hakkari'nin Çukurca ilçesi KamuĢak köyü yakınlarında “askerlere aracıyla malzeme taĢıdığı”
gerekçesiyle Ģoför Senar EdiĢ (28) PKK militanları tarafından kaçırıldı. EdiĢ, 21 Temmuz günü serbest bırakıldı.
26 Ağustos günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Kekliktepe Bölgesi'ndeki bir taĢ ocağına bir grup tarafından baskın
düzenlendi. TaĢocağındaki bir iĢ makinesini ateĢe veren grubun 3 iĢçiyi de yanların alarak götürdü.
5 Ekim günü Hakkari'de, kendisini ziyarete gelen iki ağabeyiyle birlikte Depin bölgesine pikniğe giden bir polis
memurunun aracına açılan ateĢ sonucu polis memuru Engin Açıkgöz ile ağabeyleri Sabri Açıkgöz ve Sadi Açıkgöz
yaĢamını yitirdi.

XI. KUŞKULU ÖLÜMLER
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar Sınır Bölüğü‟nde askerlik yapan Burhan Güzelaydın‟ın (22) 30 Ocak günü
intihar ettiği iddia edildi. 30 Ocak akĢamı kurĢunla intihar ettiği belirtilerek Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
ve 31 Ocak günü yaĢamını yitiren askerin babası M. ġirin Güzelaydın, ĠHD Hakkari ġubesi'ne baĢvurarak terhisine
2 ay kalan oğlunun sürekli dayak yediğini ve tehdit edildiğini belirterek oğlunun karakol komutanı tarafından
öldürüldüğünü iddia etti. Baba Güzelaydın Hakkari Cumhuriyet Savcılığı ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne
baĢvurarak oğluna otopsi yapılmasını istedi. Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yapılan ve hazırlanan 'Ölü
Muayene ve Otopsi Raporu'nda Güzelaydın'ın omzundan ateĢli silahla yaralandığı ancak bu yaralanmanın
öldürücü boyutta olmadığı belirtildi. Raporda ayrıca otopsi için göğüs kafesi açılan Güzelaydın'ın sol göğüs
boĢluğunda 7 adet kaburganın kült travmaya (sert bir cisimle darp) bağlı olarak hasar gördüğü, sol elinde tırnak
izine uyan kesik, üst dudakta morluk, sağ kaĢ üstünde yarık, sağ kolda, darp izine bağlı morluklar tespit edildiği
ifadelerine yer verildi. Güzelaydın'ın 'intihar etti' ifadelerinin aksine raporda, ölüm nedeni aldığı darbeler sonucu iç
organlarında meydana gelen hasar nedeniyle solunumunun durmasıyla meydana geldiği tespiti yapıldı. Güzelaydın
Ailesi'nin Avukatı Cemal Demir, alınan otopsi raporu ile bir ilke imza atıldığını belirterek, ailenin yaptığı baĢvurunun
ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ni aradıklarını ve hastane yetkililerinin 'Ģüpheli ölüm' beyanı üzerine olayın
takipçisi olduklarını da dile getirdiklerini söyledi. Av. Demir, otopsi raporuyla Güzelaydın'ın bölük içerisinde önce
iĢkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını ardından ise öldürüldüğünün ortaya çıktığını belirtti. Ailenin iddiası
Hakkâri Valiliği tarafından 2 ġubat günü yalanlandı. Valiliğin açıklamasında “30 Ocak 2009 tarihinde Yüksekova
Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı‟na bağlı Çobanpınar Sınır Bölük Komutanlığı‟nda görevli jandarma er Burhan
Güzelaydın, kendisini askerliğe elveriĢsiz hale getirmek için G-3 piyade tüfeği ile sağ omuz boĢluğuna ateĢ ederek
yaralanmıĢtır. Yaralı ere bölük tabibi tarafından derhal tıbbi ilk yardım yapılmıĢ ve Yüksekova‟dan kalkan ve içinde
2 doktor bulunan helikopter ile yaralı er Yüksekova Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıĢtır. Ancak tüm
çabalara rağmen kurtarılamamıĢtır” denildi. DTP Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, Güzelaydın'ın ölümüyle ile ilgili
10 ġubat 2009 BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM BaĢkanlığı'na verdiği soru
önergesinde, Jandarma Er Burhan Güzelaydın'ın ölümüyle ilgili iddiaları sordu. Geylani, BaĢbakan Erdoğan'a
'Olayın intihar olduğu yönündeki iddialara iliĢkin hangi somut deliller mevcuttur?'sorusunu yöneltti. Milli Savunma
Bakanı Vecdi Gönül de Geylani'ye konuyla ilgili olarak Van Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri
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Mahkemesi Ağrılı Jandarma Er Burhan Güzelaydın'ın ölümüyle ilgili “gizlilik ve bilgi kısıtlaması” kararı aldığını
aktararak soru önergesine yanıt vermedi.
Van ili Özalp Ġlçesi'ne bağlı Aksorguç (Velecani) Köyü'nde ikamet eden ve 4 ay önce askerliğini yapmak üzere
ġanlıurfa 20. Zırhlı Tugay 1. Tank Taburu Karargah Bölüğü'ne teslim olan Seyfettin Berk isimli askerin 6 Mart günü
intihar ettiği iddia edildi. Berk ailesi, ise Seyfettin‟in intihar etmediğini iddia ederek, çocuklarının son olarak 6 Mart
günü ailesini arayarak durumunun iyi olduğunu ve kendisine para gönderilmesini istediğini, telefon görüĢmesinin
üzerinden 10 saat geçtikten sonra bölükten aileyi arayan askerlerin Berk‟in intihar ettiğini belirterek cenazeyi
kendilerine teslim ettiğini belirtti.
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi Dicle Mahallesi ġahin Sokak'ta ikamet eden bir kadın 11 Mart günü kirasını almaya giden
evsahibi tarafından ölü olarak bulundu. Evde bulunan cesedin üzerinde bulunan Suriye ecnebilerine verilen nüfus
cüzdanına göre, Ģahsın M.B.`nin üçüncü eĢi 29 yaĢındaki Fatma ġ. olmasından Ģüphe ediliyor. Nusaybin polisi,
olayla ilgili ilçede geniĢ çapta soruĢturma baĢlatırken, bir yandan da evi kiralayan M.B.`ye ulaĢmaya çalıĢıyor.
Hakkari Dağ Komando Tugayı, 5. Komanda Taburunda askerliğini yapan ve 3 ay önce asker olduğu öğrenilen
ġehsuvar Salmanoğlu (28), 3 Nisan günü devriye görevi sırasında geçirdiği kaza soncu bir askerin öldüğü
açıklandı. Salmanoğlu, memleketi MaraĢ'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Erler Köyü Yatılı Bölge Ġlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi C.U. 7 Nisan günü
pansiyondaki yatağında ölü halde bulundu. C.U.'nun sabah saatlerinde yatağından kalkmaması üzerine arkadaĢları
durumu okul idarecilerine iletti.
23 Nisan günü Ġstanbul‟da, Kumkapı‟daki barlarda konsomatrislik yapan Türkmenistanlı Jemal Atajanova (23),
Bosfor Oteli‟ndeki odasının banyosunda tesisat borularına çarĢafla asılı halde bulundu. Polis ekipleri, 1.74 metre
boyundaki Jemal‟in 1.65 metre yüksekliğindeki borularda intiharını Ģüpheli buldu.
17 Mayıs 2009‟da Kayseri‟de Salih Ergil (22) daha önceden çalıĢtığı ve alacağı olduğu iddia edilen bir fabrikayı
basarak fabrika çalıĢanlarını rehin aldı. Fabrika etrafında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, gazeteciler de
dahil görevliler dıĢında kimseyi fabrikaya yaklaĢtırmadı. Fabrikada rehin aldığı kiĢileri serbest bıraktıktan sonra ikna
edilemeyen iĢçinin, kalaĢnikof silahla intihar ettiği belirtildi. Bu sırada, fabrikadan ayrılan Ergül'ün yakınları
“Oğlumuzu vurdular” diye bağırarak bölgeden uzaklaĢtı.
Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na er olarak görev yapan Mardin Kızıltepe doğumlu Abdullah
Çaçan'ın (22) 25 Mayıs günü elinde el bombasının patlaması sonucu yaĢamını yitirdiği iddia edilerek, ailesine ölüm
haberi verildi. Çaçan'ın cenazesi Kızıltepe'ye doğru yola çıkarılırken, baba Hacı Nuri Çaçan ise oğlunun ölümünün
Ģüpheli olduğunu öne sürdü. Baba Çaçan, 'Oğlumun tezkeresine 3 ay kalmıĢtı. Su deposunun yanında görevli
olduğunu biliyorduk. Askeri yetkililer bana 'Elinde el bombası patladı ve öldü' dediler. Bu Ģüphelidir. Oğlumun elinde
ne iĢi var el bombası anlamıyorum. Gerekli hukuki giriĢimleri baĢlatacağım' dedi.
Giresun‟un Görele Ġlçesi'nde 18 Haziran günü, 12 Haziran günü karnesini aldığı günden bu yana kayıp olan lise
öğrencisi Nazile Tütüncü'nün (17) cesedi evlerine yaklaĢık 500 metre uzaklıktaki fındıklıkta bulundu. Karnesinde 5
zayıf olduğu öğrenilen Tütüncü‟nün vücudunda saçma yaraları olduğu, cesedinin yanında da bir av tüfeği
bulunduğu, karnesindeki zayıf notlar nedeniyle intihar etmiĢ olabileceği ileri sürüldü. Nazile Tütüncü‟nün cesedi,
kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi.
20 Haziran günü Elazığ`ın Karakoçan Ġlçesi`ne bağlı Kavalcık köyü Jandarma Karakolu`nda, nöbet tutmak için
nöbet yerine gidener Serdar Kurt, nöbeti devralacağı ve adı öğrenilemeyen arkadaĢının silahının kazayla ateĢ
alması sonucu vücuduna isabet eden kurĢunla yaĢamını yitirdi. Kurt`un cenazesi Elazığ Asker Hastanesi`ne
kaldırılarak otopsi yapılırken, olayın kaza sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan, aile askeri töreni kabul
etmeyince korucu ve askerler cenazeye el koydu ve Kurt'u köy mezarlığında defnetti.
3 Temmuz günü Denizli'de, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki 3 yıllık tedavisinin ardından iki
hafta önce ağabeyi Gökhan Argun'un Denizli KarĢıyaka Mahallesi'ndeki evine yerleĢen Sevil Argun (37) yatağında
bilekleri ve boğazı kesilmiĢ olarak ölü bulundu. Otopsi raporunda ölümün Ģüpheli görüldüğünün belirtilmesi üzerine,
ağabey Göksel ile eĢi Filiz Argun polis tarafından gözaltına alındı. Göksel Argun'un polis merkezinde verdiği
ifadede, kardeĢinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Ağabey ve eĢi, iĢlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede
serbest bırakıldı.
Yalova'da askerlik görevini yapan Batman nüfusuna kayıtlı Sait Özdemir‟in 7 Temmuz günü üzerine zimmetli olan
otomatik silahıyla intihar ettiği iddia edildi. 16 aydır askerlik yapan Özdemir‟in ailesi, çocuklarının ölüm haberinin
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telefondan kendilerine iletildiğini, çocuklarının herhangi bir sorunun olmadığını, yaklaĢık 10 gün önce telefonla
görüĢtüklerini, askerliğinin bitmesine 2 ay kaldığını belirterek çocuklarının intihar etmediğini öne sürdü.
ġırnak ili Ġdil'in bağlı Çığır (Serêkaniyê) Köyü'nde çobanlık yapan Abdullah Geldi (17) 1 Ağustos günü dağlık alanda
kendisine ait av tüfeği ile arkadan sağ tarafından vurulmuĢ bir Ģekilde bulundu. Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'nın
yaptığı otopsi iĢleminden sonra çoban Geldi'nin cesedi Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde 20 Ağustos günü, 3 ay önce evlenen G.A. (20) isimli genç kadın evde baĢından
vuruldu. 5 gün yoğun bakımda kalan G.A., 25 Ağustos günü yaĢamını yitirirken, yakınları G.A.'nın intihar etmediğini
olayın bir cinayet olduğunu ileri sürdü. G.A.,'nın 3 aylık eĢi olan Mehmetcan Öner'in ise asker kaçağı olduğunu ve
olayla ilgili tutuklanarak, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.
Van'ın ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Yankıtepe Köyü'nün Sarıkök (Sarikok) Mezrası'nda ikamet eden Reyhan ÇalıĢkan (17)
isimli kız çocuğu, 29 Ağustos günü evinde korucu babası Mirbahattin ÇalıĢkan'a ait korucu silahından çıkan
kurĢunla vurulmuĢ bir Ģekilde ölü bulundu. Aile fertleri olayın duvarda asılı silahın yere düĢtükten sonra ateĢlenmesi
sonucu yaĢandığını iddia ederken, olayla ilgili geniĢ kapsamlı soruĢturma baĢlatıldı.
Ağrı‟nın EleĢkirt ilçesinde bulunan 2. Piyade Mekanize Taburu, 1. Mekanize Bölüğü‟nde görevli piyade er Volkan
Kamalak‟ın 3 Eylül günü poligonda atıĢ eğitimi yaparken intihar ettiği iddia edildi. Ölüm haberi Kamalak ailesine 4
Eylül günü bir yarbay tarafından bildirilirken, baba Hayri Kamalak (45), “Benim oğlumun intihar etmesi için bir
neden yok. Oğlumun psikolojisi düzgündü. Bana anlattığına göre bir askerin silahı tutukluk yapmıĢ bu sırada oğlum
poligondan çıkıp intihar etmiĢ. Bu bana mantıklı gelmiyor. Üstelik Ģehitlik beratı veriyorlar. Benim oğlumun gerçek
ölüm nedenini açıklasınlar" dedi. Kamalak, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir resmi belge verilmediğini de
belirtti.
Batman‟da, dokuz yıl önce Ahmet Yıldız ile evlenip Midyat‟a yerleĢen Emine Yıldız (26), 11 Eylül günü evde ölü
olarak bulundu. Yıldız‟n boğazına doladığı iple intihar ettiği iddia edilirken, Savcı intiharı Ģüpheli bulup, kesin ölüm
nedeninin belirlenmesi için Ġstanbul Adli Tıp Kurumu‟na gönderdi. Emine Yıldız‟ın babası Sait GülmüĢ ise, kızının
damadı ve yakınları tarafından öldürüldüğünü ileri sürerek Midyat Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvurdu.
14 Eylül günü Elazığ'a bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında kimliği tespit edilemeyen ve kadına ait olduğu belirlenen bir
ceset bulundu. Kum taĢıyan kamyon Ģoförleri tarafından dere kenarında bulunan cesedin, tanınmaz halde olduğu
ve vücudunun çeĢitli yerleri hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.
18 Eylül günü Adıyaman‟da, Sincik Ġlçesi Çatbahçe Köyü Çavçük Mezrası‟nda ikamet eden Medine Aktay (20),
evinde silahla vurulmuĢ olarak bulundu. Aktay, sevk edildiği Adıyaman Devlet Hastanesi‟nde hayatını kaybetti.
Ölümü Ģüpheli bulunarak soruĢturma baĢlatılan Medine Aktay‟ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna
gönderildi.
ġırnak Valiliği tarafından 2 Ekim günü yapılan yazılı açıklamada, Cizre‟nin Düzova Jandarma Karakolunda 30 Eylül
günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen silah kazasında yaralanan uzman çavuĢ Ahmet Solgun ve jandarma
onbaĢı Ġsmail Yılmaz‟ın hastanede yaĢamını yitirdiği belirtildi. Ahmet Olgun‟un babası Ġdris Solgun ise, 6. Kolordu
Komutanlığı'ndan bir albayın gelerek oğlunun ölümüyle ilgili olayı anlattığını belirterek, "nöbet değiĢimi sırasında
oğlum silahı doldur boĢalt yapıp, silahı baĢına dayayıp ateĢ etmiĢ. BaĢını delip geçen kurĢun yanındaki askere de
isabet etmiĢ. Oğlum kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıĢ. Albay, oğlumun Ģehit olmadığını ancak tören
yapacaklarını söyledi” dedi.
KahramanaraĢ‟ta 3 Ekim günü, jandarma ve polis ekipleri bir ihbar üzerine Aksu Çayı üzerindeki Hasancıklı
Köprüsü altında AyĢe ve Asiye Karaağaç (16) adlı ikizler ile Hamide Karaağaç (23) ve yaĢındaki Emine
Karaağaç‟ın (12) cesetlerini buldu. Kızların, hep birlikte köpründen atlayarak intihar ettiği ileri sürülürken, bazı
görgü tanıkları da kızlardan birinin suya düĢtüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya atladığı iddia edildi.
Cesetler üzerinde herhangi bir ize rastlamayan Adli Tabip, suda boğulma öncesi dıĢ etki ile boğulma emaresi de
bulamadı.
ġırnak'ta 6. Motorlu Piyade Tugayı'nda görevli iken ġırnak merkeze bağlı Gömeç ve Güneyce köyleri arasındaki
bölgede konuĢlu askeri birlikte görevlendirilen Piyade ÇavuĢ Erol Bingöl‟ün 3 Ekim günü meydana gelen silah
kazası sonucu öldüğü iddia edildi. Erol Bingöl, 5 Ekim günü Varto'ya bağlı Sazlıca Köyü'nde ailesinin tepkisi
üzerine askeri tören düzenlemeden toprağa verilirken anne Kudret Bingöl, oğlunun kendisini iki hafta önce telefonla
aradığını ve “anne beni kesinlikle öldürecekler” dediğini iddia etti.
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Tunceli'nin merkeze bağlı SarıtaĢ Karakolu'nda askerlik yapan piyade er Murat Oktay Can'ın (20) 5 Ekim günü
tabancayla intihar ettiği iddia edildi. 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı‟ndan Can‟ın intihar ettiği açıklanırken,
baba Oktay Can cenazede oğlunun ölüm nedenini henüz bilmediğini belirtti. Anne Gülfidan Can ise “'Ġntihar etti
diyenler yalan söylüyor. Oğlum Ģehit oldu” dedi.
14 Ekim günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Akif EpgüneĢ, oğlu Menfi EpgüneĢ‟in (1988), Ağrı
Doğubeyazıt‟ta askerliğini yaptığını, 12 Nisan 2009 tarihinde oğlunun hastalanıp hastaneye kaldırıldığını ve 13
Nisan günü de öldüğünü öğrendiklerini, oğlunun vücudunda herhangi bir darp izi olmadığını belirterek hukuki
yardım talep etti.
Adana'da 16 Ekim günü, Songül T. (21) adlı kadın çocukları 3 yaĢındaki Sümeyya ve 2 yaĢındaki Yasir ile birlikte
evinde boğulmuĢ olarak bulundu. Songül T.'nin çocuklarını öldürüp ardından da tülbentle kendi boğazını sıkarak
intihar etmiĢ olabileceği üzerinde durulurken Cinayet Bürosu dedektifleri, olay günü KahramanmaraĢ'a giden eĢi
Salih T.'yi gözaltına aldı.
21 Ekim günü Bitlis'in Mutki Ġlçesi‟nde, TaĢboğaz Köyü'nde oturan iki çocuk annesi A.K. (29), evinde karnında
KalaĢnikof tüfekle vurulmuĢ olarak bulundu. Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybederken,
A.K'nin korucu eĢine ait tüfekle intihar ettiği ileri sürüldü.
Trabzon 48‟inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanlığı Boztepe Askeri KıĢlası‟nda askerlik yapan piyade er Orhan
Mutlu‟nun (21) 28 Ekim günü nöbet sırasında kendi tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. KahramanmaraĢ nüfusuna
kayıtlı Mutlu‟nun cesedi Adli Tıp Kurumu‟nda incelendi. Göğüs bölgesinden ve çok yakın mesafeden tek mermi
yarası aldığı öğrenilen er Orhan Mutlu‟nun tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çektiği ve intihar ettiği belirtildi. 11
Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran A.K. isimli Ģahıs ise, Orhan Mutlu‟nun ailesini arayan askeri
yetkililerin ailenin gidip cenazeyi almak istemesine izin vermediğini, cenaze sırasında ailenin cenazeye
yaklaĢmasına da izin verilmediğini, yetkililerin verdiği madalya ve paranın aile tarafından kabul edilmediğini, ancak
ölen askerin korucu olan amcasının madalya ve parayı kabul ettiğini, korucu olan amca nedeni ile ailenin hiçbir
yere Ģikayet ve hukuki baĢvuruda bulunmadığını, bir görgü tanığının cenazenin arkasında kurĢun izi olduğunu
aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti.
16 Kasım günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'nde, Gülyazı (Bêcıh) Köyü'nde ikamet eden Evin Encu (27) adlı kadın, eĢi
Fikret Encu'ya ait korucu silahıyla vurulmıĢ olarak bulundu. Ağır yaralı olarak ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Encu‟nun intihara mı teĢebbüs ettiği, yoksa baĢkası tarafından mı vurulduğu bilinmiyor.
ġırnak'ta askerlik yapan 1989/1 tertip Piyade Er Sedat Horuz'un (21) 27 Kasım günü ateĢli silahla intihar ettiği iddia
edildi. Horuz‟un babası Sedat Horuz, oğlunun intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını belirterek, “Bir ay önce
abisinin düğününe katılmak için gelmiĢti. Telefonda da konuĢuyorduk, ne maddi ne de askerlikle ilgili bir sorunu
vardı” diyerek, olayın araĢtırılmasını istedi.
29 Kasım günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, Mevlide Garan (22) adlı kadının Cudi Mahallesi'nde bulunan Caferi Sadık
Kayalıkları'ndan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Garan'ın ölmeden 2 gü önce ailesi tarafından Ģiddete maruz
kalması üzerine evden kaçtığı belirtilirken, bazı görgü tanıkları Garan'ın annesinin "Bu namus meselesidir, kimse
karıĢmasın" dediğini, bazı görgü tanıkları da Garan'ın vücudunda darp izleri olduğunu ve ensesinde zorlanma
sonucu oluĢan izlerin olduğunu ileri sürdü.
11 Aralık günü MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, Nurettin Köyü'nde ikamet eden Y.P (14) adlı kız çocuğu, eĢarbıyla kilerin
tavanında asılı olarak bulundu. Kız çocuğunun tecavüze uğradığı saptandı. Jandarma, Y.P nin tecavüze uğradıktan
sonra öldürülmüĢ olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.
14 Aralık günü Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Dilan Gezginci (7) adlı kız çocuğu elbise askılığına asılı halde
bulundu. Ailesi tarafından “intihara kalkıĢtığı” denilerek hastaneye sevk edilen küçük kız yaĢamını yitirirken, baba
Sinan Gezginci bir ay önce Nusaybin‟in Çatalözü köyüne geldiklerini ve kızının elbise askılığına kendini asmak
istediğini ve hastaneye kaldırdıklarını iddia etti.
Tunceli'nin Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı'nda kısa dönem askerlik yapan ġakir BağıĢ (25) adlı askerin 8 Aralık
günü nöbet dönüĢü bilinmeyen bir nedenle silahıyla intihar ettiği iddia edildi. BağıĢ‟ın ölümüne iliĢkin olarak 8.
Kolordu Komutanlığı soruĢturma baĢlatırken, 22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Raife Koç kuzeni
ġakir BağıĢ‟ın askerde intihar ettiği konusunda ailesinin kuĢkulu olduğunu, BağıĢ‟ın vurulmuĢ olabileceğini
düĢündüklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
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KKTC`de askerlik yapan muhabere er Güven Atay‟ın 27 Aralık günü Gazimagosa kentindeki birliğinde silahla
intihar ettiği iddia edildi. Baba Taner Atay, oğlunun intihar etmesini gerektirecek herhangi bir ruhsal sorunu
olmadığını belirterek, “Biz onu buradan sağlıklı bir Ģekilde askere yolladık. Hiçbir ruhsal problemi yoktu ama bize
„oğlunuz intihar etti' haberini ulaĢtırdılar. Ölümü hakkında Ģüphe duyduk. Çünkü atıĢ alanında hedef talimi yaparken
intihar etmiĢ olamaz” dedi.
Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde 31 Aralık günü, Kızlar köyünde ikamet eden Mustafa Tokdemir (9) isimli çocuk evde
bulunan tabanca ile ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. Tokdemir‟in silahla oynama sonucu mu öldüğü yoksa baĢkasının
mı ateĢ etiği öğrenilemezken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp kurumuna sevk edildi.

KuĢkulu Ölüm Davaları
Elazığ'da askerlik yaptığı sırada çıkan çatıĢmada hayatını kaybettiği iddia edildikten sonra, askeri savcılığın
yürüttüğü soruĢturma sonucunda “8 Eylül 2008 tarihinde askerliğe elveriĢsiz hale gelmek için kendini yaraladığı ve
sonrada öldüğü” belirtilen Jandarma Komando Er Ali Yüksel'in ailesi ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı.
ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine 395 bin TL'lik manevi tazminat açan Yüksel ailesinin avukatları dava dilekçesini ġanlıurfa
Ġdare Mahkemesi aracılığıyla Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi'ne gönderdi. Avukatlar Hikmet Delebe ve Necati
Çevirici tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Ali Yüksel'in 8 Eylül 2008 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesi'ne
bağlı Çan köyüne bağlı KızıltaĢ bölgesinde, 'Teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu Ģehit edildi' haberinin rütbeli
asker tarafından Yüksel ailesine iletildiğini, ardından ailesinin de katılımıyla er Yüksel için askeri cenaze töreni
yapıldığı ve bu törende baĢta CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan baĢta olmak
üzere askeri yetkililerin baĢsağlığı mesajları gönderdiğini, Yüksel'in ölümünden 5 ay sonra Kara Kuvvetleri
Komutanlığı 8'inci Kolordu Komutanlığı Elazığ Askeri Savcılığı tarafından yapılan soruĢturma çerçevesinde er
Yüksel'in, 'Ģehit düĢmediği', tam tersine 'Askerliğe elveriĢsiz hale gelmek için kendini yaraladığı ve daha sonra
öldüğü'ne iliĢkin kararın aileye tebliğ edildiği belirtildi. Dilekçede, Yüksel'in ailesinin yoksulluk sınırının altında
yaĢadıkları için adli yardım talep ettikleri kaydedildi.

XII. İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA
XII.1. Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Hasan Oyan
21 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hasan Oyan, Seyrantepe sentinde polis otosuna
yapılan saldırıdan sonra evine baskın düzenlenip gözaltına alındığını, baskın sırasında evden bazı eĢyalarınun da
polislerce alındığını, serbest bırakıldıktan sonra bunların bir kısmının kendisine geri verildiğini ancak tutanağa
geçirilmeyen ve oğluna ait diploma, foto albümü ve hesap defterinin geri verilmediğini, Savcılığa bu durumu
bildirdiğini, konuda TEM‟e baĢvurması grektiği belirtilmesi üzerine buraya gittiğini, kendisine “tutanakta böyle bir
Ģey yok” dendiğini, “olmayabilir ama siz aldınız” demesi üzerine bir polis memurunun “hiçbir Ģey ispatlayamazsın”
diyerek kendisine yumruk attığını ve tehdit ettiğini belirtti.Oyan ayrca, gözaltındayken ailesinin kendisi için 100 YTL
yatırdığını ancak kendisine 80 YTL verildiğini belirtti.
ġenol Topçu
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 24 Ocak günü Rize ziyareti sırasında Güneysu Ġlçesi‟nin Pazarköyü Mevkii‟nde
yolun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Erdoğan'ın korumalarıyla tartıĢtığı ve konvoyun geçtiği sırada Erdoğan'a hakaret
ettiği iddia edilen ġenol Topçu‟nun (35), korumalar tarafından dövülerek minübüsten aĢağı indirildiği ve önce polise
ardından da jandarmaya teslim edildiği iddia edildi. Topçu'nun babası Fahri Topçu, oğlunun gözaltına alındığı
sırada kolunun incindiği belirtti.
Maznun Tufan
17 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Maznun Tufan, abisinin 27 Haziran 2008 tarihinde
trafikte kırmızı ıĢık ihlali nedneiyle polislerle tartıĢtığını ve daha sonra tutuklanarak cezaevine konulduğunu, abisinin
2 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmasına rağmen polislerin kendilerini sürekli olarak rahatsız ettiğini,
16 Ocak günü saat 21.00 civarlarında evinin önünde polisler tarafından gözaltına alınarak dövülerek karakola
götürüldüğünü belirtti. Tufan, gözaltında önce ġehitlik Karakolu‟na, sonra Huzurevleri Karakolu‟na, oradan da
cezaevine götürüldüğünü, karakolda hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kadınla yüzleĢtirildiğini, kadının kendisini “evet
budur” diyerek teĢhis ettiğini, ancak o saatte dershanede olduğu için serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardın
talep etti.
Erhan Ergül, Zafer Güney ve Fırat Yurt
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24 Ocak günü Van‟da “Zaman gazetesinin Van bürosuna molotofkokteyli atmak" iddiasıyla gözaltına alınan ve
emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılan Erhan Ergül, Zafer Güney ve Fırat Yurt isimli öğrenciler,
gözaltında kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürdüler.
Cemal Yavuz, Süleyman Uran, ġükrü Pamukçu ve Metin DaĢlı
27 Ocak günü Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi DiĢ Hastalıkları Bölümünde, özel güvenlik görevlileri ve
polis arasında yaĢanan tartıĢma sonucu çıkan kavgada özel güvenlik görevlileri Cemal Yavuz ve Süleyman Uran
ile olay yerinde bulunan ġükrü Pamukçu ve Metin DaĢlı adındaki vatandaĢların polis tarafından darp edildiği iddia
edildi. Polisler olayın ardından 4 kiĢiyi gözaltına alarak Sağlık Karakolu'na götürdü. Daha sonra Bağlar Sağlık
Ocağı'na götürülen yaralılardan Cemal Yavuz iç kanama Ģüphesiyle Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Servisine
kaldırılarak müĢahede altına alındı. Mağdurlardan Metin DaĢlı 28 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda
bulunarak Ģu beyanda bulundu; “Beni karakolda beni hemen giriĢ kapısının orda elim arkada kelepçeli bir Ģekilde
tuttular. Aradan 5 – 10 dakika geçtikten sonra 3 kiĢi daha getirdiler. Bunlar DiĢ Hastanesinde çalıĢan güvenlik
görevlileriydi. Onların da ağzı burnu kanıyordu. Onların da eli arkadan kelepçeliydi. Onları benim gözümün önünde
dövmeye baĢladılar. Ben araya girmeye çalıĢtım çünkü yaklaĢık 20 kiĢi eli arkadan kelepçeli iki kiĢiyi yerde
tekmeleyerek vuruyorlardı. Polislerden biri bana doğru sabır sabır „sıra sana da gelecek‟ diyerek küfür etti. Ve bana
doğru gelerek bana küfür ederek beni dövmeye baĢladılar. O dövünce orda bulunan diğer polis memurları da beni
dövmeye baĢladılar. Aralarında birinin omzunda sanırım 3 yıldız olan beyaz saçlı biri de vardı. Beni döven bu
polislerin hepsini görsem tanırım. Beni dövdüklerinde elim arkadan kelepçeliydi. Ġçlerinden biri silah kabzası ile
sırtıma vurdu vurur vurmaz yüz üstü yere düĢtüm. Yüzüme doğru tekme atmaya baĢladılar. Yüzümün her tarafına
tekmeler gelmeye baĢladı. Her iki gözüm ĢiĢti ve morardı. Burnuma çok sayıda tekme darbesi aldım.”
Mevlüt Bağrı
2 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Mevlüt Bağrı, “9 Ocak günü sebze haline doğru yoldan
yürürken TEM ġube polisleri tarafından gözaltına alındığını, kendisine gösterilerde taĢ atan çocukların adlarının
sorulduğunu, bilmeyince saatlerce dövüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti.
M.B.
“Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto etmek” amacıyla Van Hacibekir Mahallesi'nde 26 Ocak günü
yapılan eylemin ardından gözaltına alınan M.B. (13) isimli çocuk, gözaltında kendisine kaba dayak atıldığını ve
muhbirliğe zorlandığını iddia etti. M.B. Ģu beyanda bulundu; “Yakalandığım andan itibaren tekme tokat dövülmeye
baĢlandım. Beni yakalayan polisler kolumu bükerek karnıma ve sırtıma tekme ile vurdular. Polisler ıĢıkları
söndürerek üzerimi arama bahanesiyle vücudumun çeĢitli yerlerine dokunarak beni taciz ettiler. Bir polis bana
'Senden iğrenmiyorum sana tecavüz ederim!!' diyordu sürekli. Devamlı olarak benden eyleme katılan 15 kiĢinin
ismini vermemi istediler. Ben de korkudan onlarla mahalleye gittim ve araba içinde her gün sokakta oynadığım 15
arkadaĢımın ismini verdim.”
Metin Sevi
ĠHD Hakkari ġubesi'ne baĢvuran YDG-M Üyesi Metin Sevi, 12 ġubat günü akĢam saatlerinde kendisini takip eden
polisler tarafından kaba dayaktan geçirildiğini iddia etti. Sevi, Ģu beyanda bulundu; "Benim iĢyerime gelen polisler
benden biraz eĢya aldılar. Daha sonra beni takibe alarak ara bir sokakta tutup dövmeye baĢladılar. Uzun süre beni
dövdükten sonra Emniyet Müdürlüğü‟ne götürdüler. Burada uzun süre polisler tarafından tartaklandıktan sonra
hiçbir iĢlem yapmadan beni serbest bıraktılar.”
Tacdin Bakla
13 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Tacdin Bakla, 13 ġubat 2009 tarihinde saat 09.30‟da Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi okul bahçesinde aynı okulda olan öğrencilerle kavga ettiğini, daha sonra okuldaki
jandarma tarafından gözaltına alındığını ve gözaltında iĢkenceye maruz kaldığını, kendisi ve arkadaĢına 69 TL
ceza verildikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
S.T.
Adana'da 2009 ġubat ayında gözaltına alınarak tutuklanan ve Mayıs ayında tahliye edilen S.T. gözaltında iĢkence
ve tacize uğradığını iddia etti. S.T., Adana'nın merkez Yüreğir Ġlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 ġubat'ta
“Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek için yapılan eyleme katıldığı” gerekçesiyle
tekme tokat yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığını, 3 gün boyunca tutulduğu Adana Emniyet Müdürlüğü
TMġ‟de küfür hakaret ve dayağa maruz kaldığını, yine polislerin tacizine uğradığını iddia etti. S.T. Ģu beyanda
bulundu; “Gözaltına alınırken sivil ve çevik kuvvet polisleri beni tekme tokat dövdü. 3 gün gözaltında kaldım.
Gözaltındaki birinci gün, gece bir sivil polis geldi beni nezaretten aldı. Bana savcılığın el yazımı istediğini söyledi.
Beni bir odaya götürdü. Orada bir kağıda yazı yazmamı istedi. Oturdum, ancak ayakta yazmamı istedi. Sonra bana
'hap getireyim mi sana?' diye sordu. Ben de ağrı kesici anladım ve 'yok' dedim. Bana 'o bildiğin haplardan değil.
Bunu içtin mi? kafan güzel oluyor' dedi. 'Nasıl devletsiniz böyle Ģeyleri halka veriyorsunuz' dediğim de sesime çok
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sayıda polis geldi. Gelen polislere bunları söyledi. Onlar da 'yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun' deyip, beni nezarete
attılar.” Gözaltında ikinci gün gece saat 03.30 sularında yine kendisinin nezaretten alındığını ve orta boylu, esmer,
kıvırcık hafif uzun saçlı, kirli sakallı bir polisin olduğu odaya götürüldüğünü söyleyen S.T., 'Odada benim etrafımda
gidip geliyordu. Bana eliyle tacizde bulundu, dokunmak istedi. Ben de bağırıp çağırdım. Bana 'ne kadar asi ve
hırçınsın' dedi. Sinirlerim bozuldu. Bağırınca odaya baĢka polisler geldi onlara 'köpeğiniz bana saldırdı' deyince
beni dövüp nezarete attılar” dedi. Son olarak kendisinin emniyet amirlerinin de bulunduğu bir odaya götürüldüğünü
belirten S.T. “Bana 'seninle bir anlaĢma yapacağız. Seni serbest bırakacağız. Ama bizimle çalıĢacaksın. Partideki
çalıĢmaları bize aktaracaksın. Ev, araba, para ihtiyacını ve güvenliğini sağlayacağız' dediler. Ben de 'yoldaĢlarıma
ihanet etmem' deyince onlar da 'tamam git sürün' dediler” dedi.
C.S. (14), S.Ö. (14), S.S. (14), S.Y.(14), Ö.S.(14), F.E. (14) ve R.K. (14)
15 ġubat günü Mersin‟de gözaltına alınan 7 çocuk gözaltında iĢkence gördüklerini iddia etti. C.S. (14), S.Ö. (14),
S.S. (14), S.Y.(14), Ö.S.(14), F.E. (14) ve R.K. (14) adlı çocuklar, gözaltında tutuldukları 3 gün boyunca gördükleri
iĢkence ve kötü muameleden ötürü vücutlarında darp izi oluĢtuğunu savunarak polis memurları hakkında suç
duyurusunda bulundu. Gözaltına alınanlardan C.S. (14), “beni ve komĢu çocuklarını gözaltına aldıklarında coplarla
kafamıza vurdular. Bize küfür ettiler” dedi. B.Ö. (14) ise, “bizi karanlık bir odaya götürüp orada dövüyorlardı. Sürekli
suçu kabul etmemiz için bize baskı yapıyorlardı. Ellerindeki elektrik çıkartan cihazla bizi tehdit ediyorlardı” dedi.
Kadri NumaĢ
15 ġubat günü Van‟da, Kadri NumaĢ isimli kiĢi Yüniplik Mahallesi'nde Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıl dönümünü
protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüĢten sonra polislerin mahallede evlere baskın düzenlediğini, baskın
sırasında, "Göstericiler sizin camlarınızı kırmadı, siz de onlardansınız" diyerek önce iĢyerinin sonra evinin camlarını
kırdığını, itirazda bulunduğu sırada polislerin kendisini tartakladığını, evdeki insanları zorla gözaltına almaya
çalıĢtığını ve kendilerine hakaret ettiklerini iddia etti.
Meliha KızıltaĢ
15 ġubat günü Van‟da, Yüniplik Mahallesi'nde Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıl dönümünü protesto etmek amacıyla
yapılan yürüyüĢten sonra polislerin mahallede baskın düzenlediği evlerin birinde ikamet eden Meliha KızıltaĢ,
polisin baskın sırasında camdan evin içerisine gaz bombası attığını iddia etti.
Y.A. (17), M.D. (14), Ġ.Ö. (16)
15 ġubat günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde DTP‟nin seçim bürosunun açılıĢının ardından gözaltına alınan
Y.A. (17), M.D. (14), Ġ.Ö. (16) karakolda iĢkence ve kötü muamele gördüklerini savundular. 3 çocuk, polis
memurlarının kemer ve palaskalarla kendilerine vurduğunu ifade etti.
M.A.
“Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle Adana'da 14 ġubat 2009 tarihinde yapılan
gösterilere katıldığı” gerekçesiyle tutuklanan M.A. (16) gözaltına iĢkence gördüğünü iddia etti. . 3,5 ay Pozantı M
Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'nde kaldıktan sonra 25 Mayıs günü Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruĢmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen M.A, gözaltına alındıktan sonra polis aracında demir
çubuklarla dövüldüğünü, sonra TMġ‟ye götürüldüğünü, 2 günlük gözaltı sırasında sürekli hakarete uğradığını ve
dövüldüğünü, daha sonra önce Adli Tıp'a ardından Çocuk ġubesi'ne götürüldüğünü belirtti.
Mehmet Fidan
ġırnak ili Ġdil ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü
yapılan protesto gösterisinde gözaltına alınan Mehmet Fidan‟ın Ġdil Emniyet Müdürlüğü'nde kaba dayağa maruz
kaldığı ve bu dayak sırasında sol kulak zarının patladığını ileri sürdü. Hastaneden alınan doktor raporunda, Fidan'ın
çenesinde 2 zedelenme, sıyrık, sol dirsek üzerinde ağır ĢiĢlikler mevcut olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Fidan'ın
iĢitme kaybı tarifi yaptığı ve bunların basit tıbbi müdahalelerle giderilebileceği kaydedildi. Fidan‟ın ablası Zeynep
Fidan (22), protestonun yapıldığı gün dıĢarıda ateĢler yakıldığını ve o esnada kardeĢinin dıĢarı çıktığını belirterek,
polislerin gaz bombaları kullanarak eylemci gurubu kovalarken kardeĢinin de paniğe kapılıp kaçmaya baĢladığını,
kardeĢinin bir eve girdiğini ve polislerin kendisini gözaltına aldığını, kardeĢinin hem sokakta hem de gözaltında
dövüldüğünü iddia etti.
Mehmet GüneĢ ve Aydın Dinç
Diyarbakır‟da 15 ġubat 2009‟da Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle meydana
gelen olaylarda gözaltına alınan Mehmet GüneĢ (63) ve Aydın Dinç (20) gözaltında iĢkence ve kötü muameleye
maruz kaldıklarını iddaa ettiler. 15 ġubat günü DTP Ġl binası önünde beklerken polisin aniden saldırdığını ve
kendilerine rastgele vurduğunu belirten GüneĢ, “Bize fırsat vermediler. Aldığım tekmeler sonucunda kaburgalarım
kırıldı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaburgalarım iki yerden kırılmıĢ. Gözlerim, yüzüm, vücudum her tarafım
morarmıĢ durumda” dedi. Mehmet GüneĢ hastanede tedavi altına alınırken, götürüldüğü karakolda yediği dayakla
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kaburgaları kırılan Aydın Dinç‟in tedavisi de Dicle Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi‟nde sürüyor. Dinç‟in kapısının
önünde ise polisler 24 saat nöbet tutuyor. Dinç, “Olaylar çıkmıĢtı ve polisler etrafa saldırıyordu. Ben önce yolumu
değiĢtireyim dedim. Sonra birden bize saldırdılar. Bende korunma amacıyla kendimi bir evin avlusuna attım.
Polisler de kapıyı kırarak avluya girdiler. Ġçeride benim üzerime 6-7 polis saldırdı. Tekmelerle baĢıma, karnıma,
vücudumun her yerine vurdular. KayıĢımdan tutarak beni yerlerde o halimle sürüklediler. Bir yandan sürüklüyor bir
yandan dövüyorlardı” dedi. Yerlerde sürüklenerek bir alana getirildiğini söyleyen Dinç, “Burada da onlarca polis
üzerimize çullandı ve bir daha vurmaya baĢladılar. Yarı baygın bir Ģekilde bizi karakola götürdüler. Burada da
dayak olayı devam etti. Sadece beni değil, gözaltına alınan herkesi dövüyorlardı. Dayaktan fenalaĢınca beni Devlet
Hastanesi‟ne kaldırdılar. Daha sonra durumum daha da kötüleĢince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne kaldırdılar”
dedi.
Ahmet Gezen
16 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Süleyman Gezen, kardeĢi Ahmet Gezen‟in 15 ġubat
günü Melikahmet civarında gözaltına alındığını, 16 ġubat günü TMġ‟den aranarak kardeĢinin durumunun iyi
olmadığının belirtildiğini ve Ģubeye çağrıldıklarını, kardeĢinin gözaltına alınırken polisler tarafından darp edildiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.
A.D.
17 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan G.D., 15 ġubat 2009 tarihinde DTP il binası önünde
yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale sırasında kardeĢi A.D.‟nin bir grup polis tarafından
öldüresiye dövüldükten sonra gözaltına alındığını, kendisini arayan polislerin kardeĢinin yaralı olduğunu ve Tıp
Fakülte‟sinde olduğunu söylediklerini, kardeĢimin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek hukuki yardım talep
etti.
M.A.
17 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubsine baĢvuruda bulunan M.A., 15 ġubat 2009 tarihinde Cezaevi alt köĢede kız
arkadaĢıyla yürürken polislerin attığı gaz bombasından etkilendiğini, bunun üzerine sürekli taktığı poĢuyla kendini
korumaya çalıĢtığını, bu sırada üzerine coplarla gelen polislerin görünce kaçmaya baĢladığını, ancak baĢka bir
polis ekibi tarafından yakalandığını, dövülerek gözaltına alındığını ve Polis Okulu‟na götürüldüğünü, burada da
hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını, okuma yazması olmadığı için önüne konulan bütün belgelere imza
attığını, daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Tayfur BahĢi
Menemen'e bağlı YahĢelli köyünde ikamet eden DTP Ġzmir Ġl Yöneticisi Tayfur BahĢi, 19 ġubat günü, çağrıldığı
Menemen Emiralem Jandarma Karakolu'nda bir uzman çavuĢ tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Ġzmir 10.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürmekte olan ve Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatı üzerine üç adet fotoğraf teslim
etmek için çağrıldığı karakola giden BahĢi, görevli bir uzman çavuĢ tarafından tartaklandığını, ve hakaretlere maruz
kaldığını belirtti. BahĢi, uzman çavuĢun kendisine “ġu meĢhur Tayfur BahĢi sen misin? Seni öldüreceğim, sen
PKK'yi destekliyorsun, seni burada yaĢatmayacağım. Bunu ben yapmayacağım, seni baĢkasına öldürteceğim,
ayağını denk al her an senin tependeyiz” Ģeklinde bana tehditlerde bulunduğunu belirttti.
Sait Tatlı, Gevriye Balican (80), Baki Balican, Abdurrahman Balican ve AyĢe Nergis
20 ġubat günü Ġdil ilçesine bağlı Sırtköy Beldesi'nde Sulak Jandarma Karakolu ve Ġdil Ġlçe Jandarma Karakolu'nda
görevli oldukları iddia edilen JĠTEM elemanları ve askerler tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan Sait
Tatlı, Gevriye Balican (80), Baki Balican ve Abdurrahman Balican, baskın sırasında dövüldüklerini ve hakarete
uğradıklarını iddia etti. Baskın sırasında evde bulunan Leyla Balican (50), 100 yaĢındaki nineleri AyĢe Nergis‟in de
tokatlanarak ve sürüklenerek yatağından kaldırıldığını belirtti.
Metin Abi
25 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Metin Abi, 16 ġubat günü Van Haci Bekir mahallesinde polis
tarafından gözaltına alındığını, burada darp edildikten sonra kimlik bilgilerinin alındığını ve Cumhuriyet Polis
Karakolu‟na götürüldüğünü, burada da bir süre darp edildikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Uğur Gezer
10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Uğur Gezer, birkaç arkadaĢı ile beraber bir grupla kavga
etmeleri sonrası olay yerine sivil polislerin geldiğini, içlerinde bulunan Gürsoy adlı bir polisin kendisini zorla arabaya
bindirmeye çalıĢtığını, itiraz edince dövülmeye baĢlandığını, karakolda bir odaya sokulduğunu, burada diz
çökmeleri için polislerin dirsekleri ile sırtlarına vurduğunu, Gürsoy isimli polisin kendisini daha sonra baĢka bir
odaya götürdüğünü, burada karnına yumruk attığını, yumruğun etkisi ile eğilince “benim karĢımda dik duracaksın,
hazır ol vaziyette duracaksın” dediğini, “Kim olduğumu biliyor musun?” diye sorunca ben “bilmiyorum” yanıtı
verdiğini ve polis memurunun tekrar yumruk attığını belirtti. Gezer, daha sonra diğer arkadaĢlarının olduğu yere
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götürüldüğünü, burada aynı polisin dirseği ile sırtına vurarak yere çökerttiğini, yerde iken kolu baĢına arkadan bağlı
vaziyette alttan yüzüme doğru yumruk attığını ve gözünün yaralandığını, kendisine tekrar “kim olduğumu biliyor
musun?” dediğini, daha fazla dayak yememek için “biliyorum, ağabeyimsin” deyince “ha Ģöyle adam ol” dediğini ve
iki tokat atarak “senin yüzünden elimi kırdım, bu olacak Ģey değil” dediğini ve vurmayı bıraktığını belirtti. Gezer,
kendisini döven polislerden Ģikayetçi olmak için hukuki yardım talep etti.
Murat Beğenir
ġırnak ili Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesinde 15 Mart günü, DTP ġenoba Belde TeĢkilatı'nda çalıĢan Murat
Beğenir (24), DTP'nin 14 Mart'taki seçim turuna katıldıktan bir gün sonra belde cadde ortasında zorla sivil bir
arabaya bindirildiğini ve ġenoba Jandarma Taktik Tugayı'na götürüldüğünü, ardından ġenoba Jandarma Taktik
Tugayı Komutanı Mehmet Aytekin'ın odasına götürüldüğünü, odada komutanın kendisine ilk önce hakaret ettiğini
ve “eğer bir daha DTP'ye gidersen senin için iyi olmaz, niye mitinglere katılıyorsun” diye tehdit ettiğini iddia etti.
Ahmet Karçığa
16 Mart günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Karçığa, 15 Mart günü saat 18.30 sularında MelikĢah
Yurdunun önünde arkadaĢlarıyla birlikte yürürken sivil polis olduğunu söyleyen 4 kiĢinin önlerine geçerek kimlik
istediğini, vermemeleri üzerine gerginlik çıktığını ve hakaret edilerek gözaltına alındığını, “69 TL kabahat cezası”
kesildikten sonra serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Ender Bulhaz Aktürk
18 Mart 2009‟da Bursa‟nın Kestel Ġlçesi‟nde üzerini aramak isteyen bir polis memurunu silahıyla ateĢ ederek
öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak Bursa H Tipi Cezaevi`ne konulan Ender Bulhaz Aktürk 23 Mart günü
rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Aktürk‟ün gözaltında askı, falaka, basınçlı su, kaba dayak, buz üzerinde
yürütme gibi iĢkence yöntemlerine maruz kaldığı ileri sürüldü. Aktürk‟ün avukatı Özlem GümüĢtaĢ, “kaburgalarının
neredeyse tamamı kırık. Vücudunun birçok yerinde yaralar ve çizikler var. Ayakları falakadan dolayı ĢiĢmiĢ
durumda. Durumu oldukça kritik” dedi.
M.S. ve M.B.
20 Mart günü Adana‟da sokakta bira içerek sohbet eden M.S. ile M.B.‟nin, çevreyi rahatsız ettikleri iddiasıyla polis
memurları tarafından dövülerek gözaltına alındıkları bir iĢyerinin güvenlik kamerasının olayı kaydetmesi sonucu
ortaya çıktı. meydana geldi. 20 yaĢlarındaki M.S. ile M.B., aynı gün askere gidecekleri için evlerinin bulunduğu
sokağın giriĢinde oturup bira içerek sohbet etti. Gece 155"i arayan vatandaĢların "Alkol alıp çevreyi rahatsız
ediyorlar" ihbarı üzerine AsayiĢ Ekipler Amirliği ile Bağlar Polis Merkezi Amirliği"nden 2 polis ekibi geldi. Güvenlik
kamerası kayıtlarına göre, ilk gelen ekipte direksiyonda bulunan polis araçtan inmeden, ayaktaki M.S."yi yanına
çağırdı. Sallanarak yürüyüĢünden alkollü olduğu anlaĢılan M.S. polis otosuna yaklaĢırken, kendisi gibi ayakta
durmakta zorlanan M.B. de peĢinden hareketlendi. M.S. polisle konuĢurken, bu sırada araçtaki 5 polis aĢağı indi.
M.S., M.B."yi itekleyerek uzaklaĢtırırken, minibüsten inen polislerden biri gençlere vurmaya baĢladı. Ardından bir
anda arbede yaĢanıp polislerle gençler karĢılıklı yumruklaĢtı. Aldıkları alkolün etkisiyle güçlükle ayakta duran M.S.
ile M.B. yumruk ve tekmelerle yere düĢtü. Yerdeki gençleri araçların arkasına çeken polisler, burada da coplarla
vurmayı sürdürdü. YaklaĢık 4 dakika süren dayağın ardından kelepçelenen 2 genç gözaltına alındı. M.S. ve M.B.,
“görevli memura mukavemet ettikleri” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğlunun polise saldırısını
öğrendiğinde önce polislere hak verdiğini, görüntüleri sonuna kadar izleyince polislerin haksızlık yaptığını
anladığını belirten baba T.S., “Benim oğlum genç, üstelik alkollü, onu gözaltına almak, etkisiz hale getirmek bu
kadar zor muydu ki, bütün polisler üzerine çullanıp, cop ve tekmelerle dövdü. Polis devletinde mi yaĢıyoruz? Bu
insanlık dıĢı bir davranıĢ. Bunun hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Tutuklamaya itiraz için dilekçe
verdik” dedi. M.B."nin ağabeyi M.B. de, polislerden Ģikayetçi olduğunu bildirip “Polislerin hareketleri insanı,
insanlığından utandıracak görüntülerdi. Gözaltına alıp kelepçeledikten sonra vuruyor, tekmeliyorlardı. Bu iĢin peĢini
bırakmayacağız. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu"ndan verilen raporda da kardeĢimin dayak yediği belli oldu” dedi.
Abdurrahman Gök
23 Mart günü Siirt‟teki Newroz kutlaması sonrasında gözaltına alındıktan sonra 25 Mart günü “yasadıĢı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) muhabiri Abdurrahman Gök‟ün gözaltında
iĢkence ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Adli Tıp Kurumu‟ndan verilen raporda Gök‟ün vücudunun çeĢitli
yerlerinde darp izleri olduğuna dair ifadeler yer aldı.
B.G., M.E. ve 8 kiĢi
Diyarbakır‟da 12 Eylül 2006‟da 10 kiĢinin ölümü ve 68 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Türk Ġntikam
Tugayları‟nın (TĠT) üstlendiği bombalı saldırıyla ilgili olarak saldırıyı PKK adına düzenledikleri iddiasıyla 22 Mart
günü gözaltına alınan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟ne getirilen B.G. ve M.E. ile 8 kiĢi, 26 Mart günü savcılık
ifadelerinde haklarında ileri sürülen suçlamaları kabul etmeyerek gözaltında bulundukları sırada suçlamaları kabul
etmeleri için kendilerine iĢkence yapıldığını ileri sürdü. Tutuklanan B.G. ve M.E.‟nin istediği avukatlar yerine
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Diyarbakır Valiliği‟nin avukatlığını yapan Ayla Ülkü Bayram‟ın gözaltındakilerin sorgu ifadelerinin alınmasına
katıldığı belirtildi.
Abidin Bakay
29 Mart yerel seçimlerinde ġanlıurfa‟nın Hilvan Ġlçesi‟nde DTP adına müĢahit yapan Abidin Bakay, görevli olduğu
seçim sandığının baĢında tartıĢma yaĢadığı polis memurlarının 30 Mart gnü zorla Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün
bahçesine sokarak kendisini dövdüklerini ileri sürdü. Bakay, 30 Mart sabah 08.30'da Hilvan Emniyet Müdürlüğü
önünden geçerken bir sivil polisin kendisine yaklaĢıp, 'Emniyete gel' dediğini kendisinin de polisin gizlice kendisine
yaklaĢıp bunu söylemesinden Ģüphelendiğini belirterek, 'Ben de 'Ne iĢin var karakolda. Gelmiyorum, mahkûm
muyum neden karakola geleyim' dedim. Bana bunu gizlice söylemesi beni tedirgin etiği için gitmek istemedim.
Çevredekilerin de olayı duymasını istedim' dedi. Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek istememesinden sonra 3-4 resmi
üniformalı polisin gelip kendisini zorla Ġlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine soktuğunu ifade eden Bakay, “Beni
emniyetin bahçesine götürdükleri gibi baĢladılar dövmeye. ġakaklarıma doğru birkaç yumruk attılar. Göğsümü
yumrukladılar. Bacaklarımı alttan tekmelediler. Ondan sonra beni karakolun içine götürüp iki buçuk saat içerde
ayakta beklettiler GTB'ye baktılar. Hakaret ettiler. „ġerefsiz sen sandık baĢında bize zorluk çıkarmıĢsın
arkadaĢımıza bağırmıĢsın‟ dediler” dedi.
H.T.
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Keyfer Cengiz, 12 Eylül 2006‟da 10 kiĢinin ölümü ve 68
kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Türk Ġntikam Tugayları‟nın (TĠT) üstlendiği bombalı saldırıyla ilgili olarak
saldırıyı PKK adına düzenledikleri iddiasıylakardeĢi H.T.‟nin 23 Mart günü gözaltına alındığını, kardeĢinin
gözaltında iĢkenceye maruz kaldığını, gözaltındayken kendilerinin tumadığı M. Ġhsan Tekin adlı avukatın yanında
kardeĢinin darp edildiğini, polisler tarafından yazılan ifadelerin avukattın yanında imzlandığı sırada avukatın
herhangi bir müdahalede bulunmadığını, polislerin kardeĢine “KoĢuyolu patlamasını sana yığdık bir patlama daha
var. Onları da kabul et bu iĢ olsun bitsin” Ģeklinde beyanlarda bulunduğunu, kardeĢim bir süre sonra rahatsızlandığı
için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne kaldırıldığını, burada darp edildiğine dair rapor yerine “merdivenden düĢtüm”
diye bir tutanak imzalatıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Servet Özçelik
1 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġerife Özçelik, kardeĢi Servet Özçelik‟in “kapkaç
yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındığını, 2 gün sonra Bağlar Karakolu‟na kardeĢini ziyarete gittiğini, kardeĢinin
kendisine ġehitlik Karakolu‟nda gözaltındayken Nurettin ve Mustafa adlı iki polisin iĢkence yaptığını aktardığını,
kardeĢine bir kolye gösteren polislerin kolyeyi çaldığını söylmesi için zorladığını, iĢkencelere dayanamayan
kardeĢinin tutanaklara imza atmak zorunda kaldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Malik Zengin ve Damla TaĢ
2 Nisan günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde, Malik Zengin adlı avukat ile Zengin‟in asistanı Damla TaĢ, polis
otomobiliyle yaptığı kaza sonrasında 8 polis memuru tarafından dövüldüğünü savunarak savcılığa suç
duyurusunda bulundu. AkĢam saatlerinde evine gitmek için iĢ yerinden çıkan Avukat Malik Zengin`in otomobiline
Kadıköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı resmi polis otomobili çarptı. Tutanak tutturmak isteyen Zengin ile polisler
arasında tartıĢma yaĢandı. TartıĢmanın büyümesiyle araçta bulunan polisler, Malik Zengin`i darp etmeye baĢladı.
Polislere avukat olduğunu söyleyen Zengin, kelepçelenerek otomobile bindirildi. Zengin`le aynı otomobilde bulunan
ve kavgayı ayırmaya çalıĢan Damla TaĢ da polisler tarafından darp edildi. Halkın saldırıya tepki göstermesi üzerine
Zengin kelepçelenerek araca bindirildi. Araçla karakola götürülmeden dolaĢtırılan Zengin, yol boyu darp edildi.
Zengin, 45 dakikanın ardından karakola götürüldüğünde ise ağır hakaretlere ve küfürlere maruz kaldı. Avukat
olduğunu belirtmesine rağmen polisler tarafından dikkate alınmadığını vurgulayan Zengin‟in kolu çıktı, vücudunda
çürükler oluĢtu ve kulağında iĢitme kaybı bulunuyor. Sağlık durumuna iliĢkin hastaneden rapor alan Zengin, olaya
karıĢan polislerin cezalandırılması için olayın peĢini bırakmayacağını belirtti. Zengin`in Asistanı Damla TaĢ ise,
kavgayı ayırmaya çalıĢırken darp edildi. Olayın ardından sinir krizi geçirdiği belirten TaĢ, hastaneden rapor aldığını
ve kendisinin de polislerden Ģikayetçi olduğunu ifade etti. Ġstanbul Barosu tarafından olayla ilgili görevlendirilen
Avukat Hakları Merkezi (AHM) Genel Sekreteri CoĢkun KarakaĢ, polisin suçüstü haricinde bir avukatı savcılık
talimatı olmadan gözaltına alamayacağını ve kelepçe takamayacağını belirtti. KarakaĢ, olayın sonuna kadar
takipçisi olacaklarını kaydetti. Gece yarısına kadar beklemelerine rağmen olaya karıĢan polisleri teĢhis
edemediklerini belirten Ġstanbul Barosu Avukatlarından Cem Kaya Karatün ise, polisler hakkında Ģikayetçi
olduklarını belirtti. ĠĢlemleri önceki gece saat 01.30 sıralarında biten Zengin ve TaĢ, avukatlarıyla birlikte karakoldan
ayrıldı.
C.A. ve M.Ö.
ġanlıurfa‟da meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla 5 Nisan günü Eyyübiye Mahallesi‟nde yapılan
gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. ve M.Ö. adlı iki çocuğa gözaltında iĢkence ve kötü
muamele yapıldığını belirten Avukat Cemo Tüysüz, 10 Nisan günü ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı‟na suç
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duyurusunda bulundu. C.A.'nın Amcası Osman Çalı da, yeğeni ve birlikte gözaltına alınan arkadaĢının vücudunda
darp izlerinin olduğunu belirterek, çocukların kaba iĢkenceden geçirildikten sonra H. adlı bir kadın polisin çocuklara
“piçler sizin yeriniz burası değil mezardır, o…çocuğu olmasaydınız burada olmazdınız, teröristsiniz. ĠĢe yaramaz
köpeksiniz” dediğini ve Kürtlere yönelik hakaret içerikli marĢlar dinletildiğini iddia etti.
Ömer Demir, Mevlüt ġeyhun, Cihat Kandemir, Umman Balıkçı ve M. Hanifi Sağlam
Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde 7 Nisan günü “Amara YürüyüĢü‟ne saldırıyı protesto gösterisi” sırasında Mevlüt ġeyhun,
Cihat Kandemir, Umman Balıkçı ve M. Hanifi Sağlam ile beraber gözaltına alınan Ömer Demir, 9 Nisan günü
serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, gözaltında iĢkence gördüklerini iddia etti. Demir, “Olay sırasında
polisler beni Salihiye Mahallesi‟nde gözaltına aldı. Emniyet‟te bize coplarla saldırdılar. Saldırı sırasında baygınlık
geçirdim. Kendime geldiğimde polisler bizi tekrar dövmeye baĢladı. Ġki gün boyunca ellerimiz içerde dahi kelepçeli
tutularak dayak yedik. Hepimizin vücudu yaralar içinde kalmıĢtı. Ġnsanlık dıĢı uygulamaydı. Polisler bizimle
hastaneye gelerek rapor almamıza dahi izin vermedi. Hastanedeki doktor bizi muayene etmeden rapor verdi” dedi.
Polislerin kendilerini kalas ve coplarla dövdüğünü belirten Demir, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
M.K.
ġanlıurfa‟da meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟ndeki gösterilere katıldığı
gerekçesiyle 9 Nisan günü gözaltına alınan M.K.‟ye (16) gözaltında iĢkence ve kötü muamele yapıldığı ileri sürüldü.
M.K‟nin ailesi, çocuklarının gözaltına alındığını öğrendikten sonra Siteler Polis Karakolu‟na baĢvurdu, ancak
yetkililerin M.K‟nin gözaltına alınmadığını söylediği belirtildi. Fakat bir süre sonra baĢından ve sırtından aldığı
darbeler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldığı ileri sürülen M.K.‟nin amcası Mehmet Emin Kaya‟nın karakola
çağrıldığı kaydedildi. Polislerin burada Kaya‟ya, “Çocuğunuzu teslim alabilirsiniz, ancak kafasını duvara çarpmıĢ.
Hazırlanan tutanağa ‟sağlamdır‟ diye kendi yazınızla teslim almazsanız serbest bırakmayız. Ve onu eylemci diye
içeri tıkarız. En az 6 yıl hapis cezası alır” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Polisin çocuğu “sağlamdır” tutanağı
karĢılığında ailesine teslim ettiği belirtilirken, hastanede tedavi altına alınan M.K‟nin kafasına aldığı cop darbesi
sonucu beyin travması riski atlattığı ve kafasına 6 dikiĢ atıldığı belirtildi. Omzu yerinden çıkan M.K‟nin sırtının ise
cop darbeleri ile morardığı görüldü. Hayati tehlikeyi atlatan M.K‟nin ailesi Mersin Barosu‟na kayıtlı Av. Ali Bozan
aracılığı ile Siteler Karakolu‟nda görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Harun GümüĢ, Necdet GümüĢ, BarıĢ GümüĢ ve Yücel Ağrak
12 Nisan günü Van‟ın Muradiye Ġlçesi‟nde polis memurlarıyla Muradiye Çok Programlı Lisesi öğrencileri arasındaki
oynanan futbol maç sırasında, H.G. adlı öğrencinin arkadaĢından Kürtçe olarak “pas” istemesi üzerine , polisler
buna tepki gösterdi. Harun GümüĢ polisler tarafından iteklenince, diğer arkadaĢları araya girdi ve tartıĢmalar
kavgaya dönüĢtü. Polislerin tekme ve tokat attığı iddia edilen öğrencilerden Harun GümüĢ, Necdet GümüĢ, BarıĢ
GümüĢ ve Yücel Ağrak çeĢitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler daha sonra polisler tarafından gözaltına alınarak
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. Polisler tarafından hastane yerine Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen yaralı
öğrenciler, öğretmenleri tarafından alınarak Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü. Polisler hakkında adli
soruĢturma baĢlatıldı.
Halil Aksakal ve Dilek Keskin
Antakya'nın Harbiye ilçesinde 14 Nisan günü, 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında yapacakları pikniğin duyurusunu
içeren bildirileri dağıtırken gözaltına alınan ESP'li Dilek Keskin ve Halil Aksakal‟ın gözaltına alındığı andan itibaren
kaba dayağa maruz kaldığı iddia edildi. Antakya SGD BaĢkanı Yasemin Çiftçi, Keskin ve Aksabal‟ın götürüldüğü
Harbiye Jandarma Karakolu'nda da dövüldüğü ve gözaltı boyunca hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirtti.
Serkan Buzğan
21 Nisan günü ĠHD Bingöl ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Serkan Buzğan, saat 23.30 sularında Genç Caddesi‟nde
kendisine kimlik soran sivil polis ekibine kimliklerini sormasının ardından çıkan tartıĢma sonucu sivil polis
memurunun kendisini dövdüğünü. Genç Caddesinde üzerinde bulunan bir fırında çalıĢan arkadaĢını sormak için
iĢyerine gittiğini belirten Buzgan, bu sırada sivil polislerin fırının içine gelerek kimlik sorduğunu ve sivil oldukları için
kendisinin de onlardan kimlik istediğini belirterek, “Kimliklerini gösterdikten sonra ben de kimliğimi gösterdim.
Ardından bana „sen demin ne yaptın‟ dediler. Ben de „bir Ģey yapmadım, kafamı kaĢıdım‟ dedim. O esnada elim
kafamın üstündeydi. Polisler onlara parmak iĢareti çektiğimi düĢünüp birden bana saldırmaya baĢladılar. Üç polis
memuru bana vurmaya baĢladılar. Beni yere yatırıp kollarıma kelepçe taktılar. ġüpheli gerekçesiyle Ģiddet
kullanılarak gözaltına alındım. Gözaltına alınırken dayak yedim. Polis aracına bindirildim. Araca bindirildikten sonra
dövüldüm. Sağlık Ocağına götürüldüm. Orada doktor ve memurların yanında tekrar dövüldüm. Sağlık Ocağından
rapor alıp beni karakola götürdüler. Ġfademi aldıktan sonra beni savcılığa götüreceklerini söyleyip çarĢıda serbest
bıraktılar” dedi.
Hikmet Topal
21 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Keyfer Cengiz, 23 Mart 2009 tarihinde kardeĢi Hikmet
Topal‟ın Diyarbakır‟da yaĢanan bir patlama nedeniyle Mersin‟de gözaltına alınarak Diyarbakır‟a getirildiğini, 4 gün
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boyunca gözaltında tutulan kardeĢinin bu süre boyunca iĢkence gördüğünü, baĢına aldığı darbe yüzünden 15 dikiĢ
atıldığını, polisin kardeĢine “soranlara merdivenden düĢtüm diyeceksin” dediğini iddia etti. Keyfer Cengiz, polisin
kardeĢine “gelen avukatlara ben avukat istemiyorum diyeceksin” dediğini ve bombalı saldırıyı üstlenmesini
istediğini, kabul etmemesi üzerine polisin “yapmasan seni öldüreceğiz” dediğini, kardeĢinin “öldürün” cevabı
üzerine “aileni yok ederiz o zaman” tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine suçlamayı kabul ettiğini belirterek
hukuki yardım talep etti.
Özkan Kuru
Vicdanî retçi Özkan Kuru, 24 Nisan günü Ġstanbul‟da gözaltında iĢkence ve kötü muamele gördüğünü belirterek 28
Nisan günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne baĢvurdu. Özkan Kuru, elektronik eĢya satan bir alıĢveriĢ merkezinde önce
özel güvenlik görevlileri tarafından bodruma indirildiğini, ardından kendisini gözaltına alan polis ekibinin kendisine
Beyoğlu Ekipler Amirliği‟nin nezarethanesinde kaba dayak ve soğuk su ile iĢkence yaptığını belirtti.
Mesut YaĢar
ĠHD Diyarbakır Ģubesine telefonla Hatice YaĢar, oğlu Mesut YaĢar‟ın (19) 27 Nisan günü evinden gözaltına
alındığını, böbreklerinden rahatsız olan oğlunun götürüldüğü TEM‟de kötü koĢullarda olduğunu iddia ederek ġube
BaĢkanı Av. Muharrem Erbey‟den yardım istedi. Bu görüĢmeden sonra akĢam saat 17.00 civarında TEM Ģubeye
gidildi. BaĢvurucunun oğlu Mesut YaĢar ile görüĢme odasında 15 dakika baĢ baĢa görüĢüldü. Mesut YaĢar
beyanlarında, gözaltına alındıktan sonra önce hastaneye sonra da buraya getirildiğini, böbreklerinden rahatsız
olduğundan hücrede bu acının daha da arttığını, sabah saat 8‟den akĢam saat 7‟ye kadar aralıklı olarak sürekli
sorguya alındığını, sorguda küfür ve hakaretin olduğunu, ilk gün sorgu sırasında böbreklerinin ağrıdığını
söylediğinde oturmalarına izin verildiğini, ikinci gün ise 5-6 saat boyunca ayakta bekletilip durmadan sorular sorulup
sorgulandığını, “Huzurevinde bulunan karakola yapılan bombalı saldırıyı sen yaptın kabul et” diye baskı
gördüğünü” belirtti.
ġeyhmus Temur ve Hadi Özgülter
27 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġeyhmus Temur, Çınar ilçesi Halıören Köyü muhtarı
olduğunu, 27 Nisan günü saat 13.00 civarlarında 3 askeri araç ve 1 sivil aracın köye girdiğini, köylülerden Hadi
Özgülter‟e gidip askerlerin geliĢi konusunda bilgi almasını istediğini, sonradan öğrendiği kadarı ile Hadi Özgülter
bilgi almak isteyince 2 askerce gözaltına alındığını, kendisinin olay yerine vardığında askerlerin Hadi‟yi yerde
sürüklediğini gördüğünü, komutanın yanına gidip kendisini tanıttıktan sonra bilgi almak isteyince, “vali misin, savcı
mısın siktir ol git, o…çocuğu” Ģeklinde hakarete uğradığını, daha sonra karakola geldiklerini, karakol çevresinde
vatandaĢlar birikmeye baĢlayınca askerlerin coplarla kitleyi dağıttığını, yalnız kalınca komutanın üzerine yürüyüp
kendisini ittiğini ve yere düĢtüğünü, ısrarla olay hakkında bilgi almak istemesine rağmen komutanın hakaret etmeye
devam ettiğini belirterek Hilmi Demir adlı karakol komutanı hakkında Ģikâyetçi olmak için hukuki yardım talep etti.
Ercan ÖzĢeker
Artvin'in Arhavi ilçesinde 6 Mayıs günü, Ercan ÖzĢeker (27) isimli kiĢi sokakta kendisine kimlik soran polis
memurunun “artist artist yürüdüğü” gerekçesiyle kendisini dövdüğünü savunarak polis memurundan Ģikâyetçi oldu.
ÖzĢeker, 6 Mayıs ÇarĢamba günü sabah 05.00 sıralarında Arhavi Cumhuriyet Meydanında yürüdüğü sırada resmi
üniformalı bir polis memurunun kendisini yanına çağırdığını ve kimliğini istediğini belirterek Ģu beyanda bulundu;
"Polis kimliğimi istedi, ben de kimliğimi verdim. Telsizle merkeze bildirdi. Bu sırada „GBT sorgusu mu yapıyorsunuz‟
diye sordum. Polis memuru da 'evet' anlamında baĢını salladı. Daha sonra aynı polis memuru bana 'Seni
çağırdığımda niye artist artist yanıma geldin' dedi. Ben de 'Yürüdüğüm gibi aynı Ģekilde geldim. Asker değilim ki
koĢarak yanına geleyim' diye cevap vereyim. Ben böyle söyleyince elindeki telsizi baĢıma vurdu. BaĢımdan kan
akmaya baĢladı. Ben de kendisini savunmaya çalıĢtım ve polis memurunu itekledim. Bu sırada gözlüğüm kırıldı,
yere düĢtüm. Diğer polis memuru gelerek beni kaldırdı. Ardından beni karakola götürüp Ģikayetçi olmamam için
ikna etmeye çalıĢtılar. Bana, 'Sinirli bir ana denk gelmiĢsin, Ģikayetçi olma. ġikayetçi olursan baĢına iĢ açarsın' gibi
sözler söyleyerek beni davacı olmamam için ikna etmeye çalıĢtılar. Ancak ben davacı oldum. Ardından hastaneye
gittim ve beĢ gün 'iĢ göremezlik' raporu aldım". Olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen dosyanın hala
karakolda durduğunu belirten Ercan ÖzĢeker "Olayı kapatmak istediklerini düĢünüyorum. Ben de bunun üzerine
tekrar Arhavi Cumhuriyet Savcılığına gittim. Savcı hanım beni dinledi ve 'Olaydan haberim var' dedi. Fakat tutanak
tutmadı" dedi.
Sami Çiftçi
Ġstanbul Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde 20 Mayıs günü yasadıĢı bir eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alınan Sami Çiftçi‟nin gözaltında iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Ġstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 22 Mayıs günü Adliyeye çıkarılan Sami Çiftçi'nin kollarının kırık ve alçıda
olduğu gözlendi. Çiftçi'nin avukatı Mehmet Sani Kızılkaya, müvekkilinin kollarının polis tarafından kırıldığını öne
sürerek, “Müvekkilim Sarıgazi'deki ormana götürülerek, „BĠM'e kim molotof attı söyle‟ diye sorgulandığını, kollarının
kırıldığını ve kafasına silah dayandığını söyledi. Hastanede buna iliĢkin rapor alındı ancak raporu henüz görmedim”
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dedi. 1 Haziran günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde bir açıklama yapan baba Celal Çiftçi ise, oğlunun sivil polis ekibi
tarafından ormanlık bir alana götürüldüğünü ve oğlunun gördüğü iĢkence ve kötü muamele sonucu kolunun
kırıldığını, sonrasında Sarıgazi Karakolu‟na getirilen oğluna düĢerek kolunu kırdığı yönünde zorla imza attırıldığını
iddia etti.
Caner Özdil, Orhan ĠyikuĢ ve Veysel KürĢat Kır
23 Mayıs günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde 3 taksi Ģoförü, önce sokakta bir polis ekibinden dayak yediklerini
sonra da götürüldükleri Göztepe Polis Merkezi‟nde polis memurlarının fizikî saldırısına maruz kaldıklarını iddia
ettiler. Caner Özdil adlı taksi Ģoförü, Caddebostan sahil yolu üzerinde 23 Mayıs gecesi müĢteri beklerken,
arabasını hatalı Ģekilde park ettiğini iddia ettiği bir kiĢiyle tartıĢmaya baĢladı. Özdil, daha sonra yaĢananları Ģöyle
anlattı: “TartıĢma büyüyünce adını sonradan öğrendiğim ÖkkeĢ AĢık bana saldırdı. MeslektaĢlarım Orhan ĠyikuĢ ile
Veysel KürĢat Kır bizi ayırmaya çalıĢtı. Kimliğini bilmediğim, kırmızı gömlekli bir kiĢi AĢık‟a kafa attı. Darbe sonucu
AĢık‟ın burnu kanadı. Orhan ĠyikuĢ, otomobilinden kâğıt mendil getirerek Ģahsın kanamasını durdurmaya çalıĢtı. Bu
sırada olay yerine gelen resmi bir polis ekibi müdahale etti. Daha ne olduğunu anlamadan etrafımız resmi ve sivil
polisler tarafından sarıldı ve bir anda dayak ve küfürlere maruz kaldık.” Özdil, götürüldükleri Göztepe Polis
Merkezi‟nde de dayak yediklerini söylerken, Orhan ĠyikuĢ, “Polis merkezinde kameraların görmediği merdiven
altına indirildikten sonra da dövüldük. Moraran gözüm nedeniyle iĢe çıkamıyorum” diye konuĢtu. Karakoldaki
sorguları sırasında ve mahkemedeki ifadelerinde Ģikâyetçi olmalarına rağmen bunun tutanaklara geçirilmediğini
iddia eden taksiciler, hastanede de doktor muayenesinden geçirilmeden sağlam raporu alındığını, rapor ve polis
tutanakları sonucu, mağdurken sanık konumuna düĢtüklerini belirttiler. Taksiciler, Kadıköy 4. Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından “polise mukavemet” suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, emniyet
yetkilileri kavgayı taksicilerin çıkarttığını, sivil polis memurunu feci Ģekilde darp ettiklerini, müdahale eden polislere
de mukavemette bulunduklarını öne sürdü.
Hanifi ġenses
28 Mayıs günü Antalya Örnekköy Semti‟nde çıkan bir kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri, olay yerinde
bulunan büfeye girmesine izin vermedikleri Hanifi ġenses‟i (24), “görevli polis memuruna mukavemet ettiği”
suçlamasıyla biber gazı sıkarak ve darp ederek gözaltına aldı ve tutuklandı. 28 Mayıs günü akĢam saatlerinde
meydana gelen olayda, büfe sahipleri ile kiracı arasında para anlaĢmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgayı
ayıramayan çevre esnafı polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince ilk
önce havaya iki el ateĢ etti. O gün izinli olan ve taraflar ayrıldıktan kısa süre sonra olay yerine gelen büfe çalıĢanı
Hanifi ġenses, büfeye girmesine izin vermeyen bir polis memuru ile tartıĢtı. Çıkan arbede sırasında biber gazı
sıkılarak gözaltına alınan Hanifi ġenses'in polis memurlarına muvakemette bulunup burnunu kırdığı iddia edildi.
ġenses'in çevresini saran polislerin yere yatırdıkları genci dövmeleri, büfenin güvenlik kameraları tarafından
görüntülendi. Elleri arkadan kelepçelenerek polis merkezine götürülen Hanifi ġenses, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu. Antalya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan ilk duruĢmada Hanifi
ġenses'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruĢmayı 15 Temmuz'a erteledi. Büfe önünde
polisler tarafından oğlunun davak yediğini iddida eden anne Melek ġenses, oğlunun olay gecesi götürüldüğü polis
merkezinde de darp edildiğini iddia eden ederek Adalet Bakanlığından nezarette gözaltında tutulduğu günkü
görüntülerinden verilmesini istedi.
Ġhsan Holar
29 Mayıs günü Ardahan‟ın Göle Ġlçesi‟nde, Hükümet Konağı önünde bir arkadaĢıyla tartıĢırken polis ekibi
tarafından gözaltına alınan Ġhsan Holar (35), gözaltına alınmasına itiraz ettiği için polis memuru Ö.D.‟nin kendisini
darp ettiğini iddia etti. Kendisinin gözaltına alınıp, tartıĢtığı kiĢinin serbest bırakılmasına itiraz eden Ġhsan Holar,
bunun üzerine polis memuru polis memuru Özcan DülbüĢ‟ün kendisine saldırdığını belirterek “Polis memuru
yumrukla gözüme vurdu ve beni yerde sürükledi. „Bana görevimi sen mi öğreteceksin‟ diyerek ifademi aldı ve beni
nezarethaneye attı. Geceyi nezarette geçirdikten sonra sabah polis refakatinde götürüldüğüm Göle Devlet
Hastanesi'nden rapor aldım” dedi. Sol gözünün morardığını belirten Ġhsan Holar polis memuru hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Yılmaz Tümenci
Adana‟da 2 Haziran günü, özel bir iĢyerinde bekçilik yapan Yılmaz Tümenci, Suçüstü Cumhuriyet Savcılığı'na 3
Haziran günü verdiği dilekçede, sonradan isimlerini öğrendiği polis memurları K.B., T.S. ve A.C.'nin kendisini
dövüp, parasını gasp ettiklerini iddia etti. Belediye Evleri Mahallesi'nde oturduğunu belirten Yılmaz Tümenci, suç
duyurusunda Ģu iddialarda bulundu: "2 Haziran günü akĢam saatlerinde evimin yanındaki parkta kızım Deniz (14)
ve oğlum Mehmet (10) oyun oynuyordu. Ben de dinleniyordum. Ġçinde Ģoför ile birlikte 3 polis memurunun
bulunduğu 01 A 7758 plakalı polis aracı gelip beni sert bir üslupla yanlarına çağırdı. Yanlarına gittiğimde 'Sakallı
ihbarı aldık, burada oturma kalk git' dediler. Evimin burada olduğunu, çocuklarıma göz kulak olduğumu
söylediğimde küfür ederek 'evini de sat git buradan' dediler. Haksızlığa uğradığımı, kendilerinden Ģikayetçi
olacağımı söyleyince beni yaka paça zorla arabaya bindirerek tenha bir yere götürdüler. Dövüp, kafamı ezerek
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tabancalarını Ģakağıma dayadılar. ġikayet etmem halinde beni öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Kabahatli
olduğumu söyleyip 100 liramı gasp ettiler. Daha sonra alaycı bir tavırla 'seni karakola da götürelim, bunlar yetmez,
bir de tutanak tutalım' dediler. Karakolda çevreyi rahatsız ettiğim gerekçesiyle 69 liralık para cezası yazdılar.
Avukat istedim. Küfür ederek 'sana da avukatına da baĢlatma' dediler. Ben de yasalara aykırı Ģekilde alınan
tutanağa imza atmadım. Tutanağın ardından beni serbest bıraktılar. Karakoldan çıktıktan sonra yolda bayılmıĢım."
Polis memurlarının kendini dövdüğünü iddia etmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na giden Tümenci rapor aldı. Adli
Tıp raporunda, Tümenci'nin yüzünde, kollarında, ayaklarında, boynundun değiĢik yerlerinde darp sonucu sıyrıklar
ve ĢiĢlikler oluĢtuğu belirtildi. Darp sonucu, Tümenci'nin 2 gündür kustuğu, nefes almakta zorlandığı, baĢ dönmesi
Ģikayetleri bulunduğu belirtilen raporda, 'KiĢide anksiyete bozukluğu tablosuna benzer sıkıntı hali, endiĢe olduğu
görüldü' denildi. Tümenci'nin yaĢamsal tehlikesinin bulunmadığı da ifade edilen raporda, vücuttaki darp sonucu
meydana gelen sıyrık ve ĢiĢlerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği belirtilirken, Tümenci'nin ruh sağlığının
bozulup bozulmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği de önerildi. Kendisini dövdüklerini iddia ettiği
polis memurları hakkında kamu davası açılıp cezalandırılmasını isteyen Tümenci'nin suç duyurusu üzerine savcılık
soruĢturma baĢlattı. Savcı, iddialarda isimleri yer alan polis memurlarının ifadesine baĢvuracak.
Selami Dinç, Harun Dinç ve Yusuf Dinç
4 Haziran günü Ġstanbul‟un Üsküdar Ġlçesi‟nde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı 4 polis memurunun yolda
gördükleri ve gelen bir ihbardaki tariflere uyan Selami Dinç‟i, olay yerine gelen Selami Dinç‟in kardeĢleri Harun Dinç
ve Yusuf Dinç‟i dövdükleri ileri sürüldü. Haber merkezinin “UyuĢturucu madde kullanan Ģahıs” ihbarı üzerine
belirtilen adrese giden Üsküdar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı 4 polis memuru, Selami Dinç`i ihbar edilen Ģahıs
zannetti. Dinç ve yakınlarının iddiasına göre, polisler hiçbir sorgulama yapmadan tekme tokat dövmeye baĢladılar.
Olay yerine gelen Harun ve Yusuf kardeĢlerinin yüzünün kan içinde kaldığını görünce polise tepki gösterdi. Polis ve
bu kiĢiler arasında arbede yaĢandı. Polis 3 kardeĢi önce uygulama noktasına, oradan da Doğancılar Polis
Merkezi`ne götürdü. Yüzünde ve vücudunda yaralar oluĢan Dinç gece HaydarpaĢa Numune Hastanesi`ne getirildi.
ġahıs durumunu gazetecilere anlatmak için hastaneden çıkmaya çalıĢınca polis engeliyle karĢılaĢtı. Polis ve
hastanenin güvenlik görevlileri hem Selami Dinç`in konuĢmasını hem de gazetecilerin çekim yapmasını
engellemeye çalıĢtı. Bunun üzerine Dinç`in yakınları, polis ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaĢandı. Bu
arbedeyi de fırsat gören polis, Selami Dinç`in yakınlarından 2 kiĢiyi daha mukavemet gerekçesiyle gözaltına aldı.
Naif Çetinkaya
Van ili Çukurca'ya bağlı Kazan (Tiyar) Köyü'ne 30 Mayıs günü yapılan baskın sırasında evinden gözaltına alınan
Naif Çetinkaya'nın ailesi, Çetinkaya'nın gözaltına alınırken köy meydanında iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti.
BDSP üyesi 4 kiĢi ve 2 avukat
9 Haziran günü Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde, bir tekstil fabrikasında iĢverenlerin iĢçilere saldırmasını protesto
eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDSP üyesi 4 kiĢinin ve 2 avukatın Esenyurt Polis
Karakolu‟nda darp edildiği iddia edildi.
Abdurahman Timur EĢrefyıl
9 Haziran günü Ġzmir Alsancak Ġskelesi önünde arkadaĢları ile eğlendiği sırada resmi giyimli polislerin saldırısına
uğradığını iddia eden Abdurahman Timur EĢrefyıl ĠHD Ġzmir ġubesi'ne baĢvuruda bulundu. EĢrefyıl, saat 23.30
sıralarında Alsancak Ġskelesi önünde 12 arkadaĢıyla oturduğu sırada iki çalgıcı yanlarına gelerek müzik çalmaya
baĢladığını, müziğin çalması sırasında kendilerinin de müziğe eĢlik edip oynamaya baĢladıklarını belirterek “Biz
oynadığımız sırada bir polis arabası geldi. Arabada inen 2 resmi polis yanımıza geldi hiçbir Ģey söylemeden
gözümüze biber gazı sıkıp coplamaya baĢladı” dedi. Gözüne biber gazı sıkıldıktan sonra bir Ģey hatırlamadığını
sözlerine ekleyen EĢrefyıl, “ArkadaĢlarım polisin beni saçlarımdan tutup yerde sürüklendiğini, tekmelediklerini
söylediler. Diğer arkadaĢlarımı da aynı Ģekilde darp etmiĢler” dedi. Ardından çalgıcılar ve bir arkadaĢı ile birlikte
gözaltına alınıp Alsancak Karakolu'na götürüldüklerini aktaran EĢrefyıl, “Çevreden gelen Ģikayetler üzerine bizi
gözaltına aldıklarını söylediler. Ve biz gözaltı gerekçemizi karakolda öğrendik” dedi. 10 Haziran günü muayene için
Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürüldüklerini dile getiren EĢrefyıl, hastanede doktorun sadece sırtına kollarına ve
bacaklarına bakarak muayene ettiğini vurguladı.
Uğur Öztürk ve Muharrem Özder
11 Haziran günü Ġstanbul‟da, bir grup öğrencinin Boğaziçi Köprüsü'nde zincirli eylem yaptığı yönünde polis
telsizinden anons geçmesi üzerine bölgeye hareket eden Cihan Haber Ajansı (CĠHAN) ekibi polislerin saldırısına
uğradı. Gazetecilere küfürler savurup darp eden biri komiser 10 polis memuru, küfürlerin yer aldığı kasete el koydu.
Gözaltına alınan muhabir Uğur Öztürk ve kameraman Muharrem Özder, Köprü Koruma ġube Müdürlüğü'ne
götürüldü. YaklaĢık 2 saat emniyette kalan muhabir Uğur Öztürk, polis telsizinden eylem anonsu duymaları üzerine
harekete geçtiklerini belirterek "Trafiğin tıkanması üzerine kameraman arkadaĢımı bir motokuryeye bindirerek
köprüye doğru gönderdim. Ben de hemen arkasından gelen baĢka bir motokuryeye binerek köprüye ulaĢtım. Olay
yerine vardığımda 3-4 polisin kameraman arkadaĢım Muharrem Özder'den kamerayı almaya çalıĢtığını görünce
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yanlarına gittim. 'Yapmayın! biz görevimizi yapıyoruz' dememe rağmen bu kez benim de üzerime birkaç polis
gelerek beni de gözaltına almaya çalıĢtı. Bu sırada kameraman arkadaĢımıza kollarını tutan iki polis kelepçe
takmaya çalıĢtı. Kelepçe takmaktan vazgeçen polisler kamerayı zorla alarak bize polis otomobiline bindirdiler.
Olaylar sırasında ağıza alınmayacak küfürler savurdular. Köprü Koruma ġube Müdürlüğü'ne getirdiler. Burada
ısrarla kameramızı istedik. Bir süre sonra eylemcilerle beraber kameramızı da müdürlüğe getirdiler. Bizi de
eylemcilerle aynı odada tuttular. Kimliklerimizi alıp hakkımızda iĢlem yaptılar. Daha sonra gözaltına alınmadığımızı,
Trafik Kanunu'na iĢlem yapıldığını söylediler. Kamerayı teslim etmelerine rağmen kaseti vermediler." Olay yerine
gelen ikinci CĠHAN ekibinin küçük kamerasına da el konulduğunu söyleyen Uğur Öztürk, "ArkadaĢımız Ersan'ın da
kasetinin olmadığını gördük. Köprü Koruma ġube Müdürü Bülent Kurt, bizimle makam odasında görüĢtü.
ArkadaĢları adına özür dilediğini söyledi. Kasetlerin bulunacağı sözünü verdi. Ancak 2 saat beklememize rağmen
kasetler bize verilmedi" dedi.
Volkan Gül
Ġzmir‟de 11 Haziran günü, taksi Ģoförü Volkan Gül yasak olan yerde beklediği için kendisine ceza yazmak isteyen
trafik ekibiyle tartıĢırken, yapılan anons üzerine takviye olarak gelen ekibin kendisini dövdüğünü ileri sürerek suç
duyurusunda bulundu. Adli Tıp Kurumu‟ndan rapor alan ve dayağın izleri olduğunu belirttiği fotoğrafları gösteren
Gül, “Ceza yazmaması için rica edince, önce küfür yedim, ardından da dayak” dedi. Ġzmir Emniyeti ise Gül
hakkında polise mukavemetten iĢlem yapıldığını, vücudundaki izlerin kelepçe takılırken direndiği için meydana
geldiğini iddia etti.
Halkevleri Ġstanbul ġubesi 12 kiĢi
14 Haziran günü Ġstanbul‟da, küresel ekonomik krizi ve iĢveren örgütlerinin “eve kapanmayın pazara çıkın tüketin”
önerisini protesto etmek isteyen Halkevleri Ġstanbul ġubesi üyelerinin bir alıĢveriĢ merkezinde yatıkları basın
açıklaması sonrası bir süpermarkette kasa önünde bekleyerek ödeme yapmayarak beklemek istemelerine polis
ekipleri ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında 12 kiĢi darp edildi ve gözaltına alındı.
Ġsmail Edemen, Muhammed Kömürcü, Velit Yiğit ve Tunay...
21 Haziran günü Ġstanbul‟un Beylikdüzü Ġlçesi‟nde, araçları polislerce durdurulan Ġsmail Edemen, Muhammed
Kömürcü, Velit Yiğit ve soy adı öğrenilemeyen Tunay adlı 4 travesti polislerce dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına
alınan travestilerin arkadaĢı Deniz Kelleci, arkadaĢlarının Beylikdüzü'nde gece araçla saat 01:00 sularında seyir
halindeyken plakasız bir araç tarafından durdurulduklarını ve içinden elinde copla çıkan bir kiĢinin arkadaĢlarının
araçlarının camlarını kırdığını belirtti. Bunun üzerine arkadaĢlarının 155 Polis'i aradığını ve olay yerinen gelen
resmi polis ekiplerinin plakasız olan araçtaki kiĢilerle görüĢtüklerini ve o kiĢilerin de sivil polis olduklarını
söylediklerini belirten Kelleci, daha sonra polislerin 4 arkadaĢını feci Ģekilde döverek göz atına aldığını belirterek
“ArkadaĢlarımızdan Ġsmail Edemen'in diĢleri, Muhammet Kömürcü'nün ise burnu kırılıyor. ArkadaĢlarımız
dövüldükten sonra 'Polise mukavemet' gerekçesiyle gözaltına alınarak Esenyurt Karakolu'na götürülüyorlar” dedi.
Olayın ardından karakola giden Avukat Malik KeleĢ ise müvekkilleri ile saatler sonra görüĢebildiğini belirterek,
Muhammed Kömürcü'nün yüzü ve gözünde ĢiĢlik, burnun kırılmıĢ bir vaziyette kanlar içinde olduğu belirtti. KeleĢ
diğer müvekkillerinin de vücutlarında darp izi olduğunu belirterek, “Müvekkillerim fuhuĢla mücadele uygulamasında
polise mukavemet, darp etmeye teĢebbüs iddiasıyla savcılığa sevk edilecekler” dedi.
F.Y. ve L.Y
21 Haziran günü Ġzmir‟in Alsancak Semti‟nde çıkan bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin F.Y. ve L.Y. isimli
kiĢilere aĢırı Ģiddet uyguladığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Alsancak‟taki bir barda güvenlikçi olarak
çalıĢan F.Y. ve L.Y, olay çıkardıkları öne sürülen Y.D, M.D, ve A.Ç‟yi bardan uzaklaĢtırdı. Bar çalıĢanlarından F.Y,
bardan ayrılırken kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kiĢileri kovaladı. Kaçan Ģahıslar, Alsancak Polis Karakolu‟na
sığındı. Bar çalıĢanlarıyla bu kiĢiler arasındaki tartıĢma karakolda da sürdü. Polisin araya girmesiyle tartıĢma
yatıĢırken, bar görevlileri karakoldan ayrıldı. Olayın ardından barın bulunduğu sokağa giderek bar çalıĢanlarını
gözaltına almak isteyen polis, gruba yeniden müdahale etti. Gözaltına alınan F.Y. ve L.Y, iĢlemlerinin ardından
sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. F.Y. ve L.Y‟nin avukatı Rabia YurtdaĢ, müvekkillerine polisin aĢırı güç
kullanarak müdahale ettiğini öne sürdü. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına da durumun yansıdığını
savunan YurtdaĢ, “Alsancak Polis Karakolu‟nda görevli komiser yardımcısı O.S.S, müvekkilim F.Y‟yi dövmeye
baĢlamıĢ, daha sonra müvekkillerime 10-12 kiĢilik polis grubu da coplarla müdahale etmiĢtir. Tamamen
savunmasız durumda bulunan müvekkillerim öldüresiye dövülmüĢlerdir. Doktor raporları da bu yöndedir.” Rabia
YurtdaĢ, polisin olay sonrasında güvenlik kamerasının bulunduğu pastaneye giderek görüntüleri silmek istediğini,
ancak bunu gerçekleĢtiremediklerini, bunun da güvenlik kamerasına yansıdığını öne sürdü. YurtdaĢ, 26 Haziran
günü olaya iliĢkin suç duyurusunda bulundu ve yeni ele geçirilen güvenlik kamerası görüntülerini de suç
duyurusuna ekledi.
Çetin Aktepe
| YAġAM HAKKI
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22 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Çetin Aktepe, 21 Haziran günü Bağlar Ġlçesi'nin
Emek Caddesi üzerindeki dükkanını kapattıktan sonra arkadaĢlarıyla evine giderken Eski Polis Okulu‟nun
köĢesinde birisinin kendisine kimlik sorduğunu, kendisinin “polis misiniz? Kimliğinizi görebilir miyim” demesi üzerine
“lan inanmıyor musun benim polis olduğuma” diyerek korkuluklara yapıĢtırdığını, daha sonra telsiz ile “zorluk
çıkaran biri var, buraya ekip gönderin” dediğini, yaklaĢık 1 dakika sonra 4 aracın yanlarına geldiğini, sivil otodan
çıkan bir Ģahsın “mevzu nedir” dediğini, yanındaki polisin “kimlik çıkarmakta zorluk yaĢatıyorlar” demesi üzerine
aynı kiĢinin “Gel ben sana kimlik göstereyim” dediğini, bunun üzerine resmi polis araçlarında birine bindirildiğini ve
Emniyet Müdürlüğü‟nün bahçesine götürüldüğünü belirtti. Aktepe, bahçede bulunan caminin yanındaki boĢ alanda
arabanın durdurulduğunu, bir süre sonra aracın arka kapısından birinin kapısının açıldığını bir polisin elinde
bulunan el feneri ile yüzüne ıĢık tutarken, baĢka bir polisin de yüzüne doğru bir kimlik gösterip “al sana kimlik”
dediğini ve yüzünün sol tarafına üç-dört yumruk attığını, daha sonra araçtan indirildiğini, aynı polisin bu sefer
bacaklarına, kasık bölgesine ve midesine vurmaya ve dizi baskı yapmaya baĢladığını, yaklaĢık bir dakika sonra
yere düĢtüğünü, eli ve dizlerinin kanamaya baĢladığını, polislerin kendisine “ajitasyon yapma” dediklerini, kimliğine
el koyan polislerin daha sonra kendisini hastaneye götürdüklerini, olayı doktora anlattığını, buradan Bağlar Polis
Merkezi‟ne götürüldüğünü, polisin hazırlardığı tutanağı imzalamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Özgür ġengül Köse
26 Haziran günü bir açıklama yapan BES Ġzmir ġube BaĢkanı Ramis Sağlam 2, Ġzmir Adliyesi`nde icra memuru
olan Özgür ġengül Köse‟nin hacze gittiği evde yaklaĢık 20-25 kiĢilik bir grup tarafından darp edildiğini, saldırı
üzerine Buca Merkez Karakolu‟na Ģikayete giden Köse‟nin bu sefer de polis Ģiddetine maruz kaldığını belirtti.
Sağlam Ģu beyanda bulundu; “Can güvenliği tehlikeye giren arkadaĢımız Buca Merkez Karakolu'na yardım istemek
için Ģikayete gitmiĢtir. Fakat Buca Merkez Karakolu'nda bulunan yaklaĢık 20 polis, Ģikayete giden arkadaĢımızı ve
avukatı dinlemediği gibi 'Senin hakkında yakalama emri çıkardık, sabaha kadar hepimize ifade vereceksin' diyerek,
resmi savcılık arabasından yaka paça aĢağı indirmeye çalıĢmıĢlardır”.
Yusuf Dayan
Ġstanbul'da 27 Haziran günü, Eminönü'de Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat gazetesi dağıtan Yusuf Dayan,
polislerce darp edilerek gözaltına alındı.
Ö.K. (12), E.K. (8), B.B.S. (11), ġeref K. (37) ve Mehmet S. (34)
Adıyaman‟da 18 Temmuz günü Kap Camii Mahallesi‟ndeki bir inĢaatın yıkıntıları etrafında oynarken “Daha önce
aynı mahalledeki bir inĢaatın demirlerinin çalınarak hurdacıya satılması olayının failleri oldukları iddiasıyla” Çocuk
ġube Müdürlüğü polislerince gözaltına alınan Ö.K. (12), kardeĢi E.K. (8) ve B.B.S.‟nin (11), götürüldükleri Fatih
Polis Karakolu‟nda dövüldüğü iddia edildi. Olayın duyulmasının ardından karakola giden çocuklardan Ö. ve E.‟nin
babaları ġeref K. (37) ile B.B.S.‟nin babası Mehmet S. (34), polislerden bilgi almak istediği sırada hakarete maruz
kalıp içeri alınmadıklarını ve polislerin çocuklarına dayak attığını belirterek çocuklarla birlikte Cumhuriyet
Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundu
Serhat ÜĢenmez
Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi'nde ikamet eden Serhat ÜĢenmez (20), 3 Temmuz günü kentin çarĢı merkezinde sivil
polisler tarafından kaba dayaktan geçirildiğini ve gözaltına alındığını iddia etti. ÜĢenmez, çarĢı merkezinde kuzeni
ile tartıĢtığı sıralarda polislerin kendilerini ayırmak için geldiğini, sivil giyimli birkaç polisin olayı yatıĢtırdığını, bunun
üzerine kuzeniyle arabasına binip gitmek istediklerini, ancak bu defa da polislerin kendilerini araçtan indirip
bağırdıklarını ve küfretmeye baĢladıklarını, tepki göstermeleri üzerine sivil giyimli birkaç polisin kendisini
dövdüğünü, bir gece gözaltına kaldıkları Emniyette de resmi giyimli polisler tarafından kaba dayak ve hakaretlere
maruz kaldığınını belirti.
X.X.
6 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan X.X., 12 Haziran günü evinden gözaltına alınarak
Emek Caddesi‟ndeki emniyete götürüldüğünü, saat 08.00-12.30 arası gözaltında kaldığını, ailesini haber
vermesiyle avukatın geldiğini duyunca polislerin sinirlendiğini ve “Niye avukata haber verdin, Ģimdi sana gözaltı
iĢlemi yaparız” dediklerini, bağırarak ve hakaret içeren sözler kullandıklarını, sürekli “hayvan” kelimesini
kullandıklarını, “neden DTP‟ye gidiyorsun, ne var ki orada” dediklerini ve muhbirlik teklif ettiklerini belirtti.
Salih Tuna
9 Temmuz günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde oğlunu gezdirmek için ġehit Tevfik Fikret Karakolu‟nun yanında polis
memurları tarafından “karakola 10 metere kala durduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni ġafak Gazetesi Yazarı
Salih Tuna, bir süre önce ameliyat geçirdiğini ve kalp hastası olduğunu belirtmesine rağmen gözaltı sırasında
saatlerce ayakta bekletildiğini, tehdit ve azar iĢittiğini iddia etti. Tuna, oğlu Hasan Burak'ı antrenman yaptığı
salonun yakınında indirdiği sırada elindeki telsizi arabannı kapısına vuran bir polis memuru “AĢağıya in” diye
bağırarak Tuna‟yı gözaltına aldı ve polis merkezine götürdü. Polis merkezinde üst araması yapılan Tuna'nın
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gazeteci olduğunu öğrenen “Ekip Grup Amiri”, yazarı odasına götürdü. Masasının karĢısında ayakta tutulan ve
azarlanan Salih Tuna, iki kez baygınlık geçirince odadaki koltuğa oturmak istedi. Ancak Ekip Grup Amiri, Tuna'nın
oturmasına izin vermedi. “Bayılırsan doktor getiririz” diyerek Tuna'yı ayakta tutmaya devam etti. Tuna'nın, Vali
Muammer Güler'in karakolu aramasından sonra bir koltuğa oturmasına ve su içmesine izin verildi. Tuna'ya daha
sonra alkol ve sağlık muayenesinden geçirildikten sonra trafik cezası kesildi ve aynı gece serbest bırakıldı. Olayın
ardından Emniyet Genel Müdürlüğü iki müfettiĢ örevlendirerek ġehit Tevfik Fikret Polis Merkezi ve burada görev
yapan polis memuru YaĢar B. hakkında inceleme baĢlattı.
Rıfat Emrah Altınyağ, Yusuf ġengül, Murat Uğurlu, Ġlhan Sözel ve Ġdil Tekin
18 Temmuz günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın konvoyunun geçiĢi sırasında Unirock
Festivali‟ndeyken “metalci selamı” vererek “devlet büyüğüne saygısızlık” suçu iĢledikleri gerekçesiyle BaĢbakanlık
korumalarının talimatıyla gözaltına alınan Rıfat Emrah Altınyağ, Yusuf ġengül, Murat Uğurlu, Ġlhan Sözel ve Ġdil
Tekin‟e gözaltındayken disko ve sanat müziği dinletildi. Gözaltına alınanlardan Yusuf ġengül ve Murat Uğurlu Ģu
beyanda bulundu: “Öğlen saatlerinde yer kapmak için konser alanının kapısında toplandık. Elimizde bira kutularıyla
oturup bekledik. Rock Ģarkıcılar Ģarkı söylerken müziğe uyum sağlayıp hem kafa sallıyor hem de parmaklarımızla
metalci iĢareti yapıyorduk. Bu sırada yoldan konvoy geçtiğini gördük. Ancak kimin geçtiğini hiçbirimiz bilmiyorduk.
Konvoydaki arabaların birinin camından kafasını çıkaran bir adam „Ne oluyor lan‟ diye bağırdı. Biz parmaklarımızı
sallamaya devam ediyorduk. 5 dakika sonra gözlüklü, siyah takım elbiseli bir adam yanında polislerle geldi. Eliyle
gösterdikleri arabaya zorla bindirildik. „Niçin alındık?‟, diye sorunca, „Emniyette görürsünüz‟ dediler.” ġengüĢ,
arkadarları Ġdil Tekin‟in baĢka yere götürüldüğünü belirterek, “Adli Tıp Kurumu‟na götürdüler. Orada alkol testi için
adam baĢı 10 TL istediler. Paramız olmadığını söyleyince Murat ve benim paramı polisler aralarında toplayıp
verdiler. Diğerlerinin vardı. Tekrar emniyete götürülürken arabanın içinde polisler „Siz metalcisiniz madem, alın size
metal‟ deyip disko müziği açtılar.” ġengül, Ġdil‟in de gözaltındayken kendisine Türk sanat müziği dinletildiğini
söylediğini belirtti.
Semra Aydın ve Suat Aydın
23 Temmuz günü Erzurum‟da, Erzurum Kongresi`nin 90`ıncı yıldönümü kutmalarına katılan CumhurbaĢkanı
Abdullah Gül`e nefes darlığı hastalığı bulunan 9 aylık kızları Beratül`ün 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi`nde ölümünde doktorların ihmali olduğuna iliĢkin mektup vermek isteyen Semra - Suat Aydın
çiftinin ziyaret günü boyunca karakolda tutulup dövüldüğü iddia edildi. Vücutlarında darp izleri bulunan aile Ģikayetçi
olduklarınıı belirtirken Emniyet Müdürlüğü olayı yalanladı.
Ġlhan ġanlı ve Abdulvahap Ergün
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde 28 Temmuz günü, Saruhan ve Özkan aile fertleri arasında çıkan kavgaya müdahalede
bulunan polis ekiplerinin, kavgayı ayırmak isteyen Ġlhan ġanlı adlı kiĢi ile ÇarĢı Mahallesi Muhtarı Abdulvahap
Ergün'ü dövdüğü iddia edildi. Olayın ardından Ergün ve ġanlı, polisler tarafından gözaltına alınarak Lice Ġlçe
Emniyet Amirliği'ne götürülürken, Ergün ve ġanlı'nın burada da polisin dayak ve hakaretlerine maruz kaldığı iddia
edildi. Ġlhan ġanlı'nın daha önce beyin ameliyatı olduğunu polislere iletmesine rağmen polislerin ısrarla kafasına
vurduğu ileri sürüldü. 3 saat sonra gözaltına alınan 2 kiĢi hastaneye götürülürken, yapılan iĢlemlerde gözaltı
saatinin de hastaneye götürüldüğü saat Ģeklinde düzenlendiği belirtildi.
Yıldıray Kaya ve Rıza Çilingir
Bursa‟nın Merkez Nilüfer Ġlçesi'ndeki bir inĢaat firmasında çalıĢan Yıldıray Kaya ve Rıza Çilingir, 31 Temmuz günü
üst geçitten geçerken kendilerine kimlik soran iki polis memuru tarafından yüzlerine biber gazı sıkıldıktan sonra
yere yatırılıp dövüldüklerini iddia etti. Vücudunun büyük bölümünde darp izleri olduğunu öne süren Yıldıray Kaya
“20 gün”, göğsünde ve sırtında tekme ve yumruk izleri olduğunu kaydeden Rıza Çilingir ise “10 gün” rapor aldığını
belirtti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan inĢaat iĢçileri, “Olay günü üst geçitten geçerken yanımıza bir hayat
kadını gelip, birlikte çıkmayı teklif etti. Biz teklifi kabul etmeyince sinirlenen hayat kadını devriye gezen polislerin
yanına gidip onlarla konuĢtu. Daha sonra polisler bize kimlik sordu. „Neden soruyorsunuz?‟ deyince, dayak yedik.
Kendilerinden Ģikayetciyiz” dedi. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, dövüldüğünü iddia eden kiĢilerin
travestilerle gezdiğini, kendilerine kimlik soran ekiplere karĢı geldiklerini, gözaltına alınan 2 kiĢinin çıkartıldıkları
savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirtti.
Osman Orhan, Çağlar Özbilgin, Samet Uslu, Fırat Can Yavuz, Murat ġahin
2 Ağustos günü Ankara‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Sakarya Caddesi‟nde yemek yediği sırada,
“BaĢbakanım afiyet olsun, siz yemek yiyorsunuz ama bizim cebimizde harçlarımızı ödeyecek paramız yok” diye
bağıran 6 öğrenci gözaltına alınırken ve Çankaya Karakolu‟nda gözaltında kaldıkları süre boyunca darp edildiklerini
iddia ettiler. 13 saatlik gözaltında kalan öğrencilerden Çağlar Özbilgin, gözaltına alınırken yüzüne aldığı bir darbe
nedeniyle 8 cm uzunluğunda çizik meydana geldiğini, Samet Uslu polislerin sırtına tekme attığını ve gece
emniyette bir ara arka tarafa görütülmeye çalıĢıldığını, Fırat Can Yavuz ise arkadaĢlarının gözaltına alınırken
tartaklandığını görünce “Bunların suçu ne? Niye vuruyorsunuz?” diye sorduğunu, bir korumanın “Harçları protesto
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ediyorlar” demesi üzerine “Demokratik haklarını kullanıyorlar” dediğini, bunun üzerine korumanın “Bunu da alın”
dediğini, gözaltına alınma nedenini sorduğunda, “Karakolda öğrenirsin” diyerek ayağına vurduğunu ve bileğini
büktüğünü belirtti.
Perihan Pulat
6 Ağustos günü Ankara‟da, Rusya BaĢbakanı Viladimir Putin‟in yaptığı arasında nükleer enerji konusunun da
bulunduğu çalıĢma ziyaretini protesto eden YeĢil BarıĢ (Greenpeace) üyelerine müdahale eden polis Greenpeace
üyesi Perihan Pulat'a orantısız güç uyguladı. Gazeteciler tarafından görüntülenen eylemde sivil polis memurları
nükleer enerjiyi protesto eden Pulat‟ı yere yatırıp "etkisiz" hale getirdikten sonra yaka paça polis aracına bindirdi.
D.T. ve M.C.
7 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan D.T. ve M.C., 4 Ağustos günü bir gösteriye müdahale
eden polisler tarafından dövülerek gözaltına alındıklarını belirttiler. M.C., Ġstanbul‟da ikamet eden kuzeni D.T. ile
KoĢu Yolu Parkı‟na gezmeye gittiklerini, park dıĢında bulundukları sırasında bir gösteriye müdahale eden çevik
kuvvet polislerinin göstericileri kovalamaya baĢladıklarını gördüklerini, kaçan guruba karıĢmamak için kendilerinin
de kaçtığını, kendilerine yetiĢen polislerin grupla ilgilerinin olmadığını belirtmelerine rağmen rastgele coplayarak
gözaltına aldğını, yaĢları küçük olduğu için Çocuk ġubesine götürüldüklerini ifade etti. M.C., 3 günlük gözaltı süresi
sırasında hastaneye götürüldüklerini, doktorun yüzlerindeki ĢiĢtik ve morluklar için ilaç yazdığını ve Çocuk
ġubesindeki görevlilere ilaçların alınması gerektiğini söylediğini, polislerin ancak polislerin “bir Ģey olmaz, bunlar
geçer” dediklerini, burnuna 2 dikiĢ atıldığını, kuzenine gözaltında “halan oğlu çantanın sana ait olduğunu
söylüyor”diyerek iftira ettiklerini belirtti.
Ferit Mutlu, Gökhan Sırmacı, Ġsmail Hakverdi ve Çağrı Çevik
Ġzmir‟de 8 Ağustos günü, Gaziemir Aktepe'de YürüyüĢ ve Toprağın Sesi dergilerinin satıĢını yaparken gözaltına
alınan Ferit Mutlu, Gökhan Sırmacı, Ġsmail Hakverdi ve Çağrı Çevik‟e götürüldükleri Aktepe Polis Karakolu‟nda
iĢkence ve kötü muamele yapıldığı iddia edildi. “Polise görevini yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanan
4 kiĢinin muayene için Ġzmir Adli Tıp Kurumu‟na götürülürken üzerilerindeki giysilerin yırtılmıĢ olduğu belirlendi.
Mehmet Turan ve Ümit Turan
10 Ağustos günü Trabzon Çaykara‟da, tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle karakola giden Mehmet
Turan ve yeğeni Ümit Turan polislerin kendilerine kötü davrandığını iddia ederek kelepçe takarken kolunun
kırıldığını belirtip Ģikayetçi oldu. Almanya‟dan gelen yeğeni Ümit Turan (24) ile birlikte yabancı plakalı bir araçla
seyir halindeyken Çaykara giriĢinde bariyerlere çarpan Mehmet Turan (36) “tutanağın yanlıĢ tutulduğunu” iddia
eden polisler tarafından bir gün sonra ifade vermek üzere karakola çağrıldı. Mehmet Turan, burada polislerin sert
tavrıyla karĢılaĢtığını belirterek; "Tansiyon hastası olduğum için iki elimi belime tutmuĢtum. Bir polis memuru bana,
„indir lan ellerini, karĢımda esas duruĢta dur‟ diye bağırdı. Kendisine rahatsız olduğumu söylememe rağmen
dinlemedi" dedi. Daha sonra dıĢarı çıkarıldığını belirten Mehmet Turan, "Yeğenim Ümit Turan, karakoldan çıkarak,
„bana zorla imza attırmak istiyorlar‟ dedi. Tekrar karakola gittik, üç polis memuru kolumuzdan çekerek beni ve
yeğenimi zorla içeri soktu, yere yatırdı. „Bırakın‟ Ģeklindeki çığlıklarımızı dinlemediler, „kesin lan, oturtun Ģunları
Ģuraya, kelepçe takın lan‟ sözleriyle ellerimi arkaya aldılar ve kelepçelediler. Bu sırada büyük bir acı hissettim.
Hastaneye götürmelerini istedim, dinlemediler. Daha sonra olay yerine baĢkomiser geldi ve talimatı üzerine
kelepçelerimiz söküldü. Beni önce Çaykara Devlet Hastanesi‟ne ardından Trabzon Yavuz Selim Kemik
Hastanesi‟ne sevk ettiler" dedi. Hastanede bir gün müĢahede altında tutulduğunu, omzunun kırıldığı teĢhisi
konulduğunu, 2 ay iĢ göremez aldığını vurgulayan Turan, "Hastaneden çıktıktan bir gün sonra Çaykara Cumhuriyet
Savcılığı‟na giderek polis memurları A.P., A.ġ. ve A.T.‟den Ģikâyetçi oldum. Savcı Gülan Yazıcı yürüttüğü
kovuĢturma kapsamında herkesin ifadesini aldı. Hastane raporlarını da sunmama rağmen, olayla ilgili „takipsizlik‟
kararı verdi" dedi.
Birgül Mızrak
10 Ağustos günü Ankara‟da, öğrenci harçlarına yapılan zamları protesto etmek için yeni ve eski BaĢbakanlık
binaları arasında oturma eylemi yaparken gözaltına alınan Genç-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Birgül Mızrak,
gözaltına alınması sırasında darp edilmesi ve gözaltında tacize uğraması nedeniyle 16 Ağustos 2009‟da Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. Birgül Mızrak dilekçesinde, gözaltına alınırken darp
edildiğini ve Çankaya Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde “ince arama” adı altında tamamen soyularak tacize maruz
kaldığını belirtti.
S.B. (15), O.D. (16), H.S. (17) ve Ġ.K.
15 Ağustos günü Adana‟da, PKK‟nın 15 Ağustos 1984‟te ilk silahlı eylemlerine baĢlamasının yıldönümünde eylem
yapan gruba müdahale eden polis ekibinden Ferdi Özkan‟ın (24) bıçaklanarak yaĢamını yitirmesinin ardından
düzenlenen operasyonda gözaltın alınan S.B. (15), O.D. (16), H.S. (17) ve Ġ.K.‟nin aileleri, çocuklarının gözaltında
iĢkence gördüğünü iddia etti.
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Yılmaz Koç ve Ali Hıdır Koç
15 Ağustos günü Mersin‟de, “tehlikeli araç kullanmak” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına
alınan Yılmaz Koç (28) ile Ali Hıdır Koç (24), götürüldükleri Cumhuriyet Polis Merkezi‟nde polis memurları
tarafından dövüldü. Yılmaz Koç ile kardeĢi Ali Hıdır Koç, otomobille giderken Göçmen kavĢağında trafiği “tehlikeye
attıkları” gerekçesiyle durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca da bulan polis, iki kardeĢe
gözaltına aldı. 2 kardeĢ, karakolda avukatlarına ulaĢmaya çalıĢtıkları sırada bulundukları nezarette polisler
tarafından dövüldü. Savcılıkça serbest bırakılan 2 kardeĢ, dayağın izini yansıtan morluklar bulunan yerlerin
fotoğraflarını çektirip, karakolda kendilerini döven polisler hakkında davacı oldu. Bununla ilgili soruĢturma sürerken,
dayak olayı karakolun güvenlik kamerası görüntülerince saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, savcılığın
soruĢturma dosyasına girdi. Otomobilleri durdurulup, ruhsatsız silah da bulunduktan sonra götürüldükleri karakolda
ilk önce polislerin kendilerine iyi davrandığını bildiren Yılmaz Koç, "Biz baĢımıza böyle bir Ģey gelmediği için
avukatımızı arama ihtiyacı duyduk. Geç saat olduğu için avukata ulaĢmakta zorlanıyorduk. Bu sırada kardeĢim
kapıya doğru yöneldi. Bunun üzerine polisler bir anda kardeĢimin üzerine yürüyüp tartaklamaya baĢladı. Ben de
müdahale edince, sivil bir polis beni, diğerleri de kardeĢimi dövdüler. Bize hakaret ve küfürler ettiler.
Ġnsanlığımızdan utandık, onurumuzu incittiler" dedi. Yılmaz Koç, gözaltında iken 16 Ağustos'ta saat 02.30
sıralarında kredi kartı ve kimliği kullanılarak bir petrol istasyonundan 80 TL'lik liralık alıĢveriĢ yapıldığını, bu konuda
bankaya baĢvurup, alıĢveriĢi yapanlarla ilgili olarak da Ģikayetçi olacağını belirtti. SoruĢturma sürerken kamera
görüntülerinin de ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, olaya karıĢan iki polis
memurunun açığa alındığını söyledi.
Hasan Özmen, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç, Ġdris Atilla, N.T., Ö.Ö. ve R.B.
16 Ağustos günü Gaziantep il merkezinde “polis minibüsüne taĢ ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla” gözaltına
alınan ve çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Özmen, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç, Ġdris
Atilla, N.T., Ö.Ö. ve R.B.‟nin aileleri ĠHD Gaziantep Ģubesine baĢvuruda bulunarak yakınlarının gözaltında iĢkence
gördüğünü iddia ettiler.
Hazal AvĢar Tunç, Seçkin Aydoğan ve Sercan Ahmet Arslan
Sivas‟ta Amerika‟ya karĢı karikatür sergisi açtıkları için “DHKP-C‟nin faaliyetlerine katıldıkları” iddiasıyla 27 Mayıs
2008 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan 5 kiĢinin 18 Ağustos‟ta günü Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görülecek ilk duruĢmalarına destek için gelen ve gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyeleri Hazal AvĢar Tunç,
Seçkin Aydoğan, Sercan Ahmet Arslan gözaltnda iĢkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. 20 Ağustos günü Avukat
Barkın Timtik ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi´nde bir basın açıklaması düzenleyen
mağdurlardan Hazal AvĢar Tunç, Erzurum´a giderken yolda 5 kez GBT´ye tabi tutulduklarını ve jandarmanın
kendilerini "Bu GBT´ler size özel olarak yapılıyor" dediğini, Mahkeme önünde basın açıklamasının yapıldığı esnada
çevrede toplanan kalabalığın küfürlerine ve fiziki saldırısına maruz kalan 58 kiĢinin uğradıkları linç giriĢiminin
ardından tekme-tokat dövülerek otobüse bindirildiklerini, otobüste de dayağın devam ettiğini, daha sonra karakola
yerine Özel Harekat Eğitim Alanı´na götürüldüklerini, burada otobüsten indirilmeden önce polislerin otobüse biber
gazı sıkarak kapı ve camları kapattığını, daha sonra ise otobüsten indirilerek elleri arkadan kelepçeli Ģekilde 3 saat
boyunca güneĢ altında bekletildiklerini ifade etti. Tunç, daha sonra “Adli Tıp‟a götülüryosunuz, hazırlanın" denilerek
112 Çağrı merkezinin deposuna götürüldüklerini belirterek "Doktor olduğunu söyleyen bir kadın bizi sadece elimize
kolumuza dokunarak muayene etti ve daha sonra bize alkol muayenesi yapmak istediler” dedi. ĠĢkence gören
öğrencilerden Seçkin Aydoğan, polis otobüsündeyken aralarında tutuklu öğrencilerin ailelerinden kimselerin de
bulunduğunu, bazılarının kalp hastası olduğunu polise bildirmelerine rağmen polisin "Onlar alıĢkındır, siz de
alıĢırsınız" diye yanıt verdiğini, ayrıca polislerin “Biz özel harekatçıyız, aslında bunlarla böyle uğraĢmayız direkt
öldürürüz” diyerek tehditlerde bulunduklarını belirtti. Öğrencilerden Sercan Ahmet Arslan ise kendilerine zorla
mehter marĢı dinletildiğini, üst aramasında tacize maruz kaldıklarını, kafalarına oturularak ve enselerine bastırılarak
üstlerinin arandığını ifade etti. Av. Timtik ise, eylemcilerin anayasal ve demokratik haklarını kullanmak için
Erzurum'da bulunduğunu ve eylemin hukuka uygun olduğunu belirterek “Konu ile ilgili bugün eylemcilere sert
müdahale eden ve gözaltı iĢlemi boyunca iĢkence uygulayan polisler hakkında Erzurum Adliyesine gönderilmek
üzere, 'Kasten adam yaralama', 'Hakaret, tehdit, gösteri ve kanaat hürriyetin engellenmesi' uygulamalar nedeniyle
suç duyurusunda bulunduk. Eylemciler hakkında ise 'Toplantı ve gösteri yürüyüĢlerine muhalefet ve kamu malına
zarara verme' iddialarıyla soruĢturma baĢlatıldı, fakat ne atılan sloganlarda nede açılan pankartlarda bir suç unsuru
yoktur' dedi.
Gözde Kaya, Oktay Böçkün, Bekir Perçin, Gizem Çolak, Yetkin Arpat, Anıl Gök, Mert Özbilen, Fatma Dirik,
Duygu Aykut, Süleyman Göksel ve Amaç ...
19 Ağustos günü ESP‟nin Bornova Ġlçesi‟ne bağlı Çamdibi Semti‟nde gerçekleĢtirdiği konsere katılım çağrısına
müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yukarıda isimleri yazılı ESP üyeleri ile haber takibi yapan
Atılım muhabiri Gözde Kaya‟nın gözaltına alınırken, karakola götürürken ve karakol önünde polis tarafından
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dövüldüğü iddia edildi. ESP üyeleri, karakola götürülürken ayrıca sokakta durup araçtan aĢağı indirilen bir ESP‟linin
kaba dayak iĢkencesine maruz kaldığını belirttiler.
Ömer Çiftçi, Yılmaz Baykara, Feyat Çelik, Battal Yıldız, Nedim Kara ve Mustafa Çiftçi
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Yukarı Çilli Köyü'nde oturan ve 5 Eylül 2009‟da Onur Tepe Karakolu‟nda görevli
askerler tarafından “mazot kaçakçılığı” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yukarıda isimleri yazılı 6 köylü, Onur
Tepe Karakolu'nda görevli askerler tarafından iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını savunarak ĠHD Van
ġubesi‟ne baĢvurdu. Mağdurlardan Ömer Çiftçi (30), Onur Tepe Karakolu‟nda görevli askerler tarafından
yakalandıklarını belirterek, “benimle birlikte yakalanan Yılmaz Baykara, Feyat Çelik, Battal Yıldız, Nedim Kara ve
Mustafa Çiftçi‟yle beraber karakolda iĢkenceye maruz kaldık, yakalandığımız yerde yaklaĢık iki saat dövdüler, bir
kaç defa bayılıp ayılmıĢım. Son olarak kendime geldiğimde „üsteğmen geldi‟ dediler. Ben açıkçası biraz sevindim
beni bu iĢkenceden kurtarır diye. Ancak bu sefer o vurmaya baĢladı. Kazma sapıyla beni dövdü. Yere düĢtükten
sonrada tekmelerle dövmeye baĢladı. Üsteğmen, „bakın öldüyse dereye atın ölmediyse arabaya atıp karakola
getirin‟ dedi. Beni attılar arabaya karakola götürdüler. Ayağımı hissetmiyordum. Kamyon üzerimden geçmiĢ gibiydi.
Beni karakolda araçtan indirirken küfür ve hakaretler ederek yine dövmeye baĢladı. Karakol önünde bulunan
bayrak direğine bağladılar beni. Üzerime su döktüler, gece olduğu için çok üĢüyordum. Sabaha kadar direkte bağlı
halde bıraktılar” dedi. Yılmaz Baykara, askerler tarafından kaba dayaktan geçirildiğini belirtirken, Battal Yıldız,
askerler tarafından yakalandıktan sonra kazma ve kürek saplarıyla dövüldüğünü sonra sadece baĢı dıĢarıda
kalacak Ģekilde toprağa gömüldüğünü ileri sürdü. Yıldız, toprağa gömüldükten sonra atların birbirine bağlanarak
baĢının üzerinde geçmesi için üzerine sürüldüğünü ileri sürdü. Mağdurlardan Nedim Kara, yakalandıktan sonra
kazma ve kürek ile dövüldüğünü kendine geldiğinde asker köpeklerinin yanı baĢında beklediğini ifade etti. Kara
“sürekli köpekleri benim üzerime saldırtıyorlardı. Bu durum saatlerce devam etti. Köpek birçok yerimi ısırdı.
Köpekleri saldırtırken askerler hepsi gülüĢüyorlardı. Beni sabaha kadar direğe bağlı Ģekilde bıraktılar” dedi.
Mustafa Çiftçi verdiği dilekçede “beni direğe bağladıktan sonra askerler karĢıda sıraya dizilerek plastik mermilerle
bana ateĢ açıyorlardı. Bacağıma ve karnımdan vurdular. Çok acı çekiyordum. Saatlerce iĢkencede kaldım” dedi.
BaĢvuru sonrası TĠHV tarafından 11 Eylül günü Van‟a gezici sağlık ekibi gönderildi.
Osman Kıtmir, Muhammet Kıtmir, Ahmet Kıtmir ve 2 kiĢi
9 Eylül günü ġanlıurfa‟da, araçta bulunan 3 kiĢilik polis ekibinin, önlerinde el arabasıyla ilerleyen ve hamallık yapan
3 kiĢi ile “hızlı ilerlemedikleri “ gerekçesiyle onlara destek veren 2 esnafı dövdükleri iddia edildi. Polislerin, el
arabasının yüklü olması nedeniyle hızlı ilerleyememesinden dolayı Osman Kıtmir, Muhammet Kıtmir ve Ahmet
Kıtmir‟den kimliklerini göstermelerini istemesi üzerine tartıĢma çıktı. TartıĢmanın Ģiddetlenmesi üzerine polis ekibi
3 hamalı ve onlara destek veren 2 esnafı biber gazı sıkıp ve copla dövdükten sonra gözaltına aldı. Polis
memurlarının olayı izleyenleri de biber gazıyla dağıtırken 5 kiĢi “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri”
suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Savcılığa sevk edildi.
Kahraman ErciyaĢ
13 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Kahraman ErciyaĢ (1992), kardeĢinin ġervam Korkusuz
adlı arakadaĢı ile evinin yakınında bulunan Bahtiyar Aydın Ġlköğretim Okulu‟nun bahçesinde akĢam oturduğu sırada
yanlarına gelen polis tarafından dövülerek gözaltına alındığını ve götürüldüğü karakolda da dövüldüğünü iddia etti.
ErciyaĢ, dıĢarıda bulunduğu sırada Galatasaray maçı olduğunu, Galatasaray‟ın galip gelmesi üzerine etrafta havai
fiĢekler patlatıldığını, o sırada polislerin bulununduğu yere geldiğini gördüklerini, arkadaĢının kaçarak oradan
ayrıldığını, bir polisin yanına gelerek kendisine tabanca doğrulttuğunu ve “yere yat!” dediğini, yere yatmayarak
çökmesi üzerine polisin tekme ile kendisini dövdüğünü, kendisine kaçan arkadaĢının adını sorduğunu, söyledikten
sonra polis arabasına alınarak karakola götürüldüğünü belirtti. ErciyaĢ, Selim ismindeki polisin karakolda “sen daha
önceden buraya gelmiĢtin, kaymakamlığa taĢ atmıĢtın” dediğini, suçlamayı kabul etmemesi üzerine “hepiniz
terörristsiniz!” diyerek ellerine copla vurmaya baĢladığını, biraz vurduktan sonra “cop da acıtmıyor” diyerek copu
attığını ve demir bir çubukla dövmeye baĢladığını, yumruklarla da yüzüne vurduğunu, dayak sırasında “siz
teröristsiniz, uyuĢturucu kullanıyorsunuz, sizin evde uyuĢturucu kullanan var mıdır?” diye sorduğunu, kendisini
dövdükten sonra evinin telefonunu alarak aradığını ve evdekilere kimliğini getirmelerini söylediğini, yumruk ve
tokatların etkisi ile yüzünün kızardığını, polisin kendisine “git yüzünü yıka” dediğini, annesi kimliğini karakola
getirdikten sonra kimlik taĢımama tutanağını düzenlendiğini ve 69 TL ceza kesilerek serbest bırakıldığını ifade etti.
ErciyaĢ, karakoldan gelir gelmez kulağının ağrısından dolayı hastaneye gittiğini, hastane de kulak zarının zarar
gördüğünü söyleyenerek Diyarbakır‟a sevk edildiğini, döndüğünde adının Mesut komiser olduğunu söyleyen bir
Ģahsın telefonla arayarak”canım hastaheneye gitmiĢsin, söyleseydin biz seni götürürdük” diyerek alaylı bir Ģekilde
konuĢtuğunu, amcası Ahmet ErciyaĢ‟ı karakola çağırarak yanında ceza tutanağını yırttığını ve davacı olmamasını
istediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
K.B. ve 6 kiĢi
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Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde 13 Eylül günü “bir markete molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 7
kiĢiden K.B. (18), götürüldükleri ġakirpaĢa Karakolu‟nda polis memurlarının yapılan suçlamaları kabul etmeleri için
gözaltına alınan 7 kiĢiye iĢkence ve kötü muamele yaptıklarını iddia etti.
M. Emin Toy ve Adem Birden
ġanlıurfa‟dan Ankara‟nın Polatlı Ġlçesi‟ne çalıĢmak için giden mevsimlik iĢçiler M. Emin Toy ve Adem Birden, 21
Eylül günü polis ekibinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında polis ekibinin fizikî Ģiddetine ve polis ekibinin kıĢkırtması
sonucu çevrede bulunanların linç giriĢimine maruz kaldıklarını iddia etti Bayram nedeniyle izinli olan Toy ve Birden
lunaparka gittiklerini, Park giriĢinde kimlikliklerini soran polise, tarlada çalıĢtıklarını ve kimliklerini kaybetmemek için
taĢımadıklarını söylediklerini, nereli olduklarını soran polislerden birine Urfa Suruçlu olduklarını söyleyince, daha
önce Urfa'da çalıĢtığını belirterek Urfalılara küfür ve hakaret ettiğini belirttiler. Polisler sonra Toy'a dönerek 'Benim
karĢımda elini neden cebinden çıkarmıyorsun' diyerek tekme atmaya baĢladı. Polis, kendilerini tekme tokat
gözaltına almasına karĢı çıkan iĢçilerin yüzlerine biber gazı sıktı ve ardından çevrede toplanan yurttaĢlara dönerek
“Bunlar teröristtir” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan yurttaĢlar da mevsimlik iĢçileri linç etmeye kalkıĢtı.
Saldırıda Toy'un kolu, Birden'in ise ayağı kırıldı. Polisler tarafından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne götürülen
Toy ve Birden daha sonra “Polise mukavemet ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı. Polatlı Cumhuriyet
Savcılığı'na çıkarılan mağdurlar serbest bırakıldı. Mağdurlar burada polis memuru M.B. ve E.K. hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Malik Özkoca ve Sevda Kurban
28 Eylül günü Malatya‟da, YürüyüĢ Dergisi‟nin satıĢını yaparken “dergi hakkında toplatma kararı olduğu”
gerekçesiyle gözaltına alınan Malik Özkoca ve Sevda Kurban‟ın görütüldükleri Sümer Karakolu‟nda iĢkence ve kötü
muameleye maruz kaldığı iddia edildi.
Güney Tuna
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 3 Ekim günü, Mustafa Burcu Parkı‟nda arkadaĢ grubuyla oturan Güney Tuna‟nın (21),
arkadaĢları ile parkı terk etmesini söyleyen polis ekibi arasında çıkan tartıĢmada polis tarafından dövüldüğü iddia
edildi. Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan Güney Tuna‟yı gözaltına alarak Avcılar Merkez Karakolu‟na götüren
polis ekibinin Güney Tuna‟yı karakolda da dövdüğü belirtildi. Serbest bırakıldıktan sonra fenalaĢarak hastaneye
kaldırılan Güney Tuna‟nın hayatî tehlikesinin sürdüğü olayla ilgili olarak soruĢturma baĢlatıldı. Olayla ilgili ifadesi
alınan 8 polis memurundan 1‟i, 5 Ekim günü tutuklanırken, Güney Tuna‟nın babası Cengiz Tuna karakolda oğluna
darp edilmediğine dair zorla kâğıt imzalattırıldığını belirtti. Olaydan sonra götürüldüğü hastanede Güney Tuna‟ya
“darp izine rastlanmamıĢtır” raporu veren Doktor E.E. ise, 7 Ekim günü verdiği ifadede, raporu Güney Tuna‟yı
hastaneyi getiren polis ekibinin zorlamasıyla verdiğini ileri sürdü.
Hafize Toprak
Ekim ayında, Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nin giriĢinde jandarma ekibinin kendileri için çalıĢmasına ve kendilerine bilgi
aktarmasını istediğini savunan Hafize Toprak (24) gözaltında tutulduğu iki gün süresinde sözlü tacize ve hakarete
maruz kaldığını ileri sürdü. Hafize Toprak Ģu beyanda bulundu: “Komutan bana „sen DTP'ye rahat girip çıkıyorsun.
Bize istediğimiz bilgileri çok rahat getirebilirsin. Bildiklerini bize anlat. Biz seni kazanmak istiyoruz. Elimizde
görüntülerin var. Kabul etmesen ailen bundan zarar görecektir‟ diyerek beni tehdit etti. Son bir haftadır baskılar
arttı. Her an gözaltına alınabilirim diye korkudan eve dahi gidemiyorum.”
Ömer Yener
8 Ekim günü Adana‟da, öğrenci servisi Ģoförlüğü yapan emekli polis memuru Ömer Yener (49), 8 Ekim 2009‟da yol
verme tartıĢması yüzünden sivil polis memuru E.Y.‟nin kendisini araçtan indirerek dövdüğünü, ardından
götürüldüğü karakolda sekiz saat bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ileri sürdü. Yener okula doğru giderken,
polis olduğunu bilmediği sivil kıyafetli motosiklet sürücüsü E.Y. ile yol verme yüzünden tartıĢtı. Ġddiaya göre
tartıĢtığı kiĢi Yener‟e, “Çarpsaydın bari” dedi. Yener‟in de, “Bu kadar araba geçiyor sen sığmadın mı?” demesi
üzerine, motosikletinden inen Denizli ġehit Mehmet Özel Polis Merkezi‟nde görevli polis memuru E.Y. küfür etmeye
baĢladı. Yener‟in “Terbiyesizlik yapma” diye uyardığı E.Y., polis olduğunu söyleyerek saldırıp, minibüsün kapısını
açmak istedi. E.Y. Yener‟in, kendisinin de emekli polis olduğunu söylemesine aldırmadan tekme tokat saldırmayı
sürdürdü. Yoldan geçenlerin ayırdığı taraflar, 155‟e haber verilince gelen polisler tarafından E.Y.‟nin görev yaptığı
karakola götürüldü. Hastane ve adli tıp raporuna götürüldükten sonra 8 saat karakolda bekletilen Ömer Yener,
ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Yener, Ģikayetçi olduğunu söylediği için uzun süre karakolda tutulduğunu ve
meslektaĢlarının kötü muamelesine maruz kaldığını belirterek “En son gidip durumu emniyet müdürüne, basına
söyleyeceğimi bildirince bırakmak zorunda kaldılar. Bu kiĢinin ceza alması için elimden geleni yapacağım” dedi.
M.O.
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, M.O. (15) adlı çocuğun 9 Ekim günü meydana gelen olaylar sırasında çalıĢtığı
iĢyerini kapattığı sırada polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltında tutulduğu bir saatin
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ardından dövülerek serbest bırakılan M.O., tedavi gördüğü hastaneden 12 Ekim günü taburcu olduktan sonra darp
eden polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunus Tosun, Turan Tikis, Engin Sezgin, Bülent Tosun, Mehmet Ġrfan Hekimoğlu, Ġsa Demirci, Müslüm
Göçer, Derya Kutay, ġahin Durmazel, Sinan Karagöz ve 13 kiĢi
TMġ‟ye bağlı polis ekiplerinin, 16 Ekim günü düzenlediği ev ve yurt baskınlarında gözaltına alınan ve 20 Ekim günü
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 23 öğrenci, avukatlarıyla yaptıkları görüĢmede, gözaltına alınırken ve
karakolda polis tarafından darp edildiklerini iddia etti. 20 Ekim günü Mahkemeye çıkarılan öğrencilerden 14‟ü
tutuklandı, 9 öğrenci ise serbest bırakıldı.
Yavuz Kemal Avcı
Ardahan‟da 15 Ekim günü, kayıp bir köpeği arayan polis ekiplerinin evini aramasına izin vermeyen Yavuz Kemal
Avcı (55) gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde bir polis memurunun kendisini darp ederek
kaĢının açılmasına yol açtığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Halil Efendi Mahallesi'nde kayıp bir köpeği
aramak için Avcı'nın evine gelen polisler, iddiaya göre arama emri olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden
gönderilen yazıyı gösterdi. Arama yazısının, farklı bir kentten gelmesine ve 1 Haziran 2009 tarihli olmasına itiraz
eden Avcı arama yaptırmayacağını belirtti. Bunun üzerine Yavuz Kemal Avcı ile polisler arasında tartıĢma çıktı.
TartıĢma sırasında Avcı, arama izni olduğu belirtilen evrakı `sahte' olduğu gerekçesiyle iade etmeyince, gözaltına
alınıp polis merkezine götürüldü. Yavuz Kemal Avcı, polis merkezinde bir polis memurunun kendisini dövüp kaĢını
patlattığını iddia etti.Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan Avcı, "Geç saatlerde iĢ yerimle yan yana
olan evime gelen polisler arama yapacaklarını söyledi. Ben de arama emrini görmek istedim. Ancak bana alakasız
bir arama emri verdiler. Buna itiraz ettim ve arama emrinin benim evim için olmadığını söyledim. Arama emrini
kızıma verdim, o da kağıdı alıp göğsüne koymuĢ. Kızımı arayamadıkları için arama emrini alamadılar. Beni
karakola götürdüler. Tekme tokat dövdüler, kaĢımı patlattılar" diye konuĢtu.Cumhuriyet Savcılığı, yapılan baĢvuru
üzerine inceleme baĢlattı.
Özkan Kuru, Kerem Alhan ve Onur Birgül
Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde 23 Ekim günü, “içki içtikleri” iddiasıyla gözaltına alınan Özkan Kuru, Kerem Alhan ve
Onur Birgül götürüldükleri Beyoğlu Polis Karakolu‟nda darp edildiklerini iddia etti. “Hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla
mahkemeye sevk edilen üç kiĢi serbest bırakılırken Özkan Kuru, Kerem Alhan ve Onur Birgül, protesto mitinglerine
katıldıkları için kendilerine baskı yapıldığını belirtti.
Meltem ġahin
19 Ekim günü Antalya‟nın Kaleiçi Semti‟nde, kavgaya karıĢtığı iddiasıyla gözaltına alınan Meltem ġahin (39),
götürüldüğü Yenikapı Polis Merkezi‟nde dövüldüğünü iddia etti. Polis Merkezi'ne geldiklerinde, kavgaya karıĢan
kiĢilerin, kendisinin onlarla ilgisi olmadığını söylediğini belirten ġahin, “Polis buna rağmen ikna olmadı. Bana hafif
kadın muamelesi yaptı. Benim buna karĢı çıkmam üzerine gözüme biber gazı sıktılar” dedi. Sayısını bilemediği
kadar polisin üzerine geldiğini ve tekme tokat dövdüğünü öne süren ġahin, “Elime kelepçe taktılar ve her yanım
yara ve bere içinde kaldı. Psikolojim bozuldu. O gece nezarette kaldım. Ertesi gün öğle saatlerinde aç ve susuz
bırakılarak adliyeye çıkartıldım. Tutulan zabıtlarda polise hakaret ve yaralama suçları iĢlediğim iddia ediliyor. Fakat
ben polisler tarafından darp edilirken çekilen görüntüler var” dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından 3 bin lira kefalet ve
yurt dıĢına çıkıĢ yasağı ile serbest bırakılan ġahin; “Adli Tabip'ten rapor aldım. Sonuna kadar hakkımı arayacağım”
dedi. Yenikapı Polis Merkezi‟nde bulunan bir kiĢi Meltem ġahin‟in darp edilmesini cep telefonu ile kaydetti.
Hazar Sercan
20 Ekim günü günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Hazar Sercan (1986), Eğitim-Sen üyesi olduğunu, 1
Eylül günü Diyarbakır‟a giderken Siirt çıkıĢında durdurulduğunu, sivil ve resmi polisler tarafından yapılan kontrol
sırasında araçtan indirildiğini, çantasının arandıktan sonra yere atıldığını, tepki göstermesi üzerine hakaret, tehdit
ve dayağa maruz kaldığını, kelepçelenerek bindirildiği araçta da tehdit edildiğini ve dayağa maruz kaldığını, sağlık
durumunun bozulması üzerine doktora götürüldüğünü, buradan serbest bırakıldığını belirtti.
Gökben Keskin ve Yılmaz Selçuk
22 Ekim günü Ġstanbul Esenler'de bildiri dağıtırken gözaltına alınan ESP üyeleri Gökben Keskin ve Yılmaz Selçuk,
götürüldükleri Üçyüzlü Polis Karakolu‟nda iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti. ĠHD Ġstanbul
ġubesi‟nde 24 Ekim günü konuyla ilgili açıklama yapan Gökben Keskin, “Arama yapmak bahanesiyle beni ve
arkadaĢım Yılmaz‟ı iki ayrı odaya geçirdiler. Çantamı arayan kadın polis, ince arama yapmak için üzerimdekileri
çıkarmamı söyledi. Bu uygulamayı reddedip bu uygulamaya hakları olmadığını söyledim. Bunun üzerine „ağzına
Ģarjör boĢaltırım‟ denilerek ölümle tehdit edildim” dedi. Gökben Keskin daha sonra zorla alt kata indirildiğini
belirterek, “Orada üstüme çıkan polisler, 45 dakika süren ince arama iĢkencesini kendi aralarında mola vererek
uyguladılar. 15 dakika buyunca iç çamaĢırlarım giyinik vaziyette bekletildikten sonra kaba dayak eĢliğinde iç
çamaĢırlarımı çıkartarak vajinal bölge dahil arama yaptılar. Vajinal, göğüs, bacak ve karın bölgesine sürekli
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darbeler vurdular, tacizde bulundular” dedi. Gökben Keskin, 26 Ekim günü avukatı Eren Keskin Ġstanbul Adliyesi‟ne
giderek Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Özcan Aslan
Ġstanbul‟un Ümraniye Ġlçesi‟nde 24 Ekim günü, gece arkadaĢını evine bırakan Özcan Aslan (20) arabasına
giderken duyduğu silah sesleri üzerine yere oturdu. “Hırsız olduğu” iddiasıyla yanına gelen polis ekibi tarafından
dövülerek gözaltına alınan Özcan Aslan Ümraniye Merkez Karakolu‟na götürüldü. Karakolda da darp edilen Özcan
Aslan, yaralı halde kaldırıldığı hastanede de polis memurları tarafından dövüldü ve vücudunda meydana gelen
yaralanmaların polis memurları tarafından “yere düĢtü” Ģeklince açıklandı. Özcan Aslan, polis memurları hakkında
suç duyurusunda bulundu.
Rıdvan Akyürek, Orhan Akyürek, Cihan MeĢe, ve ġahabettin Yalçınkaya
25 Ekim günü Van'ın Özalp Ġlçesi'nde, Yukarı Oymaklı (Êngiz) Köyü'nden mazot getirmek için Ġran sınırına giden
köylülere, Kurudere Sınır Karakolu'na bağlı askerler tarafından ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sırasında ağır yaralanan
ġahabettin Koçak, olay yerinde yaĢamını yitirirken, olay sırasında yara almayan ve Kurudere Jandarma Karakolu
tarafından olayla ilgili gözaltına alınan köylülerden Rıdvan Akyürek, Orhan Akyürek, Cihan MeĢe, ve ġahabettin
Yalçınkaya‟ya karakolda iĢkence yapıldığı iddia edildi.
Sinan Aygün
26 Ekim günü Bitlis‟in Tatvan ilçesinde, Tatvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Mustafa Artıkboğa'nın gözaltına
alınmak istenmesi üzerine polisle vatandaĢlar arasında yaĢanan gerginlik sırasında gazeteci Sinan Aygün
tartaklanarak ve hakarete maruz kalarak gözaltına alındı. Gözaltında da hakaret ve kaba dayağa maruz kaldığını
belirten Aygün, polisler tarafından görüntüleri silindikten sonra serbest bırakıldı.
Hüseyin ġahin ve A.B.
29 Ekim günü Suruç Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı yapılan çelenk bırakma töreni
sırasında "Ġstiklal MarĢı'na saygısızlık" ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin ġahin, aynı gerekçe ile gözaltına
alınan A.B. ile götürüldükleri Suruç Polis Karakolu'nda tartaklanıp, hakarete maruz kaldıklarını iddia etti.
M. Cömert
Kocaeli'nin Darıca Ġlçesi'nde 31 Ekim günü abisi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan M. Cömert (17)
götürüldüğü Darıca Polis Merkezi'nde koltuk altlarından bastırılıp testislerinden sıkılarak iĢkence yapıldığını iddia
etti. M. Cömert, aynı gün serbest bırakıldı.
Özkan Gerçek ile Ömer Adıgüzel
Ġstanbu Avcılar'da 8 Kasım günü, kimlik kontrolü için durdurmak istedikleri Önleyici Hizmetler Amirliği'nde görevli
polislerden kaçarken ateĢ ettikleri iddiasıyla vurularak yaralanan Özkan Gerçek ile Ömer Adıgüzel‟in 45 dakika
olay yerinde bekletildikleri ve ciddi kan kaybına rağmen herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadığı, olaydan sonra
hastane yerine karakola götürüldükleri ve burada iĢkence yapıldığı iddia edildi. 12 Kasım günü sevk edildikleri
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Gerçek ve Adıgüzel'in aileleri ve avukatları, gözaltına alınmalarının
ardından muayene olmadan karakola götürüldüklerini ve karakol bahçesinde polis aracının içinde yaklaĢık bir saat
bekletilirken kaba dayağa maruz kaldıklarını, daha sonra Esenyurt Devlet Hastanesi'ne oradan da Okmeydanı
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürüldüklerini belirttiler.
KurtuluĢ Bozkurt
11 Kasım günü Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟nda, 2 polis memurunun, turizm ofisi içinde kelepçeledikleri KurtuluĢ
Bozkurt isimli vatandaĢı darp ettiği iddia edildi. Terminalde devriye gezen 2 polis, turizm ofisine gelerek Tolga
Gurbet TekinbaĢ adlı çalıĢan hakkında anutçuluk yaptığı gerekçesiyle iĢlem yapacaklarını söyledi. TekinbaĢ'ın o
esnada Suudi Arabistanlı 3 turistin iĢlemleri için uğraĢtığını belirten KurtuluĢ Bozkurt (33), polislere 'arkadaĢlar 5-10
dakika sonra göndersem sakıncası var mı?' dedi. Bunun üzerine polisler 'sen bana nasıl arkadaĢım dersin?' diye
tepki göstererek Bozkurt'u önce kelepçeledi ardından ise darp etmeye baĢladı. Bozkurt Ģu beyanda bulundu;
“Tartaklayan polise, 'müĢteri var sen ne yapıyorsun' dememle yumruğu suratıma vurdu. Sonra bir daha vurdu. Ben
elimi dahi kaldırmadım. Burada herkes Ģahit. Daha sonra bana ters kelepçe taktılar. Ofisin önünden emniyet
bürosuna kadar dürtükleye dürtükleye götürdüler. Burada da kelepçeli Ģekilde iki polis 20 dakika kadar dövdüler.
Gözümün bir tanesi kapandı. Saçımı çektiler. Hatta bu sırada Hasan isimli baĢka bir polis, arkadaĢlarına 'Ne
yapıyorsunuz' diye çıkıĢtı. Adam dinlemiyor, gözleri dönmüĢ. Ġkisi de genç. Vurmayın desem de acımadan
dövdüler.'' Yediği dayaktan sol gözü moraran, kolları ve vücudu zedelenen Bozkurt, Bakırköy Devlet
Hastanesi'nden darp raporu alarak, iki polis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
H.K.
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Adana‟da 20 Kasım günü, çalıĢtığı lokantadan gözaltına alınan H.K.‟ye (15) götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Çocuk
ġubesi‟nde iĢkence ve kötü muamele yapıldığı iddia edildi. H.K., “ġubede kolumu bükerek dövmeye baĢladılar.
Daha sonra birisi geldi ve bana „senin suçun nedir?‟ diye sordu. Ben de bir suçum olmadığını, Ģüpheli olarak
getirdiklerini söyledim. Bana „nasıl suçun yok, mahallede yapılan eylemlerde senin de görüntülerin var‟ dediler. Ben
de kabul etmedim. Daha sonra bana bazı görüntüler gösterdiler. Gösterdikleri görüntülerden kimleri tanıdığımı
sordular. Ben de „kimseyi tanımıyorum‟ dedim. Bunun üzerine beni yine dövdüler” diyerek polis memurlarının bilgi
vermesi halinde kendisine para vereceklerini belirtti.
Yunus Tekin Dicle
3 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mahmut Dicle, oğlu Yunus Tekin Dicle‟nin Midyat Tank Taburu 2.
Bölük‟te askerlik yapmakta olduğunu, oğlunun 30.11.2009 tarihinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak Diyarbakır
7. Kolordu Komutanlığı Cezaevi‟ne konulduğunu, cezaevine yaptığı ziyarette oğlunun kendisine gözaltında polis
tarafından iĢkenceye maruz kaldığını aktardığını belirtti. Mahmut Dicle, oğlunun askeri birlikte bulunduğu sırada
garnizona gelen polislerin kendisini gözaltına alarak üzerinde AsayiĢ ġube Müdürlüğü yazan bir Karakola
götürdüğünü ve burada bir odaya konulduğunu, oğlunun bu odada diz çöktürüldüğünü ve amirleri olan bir polisin
küfür ederek dirseğiyle sırtına vurduğunu, aldığı bu darbe sonucunda yere düĢmesiyle beraber odada bulunan 6-7
polisin üstüne çıkarak ayaklarıyla ellerine, ayaklarına ve sırtına bastıklarını ve tekmelediklerini, bir polisin kafasına
poĢet geçirerek nefessiz bıraktığını belirtti. Dicle, oğluna sürekli olarak “altınlar nerede, sen hangi örgüte
mensupsun, arkadaĢların kim? Onların isimlerini ver” Ģeklinde sorular sorulduğunu, bir süre sonra hastaneye
götürmek üzere yola çıkarıldığını, yolda oğluna iĢkence yapan ve komiser olan polisin “bu daha ne ki? Daha yeni
baĢladık” dediğini, Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisi‟nde oğlunun muayene edilmediğini, kan alındığını ve
doktorun olmadığı ortamda sadece bir hemĢire bulunduğunu, oğlunun hemĢireye “ben iĢkence gördüm” demesi
üzerine polislerin araya girip “bu hırsızdır, onu yakaladık” dediklerini, hastane dönüĢü karakolun giriĢ katının bir alt
katında bulunan küçük boĢ bir odaya götürüldüğünü, odaya girer girmez oğluna “soyun” dendiğini, korktuğu için
soyunan oğlunun üzerine pet ĢiĢe ile su döküldüğünü ve dövülmeye baĢlandığını belirtti. Dicle,, daha sonra
oğlunun gözünün bağlandığını, sağ ayak serçe parmağıma ve cinsel organına bir kablo ile elektrik verildiğini,
yaklaĢık yarım saat sonra baĢka bir odaya götürüldüğünü, ifadesinin alındığı sırada barodan bir avukat
bulunduğunu ancak avukatın kendisiyle hiç konuĢmadığını belirtti.
Hasan Doğan
2 Aralık günü Nusaybin Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını proteste etmek için Özgür
YurttaĢ Derneği önünde toplanan gruba müdahale eden polis tarafından haber takibi yaparken gözaltına alınan
Rojev gazetesi çalıĢanı Hasan Doğan darp edildikten sonra kamerasının parçalanarak çöpe atıldığını belirtti.
A.B.
4 Aralık günü Hakkâri'de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla yapılan
eylemler sırasında Dağgöl Mahallesi'nde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan A.B. (17) adlı çocuk,
gözaltında kendisine ajanlık teklif edildiğini belirterek ĠHD Hakkari ġubesi'ne baĢvurdu. Polislerin gözaltında zorla
bazı isimleri kendilerine söylettirdiğini belirten A.B., "Mahallede olaylar sırasında beni gözaltına alarak emniyete
götürdüler. Burada, 'Biz seni bırakacağız. Ama sen bize bazı isimleri ver. Bunun karĢılığında sana para da
vereceğiz" dediler. Sonra beni ölümle tehdit ettiler. Ben de korkudan alakası olmayanların dahi isimlerini verdim"
dedi.
Cizre’de 13 kiĢi
4 Aralık günü Cizre Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto gösterileri sırasında
gözaltına alınan ve 7 Aralık günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklanan Doğan Ekici, H.O., Mustafa ErtaĢ,
Naciye Baysal, Yılmaz Güven, Halit Aydın, Sait Dayar, Mahmut Ürek, H.T., Nezir Ürek, Ahmet Ürek, M. Sait Dağlı
ve Faruk Encü, Adliye binasında aileleri ile yaptıkları görüĢmelerde, gözaltına alındıkları sırada çevik kuvvet
polislerinin kaba dayağına maruz kaldıklarını iddia ettiler.
Abdullah Solmaz
9 Aralık günü Derik Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının protesto edildiği gösteri sırasında
gözaltına alınan Abdullah Solmaz‟ın polis tarafından darp edildiği ve Derik Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği
iddia edildi.
Ahmet Geren
10 Aralık günü Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde, ticaret yapmak için gittiği Gürbulak Sınır Kapısı‟nda görevli
memurlarla tartıĢan Ahmet Geren (30), sınır kapısında görevliler tarafından tartaklandı. Burnu kırılan Ahmet Geren
daha sonra Gürbulak Hudut Karakolu‟na götürüldü. Burada kaba dayağa maruz kalan Ahmet Geren çıkarıldığı
Mahkeme tarafından tutuklandı.
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Ali Haydar Karaçam
BDSP çalıĢanı Ali Haydar Karaçam, 10 Aralık günü BaĢakĢehir Ġlçesi‟nde yolda yürürken sivil polis ekibi tarafından
gözaltına alındığını, öldürülmekle tehdit edildiğini ve dövüldüğünü 7 saat sonra ise hakkında iĢlem yapılmadan
serbest bırakıldığını iddia etti. 16 Aralık günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde bir basın açıklaması düzenleyen Karaçam,
BaĢakĢehir‟de yolda yürürken sivil polisler tarafından kendisine kimlik sorulduğunu, polislere kimliklerini görmek
istediğini söyleyince de gözaltına alındığını ifade etti. Sivil polislerin, yakında bulunan bir lisenin güvenliğine bildiri
dağıtımı konusunda kendisini teĢhis etmesini istediklerini belirtren Karaçam, güvenliğin “Bu kiĢi değildi” demesine
rağmen alıkonularak, araca zorla bindirildiğini, aracı boĢ bir yere çeken polislerin kendisini ölümle tehdit ettiğini,
kendisine hakaretler ve küfürler eĢliğinde kaba dayakla iĢkence yapıldığını ifade etti. Daha sonra karakola
götürülerek nezarethaneye atılan Karaçam iĢkencenin burada da devam ettiğini, ayrıca TMġ komiserinin kendisine
propaganda videolarını izleterek, psikolojik saldırıda bulunduğunu belirtti. Karakolda, hiçbir yasal iĢlem yapılmadan
7 saat tutulan Karaçam, daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Musa Ayhan
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 11 Aralık günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve DTP'nin
kapatılmasını protesto” etmek amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden kolluk güçlerinin Musa Ayhan isimli kiĢiyi
darp etmesi kameralar tarafından belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilen
Ayhan'ın burnunun kırık olduğu ve vücudunun bir çok yerinde darp izleri bulunduğu belirtilirken, tedavi edilmeden
yeniden Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldüğü öğrenildi. Ayhan'ın polisler tarafından dövülmesi kamera kayıtlarıyla
belgeli olmasına rağmen polisin farklı bir tutanak hazırladığı belirlendi. Gözaltına alınan Ayhan için polis,
Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sağlam raporu alındı. Ancak avukatların yaptığı suç duyurusu üzerine ikinci rapor
alındı. Bu raporda, Ayhan'ın burnunda kırılma, alnında yarılma, ayak tabanlarında lezyon, tekmelerden dolayı
kaburgalarında hassasiyet, kafada 2 yerde kırık, nefes almakta zorluk çekme, kaĢ yarılması, sol kol ve parmaklarda
ezilme, dudakta patlama ve sürüklenmeden dolayı çeĢitli yerlerinde çiziklerin oluĢtuğu tespit edildi. Polisin
hazırladığı tutanakta ise, Ayhan'ın sapanla bir polisin gözüne taĢ attığı, aynı polisin aynı gözle Ayhan'ı takibe aldığı
ve yakaladığı, yakalama esnasında Ayhan'ın düĢtüğü ve burnu ile çeĢitli yerlerinde hasar meydana geldiği ileri
sürüldü. Tutanakta ayrıca Ayhan'ın yakalanma esnasında panzerde polislere bıçak çektiği, mukavemette
bulunduğu da ileri sürüldü.
S.M. ve M.D.
Ġstanbul‟da 13 Aralık günü, üzerlerinde kimlik bulunmadığı için “Ģüpheli Ģahıs” olarak gözaltına alınan S.M. (15) ile
M.D.‟nin (12) 75. Yıl Polis Karakolu‟na götürülürken, polis memurları tarafından çocukların bindirildiği ticarî taksinin
Ģoförüne aracın içinde dövdürüldüğü iddia edildi. Daha sonra karakola getirilen çocuklardan S.M.‟nin karakolun
baĢka bir odasına götürülerek dövülmesi nedeniyle S.M.‟nin her iki kolunun da kırıldığığı ve karakolda kendisine
zorla imzalatılan ifadeler nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.
ġ.Ü.
Ġzmir‟in Konak Ġlçesi‟ne bağlı Kadifekale Semti‟nde 12 Aralık günü gösterilere müdahale eden kolluk güçlerinin,
ġ.Ü. (14) adlı çocuğu dövdüğü kameralar tarafından kaydedildi. Daha sonra gözaltına alınan ġ.Ü., 14 Aralık günü
Savcılığa çıkarıldı. Kadifekale Polis Karakolu'nun ardından hastane raporuyla darp edildiği tespit edilen ġ.Ü.,
savcılıktan serbest bırakıldı.
Irmak
13 Aralık günü Ġstanbul‟un Merter Bölgesi‟nde, gece arkadaĢını ziyarete giden Irmak adlı travesti, evine gitmek için
taksi beklerken iki polis memurunun kendisini nedensiz olarak yere yatırarak kelepçelediğini ve dövdüğünü
ardından götürüldüğü Merkez Efendi Polis Karakolu‟nda da dövüldüğünü iddia ederek polis memurları hakkında
suç duyurusunda bulundu. Irmak, 14 Aralık günü, “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” ve “kamu malına
zarar verdiği” iddiasıyla hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Hüseyin Sonkaya
14 Aralık günü ġanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Azadîya Welat ve Günlük gazetesi dağıtımı yapan Hüseyin Sonkaya,
polis tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Hilvan'da dağıtım yaptığı esnada Hilvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
önünden geçerken resmi polisler tarafından durdurulduğunu belirten Sonkaya, TEM'e götürüldüğünü, çantasının
polisler tarafından arandığını belirterek; "Gelen TEM polisleri gazetelere baktıktan sonra 'sen kim oluyorsun seni
buradan yok ederiz, seni öldürürüz' gibi tehditlerde bulundular ve hakaret ettiler. 'Bana ayaklarımıza dolanma bu
gazeteyi satma zaten bayii de satılıyor" gibi söylemlerde bulundular" dedi. Gözaltına alınmakla tehdit edildiğini ifade
eden Sonkaya, "Bana 'sizler ve sizin gazetenizin sahipleri teröristtir, Serap'ı sizin gazetenizin sahipleri öldürdü, siz
öldürdünüz' gibi hakaretlerde bulundular" dedi.
H.K.
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14 Aralık günü Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde, sağ kol ve sağ ayağı felçli olan H.K. (16), “polise attığı iddiasıyla”
gözaltına alınırken ve götürüldüğü karakolda polis tarafından dövüldüğünü belirtti. H.K., “Benim „yüzde 40 fiziksel
engelli‟ raporum var. Sağ kolumu hiç kullanamıyorum. Sağ bacağımı da kısmı olarak kullanıyorum' dedim. Polisler
bana gülerek, dövmeye baĢladılar‟‟ dedi.
Ü.T.
15 Aralık günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, DTP‟nin kapatılmasını protesto eden gruba müdahale eden polis
ekiplerinin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli Ü.T.‟yi (17) “eylemci olduğu” gerekçesiyle
dövdüğü iddia edildi. Gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen Ü.T., babasının Ü.T.‟nin engelli
olduğuna dair raporu getirmesinin ardından 8 saat sonra serbest bırakıldı. Ü.T.‟nin aldığı dipçik darbeleri nedeniyle
vücudunda kırıklar oluĢtuğu ve sürekli kustuğu belirtildi.
Mehmet Esmer
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġakir ve Bedia Esmer, çocukları Mehmet Esmer‟in 15
Aralık günü evlerinin civarında oynarken polis tarafıdnan gözaltına alınırken dövüldüğünü iddia etti. ġakir ve Bedia
Esmer, diğer çocuklarımın haber vermesi üzerine dıĢarı çıktıklarını, evlerinin yakınında bulunan Özlem
Lokantası‟nın yanına kadar polislerin peĢinden gittiğini, burada polislerin oğlunu yere yatırdıklarını gördüklerini, bu
esnada oğlunun bayıldığını, diğer çocuklarının kendilerine, polislerin kardeĢini götürürken yolda dövdüğünü
aktardığını, oğlunun da serbest bırakıldıktan sonra kendilerine “polislerin kendilerini karakola götürünceye kadar
dövdüklerini” aktardığını belirttiler.
Nejat Kırbaç ve Hamza Bor
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 27 Aralık günü yapılan gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı
kiĢilerden Nejat Kırbaç ve Hamza Bor‟un gözaltında iĢkence gördükleri iddia edildi. Kırbaç ve Bor, hastanede
müĢahede altına alındı.
H.A., Valkan Ören, Teyfik Evin, Nejat KırbaĢ, Kenan Akdoğan, M. Salih Aslan, Mehmet Bartın, Vehbi Dündan
ve 2 çocuk
Hakkari Yüksekova Ġlçesi‟nde BDP‟ye yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla 26–27 Aralık 2009‟da
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Savcılık tarafından serbest bırakılan
H.A ve Valkan Ören, gözaltında kaba dayağa ve muhbirlik dayatmalarına maruz kaldıklarını belirtti. H.A ve Ören,
polislerin bazı isimleri kendilerine zorla vererek, olaylara karıĢtıkları yönünde ifade vermelerini istediklerini, sevk
edildikleri Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklanan arkadaĢları Teyfik Evin, Nejat KırbaĢ,
Kenan Akdoğan, M. Salih Aslan, Mehmet Bartın ve Vehbi Dündan isimleri öğrenilmeyen 2 çocuğun da gördükleri
iĢkenceden dolayı vücutlarında yaraların oluĢtuğunu belirtti.
Cumali Sevim, Ümit Aksu, Abdullah Aksu, Mehmet Aksu ve A. Menaf Soylu
Bismil Ġlçesi'nde 29 Aralık gecesi TEM ġubesine bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
Cumali Sevim, Ümit Aksu, Abdullah Aksu, Mehmet Aksu ve A. Menaf Soylu‟nun dözaltında darp edildikleri iddia
edildi. Sevk edildikleri Mahkeme tarafından sanıkların vücutlarında yara izleri olduğu ve hakim karĢısına
çıkarıldığında polisin de hakimin odasına girdiği ve gözaltına alınanlara psikolojik baskı yaptığı iddia edildi.
Nuray Bezirgan ve eĢi
Ġnsanî Müdafaa ve KardeĢlik Derneği (ĠMKANDER) BaĢkanı Nuray Bezirgan‟ın, 30 Aralık günü alıkonulan mülteci
bir ailenin akıbetini öğrenmek için gittiği Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟ne bağlı Kumkapı Semti‟nde bulunan Yabancılar
ġube Müdürlüğü‟nde “mülteci ailenin durumunu basına yansıttığı” gerekçesiyle eĢiyle birlikte tekme-tokat
dövüldüğü iddia edildi. Bezirgan‟ın eĢinin kolunun incindiği ve fotoğraf makinesinin kırıldığı olayın ardından, polis
memurlarının Ģikayetçi olmamaları yönündeki baskısına rağmen Nuray Bezirgan‟ın polis memurlarından Ģikayetçi
olacaklarını belirtmeleri üzerine Nuray Bezirgan‟ın eĢi gözaltına alındı.

XII.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele
Ferhat Ġnci
31 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ferhat Ġnci Ģu beyanlarda bulundu, Diyarbakır‟ın Eğil
ilçesinin Balım köyünde ikamet ettiğini, 27 Ocak günü köyün aĢağısındaki bir yerde yangın çıktığını, köy korucusu
olan abisi Mehmet Ġnci‟nin yangın sırasında kalaĢnikof silahını alıp rasgele sağa sola ateĢ açtığını ve küfürler
ettiğini, köylülerin bu durumu kendisine ilettiğini, kendisinin de abisinin yanına giderek “neden böyle yapıyorsun”
dediğini ancak abisinin kendisini silah doğrultarak ve öldürmekle tehdit ederek oğlu ile beraber dövmeye
baĢladığını, abisinin eĢinin onları daha sonra engellediğini belirtti. Ferhat Ġnci, abisinin daha sonra kendisini
Savcılığa yangın çıkartmak suçlamasıyla Ģikayet etiğini ve bu nedenle ifade verdiğini belirterek, “Abimin psikolojisi
bozuktur. Önüne gelen herkese küfürler ediyor, sakal bıyık bırakıp „ben Hizbullahçıyım, Ģeyhim‟ hatta „falcıyım‟ bile
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diyor. „Ben devletim‟ diyor. Bizim arazilerin hepsine el koymuĢ, kendi üstüne yapmıĢ. Bizi köyden kovuyor, diğer
kardeĢlerime de öyle davranıyor. Korucu olduğu için devletin kendisine verdiği silahı ve yetkiyi kendi çıkarı ve
menfaati için kullanıyor” dedi. 10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine tekrar baĢvuruda bulunan Ferhat Ġnci, korucu
olan abisinin saldırısına iliĢkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına vermiĢ olduğu Ģikâyet dilekçesinden bir sonuç
alamadığını belirtti.
Harun Doğan, Abdurrahman Doğan ve Ġbrahim Doğan
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġlyas Doğan, ... köyünde korucubaĢı ve aynı zamanda
muhtar adayı olan Remzi Doğan‟ın, köyde baĢka muhtar adayını destekledikleri için, seçimi kaybettikten sonra
yandaĢları ile beraber köydeki evlerine saldırdığını, saldırıda babası Harun Doğan, abisi Abdurrahman Doğan ve
kardeĢi Ġbrahim Doğan‟ın yaralandığını belirtti. Ġlyas Doğan, durumu ağır olan abisinin Diyarbakır Devlet
Hastanesi‟nde ameliyata alındığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Hikmet Ġzci
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hikmet Ġzci, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel
seçimlerde sandık baĢkanı olarak Diyarbakır ili Kocaköy ilçesi Tepecik 1017 nolu sandıkta görevli olduğunu, seçim
sırasında Kocaköy ilçesinin korucubaĢı olan Hacı Ġçli‟nin görevli olduğu sandığa gelerek orda beklemeye
baĢladığını, bu durum üzerine kendisine bir güvenlik görevlisin sandık baĢında beklemesinin yasak olduğunu
söylediğini, Hacı Ġçli‟nin “ben görevliyim” yanıtı verdiğini, görev kağıdını görmek istemesi üzerine dıĢarı çıktığını, oy
verme iĢlemi bittikten sonra torbasini teslim etmek için Hükümet Konağı‟na gittiğini, burada korucubaĢı Hacı Ġçli‟nin
merdivenlerden çıkarken kendisine “dur gitme” dediğini ancak kendisinin yola devam ettiğini, bunun üzerine
kendisini çektiğini ve dengesini kaybederek merdivenlerden düĢtüğünü, yerdeyken Hacı Ġçli‟nin kendisine
tekmelerle saldırdığını, saldırı sonrası darp raporu alıp karakola Ģikayette bulunduğunu ancak darp raporuna ve
Ģikayetçi olmasına rağmen herhangi bir iĢlem yapılmadığını belirtti.
Bubo Tekin
Mardin ili Derik Ġlçesi'ne bağlı Yasintepe (Kümterê) Beldesinde DTP Ġl Genel Meclis Üyesi adayı olan Salih Tekin'in
seçimden baĢarılı çıkmasının ardından 30 Mart günü düzenlenen kutlamaya müdahale eden köy korucuları
tarafından atılan taĢlarla Bubo Tekin adlı kiĢinin yaralandığı iddia edildi.
Gıyas Sevinç, Gıyas Alp, Ġhsan Erbek, Ġbrahim Erbek ve Doğan Erbek
3 Nisan günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'ne bağlı Oylum (Diska) Köyü'nde,
akĢam namazından sonra evine dönen ve DTP'ye oy veren Erbek ailesi, AKP'li korucuların saldırısına uğradı. 5
kiĢiye çoğunluğunu korucuların oluĢturduğu bir grup taĢ sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Saldırıda baĢına darbe
alan Gıyas Sevinç ve Gıyas Alp Van'a sevk edilirken, Ġhsan Erbek, Ġbrahim Erbek, Doğan Erbek ġemdinli Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
2 Köylü
Ağrı'nın Hamur Ġlçesi'ne bağlı Kaçmaz (Gelitan) Köyü'nde 26 Mayıs günü, DoĢirme Yaylası'na çıkmak isteyen
köylüler, köyde bulunan bazı korucular ile Karasedali, Alakoç (Extiyar) ve Danekran köylerindeki korucuların
saldırısına uğradı. Olay sırasında 2 köylü hafif bir Ģekilde yaralanırken, olaydan sonra köylülerin haber vermesi
üzerine köye gelen askerler hiçbir iĢlem yapmadan köyden ayrıldı. Askerlerin köyden ayrılması üzerine köylüler
Hamur Kaymakamlığı'na baĢvuruda bulundu. Bunu üzerine kaymakamlık yetkilileri, Ekrem Çelik, Yılmaz Çelik,
Tahsin Kır, Halit Çelik, Feyzi Çelik, Abdurrahim Demir ve Kutbettin Baran adlı korucuların silahlarına el koydu.
Korucuların yıllardır yaylalarını zorla kullandıklarını ve bu nedene yaylaya çıkmalarına dahi izin verilmediğini
belirten köylülerden Abdulkadir Gürgin, yaylanın bütün köyün ortak malı olmasına rağmen, korucuların zorla el
koyduğunu aktardı. Konuyla ilgili dava açtıklarını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini dile getiren Gürgin, 'Bir köy
olarak yaylayı kullanamıyoruz. Ellerinde silah olan ve devletin gücünü arkalarında gören korucular, silah zoruyla
yaylayı elimizden almak istiyor. Artık baskılardan dolayı dıĢarı dahi çıkamıyoruz. Yetkililerin bu soruna çözüm
bulması gerekiyor' dedi.
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟ne bağlı KaraĢeyh Köyü yaylasına çıkan köylüler 8 Temmuz günü TaĢlıçay Ġlçesi‟ne
bağlı Tanyolu ve Yaylacık Köyü korucularının silahlı saldırısına uğradıklarını iddia ettiler. 7 saat süren ve ölen ya da
yaralananın olmadığı saldırı sonrasında can güvenliğinin kalmadığını belirten köylüler, korucuların katliam yapmak
istediklerini ileri sürdü.
Sitti Sercan
27 Temmuz günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Sercan, Eruh ilçesi Kekliktepe köyünde ikamet
eden Sitti Sercan‟ın sulana konusu nedeniyle 26 Temmuz günü köyde koruculuk yapan Sait Ay ile 2 kiĢinin
saldırısına maruz kaldığını ve yaralandığını iddia etti.
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Salih Kaplan, Sait Kaplan, Mehmet Kaplan, Sabri Kaplan ve Heybet Kaplan
16 Temmuz günü Batman‟da, Sason Köy Korucularını YaĢatma Derneği BaĢkanı Salih Kaplan ile korucu olan
yakını Mehmet Kaplan arasında bir kahvehanede yaĢanan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Her iki tarafın yakınlarının da
bıçak ve sopalar kullanarak katılmasıyla büyüyen kavgada Salih Kaplan, Sait Kaplan, Mehmet Kaplan, Sabri
Kaplan ve Heybet Kaplan isimli yaralı korucular yaralandı.
Halime Sercan
Siirt'in Eruh Ġlçesi Kekliktepe Köyü'nde, korucuların Halime Sercan adlı bir kadını 27 Temmuz günü silah
dipçikleriyle döverek ağır yaraladığı iddia edildi. Kolunda ve kafasında kırıklar bulunan Sercan, Siirt Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ġ.T.
5 Eylül günü Van'ın BaĢkale ilçesine bağlı Aydemir (Berekelk) köyünde, köyde çocuklar arasında oynadığı sırada
gelen korucuyu görmesi üzerine zafer iĢareti yapan ġ.T. (8) isimli çocuk, korucu Mevlit Fidan tarafından tartaklandı.
Baba Mikail Tunçdemir, korucu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Hikmet Sağban
17 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Hikmet Sağban (1992), Cevizlik Köyünde ikamet ettiğini, 23
Temmuz günü tarlada bulunduğu sırada, yanına yüzü maskeli 2 kiĢinin gelip kendisini tehdit ettiğini, daha sonra bu
kiĢilerin Geçici Köy Korucuları Muhyettin Sergüven ile Zeki ġare olduklarını öğrendiğini, 6 km mesafedeki nöbet
noktalarını bırakıp gelen koruculara kendilerini Ģikayet edeceğini söylediğini, korucuların da kendisini “Biz de seni
vururuz” diyerek tehdit ettiğini, karakola ve Savcılığa Ģikâyette bulunduğunu ancak bu tarihe kadar dosya bile
açılmadığını öğrendiğini belirtti.
Ramazan Turan
23 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ramazan Turan, 19 Eylül günü Nevzat OnuĢ isimli
kiĢinin bir araç ile gelerek “korucubaĢı olan babam Remazan OnuĢ Ġstanbul‟dan geldi; seninle biraz sohbet etmek
istiyor” diyerek kendisini Dicle ilçesinin Bahçelievler mezrasına götürdüğünü, burada Hacı Nusrettin isimli birinin
evine gittiklerini, merdiven giriĢinde korucubaĢı Remazan OnuĢ‟un kendilerini karĢıladığını belirterek Ģu beyanda
bulundu; “Remazan OnuĢ bana „bodruma gidelim‟ dedi. Daha sonra „seni niye getirdiğimi biliyor musun?‟ diye
sordu. Ben de „bilmiyorum‟ dedim. Bana „seni öldürmek için getirttim. Bana 233.000-TL karĢılığında senet
imzalayacaksın‟ dedi. „Niye‟ diye sorduğumda „senin abin çok zengindir, onun için imzalayacaksın‟ dedi.
„Ġmzalamam‟ deyince belindeki silahını çekerek bana doğrultu. „Ya imzalayacaksın ya da seni vururum!‟ dedi. O
anda oğlu Nevzat OnuĢ hemen lafına girerek “madem vuracaksan ben vurayım” dedi ve bir el ateĢ etti. Sonra silahı
kafama dayadı. KorucubaĢı olan Remazan OnuĢ bana „senetleri imzala‟ dedi. Ben de 10 adet açık senedi
korkumdan imzaladım ve daha sonra Remazan arkama geçerek sopayla sırtıma, boynuma vurmaya baĢladı.
Oğluna da „vur öldür gitsin‟ dedi. Oğlu da „ben getiririken millet gördü, zaten alacağımızı aldık, bu para ödenmezse
onu da tüm ailesini de öldüreceğiz‟ dedi. Beni kapıdan çıkardıklarında ben dengemi kaybederek yere düĢtüm.
Benim cebimde 2.800 TL vardı. Bu esnada onu da cebimden zorla aldılar.” Ramazan Turan, daha sonra Dicle ilçe
Emniyet Müdürlüğüne gittiğini ve olayla ilgili bilgi verdikten sonra hastaneye götürüldüğünü ve adli rapor aldığını
belirtti.
Ġbrahim Çelebi
25 Eylül günü Bingöl Kıği ilçesi Karer bölgesinde bulunan Elmaağaç (Maskan) köyü Tenyan mezrasında bulunan
20 nüfuslu iki evin korucular tarafından basıldığı ve köylülerden Ġbrahim Çelebi'nin (82) sopa ile dövüldüğü iddia
edildi. Mezra sakinlerinden Rasim Çelebi, silah zoruyla arazilerini gasp eden korucular hakkında dava açtıklarını,
olay günü bir arkadaĢının korucuların geldiğini haber vermesi üzerine ormana kaçtıklarını belirtirken, hasta
yatağında bulunduğu için ormana kaçamayan Ġbrahim Çelebi (82) eve giren korucuların “buradan çıkın. Er geç sizi
öldüreceğiz” dediğini, itiraz edince sopayla dizlerine ve beline vurulduğunu belirtti. Sütlüce Jandarma Karakolu
yetkililerinin ise olaydan iki gün sonra mezraya gittiği ifade edildi.
Hatice Demir
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'ne bağlı Düzova Köyü'nde yaĢayan Hatice Demir, köy korucusu Ahmet Sağlam ve korucu
baĢı Bedrettin Güven'in Eylül ayı sonunda köydeki su kulesine bağlı sularını kestiğini ve tekrar bağlanmasına izin
vermediğini belirterek, "Ahmet Sağlam adlı korucu sularını kestikten sonra tekrar bağlamak için su kulesine gittim.
Burada aynı korucu ve korucu baĢı Bedrettin Demir'in çağrısı üzerine Düzova Karakol Komutanı olduğunu
öğrendiğim bir BaĢçavuĢ köye gelerek su hattını yeniden bağlamamızı engelledi ve bağlamamamız yönünde
tehditte bulundu" dedi.
Mesut Babat, Hekim Babat ve Segvan
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Kasım ayı baĢında ġırnak‟ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba köyünde, Metin Babat‟ın da aralarında bulunduğu
korucuların YDGM üyeleri Mesut Babat, Hekim Babat ve Segvan adlı kiĢileri ölümle tehdit ettiği iddia edildi.
Keklik Köyü sakinleri
11 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mikail ġen, Çermik ilçesi Keklik Köyü muhtarlığının birinci üyesi
olduğunu, köyde korucubaĢı olan Enver Koç ve babası Zülküf Koç‟un korucu olan oğulları Mithat, Ramazan ve
Kamil Koç ile köylülere baskı uygulayarak köyün ortak malı olan köy içme suyunu kendi bahçeleri için kullandığını
belirtti. Mikail ġen, köy muhtarı Zülküf Kaçmaz ile birlikte Çermik Kaymakamlığına yapılan baĢvuru sonucunda
kaymakamın köye gelerek köyün içme suyunun düzenli olarak köye gelmesi için Abbas Güler‟ce köye bağıĢlanan
kaynak suyunun sürekli olarak köy deposuna akıtılması ve yine köy merasına ait olan ve mahkemece köye ait
olduğu mahkemece tasdiklenen kaynaktan da günde 4 saat köy deposuna akıtılmasını istediği halde, korucubaĢı
Enver ve babası Zülküf Koç‟un silah zoru ile deponun baĢında nöbet tutarak suyun depoya gelmesini engellediğini
ve suyu kendi bahçelerinin sulanmasında kullandığını belirtti.
Mehmet Gündüz
Diyarbakır‟ın Kulp Ġlçesi‟nin yakınlarında 9 Aralık günü, MuĢ‟tan Diyarbakır‟a yolcu taĢıdığı sırada Kulp‟a 25 km
minibüsü durdurulan Mehmet Gündüz, Hamzalı Jandarma Karakolu‟na bağlı geçici köy korucuları tarafından darp
edildi. Gündüz, yolcular tarafından Kup Devlet hastanesine, oradan da ambulans helikopterle Diyarbakır Devlet
Hastanesi‟ne kaldırıldı.
Ömer Kütler ve Vetha Kütler
19 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, koruculuk yapan Hançer Kütler, babası Ömer Kütler (76) ve üvey annesi
Vetha Kütler‟i demir çubukla dövdü. Ömer Kütler, oğlunun kendisinden 400 TL para istediğini bu parayı vermemesi
üzerine kendisinin ve eĢini dövdüğü belirterek, saldırısının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurdu.
Mehmet Ali YeĢillik ve ailesi
22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Ali YeĢillik, Çınar Ġlçesi‟ne bağlı Karaçevre Köyü‟nde
ikamet ettiğini, köy korucusu olan amcasının ailesi üzerinde sürekli baskı kurduğunu, 7 Ekim günü anne ve
babasını darp ettiğini, babasının baĢından yaralandığını, olay sonrası Ģikayetçi olmalarına rağmen Çınar Savcılığı
ve Karakolu‟nun hiçbir önlem almadığını, 16 Aralık günü babasının 7 Ekim günü gerçekleĢen saldırı nedeniyle
beyin travması geçirdiğini ve ameliyat olduğunu, amcasının köylülere “ben kafasına vurduğumda öldü sandım,
yoksa iĢimi yarım bırakmazdım” dediğini, konuĢmalarında Bilge Köyü Katliamı‟nı örnek verip, “sizi de bu Ģekilde
katledeceğim” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti.

XII.3. Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
Samet Erdem ve 6 kiĢi
3 Ocak günü Hakkari ili Çukurca Ġlçesi'ne bağlı YeĢilçeĢme Mahallesi'nde kar maskeli özel hareket timleri Samet
Erdem, ġemsettin Erdem, Mustafa Akgül ve Ergül Kaçmaz'ın evlerine baskın düzenleyen özel tim ekipleri evleri
rastgele tarayarak gaz bombası attı. Baskın sırasında Salih Erdem'in kolunun kırıldı ve aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu 6 kiĢinin ise gazdan zehirlenerek sağlık ocağına kaldırıldı.
Sedat Demir
13 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Sedat Demir (1981), 11 Ocak günü saat 10.30 civarında
DTP Ġl TeĢkilatından çıkıp arka sokakta PTT Müdürlüğü‟ne doğru giderken PTT önünde polis olduklarını söyleyen
sivil giyimli 3 kiĢi tarafından durdurulduğunu ve sivil plakalı araca bindirildiğini, "buraya gidip geliyorsun tekrar
örgütlemeye mi baĢladın" diyerek polislerin kendisini yumruklamaya baĢladığını ve bu durumun 5-10 dakika devam
ettiğini, ağzı ve burnundan kan gelmeye baĢlayınca polislerin hareket edip kendisini çok katlı otoparkın arkasında
indirdiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Bünyamin Orhan, Meryem Orhan ve Çocukları
16 Ocak günü Van‟da, Bünyamin Orhan isimli kiĢi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince evine yapılan
baskında kendilerine hakaret edildiğini iddia ederek güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
belirtti. Hiçbir arama izni gösterilmeden sabah saat 00:05'de yaklaĢık 50 kiĢilik polis tarafından baskın
düzenlendiğini söyleyen Orhan, "Hiçbir Ģey sormamıza izin vermiyorlardı. Ne olduğunu anlamadık. Her yeri
dağıttılar, herkese hakaret ettiler ve evin bahçesini kazdılar" dedi. Baskın sırasında çocuklarının tartaklandığını
aktaran Meryem Orhan ise, "Evdeki bütün eĢyaları kırıp döktüler. Ekmek piĢirmek için kullandığımız tandırı bile
yıktılar. Evin her yerini kazdılar.” dedi.
Mehmet Zeki Karabulut
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17 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Zeki Karabulut, Güleçova köyü muhtarı
olduğunu, 27 Ocak günü köylülere ait seçmen kütükleri ile ilgili iĢlemleri yapmak için Adliye Sarayı‟na gittiğini,
Adliye Sarayı‟nın kapısından içeri girerken telefonunun çaldığını, cevap vermesi ile beraber kapıda görevli bulunan
polis memurlarının üzerine doğru gelerek bana hakaret etmeye ve kendisini itip kakmaya baĢladıklarını, “sen nasıl
telefonla konuĢursun burası devlet dairesi” dediklerini ve hakaretlerde bulunduklarını belirterek hukuki yardım talep
etti.
Doğan Aydın
28 Ocak günü Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde, saat 14.00 sıralarında Ahmedé Xani Parkı yakınlarından geçen
DTP Ġlçe Yöneticisi Doğan Aydın, polis oldukları öğrenilen 4 kiĢi tarafından zorla sivil bir araca bindirilmek istendi.
Bu duruma karĢı çıkan Aydın, silahlı 4 polis tarafından yerden sürüklendi. YaĢanan gerginlik üzerine çok sayıda kiĢi
olay yerinde birikti. Aydın'ın alınmasına tepki gösteren kalabalık grup ile polisler arasında gerginlik yaĢandı. Bunun
üzerine sivil polisler Aydın'ı bırakarak, olay yerinden uzaklaĢtı.
Hüseyin Benzer
ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nde 1 ġubat günü TZP Kurdî, DTP ve Mem û Zin Kültür Merkezi tarafından Abdullah Öcalan'a
verilen hücre cezası ile Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesine iliĢkin yapılan açıklamanın ardından çıkan
olaylarda baĢına gaz bombası isabet eden Hüseyin Benzer (19) ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Benzer, 2 ġubat günü ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hastaneye gelen polis ekiplerine ifade veren Benzer,
akrep türü bir panzerden 5-6 metreden ateĢ edildiğini belirterek, “BaĢıma ateĢ açıldıktan sonra kendimi yerde
buldum, onun dıĢında hiçbir Ģey hatırlamıyorum” dedi.
SeydoĢ Tanar
4 ġubat günü Mardin ili Derik ilçesinde, isimlerinin Kürtçe değiĢtirilmesi talebiyle savcılığa dilekçe verme sırasında
SeydoĢ Tanar adlı kiĢi polisler tarafından tartaklandı. Adliye önünde uzaklaĢtırılan Tanar'ın kimliğine el koyan
polisler, “Kimliğini gelip emniyetten alırsın” dediler.
Ömer Kekse
Ömer Kekse isimli kiĢi 10 ġubat günü ĠHD Elazığ Ģubesine yaptığı baĢvuruda, Elazığ Merkez Kuyulu Köyü‟nden
Elazığ‟a gelirken Kekliktepe mevkiinde Emniyet güçlerince durdurulduğunu, yapılan kimlik kontrol sonrasında
dövülüp iĢkenceye maruz kaldığını, bununla ilgili raporunun olduğunu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu
belirterek hukuki yardım talep etti.
M.E.K.
16 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.E.K., 15 ġubat 2009 tarihinde DTP binası önünde
meydan gelen olaylarda polis müdahalesi sırasında yaralandığını, baĢının sağ tarafına 13 dikiĢ atıldığını, sol
kaburgalarından birinde çatlak mevcut olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
Robin Salmi
17 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Robin Salmi, 15 ġubat 2009 tarihinde DTP il binasının
önünde polislerin 50–55 yaĢlarında bir kadını Ģiddetli bir Ģekilde dövdüklerine tanık olduğunu, yaĢlı kadını polislerin
elinden almaya çalıĢırken hızlı bir Ģekilde üzerine gelen panzerin önündeki demirin yüzüne çarptığını, 3 gündür
tedavi gördüğünü, buna rağmen gözündeki morlukların devam ettiğini, çarpmaya bağlı olarak ayaklarında ve
kolunda ezikler oluĢtuğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
1 asker
16 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.Y., isminin açıklanmasını istemediği oğlunun 2007
yılında askere gittiğini, askerde dağıtım sonrası Kıbrıs‟a gönderildiğini, buradaki askeri birlikteki komutan S.Ç.‟nin
oğluna yönelik sürekli olarak baskı ve Ģiddet uygıladığını, oğlunun ruhsal çöküntü içinde bulunduğunu, son olarak
Kıbrıs‟a kendisini ziyarete gittiğinde vücudunun çeĢitli yerlerinde darp ve cebir izi gördüğünü, iki avucunun içinde
sigara yanığı izi olduğunu, sırt kısmında ve kollarında dikenli tellerle oluĢturulmuĢ kesikler bulunduğunu belirterke
hukuki yardım talep etti.
Abdullah Kızılay
16 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdullah Kızılay, Halkpel Gazetesi ile yerel gazete ve
televizyonlar için çalıĢmalar yapan muhabir olduğunu, 15 ġubat 2009 tarihinde DTP‟nin il binası önünde bir etkinlik
yapılacağını haber aldığını, olaylar baĢladığında yanında bulunan bir kiĢinin atılan taĢlardan dolayı yaralandığını
polis memurlarının yanına giderek “arkadaĢlar lütfen bırakın ambulans gelsin bir yaralı var; ambulansın geçmesine
izin verin” dediğini, kısa bir süre sonra ambulans önünde bekleyen birkaç kiĢinin polislere “öldürün, öldürün bari!”
demesi üzerine polislerin o gruptakilerle beraber kendisini de gazeteci olduğunu bildikleri halde dövmeye ve baĢına
coplarla vurmaya baĢladığını, yere düĢünce de tekmelendiğini ve coplandığını, dövülerek bir ambulansın önüne
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kadar sürüklendiğini, bu arada fotoğraf makinesine de el konulduğunu, daha sonra ambulansın altına atıldığını,
gazetelerin görüntü aldıklarını görünce kendisini oradan çıkardıklarını ve ulusal medyaya “polis kurtardı” Ģeklinde
haber konusu olduğunu, bir süre sonra etrafta bulunanlar tarafından Özel Sultan Hastanesine kaldırıldığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
Mustafa Koyun
20 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mustafa Koyun, 15 ġubat 2009 tarihinde DTP il
binasına giderken panzerin üzerine tazyikli su sıkması ve gaz bombası atması nedeniyle kaçmaya baĢladığını,
DTP il binasının arka tarafındaki parkta kendisini yakalayan polislerin çamurun içine yere yatırarak kendisini
dövmeye baĢladığını, nüfus cüzdanını alan polislerin “sen Ermenisin” diyerek küfür ettiklerini, nüfus cüzdanını geri
vermediklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
Abdurahman Tekin
23 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdurahman Tekin, 18 ġubat 2009 tarihinde Batıkent
civarından Ofis semtine doğru yürürken bulunduğu bölgede gösteriler olduğunu, bu sırada polis memurlarının
yanından geçerken polislerden birinin kendisine doğru biber gazı sıktığını, tepki göstermesi üzerine silahın dipçiği
kendisine vurmaya baĢladığını, ekte sunduğu 19 ġubat 2009 tarihli Radikal gazetesinde de fotoğraflarla beraber bu
durumun haber olarak yer aldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Abdurrahman ġahin
Abdurrahman ġahin (19) isimli kiĢi, 24 ġubat günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde iki sivil polis memurunun kendisini
dövdüğünü ileri sürdü. Aldığı darbeler sonucu sağ gözünün ĢiĢtiğini belirten ġahin: “Bir bankanın önünde otururken
önceden de tanıdığım iki sivil polis gelip beni oturduğum yerden zorla kaldırdı. Beni Bekar Sokak‟ın aĢağısına
sürükleyerek götürdüler. Bir barın kapı giriĢinde beni sıkıĢtırdılar. Birisi sarıĢın diğeri ise hafif sakallı esmer iki sivil
polis memuru gözüme defalarca ayakkabılarıyla tekme attı” dedi.
Halim BalkaĢ, Bilal BalkaĢ ve Kutbettin BalkaĢ
5 Mart günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Muradiye Mahallesi'nde Ali BalkaĢ adlı vatandaĢın evine TMġ ekipleri ve özel
harekat timleri tarafından düzenlenen baskında, evde bulunan aile bireylerinin hakaretlere maruz kaldıkları iddia
edildi. Baskın sırasında evde bulunan Ali BalkaĢ, gözaltına alınan çocukları Halim ve Bilal BalkaĢ‟ın iĢkence ve
baskıya maruz kaldığını, evde bulunan sağır, dilsiz oğlu Kutbettin BalkaĢ'ın da kendini ifade edemediği için polisler
tarafından dövüldüğünü ve hakarete maruz kaldığını belirtti.
Dursun Köken
5 Mart günü Aydın'ın Karpuzlu Ġlçesi‟nde, H.Y. adlı polis memurunun, çayını geç getiren kahvehane iĢletmecisi
Dursun Köken‟i darp ettiği ileri sürüldü. H.Y, sivil plakalı aracı ile Dursun Köken'in kahvehanesinin önüne geldi.
Polis memurunun, aracından inmeden korna çalarak çağırdığı Köken, çağrıyı duymadı. VatandaĢların haber
vermesi üzerine araca giden Köken, H.Y'nin istediği ada çayını, yardımcısı aracılığıyla gönderdi. Çayın geç gelmesi
nedeniyle Köken'i çağıran polis memurunun, çıkan tartıĢma sırasında kahvehane iĢletmecisine yumruk attı. Köken,
olay sonrasında Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Ģikayetçi olurken, yüzün üzerinde kiĢi de aynı yerde toplandı.
Kalabalığın dağılmaması üzerine Aydın Emniyet Müdürü Kamil Çolak vatandaĢlara gerekenin yapılacağını söyledi.
Kalabalık dağılırken, Köken ile polis memuru H.Y, sağlık ocağına götürülerek, muayeneleri yapıldı. Polis
memurunun alkol almadığı belirlendi.
Ufuk Göllü, Ufuk Erhan ve Balkan Doruk
6 Mart günü Ġstanbul‟da, Sosyalist Parti Ġl BaĢkanı Kadir Akın, aĢırı sağcı grupların Fındıklı Lisesi öğrencilerine
saldırısına müdahale eden polis ekiplerinin 3 öğrenciyi yaraladığını iddia etti. Akın, polis müdahalesi sonucu
öğrencilerden Ufuk Göllü'nün burnunun, Ufuk Erhan'ın ise kolunun kırıldığını, Balkan Doruk‟un ise kafasına aldığı
darbeler sonucu sarsıntı geçirdiğini belirtti.
Ufuk Göllü
Sosyalist Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Göllü, Ġstanbul‟da 5 Mart günü rutin kimlik kontrolü yapıldığı
sırada kontrolü yapan güvenlik güçlerinin fiziki Ģiddetine maruz kaldığını iddia etti. Göllü ayrıca, Ġhlas Haber
Ajansı'nın (ĠHA), olayı güvenlik güçlerinin Ģiddete uğradığı Ģeklinde yazdığını kaydetti.
M.S.Ö.
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 9 Mart günü Aydın‟da konvoyu geçerken laf attığı gerekçesiyle gözaltına
alınan ve “BaĢbakan‟a hakeret” suçlamasıyla çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakılan M.S.Ö. (13) isimli
çocuk Ģiddet gördüğünü iddia etti. M.S.Ö. Atatürk Spor Salonu‟nun önünde arkadaĢlarını beklerken, seçim
otobüsünde Ģehir turu atan BaĢbakan Erdoğan‟ı gördüğünü, ailesinin yaĢadığı maddi sıkıntıları düĢünerek, „Allah
cezanızı seçimlerde verecek‟ diye bağırdığını söyledi. M.S.Ö. ifadesinde Ģu iddialarda bulundu: “(BaĢbakan) Beni
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aracın yanına çağırınca, basamağına çıktım, daha doğrusu korumalar yardım ederek çıkmıĢtım. BaĢbakan sol
eliyle elini enseme koydu. Arkamda üç tane korumada benim sağlı sollu kollarımdan tutuyordu. Diğer koruma da
arkamdan, pantolonumun arkasından küloduma kadar sıkı bir Ģekilde tutup çekiyordu. Yara bu itiĢme kakıĢma
anında, ensemde de BaĢbakan‟ın sol eli olduğundan oluĢtu.” Adliyeden çıkıĢında olayı anlatırken, BaĢbakan‟ın
ensesini sıktığını da ifade eden M.S.Ö. ayrıca, “Bir tane çocuk bana vurdu. BaĢka tepki gösteren yoktu. Bir tane
koruma polis arabasına bindikten sonra vurdu. Sonra Çocuk ġube Müdürlüğü‟ne gittik, hastaneden rapor alındı”
dedi. Ailenin avukatı ve aynı zamanda CHP Aydın Merkez Ġlçe BaĢkanı olan Barkan Kalınomuz, BaĢbakan
Erdoğan hakkında, çocuk yaĢtaki M.S.Ö.‟yü „darp etmek‟ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı‟na baĢvurdu.
Kalınomuz, Aydın Devlet Hastanesi‟nden aldıkları rapora göre, M.S.Ö.‟de 5 santimetre uzunluğunda, 2 milim
derinliğinde tırnak izleri olduğunu belirtti. Avukat Barkan Kalınomuz, ayrıca M.S.Ö.‟nün „Devlet büyüklerine hakaret‟
suçlamasıyla gözaltına alınmasının da hukuksuz olduğunu belirtti.
Mehmet Ali Çelik ve Yusuf Çelik
Azadiya Welat gazetesi Nusaybin çalıĢanı Mehmet Ali Çelik, babası Yusuf Çelik ile 10 Mart günü trafik cezasını
ödemek için gittiği Nusaybin Hükümet Konağı'nın giriĢinde tartıĢtığı polislerce darp edildiğini iddia etti. Çelik Ģu
beyanda bulundu; "Babam cihazdan 3 defa geçti. Ancak cihaz ötüyordu. Babam polislere 'Ġstiyorsanız kemeri
çıkarayım' dedi. Orda görevli bulunan polis babama bağırmaya baĢladı. Ardından aynı polis babama kafa atmaya
çalıĢtı. Bunun üzerine ben de polise tepki gösterdim."
Mehmet Ali Çelik, Yusuf Çelik ve Mizgin Çelik
10 Mart günü Mardin Nusaybin'de polislerce darp edilen ve 11 Mart günü polisler hakkında suç duyurusunda
bulunan Azadiya Welat gazetesi Nusaybin çalıĢanı Mehmet Ali Çelik'in evine, 12 Mart günü saat 05.00 sıralarında
Nusaybin Merkez Jandarma Karakolu askerleri ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından basın
düzenlendi. Baskında gözaltına alınan Çelik sorgulanmak üzere Nusaybin Merkez Karakolu'na götürülürken,
Çelik'in eĢi Mizgin Çelik, yapılan baskında eĢinin polislerce dövüldüğünü ve kendisine hakaret edildiğini iddia etti.
Baba Yusuf Çelik de “Bazı polisler yüzlerini maske ile kapatmıĢlardı. Oğlum onlardan birkaçını tanıdığını belirtince
oğlumu yere yıkarak onu dövmeye baĢladılar. Annesi oğluna yapılan bu saldırı karĢısında tepki gösterdi. O esnada
bir polis annesini duvara iterek hakaret etti" dedi.
Pirozhan ...
13 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Erhan Tugan, 13 Mart sabahı saat 04.00 ile 05.00 arası
evlerinin polis tarafından basıldığını, evdeki erkeklerin iç çamaĢırlarıyla baĢlarına silah dayayarak dıĢarı
çıkarıldığını, hamile yengesi Pirozhan‟ın .... arama yapan bayan polisler tarafından merdivenden itelenme
neticesinde düĢtüğünü ve kanamasının baĢladığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Rıdvan Yayman
19 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Rıdvan Yayman, 18 Aralık 2008 tarihinde Sivas Acemi
birliğinde askerlik görevine baĢladığını, bulunduğu bölükte bir askerin kendisine “Kürt müsün?” diye sorduğunu
“Kürdüm” demesi üzerine bu kiĢinin bölüğünde bulunan çavuĢlara Kürt olduğunı aktardığını, bir süre sonra
çavuĢlardan birinin depoda iĢ olduğu gerekçesiyle kendisi dahil 5-6 kiĢiyle birlikte depoya gittiğini, depoya girer
girmez diğer askerlerin kendisini dövmeye baĢladığını, kendisini döven askelerin firar etmesini, aksi takdirde
kendisini öldüreceklerini söylediğini belirtti. Yayman, bunun üzerine bölük komutanı yüzbaĢının yanına giderek izne
gitmek istediğimi söylediğini ancak “birine anlatırsan seni öldürürüz”dedikleri için olayı anlatmadığını, yüzbaĢının
daha izin için erken olduğunu ve bu yüzden izin vermeyeceğini söylediğini, babasının hasta olduğunu söyleyerek
10 günlük izin aldığını, Diyarbakır‟a gelir gelmez Askeri Hastane‟ye gittiğini, yapılan kontrollerden sonra darp aldığı
gerekçesiyle rapor aldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Besim Yılmaz ve 6 kiĢi
DTP Maltepe Ġlçe Yöneticisi Besim Yılmaz 23 Mart günü yaptığı açıklamada, seçim çalıĢması kapsamında
beraberindeki 6 parti üyesi ile birlikte BaĢıbüyük Mahallesi'nde pankart ve afiĢ astıktan sonra, çevik kuvvet
polislerinin herhangi bir uyarı yapmadan havaya ateĢ ederek, daha sonra kendilerini coplarla dövdüğünü iddia etti.
Yılmaz, saldırı sonucunda üye ve yöneticilerin çeĢitli yerlerinden yaralandıklarını belirtti.
Hakim Adlığ
Ġstanbul Beyoğlu‟nda 29 Mart günü, bir kiĢiyi aradıkları gerekçesiyle bekârların kaldığı bir eve baskın yapan polis
ekipleri, baskın sırasında evde uyuyan Hakim Adlığ‟ı (37) öldüresiye dövdüler. TarlabaĢı Bulvarı üzerinde 29
Mart‟ta, „Hoca‟ olarak tanınan bir kiĢi, iddiaya göre, tartıĢtığı bir polis memuruna elindeki bira ĢiĢesini fırlatarak
yüzünden yaraladı. Saldırganı bulmak için TarlabaĢı Bulvarı üzerindeki ara sokaklara giren polisler, bekârların
kaldıkları evleri kontrol etti. Tek göz odaların olduğu bir binanın birinci katında uyuyan ve balıkçı teknesinde
çalıĢtığını söyleyen Hakim Adlığ, „Hoca sen misin?‟ diye soran polislerin, cevap vermesine fırsat bırakmadan
kendisini kelepçelediğini, cop ve tekmelerle dövüldüğünü öne sürdü. Ağzına silah namlusunun sokulduğunu ve
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ölümle tehdit edildiğini savunan Adlığ, bir esnafın eve gelerek polisleri yatıĢtırdığını belirtti. Kaldırıldığı hastanede
iki gün tedavi gören Adlığ, Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na giderek polisler hakkında suç duyurusunda
bulundu. Adlığ, “Cop, tekme ve sopalarla dövüp, gözlerimi bağladılar. Sonra gürültüleri duyarak gelen bir esnaf,
polislere, benim aradıkları kiĢi olmadığımı söyledi. Bir polis, silahını ağzıma sokup beni öldüreceğini söyledi. Diğer
arkadaĢlarına „Bunu camdan atalım. Sonra kendi atladı deriz‟ dedi. Sonra beni bırakıp gittiler” dedi. Olay sonrası
Ġstanbul Valisi Muammer Güler, Beyoğlu'nda polislerin bir kiĢiyi yanlıĢlıkla iddiasıyla dövmesi üzerine bir
soruĢturmacı görevlendirdi.
Serfinaz UlaĢ
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Atila UlaĢ ve Semra Tanrıkulu, 29 Mart günü tarihinde
seçim sonuçlarının belli olmasından sonra konvoy Ģeklinde ofiste turladıklarını, konvoydan ayrılan yaklaĢık 15-20
kiĢilik bir grup sessizce yürürken Anıtpark civarında 25-30 çevik kuvvet polisinin bu gruba müdahalede
bulunduğunu, Serfinaz UlaĢ adlı bir kızın polisler tarafından müdahale sırasında feci Ģekilde dövüldüğünü
belirttiler. Saldırıda sağ gözüne darbe alan Süleyman Demirel Lisesi son sınıf öğrencisi Serfiraz UlaĢ (18), önce
Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne daha sonra Dicle Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Doktorlar, UlaĢ'ın sağ gözünü kaybettiğini belirtti.
Sergen Çınar ve Ġlbey Yılmaz
1 Nisan günü Erzurum Tekman Ġlçesi‟nde 29 Mart 2009‟da yapılan yerel seçimlerde hile yapıldığı savunan bir
grubun yaptığı yürüyüĢe polis ekipleri havaya ateĢ açarak müdahale etti. Mağdurlardan Sergen Çınar, caddede
yürüdüğü sırada onlarca polisin kendisine saldırdığını belirterek, “Ġlçede yer hangi bir gerginlik yoktu. Sadece küçük
bir grup tartıĢması yaĢandı. Onla birlikte özel hareket timleri merkeze girerek, yolda geçen herkese saldırdı. ĠĢ
yerlerinde bile insanları çıkararak dövdüler. Ben o sırada yolda geçiyordum. Beni de onlarca kiĢi dövdü. Ne
olduğunu dahi anlamadım” dedi. Esnaflardan Ġlbey Yılmaz ise, iĢ yerinin camlarının kırılmasından sonra içeriye gaz
bombalarının atıldığını, daha sonra dıĢarı çıkarılıp kalaslarla dövüldüğünü belirtti.
Sevgi Cantemür
2 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sevgi Cantemür, kardeĢi Bayram Koç‟un aralarında
gerginlik olan Eyüp ġengül‟ü tartıĢma sonrası silahla vurarak öldürdüğünü, bu olay nedeniyle ailesinin eĢyaları
almadan il dıĢına kaçtıklarını, kendisinin ise 4 çocuğu ile Diyarbakır‟da kaldığını, Eyüp ġengül‟ün akrabalarının bir
süre sonra kendisini “ya kardeĢlerin gelir ya da seni öldürürüz” diye sürekli tehdit ettiklerini, bunun üzerine 10 Nisan
Karakolu‟na giderek durumu aktardığını, ancak orada bulunan polislerin ailesine küfrederek “kardeĢlerin nerde
gelsin” dediklerini, bilmediğini söyledikten sonra hasımlarının evini yakmak istediklerini söylediğini, bu kez
kendisine “onlar yakmasa biz senin evini yakacağız” denildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Sercan Aksu
4 Nisan günü Siirt'te, Abdullah Öcalan'ın 60. doğum günü nedeniyle Ulus Mahallesi'nde kutlama yapmak isteyen
gruba, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet, özel hareket timleri ve sivil polisler müdahale etti.
Müdahalenin ardından Sercan Aksu, polislerin önce evlerin camlarını kırdığını sonra da çevreye ateĢ etmeye
baĢladıklarını ve küfür ettiklerini iddia etti.
Ayla Akat Ata
Öcalan'ın doğum yerin olan Amara Köyü'ne giden kitleye yapılan jandarma müdahalesi sonucu Mustafa Dağ ve
Mahsum Karaoğlan'ın yaĢamını yitirmesi ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne giden DTP Batman Milletvekili Ayla
Akat Ata, hastane kapısında polislerin coplu saldırısına uğradı. Hastaneyi ablukaya alan polisler, Akat Ata'nın,
milletvekili kimliğine bakmaksızın, "Bize talimat geldi, sizi içeri almayacağız" dedi. Akat Ata ise, milletvekili olduğunu
ve içeri gireceğini belirtti. Hastaneye giriĢ yapmak isteyen Akat Ata, polislerin coplu saldırısına uğradı. Bunun
üzerine orada bulunan kalabalık, taĢlarla polise saldırdı. TaĢlı sarıda bir polis yaralanırken, polis de etrafa rasgele
gaz bombaları attı.
Ahmet Özdemir
ĠHD Adana ġubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Özdemir (18), 7 Nisan günü otobüs beklerken sivil polislerin
yanına geldiğini, „kaçan çocuklar nerede‟ diye sorduklarını, bilmediğini söyleyince de polislerinin kendisini dövmeye
baĢladığını belirtti. Silahı baĢına dayayarak tehdit edildiğini söyleyen Özdemir, copla ayağına, bacağına, sırtına ve
yüzüne vurduklarını kolunun kırıldığını ifade etti. Saldırı sonucunda Özdemir‟in kolu kırıldı.
Ġsmet Bor ve Sinem Bor
7 Nisan günü Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde bulunan evine yapılan baskında gözaltına alınan DTP Yüksekova
Seçim Komisyon Üyesi Ġsmet Bor‟un annesi Sinem Bor, baskında polislerin evlerinin tamamen dağıttığını, kitapları
parçaladığını, Kürtçe konuĢtukları için polislerin kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.
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Mehmet Nuri Özkan
ĠHD Adana ġubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Nuri Özkan (64), bir kahvehanede çalıĢtığını, 7 Nisan günü polis
memurlarının coplu saldırısı sonucu bacağının kırıldığını ve 10 gün iĢ yapamaz raporu aldığını belirtti.
Kıymet Gök
14 Nisan günü Batman‟ın GercüĢ Ġlçesi‟ne bağlı Tepecik Köyü Muhtarı Yunus Gök‟ün evine baskın düzenleyen
kolluk güçlerinin ve geçici köy korucularının eve rasgele ateĢ açtığı ve evde bulunan Kıymet Gök‟ü tartakladıkları
ileri sürüldü. Dipçikle fiziki saldırıya uğradığı ve vücudunda morluklar olduğu gerekçesiyle Kıymet Gök isimli kadın
ambulansla Bölge hastanesine getirildi. Kıymet Gök, seçim sonrasında gergin günler yaĢamaya baĢladıklarını,
önceki gün korucuların Ģikayeti üzerine evlerinin asker tarafından ablukaya alınarak arandığını ve bu arada Ģiddete
maruz kaldığını iddia etti.
Berfu Beysanoğlu
Berfu Beysanoğlu (35) isimli kadın, 18 Nisan günü Ġstanbul‟da Ġstiklal Caddesi‟nde Fransa BaĢkonsolosluğu‟nun
önünde nöbet tutan polis memuru tarafından dövüldüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Beysanoğlu, konsolosluğun merdivenlerine oturduğu için darp edildiğini ve orada bulunan polis ekibinin kendisini
bir taksi durağına attığını belirtti. Beysanoğlu, Cumartesi saat 03.30 sıralarında Ġstiklâl Caddesi‟nde arkadaĢlarıyla
yediği yemekten sonra Tarabya‟daki evine gitmek üzere tek baĢına yola çıktı. Fransız BaĢkonsolosluğu önüne
geldiğinde cep telefonu çalan Beysanoğlu, arayan annesiyle konuĢmak için konsolosluk merdivenlerine oturdu.
Beysanoğlu yaĢananları Ģöyle anlattı: “Konsoloslukta nöbet tutan polis, „Oradan kalkın, kimsiniz siz, burada
oturamazsınız‟ diye bağırdı. „Annemle konuĢuyorum, kalkacağım‟ dedim. O bir polis otomobili durdurdu. Ġki polis
tarafından araca bindirilirken, nöbetçi polis beni tekme ve yumrukla dövdü.” Olaydan sonda polis otomobiliyle
yakındaki taksi durağına bırakılan Beysanoğlu, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı‟na iki sayfalık dilekçe verdi ve adını
henüz bilmediği Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği‟nde görevli polis hakkında Ģikâyetçi oldu.
Beyoğlu Adli Tıp ġube Müdürlüğü de Berfu Beysanoğlu‟nun sağ gözaltında morluk, sağ ve sol kollarında morluk,
gözlerinde görme bulanıklığı, gözyaĢı akıntısı tespit etti. Beysanoğlu saldrıya iliĢkin olarak “Halen gözüm akıyor,
kulaklarım çınlıyor. Adliye‟ye gelmeden önce adını öğrenmek için Konsolosluğa gittim. Ancak bilgi vermediler.
Tesadüfen beni döven polisi gördüm, oradaydı ancak beni görünce baĢka bir memur çağırıp kaçtı. Durup benden
özür dileseydi Ģikâyetçi olmayacaktım. Ancak Ģimdi Ģikâyetçiyim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.
A.A., M.U. ve B.Ö.
19 Nisan günü EskiĢehir‟de, Anadolu Üniversitesi öğrencisi A.A., M.U. ve B.Ö. adlı 3 öğrenci, kendilerine kimlik
soran bir polis ekibi tarafından darp edildiklerini ileri sürdü.
Felat Dalmızrak
Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi'ne ait toplu taĢıma aracında Ģoförlük yapan Felat Dalmızrak, 22 Nisan günü
otobüse binen polisten kimlik sorunca, 3 sivil polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. YeniĢehir Ġlçesi Ekinciler
Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, toplu taĢıma aracının Ģoförü Felat Dalmızrak, durakta yolcu alırken araca
binen sivil bir polisin “ücretsiz” binmek istemesi üzerine polis olduğuna dair kimlik istediğini, ancak ismi
öğrenilemeyen sivil polisin 'Ben sana mı kimlik göstereceğim' diyerek kendisiyle tartıĢtığını, sivil polisin önce
otobüste daha sonra olay yerine gelen 2 sivil polis ile birlikte kendisini aĢağı indirerek kaldırımda dövmeye
baĢladığını belirtti. Bunun üzerine Dalmızrak da, polislere karĢılık verdiğini, Ekinciler Caddesi esnafının da sivil
polislere saldırarak tepki gösterdiğini, olay yerine polis ekiplerinin kendisini ve diğer polisleri YeniĢehir Polis
Karakolu'na götürdüğünü belirtti. Karakola götürülen Dalmızrak ve polisler karĢılıklı Ģikayetçi oldu. Dalmızrak,
sağlık raporu için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
S.T.
23 Nisan günü Hakkâri‟de, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla DTP‟ye yönelik baĢlatılan gözaltına
almaları ve tutuklamaları protesto eden gruba polis müdahalesi sırasında S.T. (14) isimli bir çocuk harekât
Ģubesinde görevli bir polis memuru tarafından silah dipçiğiyle dövülerek ağır yaralandı. Kameralara yansıyan
olayda S.T. ağır yaralı olarak Van Devlet Hastanesi‟ne kaldırılırken, Hakkâri Valiliği S.T.‟yi yaralayan polis
memurunun açığa alındığını açıkladı.
ġ.K.
10 Temmuz günü Balıkesir‟in Edremit ilçesine bağlı Akçay beldesinde, iki polis memuru halk pazarında kendilerine
plastik tabanca doğrultan karpuz satıcısı ġ.K. (14) isimli çocuğu dövdü. Ġddiaya göre, pazarda devriye gezen iki
polis memuru, kendilerine plastik tabanca doğrultan ġ.K.‟ye “Artistlik yapma lan, indir o silahı” dedi. Seyyar satıcı
çocuk da polislere “Asıl siz artistlik yapmayın” karĢılığını verince tartıĢma çıktı. Polislerden birinin Kısaç‟a sertçe iki
tokat vurması üzerine tartıĢma büyüdü, etraftaki diğer tezgahlarda bulunan Roman vatandaĢlar da olaya müdahale
etti. Polis memurları ve Romanların arasında küfürleĢme üzerine gerginlik arttı. Polis memurlarının seyyar satıcı
ġerif Kısaç‟ı sürükleyerek 10 metre ilerde park halindeki ekip otosunun önüne götürüp copla dövmeye baĢlaması
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üzerine 80 civarında öfkeli Roman vatandaĢ, iki polis memurunun etrafını sardı. Polisler, bir yandan telsizle yardım
isterken, diğer yandan da biber gazı sıkarak kalabalığın saldırısını önlemeye çalıĢtı. Polis memurlarından birisi
havaya 6 el ateĢ açtı. 15 dakika sonra takviye polis ekipleri olay yerine ulaĢınca, baygınlık geçiren seyyar satıcı
Kısaç Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi‟ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ġki polis memuru da olay yerinden
uzaklaĢtırılınca kalabalık dağıldı. Ancak, 45 dakika sonra Kısaç‟ın hastanede öldüğü söylentilerinin yayılması
üzerine toplanan 250 kiĢilik öfkeli Roman grup, ellerindeki taĢ ve sopalarla Akçay Polis Merkezi‟nin önüne geldi.
Gazetecilere, “Bizi değil, çocuğumuzu öldüren katil polisleri çekin” diye bağırarak saldıran kalabalığı yatıĢtırmak için
Akçay AsayiĢ ġube Grup Amiri BaĢkomiser Aydın Yılmaz bir konuĢma yaptı. Yılmaz‟ın, “Çocuğunuz ölmedi.
Ġddialar yalan. ĠĢinize dönün” sözleri kalabalıkta bir etki uyandırmadı. Dağılmamakta ısrar eden öfkeli kalabalık
Edremit Roman Kültürünü YaĢatma ve DayanıĢma Derneği BaĢkanı Tufan Zımba‟nın polis merkezinin bahçe
duvarının üzerine çıkıp, “„ġerif‟imiz ölmedi yaĢıyor. Ben biraz önce telefonla konuĢtum” demesiyle sakinleĢti.
Zımba, telefon açtığı ġerif Kısaç‟ın sesini hoparlörü açıp dinletince öfkeli kalabalık dağıldı. Edremit Ġlçe Emniyet
Müdürü Cumali TopaĢ, ismi açıklanmayan iki polis memuruyla ilgili idari soruĢturma açtıklarını söyledi.
E.Ö.
11 Temmuz günü Ġstanbul‟un Sultangazi Ġlçesi‟nde, balkonda oturan eĢi G.Ö.‟yü el kol iĢaretleriyle taciz ettiği
iddiasıyla polis memurunu uyaran E.Ö. isimli kiĢi polis ekibi tarafından polis otosuna zorla bindirilip darp edildiğini
iddaa etti. Kulak zarı patlayan E.Ö.‟ye bir hafta iĢ göremez raporu verilirken, E.Ö. polis memurları hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Cebrail Ancar, Yılmaz Yıldız ve 4 kiĢi
24 Nisan günü Mersin'de HPG'li oldukları gerekçesiyle gözltına alınan ve aralarında polis tarafından vuralarak
yaralanan Cebrail Ancar‟ın da bulunduğu 6 kiĢinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. Gözaltı
sırasında özel harekat timlerinin Ancar'ın yarasına basarak durumunun ağırlaĢmasına neden olduğu ileri
sürülürken, yaralının bir saat boyunca olay yerinde tutulduğu ve çok fazla kan kaybettiği belirtildi. Mersin Devlet
Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilen Ancar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ġ.K. (14)
Van'da 26 Nisan günü, Sanat Sokağı'nda Günlük ve Rojev gazetelerini dağıtan Ġ.K.‟nin (14) iki sivil polis tarafından
tartaklandığı iddia edildi. Polislerin araçtan inerek, kendisine saldırdığını belirten Ġ.K., 'Ben gazete dağıtıyordum.
Ancak o sırada polis bana saldırdı. Tırnaklarıyla yüzümü çizdi. Beni dövüp küfür ettiler. Gazeteyi bundan sonra
dağıtmam durumunda beni öldürecekleri tehdidinde bulundular' dedi. Polisin elinden kaçarak kurtulduğunu da
aktaran Ġ.K., polisler hakkında suç duyurusunda bulacağını belirtti.
YaĢar Aydın
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Fırat Dağıtım çalıĢanı YaĢar Aydın, 29 Nisan günü Günlük gazetesinin dağıtımını
yaparken gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra polisin gözü önünde bir kiĢinin saldırısına uğradığını belitti.
Aydın, kendisine yönelik saldırıyı polislerin organize ettiğini ileri sürdü. Emniyetteyken bir polis memurunun
telefonla görüĢtüğü bir kiĢiye 'buradadır' dediğini aktaran Aydın, serbest bırakıldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü
binasının kapısı önünde Ferhat Polat isimli kiĢinin saldırısına uğradı. YaklaĢık 20 dakika süren saldırıda Aydın,
çeĢitli yerlerinden yaralandı. Aydın, Emniyet Müdürlüğü önünde süren kavgaya seyirci kalan polisin, ancak 20
dakika sonra müdahale ettiğini söyledi. Olay sonrası Polat ve Aydın, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada,
Emniyet Müdürü, Polat hakkında yasal iĢlem yapacağına Aydın'dan Polat hakkında davacı olmamasını istedi.
Aydın kendisine yapılan baskı nedeniyle davacı olmadı ve Polat hakkında herhangi yasal bir iĢlem yapılmadan
serbest bırakıldı. YaĢar Aydın, Eğil'de kırtasiye ve gazete bayii iĢleten Polat'ın kendisinden Fırat Dağıtım'ın
kendisine gönderdiği gazeteleri dağıtmamasını, kendi kırtasiye dükkânından gazete alıp öyle dağıtım yapmasını
istediğini, kendisinin buna karĢı çıktığını belirtti.
Müslüm Mamuk
Ġstanbul‟da 1 Mayıs kutlamaları sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi Müslüm Mamuk ĠHD Ġstanbul
ġubesi'ne baĢvurdu. Vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izleri ve kafasında kırıklar oluĢan Mamuk, polislerin
kendisini Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde dört saat boyunca dövüldüğünü belirtti. Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı'nda
(THĠV) muayene edilen Mamuk, kendisine Ģiddet uygulayan polislerden Ģikayetçi olduğunu belirterek, gördüğü
Ģiddetten dolayı yürümekte zorluk çektiğini ifade etti.
Altan Duran, Öznur Takat, Selman Alkan ve Hüseyin Ergen
Ġstanbul‟da 1 Mayıs kutlamaları sırasında gözaltına alınan Altan Duran, Öznur Takat, Selman Alkan ve Hüseyin
Ergen adında 4 kiĢi polisin kendilerine Ģiddet uyguladığını ve kendilerini darp ettiğini belirterek ĠHD Ġstanbul
ġubesi‟ne baĢvurdu.
Berna Tezcan
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1 Mayıs ĠĢçi Bayramı nedeniyle Ġstanbul Taksim Meydanı‟na yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen Eğitim Sen 2 No'lu
ġube kortejine Harbiye tarafında müdahale eden polis cop kullandı. Müdahale sırasında cop darbesi alan Eğitim
Sen 2 No'lu ġube Üyesi Berna Tezcan boynundan yaralandı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan'ın
boynunun kırıldığı belirtildi.
Ġsmail Ablak
1 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġ.A.(17), 30 Nisan günü gece 24:00 sıralarında eve gittiği
sırada yanında duran Doblo marka bir arabadaki 2 sivil polisin birinin telefonunu, diğrerinin de kimliğini aldığını,
görüntülere baktıktan sonra hakaret etmeye baĢladıklarını, daha sonra “akrep” olarak adlandırılan polis aracını
çağırdıklarını, arabaya bindirildikten sonra bir polisin kendisine tokat attığını, “Sizin amacınız ne? Bu ülkede özgür
değil misiniz? Bu görüntüleri telefonunda niçin taĢıyorsun? Ayağını denk al, yoksa okul hayatın biter, bize yardımcı
ol.” dediklerini, DTP‟deki bazı kiĢiler hakkında soru sorduklarını, “tanımıyorum” deyince hakaret etmeye
baĢladıklarını, “sonra seni ararız, bize yardımcı olursan siciline bir Ģey olmaz” diyerek serbest bıraktıklarını
belirterek hukuki yardım talep etti.
TKP Üyesi 2 kiĢi
TKP, 1 Mayıs kutlamaları sırasında Ġstanbul TarlabaĢı Semti‟nde kolluk güçlerince gözaltına alınan 2 üyesinin boĢ
bir araziye götürülerek fizikî Ģiddete maruz kaldığını iddia etti. Açıklamada, bazı polislerin iki TKP üyesini boĢ bir
arazide, ellerini kelepçeleyerek demir sopalarla dövdüğü, yakın mesafeden biber gazı sıkıldığı ve üzerlerine lağım
suyu döküldüğü belirtildi. Çevik kuvvet polislerinin saldırısına sivil polislerin de katıldığı belirtilen açıklamada çevik
kuvvet otobüsüne bindirilen üyelerin daha sonra bilinçlerinin kapanması üzerine, polislerin paniğe kapıldığını ve
üyelerini yol ortasında bıraktığına yer verildi. TKP'lilerin ikisinin de bileklerinde kelepçe izi olduğu ifade edilirken,
enselerine ve kafalarına aldığı demir sopa darbeleri nedeniyle halen CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi
bölümünde müĢade altında tutuldukları belirtildi.
Yusuf Keskin
2 Mayıs günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde, Yusuf Keskin isimli kiĢi trafik kontrolü yapan polis ekibinin kendisini
dövdüğünü sonra da kendisine ceza kestiğini ileri sürdü. Keskin, 2 Mayıs gecesi Beyoğlu`nda arkadaĢlarıyla
eğlendikten sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Okmeydanı KavĢağı`na geldiğinde kontrol yapan trafik ekipleriyle
karĢılaĢan Keskin, Ģu beyanda bulundu: “Bir trafik polisinin yolun ortasında durduğunu gördüm. Dur iĢareti yaptı,
yavaĢladım. Elindeki silahla havaya bir el ateĢ etti. Yolun sağında 4 polis otosu daha vardı. Arabayı onların arasına
çektim. Havaya ateĢ eden polis yanıma gelerek `Beni mi ezecektin?` dedikten sonra tabancayla suratıma vurdu.
Sonra beni arabadan çıkararak yere yatırdı. 6-7 memurla birlikte dövmeye baĢladılar.” Yediği dayağın etkisiyle
yüzünün kanlar içerisinde kaldığını belirten Keskin, “Kendimden geçmiĢim. Alkollü olduğum için 801 TL para cezası
tutanağı düzenleyerek serbest bıraktılar” dedi. Hastaneden geçici darp raporu alan Keskin`in sol elmacık kemiğinde
kırık, sol gözünde morluk, görme bulanıklığı ve gözyaĢı akıntısı tespit edildi.
Feyzullah TaĢ, Necmi ErtuĢ, Senar Yıldız, Tahir Yalçın ve Nevzat TaĢ
4 Mayıs günü Hakkari'den Çukurca ilçesine giden Ġhlas Haber Ajansı (ĠHA) muhabirleri Feyzullah TaĢ ve Necmi
ErtuĢ, Habertürk Temsilcisi Senar Yıldız, Habertürk muhabiri Tahir Yalçın ve Hakkari Haber Tv YazıiĢleri Müdürü
Nevzat TaĢ, Köprülü (Pıra) Jandarma Kontrol Noktası'nda askerlerce durdurulduklarını ve kimlik kontrolü sırasında
askerlerin kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Gazeteciler, kimlik kontrolü yapan bir askerin kimliği yanında
bulunmayan, ancak sarı basın kartını gösteren bir gazeteciye hakaret ederek, "basın özgürlüğünüz var, ama geçiĢ
özgürlüğünüz yok" dediğini, kendilerinin “Ne yapmaya çalıĢıyorsun" Ģeklinde tepki göstermesi üzerine ise askerin
gazetecilerin üzerine yürüdüğünü, olay yerine gelen bir asteğmen ve rütbesi belli olmayan bir komutanın ise
durumu sormadan gazetecilere ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Askerler gazeteciler hakkında “güvenlik
güçlerine mukavemet” suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, gazeteciler de konuyla
ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Uğur Oktay ve Süleyman Oktay
5 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Uğur Oktay, Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde
bulunan Sosyete Ġnternet Cafe‟yi iĢlettiğini, cafede yardımcısı olan Süleyman Oktay‟ın ismini bilmediği bir çocukla
kavga ettiğini, cafeden ayrılan çocuğun bir süre sonra babasıyla beraber tekrar cafeye geldiğini, üzerinde
kahverengi bekçi kıyafeti olan bu kiĢinin elinde uzun namlulu bir silahla bulunduğunu ve elindeki silahla Süleyman
Oktay‟ın sol gözünün hemen altına sert bir Ģekilde vurduğunu, bekçinin yanında resmi üniformalı polis
memurlarının da bulunduğunu, polislerin kendisini ve Süleyman Oktay‟a hakaret edip gittiklerini belirterek hukuki
yardım talep etti.
Mehmet Ali Aslan
Tunceli Ticaret Meslek Lisesi matematik öğretmeni ve Eğitim-Sen ġube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Aslan, 8
Mayıs günü Vali Mustafa Yaman‟ın makam aracının geçiĢi sırasında “uygunsuz durduğu, ceketini ilikleyip selam
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vermediği” gerekçesiyle korumalar tarafından dövüldüğünü iddia etti. Aslan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
provalarının ardından Cumhuriyet Mahallesi‟nde durakta otobüs beklediği sırada Vali Mustafa Yaman‟ın makam
aracı ile konvoyun geçtiğini belirterek, “Konvoyun geçisi ardından ben durakta beklerken vali korumaları yanıma
gelerek konvoyun geçiĢi sırasında duruĢumun uygunsuz olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı. Beni daha
önceden tanıdıkları ve sendikacı olduğumu bildikleri için, ‟Siyasi görüĢün ne olursa olsun Valiye ve Bayrağa saygı
göstermek durumundasın‟ diyerek küfür ve hakaretler ettiler. Daha sonra beni itip göğsüme vurarak darp ettiler”
dedi. Eğitim-Sen yaptığı açıklamayla olayı kınarken, DTP Milletvekili ġerafettin Halis'in konuya iliĢkin bir soru
önergesi verdi. ĠçiĢleri Bakanlığı aracılığıyla önergeye yanıt veren Vali Mustafa Yaman, Aslan'ın Vali Konağı
yakınında bir yerde beklediğini ve ilin hassasiyetlerini göz önüne alan korumaların sadece kimlik sorduğunu iddia
etti. Konuya iliĢkin öğretmenle daha sonra kendisinin görüĢtüğünü ve konuyu araĢtırdığını kaydeden Vali Yaman,
dayak ve darp iddiaları ile ilgili delil bulamadıklarını savundu.
Yasemin Mert
14 Mayıs günü Ankara‟da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) yapılan 4. Uluslararası Homofobi KarĢıtı
BuluĢma kapsamında gerçekleĢtirilen “EleĢtirel Psikoloji Atölyesi”nin yürütücüsü Psikolog Yasemin Mert, ODTÜ‟ye
girmek istemesini engelleyen üniversitenin özel güvenlik görevlileriyle arasında çıkan tartıĢma sırasında darp edildi.
Atölyeye katılmak için ODTÜ A1 kapısına gelen atölye yürütücüsü Mert, ismi görevli listesinde yer almasına
rağmen okula alınmadı. Kapıdaki Özel Güvenlik Birimleri Mert'in kampüse girebilmesi için akademik yazı getirmesi
istenmesi üzerine etkinliğin akademik bir kuruma bağlı olmadığını ve isminin kendilerine verilmiĢ olması gerektiğini
söyledi. Açıklamasına rağmen giriĢ izni verilmeyen Mert bunun üzerine kampüse gitmek üzere olan bir arabaya
binmek istedi. Bu esnada güvenlik görevlilerinden biri, Mert'in elinin üzerine hızlıca kapıyı çarptı ve kapıya sıkıĢan
parmağı kırıldı. YaĢananların ardından Mert ODTÜ Jandarma Karakolunda görevliler hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Ömer ĠĢleyen ve Nurettin ĠĢleyen
18 Mayıs günü Ġstanbul‟da, Ömer ĠĢleyen ve babası Nurettin ĠĢleyen, trafik ekipleri tarafından arabalarının çekildiği
otoparkta kendilerinden fatura da yazılandan daha fazla para isteyen 4 polis memuru ile 15 otopark görevlisi
tarafından darp edildiklerini iddia etti. Ömer ĠĢleyen Ģu beyanda bulundu; “Arabanın çekildiği Can Otoparkı‟na gittik.
Otopark görevlileri ve polisler 50 TL‟lik fatura gösterip 200 TL istediler. 4 resmî polis, 15 de sivil vardı. Ellerimizden
kelepçelendik. Küfür ederek bizi darp ettiler. Sonra „anlaĢın, Ģikâyetçi olmayın‟ dediler”. Ömer ve Nurettin ĠĢleyen,
anlaĢmayı kabul etmeyip Kartal Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulundu, oradan da hastaneye sevk
edilerek darp raporu aldılar.
Ġmdat Özer
Hakkari'de 31 Mayıs günü, Ġmdat Özer (19) adlı kiĢinin kentte eylem varken çanak antenini düzeltmek için dıĢarı
çıktığı sıradan polislerin saldırısına uğradığı ve silah dipçiğiyle dövüldüğü iddia edildi. Olaya müdahale etmek
isteyen Özer'in annesi Fatma Özer‟e de silah doğrultuldu. Biçer Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar PKK Lideri
Abdullah Öcalan lehine slogan atarak eylem yaptı. Mahalleye gelen polis biber gazı ile müdahalede bulundu.
Müdahale üzerine çocuklar dağıldı. Çocukların dağılmasının ardından Ġmdat Özer (19) adlı gencin evinin önündeki
çanak anteni ayarlamaya çalıĢırken polis tarafından silah dipçiğiyle dövüldüğü iddia edildi. BaĢından yaralanan
Özer, mahalle sakinleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer'in annesi Fatma Özer, polislerin
oğlunun evinin önünden alarak dövdüğünü öne sürerek, “Oğlum çanak antenini ayarlıyordu. Polisler oğlumu
götürmek istedi. Ancak oğlum gitmeyince silah dipçiğiyle dövmeye baĢladı. Ben oğlumu kurtarmak için gittim.
Polisler bana silah doğrultarak beni tehdit etti. Sonra oğlumu kanlar içinde bırakıp gittiler. Daha sonra mahallelilerle
birlikte oğlumu alıp hastaneye götürdük” dedi.
E.O.
EskiĢehir‟in Beylikova Ġlçesi‟nde 30 Mayıs günü, trafik polis memuru Y.Ö. oğlunu döven öğrencinin kafasını
pisuvara soktu. Beylikova Mehmet Avdan Ġlköğretim Okulu 8‟inci sınıf öğrencisi E.O. (14) ile aynı okulun 7‟inci sınıf
öğrencisi; K.Ö. (13) kavga etti. Kavga sırasında E.O., K.Ö.‟nün baĢını okulun erkekler tuvaletinde bulunan
pisuvarlardan birine soktu. AkĢam eve dönen K.Ö., durumu polis memuru olarak görev yapan babası Y.Ö.‟ye
anlattı. Baba Y.Ö. ertesi gün yazdığı dilekçeyi okul müdürüne götürerek E.O. adlı öğrenciden Ģikayetçi olduklarını
ve hakkında gerekli iĢlemin yapılmasını istedi. Y.Ö.‟nün birkaç gün sonra sivil kıyafetle okula gidip müdürle
görüĢürken, verdiği Ģikayet dilekçesinin iĢleme konulmadığını öğrenince sinirlendi. Y.Ö.‟nün okulda gördüğü E.O.
adlı öğrenciyi tuvalete götürerek baĢını pisuvara soktuğu ileri sürüldü. E.O.‟nun babası A.O.‟nun suç duyurusunda
bulunması üzerine polis memuru Y.Ö. hakkında soruĢturma baĢlatıldı.
Fatma Çözen
5 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığıyla görüĢmek ve toplu sözleĢme taleplerini iletmek için dört Ankara'da buluĢan
Eğitim-Sen'lilerin gösterisinde çekim yapan Star gazetesi muhabiri Fatma Çözen 2 sivil polis tarafından tartaklandı
ve coplandı.
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Ahmet Armutoğlu
Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟nin Milli Eğitim ġube Müdürü Ahmet Armutoğlu, 8 Haziran günü Ģehir stadında
düzenlenen konserde bir çocuğun ezilme tehlikesi geçirmesine engel olmadığı gerekçesiyle polis ekibi tarafından
dövüldüğünü belirterek 9 Haziran 2009‟da Ergani Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulundu. Konser tertip
üyesi Ahmet Armutoğlu, sahneye çıkan küçük bir çocuğun ezilme tehlikesini geçirdiğini görerek sahneden almaya
çalıĢırken sivil giyimli polis memurlarıyla tartıĢtığını, tartıĢmadan kısa süre sonra resmi üniformalı 5 polisin kendisini
dövdüğünü belirtti.
Berkan Abseyi, Murat Apseyi ve Uğur Abseyi
Hatay‟ın Reyhanlı ilçesinde 11 Haziran günü, mimar Berkan Abseyi ve akrabaları Öğretmen Murat Apseyi ile Uğur
Abseyi iki kiĢiyle tartıĢırken olay yerine gelen polislerin kendisini sopalarla dövdüğünü iddia etti. Berkan Abseyi,
Hatay Mimarlar Odasının verdiği resepsiyona katıldıktan sonra Reyhanlı‟ya döndüğünü ve Reyhanlı‟daki YeniĢehir
gölü kenarındaki bir büfeden sigara almaya giderken arabada duran iki kiĢinin sözlü saldırısına uğradığı, daha
sonra polisin olay yerine geldiğini belirterek “polis „hadi oğlum‟ git dediğini, “bana oğlum diyemezsiniz” demesi
üzerine polislerin kendisini dövmemeye baĢladıklarını belirtti. Mimar Berkan Abseyi, polislerin vücudumun her
yerine sopalarla vurmaya baĢladığını ve kendisine “Siz Zaten Çerkezsiniz bir avuç kaldınız burada, halen bize mi
dikleniyorsunuz” dediklerini, hem kendisini hem de yardımına gelen Akrabaları Öğretmen Murat Apseyi ile Uğur
Abseyi sopalarla döverek hastanelik ettiklerini belirtti. Berkan Apseyi, Murat Apseyi ve Uğur Abseyi hastaneden
aldıkları rapor ile savcılığa suç ihbarında bulunurken polis de, “kendilerine mukavemette bulunduğu” iddiasıyla
sanıklar hakkında Ģikâyetçi oldu.
Ömer EĢgünoğlu
14 Haziran günü Giresun‟da, Avukat Ömer EĢgünoğlu Giresun Adliyesi‟nde duruĢma salonuna girmek isterken
görevli polis memuru tarafından tartaklandığını ileri sürdü. Türkiye Barolar Birliği(TTB) tarafından 17 Haziran günü
yapılan yazılı ise açıklamada, Giresun Adliyesi`nde 14.6.2009 tarihinde savunma görevini yapan Avukat Ömer
EĢgünoğlu`nun, bir polis memuru tarafından engellendiği, darp edildiği, sonra diğer polislerin katılımıyla darp
eylemini sürdürme amacıyla sürüklenerek tuvalete sokulmak istendiği, avukatların ve vatandaĢların müdahalesi ile
EĢgünoğlu`nun güçlükle kurtarıldığı belirtildi.
Arap Akar ve A.Menaf Tokgöz
Dargeçit Ġlçesi'nde 22 Haziran günü özel harekat timlerinin Beniye Tokgöz (39) ve kaynı Ramazan Tokgöz'ün (45)
evlerine düzenlediği baskında Beniye Tokgöz'ün damadı Arap Akar ve eĢi A.Menaf Tokgöz'ü dövdüğü iddia edildi.
Baskında kimse gözaltına alınmazken, Beniye Tokgöz, Nusaybin'e düğüne gittiklerini ve 14 yaĢındaki yeğeni Sinan
ile birlikte ilçeye döndüklerini belirtti. Evlerine bazı kiĢiler geldiği gerekçesiyle baskın yapıldığını belirten Tokgöz,
“Özel timler, evimizi dağıtıp yaĢlı ve hasta olan eĢimi dayaktan geçirdiler, eline bastılar. Birkaç yıl önce Derik
kırsalında yaĢamını yitiren HPG'li Haysem Anık'ın cenaze törenine katıldığımız için her zaman bizi rahatsız
ediyorlar” dedi.
Mehmet Emin Polat
25 Haziran günü Ġzmir'de, Konak Ġlçesi'ne bağlı YeĢilyurt semtinde bulunan Atatürk Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'ne hasta olan kız kardeĢini bırakan Mehmet Emin Polat adlı kiĢi özel otomobiliyle seyir halindeyken,
aracını durduran ve kimlik kontrolü yapan polisler tarafından dövüldüğünü iddia ederek ĠHD Ġzmir ġubesi'ne
baĢvuruda bulundu. Polat, Ģu beyanda bulundu; “Aracımla seyir halindeyken 35 A 56357 plakalı polis aracı yanıma
gelerek durmamı istedi. Durduktan sonra kimliğimi istediler ve ardından arabadan inmemi istediler. Arabadan
indikten sonra hiçbir gerekçe göstermeden insanların içinde soyarak aramaya kalktılar. Bunun üzerine itiraz ettim
ve soyunmayacağımı, aramayı bu Ģekilde yapabileceklerini söyledim. Ancak benim itiraz etmemle birlikte polislerin
küfür ve hakaretleri de yağmaya baĢladı. TartıĢmanın sertleĢmesiyle polisler bana meydan dayağı attılar ve beni
öylece orada bırakarak olay yerinde uzaklaĢtılar” dedi. Polislerin kendisine “Neden Diyarbakır'dan geldin, hırsızlık
için mi? Esrar kullanıyor musun? Parmakların neden ince? Kendine jilet atıyor musun?” gibi sorular sorduğunu
kaydeden Polat, yaĢanan olayın tek nedeninin kimliğinde Diyarbakır yazması olduğunu savundu.
A.K.
27 Haziran günü Erzurum‟da, ehliyeti olmadan araç kullanan A.K.‟yi (18) durduran polis memurlarının A.K.‟ye fiziki
Ģiddet uyguladığı kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Heybet Koç
29 Haziran günü ĠHD Ġzmir ġubesi‟ne baĢvuran Heybet Koç, Buca Ġlçesi‟nde zabıta memurları tarafından
dövüldüğünü belirtti. ġirinyer semtinde bir market önünde simitçilik yapan Koç, simit tezgahına yaklaĢan zabıta
ekiplerinin hiçbir uyarıda bulunmadan tezgaha el koymak istediğini, bu sırada tezgahını devirdiklerini, çıkan
tartıĢmanın ardından 8 kiĢilik bir zabıta ekibi tarafından öldüresiye dövüldüğünü, zabıtanın saldırısı üzerine
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kahveye kaçtığını, ancak sığındığı kahveden çıkarılarak zabıta arabasının içine atıldığını belirtti. Koç, arabanın
içinde de dövüldüğünü, zabıta memurlarının kendisine ayrıca 70 TL para cezası kestiğini söyleyerek zabıta
memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
Metin Aykal ve M. A.
Ġzmir'in Buca Ġlçesi'nin ġirinyer Semti'nde 17 Haziran günü, bir parkta su satan Metin Aykal ve yanında bulunan 13
yaĢındaki oğlu M.A.'nın önce zabıta ardından olay yerine gelen polisler tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Böbrek
hastası olduğu için ağır iĢlerde çalıĢamayan ve düzenli geliri olmayan 5 çocuk babası Metin Aykal, parkta su sattığı
sırada yanına gelen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli iki memurun ikazda bulunmadan küfrederek
tezgahı kırmaya baĢladığını, “kırmayın kaldıracağım” diye tepki göstermesi üzerine olay yerine 10 zabıta
memurunun daha gelerek kendisini tartakladıklarını" bu sırada parkta oyun oynayan oğlu M.A.‟nın (13) kendisinin
zabıtalar tarafından dövüldüğünü görerek olay yerine geldiğini, M.A'nın “babamı bırakın” demesi üzerine
zabıtalardan birinin M.A'ya tokat attığını belirtti. Aykal, zabıtaların çocuğunu da dövmeye baĢlaması üzerine
“oğlumu bırakın” diye tepki gösterdiğini ve bunun üzerine zabıtaların çağırması üzerine motosikletli polislerin de
olay yerine geldiğini belirten Aykal, polislerin kendisinden kimlik istediğini ve kimliğini verdikten sonra polislerinde
zabıtalarda birlikte kendilerini dövmeye baĢladığını, yaklaĢık 20 dakika boyunca tekme tokat ve coplarla dayağına
maruz kaldıklarını ve M.A'nın dayaktan baygınlık geçirdiğini, oğlunun aldığı darbelerden kaynaklı baygınlık
geçirince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, hastanede bir süre kaldıktan yaralı halde gözaltına
alınarak ġirinyer Polis Karakolu'na götürüldüklerini ifade etti. Aykal, zabıta ve polislerin uyguladığı Ģiddete tepki
göstererek 'Neden dövüyorsunuz bunlar adam mı öldürdüler?' diyen bir vatandaĢında tartaklanarak gözaltına
alındığını, gözaltında 4 saat tutulduktan sonra 69 TL kaldırım iĢgaliye cezası kesilerek serbest bırakıldığını belirtti.
Aykal, hastaneden darp edildiğine dair aldığı raporla birlikte Ģiddet uygulayan zabıta ve polisler hakkında Ġzmir
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kadir Eroğlu, Nesrin Topal , Hamide Uysal ve Azat Çakmak
18 Haziran günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Çemı Zengo Konutlar mevkiinde, kaçak olduğu gerekçesiyle el
konulan yakıtın imha edilmesine itiraz eden köylülerin askerler tarafından tartaklandığı iddia edildi. Jandarmalar
burada satılan ve kaçak olduğu söylenilen yakıtı götürmek istedi. Mahallede bulunan kadınlar, askerlerin mazot ve
benzini götürmemeleri konusunda ricada bulunurken, askerler ise yakıtları yakarak imha etti. Yakıtın imha edilmesi
üzerine üzerine köylüler ile askerler arasında tartıĢma yaĢandı. Askerler kadın erkek demeden olay yerinde
bulunanları tartaklamaya baĢlarken, diğer yandan ise havaya ateĢ açmaya baĢladı. Olaydan sonra darp edilen
Kadir Eroğlu, Nesrin Topal , Hamide Uysal ve Azat Çakmak adlı köylüler darp edildiklerine dair rapor alabilmek için
ġemdinli Devlet Hastanesi'ne baĢvurdu.
Nurettin Yıldız, Burak Yıldız ve Gökhan Yıldız
18 Haziran günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde bir basın toplantısı düzenleyen seyyar satıcı Nurettin Yıldız (55), 10
Haziran günü çocukları Burak Yıldız (15) ve Gökhan Yıldız (25) ile baraber Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde
görevli zabıta memurlarının saldırısına uğradığını iddia etti. Yıldız, Ģu beyanda bulundu; “Zabıtalar bize gece
11.00‟den sonra açabileceğimizi söylerdi. Yani biliyorlar orada satıĢ yaptığımızı. 10 Haziran gecesi saat 12.45
sıralarında simasını tanıdığım iki sivil zabıta geldi. Biz toparlanamadan elinde telsizle bir görevli geldi. „Arabanı
alacağız‟ dedi. Ben de „Araba emanet, almayın‟ dedim. Önce tezgâhtaki bıçakları aldılar. Sonra telsizli olan elini
beline attı. Silah çıkaracak zannettim. „Beni mi vuracaksınız‟ dedim. Küfür etti ve biber gazı çıkartarak sıktı. Ben
kendimi kaybettim.” Babasını yerde görünce yanına giden ve 40-50 zabıtanın birden gelip sopalarla vurduğunu
söyleyen Gökhan‟da zabıtaların saldırısı sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonunda Nurettin Yıldız‟ın kolu
çatlarken, oğlu Burak‟ın kolu kırıldı, diğer oğlu GökhanbaĢından ve sırtından yaralandı. ĠBB. Ġse “zabıta dayağı”
iddiasını reddetti ve Ģu beyanda bulundu; “Sütlüce esnafından gelen Ģikâyetler üzerine seyyar satıcılık yapanları
bölgeden uzaklaĢtırmak için çalıĢma yapıldı. 10 kiĢilik zabıta ekibini bıçaklı ve sopalı saldırılar oldu. Olay polisin
müdahalesiyle önlendi. Zabıta ekipleri seyyar satıcalar karĢı hiçbir zor kullanma ve darp etmeleri söz konusu
değildir. Mukavemetle karĢılaĢıldığında çalıĢmalar polis kontrolünde ertelenmektedir.”
Abdulmelik Eraslan
19 Haziran günü ĠHD Van Ģubesine faks yolu ile baĢvuruda bulunan Abdulmelik Eraslan, 13 Haziran 2009 tarihinde
ġemsi Türkmen Anadolu Lisesi'nde 6.sınıflar için yapılan SBS sınavında görevli olduğunu, sınav öncesi öğrenci
velilerinin okul bahçesine sınav baĢlayıncaya kadar alınmaması kararının alındığını, kontroller esnasında daha
sonradan adının Ġlhan ġık olduğunu öğrendiği bir polis memurunun, okulun arka kapısından giriĢ yapmak istdiğini,
bu kiĢiye “görevli misiniz?” diye sorması üzerine önce “görevliyim” sonra da “veliyim” dediğini kibar bir Ģekilde
öğrenciler binaya alınıncaya kadar görevliler dıĢında hiç kimsenin içeri alınamayacağını, kendisinin de diğer
velilerden farklı bir muamele beklememesi gerektiğini ifade ettiğini, bunun üzerine “'Ne konuĢuyorsunuz ben polis
memuruyum istediğim yere girerim, kimseden izin almam” içeriye girmeye çalıĢtığını, sınavda görevli polis memuru
Muharrem Bozkurt‟un da polis memuruna “geçebilirsin. ben sana izin veriyorum. onlar kim oluyor” dediğini, “lütfen
dıĢarı çıkın” demesi üzerine Ġlhan ġık isimli polisin kendisine yumruk attığını, Muharrem Bozkurt adlı polisin de
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boynuna yumruk vurduğunu, daha sonra dıĢarıdan gelen polis memurlarının da fiziki müdahalede bulunduğunu,
Ġlhan ġık adlı polisin kendisini tehdit ettiğini belirtti.
Murat Cesur ve Ahmet Top
20 Haziran günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde, Murat Cesur (20) ve Ahmet Top isimli kiĢiler karĢıdan karĢıya yavaĢ
geçtikleri için polis ekipleri tarafından dövüldüklerini belirttiler. Ankara Sincan‟da askerliğini yapan Murat Cesur, ile
EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Elektrik Bölümü 3‟üncü sınıf öğrencisi kuzeni Ahmet Top, akraba ziyareti sonrası
Vatan Caddesi'nde Aksaray Metro Ġstasyonu önünden karĢıya geçmek isterken, plakası alınamayan ekip
otosundaki polisler “Neden karĢıya hızlı geçmiyorsunuz?‟ dedi. Bunun üzerine aralarında tartıĢma çıktı. Ekip
otosundan inen bir polis memuru, Murat Cesur‟u yumruklamaya baĢladı. Dövülen Murat Cesur, polislerin çağırdığı
ambulansla kaldırıldığı Vakıf Gureba Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. Cesur‟un burnunun ve
diĢlerinin kırıldığı ve askeri hastaneye sevk edileceği belirtildi.
X.X.
3 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan X.X., bazı akraba ve arkadaĢlarını ziyaret için
Diyarbakır‟a geldiğini, 25 Haziran 2009 günü Ofis Semti‟nde arkadaĢı F.‟nin evinden çıktığı sırada 4-5 sivil giyimli
ve silahlı polisin kapıya geldiğini, kendisini hemen içeri götürdüklerini, evde arama yapacaklarını söyleyen
polislerin ev sahibi F.‟yi sorduğunu, F‟nin evde olmadığını, kendisinin misafir olduğunu söyledikten sonra kimliğini
alan polislerin tek tek odalara girdiğini, daha sonra yanına gelen bir polisin kendisini yere yatırdığını, sivil giyimli
diğer bir polisin üzerindeki giysileri zorla çıkardığını, daha sonra her ikisi polisin pantolon ve çamaĢırlarını
çıkardığını, cinsel organlarını vücudunda gezdirmeye, elle taciz etmeye ve bir yandan da küfür, tehdit ve
hakaretlerde bulunmaya baĢladıklarını belirtti. X.X., bağırmaya baĢlayınca polislerin elleriyle ağzını kapattıklarını,
“git diğer arkadaĢlarına da söyle, biz bunu yaparız hepinize” dediklerini, bu durumun yaklaĢık 20 dakika sürdüğünü,
daha sonra hiçbir belge vs. imzalatmadan, “F‟ye de selam söyle” diyerek ayrıldıklarını belirtti. Mağdur X.X.,
yaĢadığı tacizi önceleri kimseye anlatmadığını, daha sonra bazı arkadaĢlarına aktardığını, bu durumun ailesi
tarafından öğrenilmemesini istediği belirterek, isminin gizli kalması Ģartıyla hukuki yardım talep etti. Olaya iliĢkin
suç duyurusunda bulunulması sonrası Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü soruĢturma
baĢlattı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayın polis tarafından yapılıp yapılmadığının henüz net olmadığını ancak
verilen eĢkaller üzerinde çalıĢmaların devam ettiğini ve faillerin en kısa zamanda yakalanarak, adli mercilere
sevkedileceğini belirtti.
X.X.
6 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, 26
Haziran günü Parkorman çıkıĢında sabah saat 08.30 sıralarında beyaz transit marka bir aracın önünde durduğunu,
araçta bulunan sivil giyimli 4 kiĢiden 2‟sinin indiğini ve Onlarla emniyete gideceğini söylediğini, kimliklerini isteyince
birisinin gösterdiğini ve telsizini yüzünde gezdirip “güzel kız bin arabaya” dediğini, götürüldüğü bir salonda bir saat
beletildiğini, Murat diye seslendikleri birinin kendisine “çok toysun, sonra çok piĢman olacaksın, yazık sana. senin
gibiler flört etmek için uğraĢıyorlar, sen niye bunlarla uğraĢıyorsun” dediğini, daha sonra Mevlana Halit Sağlık
Ocağı‟na götürüldüğünü, yeĢil tiĢörtlü çekik gözlü bir polisin neden partiye gittiğini sorduğunu, cevap verince
“domuz gibi cevap verip susuyor, iĢine gelince susuyor” deyip telsizi boynuna vurduğunu ve “Gözümüz üstünde
olacak, sorunun olunca yardımcı oluruz, gel elimizden geleni yaparız” dediklerini, avukatı gelince hiçbir iĢlem
yapmadan bırakıldığını, daha sonra avukatıyla hastaneye gidip rapor aldıklarını belirtti.
Bayram Evcil
6 Temmuz günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Bayram Evcil (1990),
gazetesi dağıtımı sırasında sivil polisler tarafından günde 4-5 defa durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını, bu
sırada hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirtti.
Gürendoruk köyünden 24 kiĢi
8 Temmuz günü Siirt ili Eruh ilçesi Gürendoruk köyünde bir cismin patlaması sonucunda yaĢamını yitirien ġükrü
Duman (12) isimli çocuğun cenazenin köye getiriliĢi sırasında karakol komutanın muhtar ve köylülere hakaret ve
küfür ettiği ve dayak attığı iddia edildi. Patlamadan sonra ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın, Av. Roja Arslan
Demir, DTP Siirt Ġl BaĢkanı Sıddık TaĢ ve Av. ġakir Demir‟den oluĢan Ġnsan Hakları Heyeti araĢtırma ve
incelemeler için Gürendoruk köyüne gitti. Köy muhtarı Halil Aksu heyet üyelerine yaptığı açıklamada, ġükrü Duman
adındaki çocuğun yaĢamını yitirdiğini duyduktan sonra köylülerin olay yerine gittiğini, kendisinin köyde kaldığını, bir
askeri timin köye geldiğini ve köylülere beklemelerini söylediğini, daha sonra “cenazeyi köye getirin” dediklerini,
köylüler cenazeyi getirirken köye gelen karakol komutanının “sana kim izin verdi oraya gitmeniz için” dediğini,
“sizden izin almıĢtık” demesine rağmen komutanın bağırarak sinkaflı küfürler ve hakaret etmeye baĢladığını,
“bağırma, küfür etme” demesi üzerine komutanın kendisine tokat attığını, köylüler ve askerlerin araya girmesi
sonrası oradan ayrıldığını belirtti. Karakol komutanının küfür ve hakaretlerine maruz kalan 24 kiĢi Eruh cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Cemal Temüroğlu
11 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cemal Temüroğlu, 11 Temmuz günü saat 03.00
civarında dıĢarıda yemek yerken yanın bir polis aracının geldiğini, kimliğine baktıktan sonra “Bu saate dıĢarıda ne
geziyorsun deli misin? Bu saate teröristler, köpekler ve deliler olur” dediklerini, kendisine küfür ve hakaret ettiklerini,
tepki göstermesi üzerine polislerin kendisine yumruk attığını, yere düĢtüğü sırada aracın plakasına bakınca “yaz”
diyerek tehdit ettiklerini belirtti. Temüroğlu, 21 A ..... plakalı polis aracının içinde bulunan polisler hakkında Ģikayetçi
olmak için hukuki yardım talep etti.
G.Ö. ve Erdal Ö.
11 Temmuz günü Ġstanbul'da, Yunus Emre Mahallesi 1387 No'lu Sokak'ta bir barakada çıkan yangını evinin
balkonundan seyreden G.Ö. isimli kadının görev baĢında bulunan üniformalı polis memuru tarafından el kol
iĢaretleriyle taciz edildiği, polisleri uyaran eĢi Erdal Ö.‟nün ise polisler tarafından polis otosuna zorla bindirilip darp
edilerek karakola götürülmek istendiği iddia edildi. Olayı gören Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle bırakılan
Erdal.Ö.'ye bir hafta iĢ göremez raporu verildi. Erdal Ö., polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ġsmail Aydoğdu
12 Temmuz günü Ġstanbul Kağıthane Parkı'nda bira içen tekstil iĢçisi Ġsmail Aydoğdu (33), yanında kimliği olmadığı
için polisler tarafından tenha bir yere götürülerek iĢkence yapıldığını iddia etti. Aydoğdu ile 2 arkadaĢı bira içerken
yanına gelen polisler kimlik sordu. Kimliği yanında olmayan Aydoğdu polisler tokat attı. Tokat atan polise, 'Kimliğim
yok diye bana vuramazsın' demesi üzerine polisler Aydoğdu'nun ellerini kelepçeleyerek polis otosuna bindirdi.
Alibeyköy'de tenha bir yere götürülen tekstil iĢçisi tekme tokat dövüldükten sonra yakındaki bir polis merkezine
bırakıldı. Polislerden Ģikâyetçi olan Aydoğdu, Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nden darp raporu aldı.
Daha sonra ġiĢli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen Aydoğdu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Zekeriye Bildik
Adana‟da 21 Temmuz gecesi, bir yolcusunu karĢılamak üzere gittiği Adana Havalimanı‟nda iki trafik polisiyle
tartıĢan Zekeriye Bildik (32) isimli kiĢi yıllık iznini kullanan Ġ.K. adındaki polis memuru tarafından dövüldü. “Gelen
Yolcu” kapısının önünde aracını park eden Bildik, kendisine burada durmamasını söyleyen trafik polislerle tartıĢtı.
Bu sırada yanlarına gelen kirli sakallı ve Ģortlu bir kiĢi, “Polislerle nasıl böyle konuĢursun?” diyerek Bildik‟i
yumrukladı. Bildik, güvenlik kamerası görüntülerinde kaydedilen saldırganın yakalanmasını istedi. AraĢtırma
sonunda saldırganın yıllık iznini kullanan Ġ.K. adındaki polis olduğu belirlendi. Bildik, Ġ.K‟nin yanı sıra, kendisini
korumadıklarını öne sürdüğü iki trafik polisinden de Ģikâyetçi oldu.
Seyhan Sağlam
Ankara Barosu‟na kayıtlı avukat Seyhan Sağlam, kimliğini ve arama emrini sorduğu Altındağ Ġlçe Emniyet Müdür
Yardımcısı Doğan Özer‟in “Alın bu iti kelepçeleyin” diyerek kendisini polislere dövdürttüğünü iddia etti. 24 Temmuz
günü Altındağ‟ın ĠsmetpaĢa semtinde kumarhane olarak iĢletildiği ileri sürülen bir kahvehanede polis arama yaptı.
Kahvehanenin sahibi avukatı Sağlam‟ı çağırdı. Avulat Sağlam olay yerine gidince gösterdiği avukat kimliğinin bir
polis tarafından kırılarak çöpe atıldığını belirterek “Polis kimliğini ve aramaya iliĢkin mahkeme kararını göstermesini
istedim. Bu talebime karĢılık beni iterek, yanındaki 20‟ye yakın polise hitaben „alın bu iti kelepçeleyin‟ diye emir
verdi” dedi. Sağlam, Adli Tıp Kurumu‟ndan rapor aldı. Emniyet Müdür Yardımcısı Doğan Özer ise olayla ilgili olarak
“Ben atanalı bir hafta oldu ve bu tür yerleri bırakmamaya kararlıyım. Avukat olduğunu söyleyen biri fedai gibi geldi.
Bizi kollarımızdan tutup dıĢarı atmaya çalıĢtı. Direnç gösterince, kelepçelenmesini istedim. Kasıklarımda,
boynumda, kollarımda darp izleri var. Adli Tıp kurumu‟ndan rapor aldım” dedi.
ġerafettin Halis
1 Ağustos günü Tunceli‟nin Hozat ilçesinde, 9. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında KıĢla Meydanı'nda
gerçekleĢen "Beyaz eller yürüyüĢü"nün ardından Hozat Ġlçesi'nde gerçekleĢen festival programına katılmak üzere
danıĢmanı ile Hozat'a giden DTP Tunceli Milletvekili ġerafettin Halis, ilçe giriĢinde sivil ve resmi polisler tarafından
durdurularak tartaklandı. Konu hakkında bilgi veren Halis, "Festival programına katılmak üzere Hozat'a gittik. Kent
giriĢinde polis tarafından durdurulduk ve aracımız baĢka tarafa yönlendirilmeye çalıĢıldı. Vekil arabası olduğunu
söylenmesine rağmen, çok lakayt ve saygısız davranıĢlarla karĢılaĢtık. Biz bunun yanlıĢ olduğunu söyleyince
üzerimize gelmeye baĢladılar. Üzerimize gelmeye baĢlayınca da provokatif bir ortam yaratmaya çalıĢtıklarını
anladık. Ardından bana saldırdılar, bana saldırınca da danıĢmanım ve Ģoförüm araya girdi. O arada arbede oldu.
Arbede olunca da insanlar geldi. O sırada polis ve vatandaĢlar, tekme tokat birbirine girdi. Buna rağmen sağduyulu
olmaya çalıĢtık, oradaki insanları provokatif davranıĢlara karĢı dindirdik" dedi.
Günay Candan
4 Ağustos günü Tekirdağ`In Çorlu Ġlçesi`nde, bir klima fabrikasında iĢçi olarak çalıĢan Günay Candan (35), bir
grupla kavgasına müdahale eden polisin copla vurması sonucu sağ gözünün kör olduğunu iddia etti. Alkol aldıktan
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sonra Nusratiye Mahallesi`nde oturan arkadaĢını ziyarete giden Günay Candan, iddiaya göre alkolün de etkisiyle
yolda karĢılaĢtığı bir grup ile tartıĢtı. TartıĢma kavgaya dönüĢünce çevredekiler polise haber verdi. Polisin kavgayı
ayırdığı sırada Günay Candan baĢına ve sağ gözüne cop darbesi aldı. Diğer gruptakiler ise kaçtı. Candan Çorlu
Devlet Hastanesi`ne kaldırıldı. Buradan Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi`ne sevk edilen
Candan‟a 5 saat süren bir ameliyatın ardından “gözde küçülme ve yoğun sulanma olduğu için göz kaybı olasılığının
yüksek olduğu” bildirildi. Candan oalyla ilgili Çorlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı`na suç duyurusunda bulunurken polis
yetkilileri, “Bu bir iddiadır. Savcılığa bir Ģikayet var. Olay günü kavgaya müdahele eden ekip belirlendi ve ifadesi
alınacak” dedi.
Tatvan ilçesinde 9 kiĢi
5 Ağustos günü Bitlis ili Tatvan ilçe merkezinde, bir inĢaatta iĢçi olarak çalıĢan Burhan Erol'a yolun karĢısına
geçmek isterken adı öğrenilemeyen bir uzman çavuĢun kullandığı 42 EC 510 plakalı otomobil çarpması sonrası
Erol'un kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde kazaya sebep olan uzman çavuĢ ile Erol'un yakınları
arasında tartıĢma çıktı. Polis ekipleri havaya ateĢ açarak ve kalaslarla olaya müdahale ederken yaralanan üçü ağır
dokuz kiĢi, hastaneye kaldırıldı.
Murat Altunöz
Antakya merkeze bağlı Karlısu Beldesi civarında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren komanda er Yusuf
Tiryakioğlu'nun cenazesini takip eden ve Antakya Devlet Hastanesi önünde çekim yapan DĠHA muhabiri Murat
Altunöz, bir sivil polis tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Altunöz, çekim yaptığı sırada yanında gelen sivil polis
memurunun “ġehitlerimizin intikamını alacağız. Ne seni ne diğerlerini burada barındırmayacağız. Yakında hepiniz
göreceksiniz” dediğini, tepki göstermesi üzerine “Seni burada barındırırsak Ģerefsiziz. En yakın zamanda seni
ziyarete geleceğiz” Ģeklinde tehditlere devam ettiğini belirtti.
Ercan Ġregüz
12 Ağustos günü Adana‟da, dolmuĢ Ģoförü Ercan Ġregüz (32), Adana Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Trafik ġube
Müdürlüğü‟nde görevli polis memuru M.ġ.‟nin trafik kontrolünde kendisinden önce rüĢvet istediğini, kendisinin bu
duruma itiraz etmesi üzerine ise M.ġ.‟nin biber gazlı, coplu saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Olay, Ġregüz'ün
çalıĢtığı Seyhan-Kiremithane güzergahı arasında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. AkĢam saat
20.30 sıralarında Ġregüz, trafik polisleri tarafından durduruldu. Bu esnada yemek yiyen M.ġ. adlı polis memuru,
Ġregüz'ün yanına gelerek “yemek yediğini ve Ģırdancıya 50 TL bırakmasını” istedi. Bu duruma tepki gösteren Ġregüz,
polis memuruna “Sizin bize yaptığınızı hiç kimse yapmaz” diyerek rüĢvet vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine
polis ile Ġregüz arasında tartıĢma yaĢandı. Bu sırada biber gazını çıkaran M.ġ. adlı polis Ġregüz'ün gözüne sıktı ve
sonra cop ve tekmelerle Ġregüz'e saldırdı. Olaya benzin istasyonunda çalıĢan görevlilerin tanık olduğunu belirten
Ġregüz, olayın ardından Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek M.ġ. hakkında Ģikayetçi oldu. Ġregüz, karakol
yetkililerinin kendisine “Siz Kürtsünüz, gidin dağa çıkın” dediğini savundu. Ġregüz, karakolda karĢılaĢtığı bu
muamelenin ardından, Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na giderek Polis Memuru M.ġ. hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Abdulkadir Yıldız
13 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fahri Yıldız, kardeĢi Abdulkadir Yıldız‟ın askerliğini
yapmak üzere 1989/2 tertip olarak Çanakkale 116. Jandarma Komutanlığı‟na gittiğini, askere alındığı sırada
sağlığının yerinde olduğunu, dağıtımından 15 gün önce Aziz Çelik isimli köylünün kendilerini arayarak “Abdulkadir
akli dengesini bozmuĢ eve gelecek durumda değildir” dediğini, bunun üzerine abisinin kardeĢinin Çanakkale‟ye
gittiğini ve dağıtım sonrası 9 Ağustos günü kardeĢini eve getirdiğini, ruhsal durumu bozuk olan kardeĢinin sadece
küfür ettiğini ve “Orda beni sürekli dövdüler”dediğini, durumu için Askeri Hastane‟ye gittiklerini, ancak ciddi bir
muayene yapmadan bir ilaç verilerek gönderildiklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
Emin Yapar, Mahmut Yapar ve Havva Yapar
ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nde 15 Ağustos gecesi evine baskın düzenlenen ve 10 yıldır konuĢma ve yürüme engelli olan
Mahmut Yapar 'ın polisler tarafından tartaklandığını, Emin Yapar‟ın baĢına silah sayandığı ve evdekilerin
tekmelendiği iddia edildi. Emin Yapar, 15 Ağustos gece 02.00 sıralarında polislerin kendisi ve abisi Mahmut
Yapar'ın evine baskın düzenlediğini belirterek, "Damda yatan ağabeyimin yanına gittiler ve ağabeyimi büyük bir
hızla yattığı yerden atarak kalkmasını söylediler. Ağabeyim zaten 10 yıldır felçlidir. Ayağa kalkmayınca bu kez
kadınları ve çocukları yere attılar ve tekmelemeye baĢladılar. Ağabeyimi iyi bir tartakladıktan sonra bizim evin
damına geldiler ve ellerimi arkadan sıkıĢtırarak damdan indirdiler. Polislerin yaptığı telaĢın gereksiz olduğunu
söyleyince bu kez silahı kafama dayadılar ve konuĢma dediler" dedi.
F.D.
16 Ağustos günü Adana‟da çarĢı merkezinde 2 sivil polis tarafından gözaltına alınan ve götürüldüğü 5 Ocak
Karakolu'ndan serbest bırakılan Fırat Dağıtım çalıĢanı F.D. (15) serbest bırakıldıktan sonra DTP Adana Ġl binasına
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giderken aynı sivil polisler tarafından durdurulduğunu, “Nereye gidiyorsun?” diye sorna polislerin daha sonra “s....k
git evine, zaten bir polis arkadaĢımız dün akĢam Ģehit oldu. Yoksa seni de öldürürüz' diyerek tehdit ettiklerini iddia
etti.
V.L. (16)
Adıyaman'da 24 Ağustos günü, Ģehir merkezinde bulunan bir benzin istasyonunda çalıĢan V.L. (16) isimli çocuğun
iĢ yerinden çıkarken, TEM ġube polisleri tarafından yakalanıp dövüldüğü iddia edildi. Leblebici'nin vücudunda darp
izleri bulunduğu ve ailesinin avukatları aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.
Bedir Targün
6 Eylül günü Adıyaman‟da, sivil polis memuru K.A.‟nın, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü‟ne ait otomobille Adıyaman
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi‟ne girmesini “park etmenin yasak olduğu” gerekçesiyle engelleyen üniversitenin
özel güvenlik görevlisi Bedir Targün‟ü (27 darp ettiği iddia edildi. Rapor alan Targün, polis memuru hakkında
Ģikayetçi olurken, olayı doğrulayan Adıyaman Emniyet Müdürü Mehmet Bilici, polis memuru K.A. hakkında
soruĢturma baĢlatıldığını bildirdi.
Kanber Saygılı
7 Eylül günü Ġstanbul'da, Limter-ĠĢ Genel Sekreteri Kanber Saygılı‟nın evine evin kapısını kırarak baskın
düzenleyen polis ekiplerinin baskın sırasında Kanber Saygılı‟nın darp ettiği iddia edildi.
Ferman Sercan, Medine Ete, Besna Sercan, Melahat DaĢçı, Fehime Ete ve Necat Yılmaz
12 Eylül günü Siirt‟te, aralarında DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ve Belediye BaĢkanı Selim Sadak‟ın da bulunduğu
kalabalık kitlenin “PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın hazırladığı yol haritasına sahip çıkmak” amacıyla yapmak istediği
meĢaleli yürüyüĢe polis müdahale etti. Müdahale sırasında Kurtalan Belediye BaĢkanı Necat Yılmaz, DTP Siirt Ġl
Yöneticisi Ferman Sercan (1973), DTP Kadın Meclisi Üyesi Medine Ete (1981), Siirt DTP Belediye Meclis Üyesi
Besna Sercan (1978), DTP Siirt Ġl Yöneticisi Melahat DaĢçı (1991) ve DTP Siirt Ġl Yöneticisi Fehime Ete (1960)
polis tarafından darp edildiler. Mağdurlar, olay sonrası darp edildiklerine iliĢkin Adli Tabiplikten rapor aldılar.
Selçuk Aymaz
21 Eylül günü Iğdır'da, YDG-M Üyesi Selçuk Aymaz, il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Askeri Gazino
önünde askerler tarafından durdurulduğu ve fiziksel Ģiddete maruz kaldığını iddia etti. KardeĢiyle beraber yolda
ilerlerken askeri araç tarafından yolda sıkıĢtırılmaya çalıĢılması üzerine, bisikletini durdurduğunu belirten Aymaz,
araçtan inen askerlerden birinin kolundan tutarak yol kenarına çekildiğini, askerin “Beni tanıyor musun” diye
sorması üzerine “tanımıyorum” cevabını verdiğini, bunun üzerine arkasındaki askerlerden birinin kafasına sert bir
Ģekilde vurduğunu belirtti. Olayın ardından askerlerin araçlarına binerek uzaklaĢtıklarını ifade eden Aymaz, aracın
plaka numarasını aldığını belirtti.
Mansur Obut
Batman Valisi Ahmet Turhan‟ın, Batman GAP Gazetesi‟nde yayınlanan bir haber üzerine makamına çağırdığı
gazetenin Yazı ĠĢleri Müdürü Mansur Obut‟u dövdüğü iddia edildi. Batman GAP Gazetesi'nde 24 Eylül günü
yayınlanan “Bayrama ilgi yoktu” baĢlıklı haberde Vali Ahmet Turhan'ın yönetim anlayıĢının eleĢtirilmesi üzerine
gazetenin sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Mansur Obut'u makamına çağıran Vali Turhan habere sert tepki gösterdi.
Gazeteci Obut, salonda valinin özel kalem müdürü baĢkomiser Ahmet Kavalı'nın bulunduğunu belirterek, içeri giren
valinin kendisine "Ulan Ģerefsiz sen kim oluyorsun da benim yönetim anlayıĢıma laf edersin" diyerek tokat attığını
iddia etti. Obut, "Ben daha ne olduğunu anlamadan ikinci tokadı attı. Daha sonra beni duvara iterek, yumruklarla
karın boĢluğuma ve göğüs tarafıma vurmaya baĢladı. Tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. Bu olaya tek Ģahit özel
kalem müdürü baĢkomiser Ahmet Kavalı'dır" dedi. Gazeteci Obut, konuyla ilgili Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığına
vali hakkında suç duyurusunda bulundu. Batman Valiliği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ali Öztürk
26 Eylül günü MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesi‟nde, Konakkuran Beldesi‟ne bağlı Bahçe Köyü‟nde iki aile arasında çıkan
kavgaya jandarma ekiplerinin müdahalesi sırasında bir uzman çavuĢun, Ali Öztürk‟ü kazma sapıyla dövdüğü iddia
edildi. BaĢına aldığı darbelerle yaralanan Ali Öztürk MuĢ Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.
Ġhsan Kaya
Ġstanbul‟dan bir süre önce ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟ne gelen Ġhsan Kaya, 27 Eylül günü saat 11:00 sıralarında kendilerini
polis olarak tanıtan kimliği belirsiz 3 kiĢi tarafından kaçırıldı. Kaya, Ģu beyanda bulundu: “Evimdeki inĢaatta
çalıĢtığım sırada 3 kiĢi kendilerini polis olarak tanıtıp beni beyaz renkli otomobile bindirdiler. Araca binmemle
birlikte 2 kiĢi aracın arka koltuğunda beni aralarına alıp baĢıma bir poĢet geçirip arabanın içinde görünmeyecek
Ģekilde yatırdılar. Bana „Ġdil‟de ne iĢin var, buraya niye geldin?‟ deyip aynı zamanda kaba kuvvet uyguladılar.
YaklaĢık 20 dakika sonra yerini bilmediğim bir yerde aracı durdurup beni araçtan indirdiler ve yere yatırıp üstüme
saldırmaya baĢladılar. Bu Ģekilde yarım saat kadar beni dövdüler.”
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X.X.
29 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan X.X., 25 Haziran günü evinde polis olduklarını belirten 4
kiĢi tarafından cinsel tacize uğradığını ve bu saldırıya iliĢkin 3 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda
bulunduğunu, bu olaydan sonra Ġstanbul‟a döndüğünü, 28 Eylül günü durakta otobüs beklerken, arkasında duran
uzun boylu, Ģapkalı, güneĢ gözlüğü takmıĢ sivil giyimli iki erkeğin “bu hala yaĢıyor mu, ortalıkta mı dolanıyor? Biz
seni S…. de, dua et de kurĢuna dizmedik.” Ģeklinde sözler söyledilerini belirtti.
Tacettin Çolak ve Burak Çelebican
30 Eylül günü Ġzmir‟de, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin akademik yılı açılıĢına katılmak üzere Ġzmir‟e gelen BaĢbakan
Recep Tayyip Erdoğan‟ın AKP Ġzmir Ġl BaĢkanlığı‟nı ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle il
baĢkanlığıyla aynı sokakta yer alan bürolarında sıkıntı yaĢadığı gerekçesiyle tepki gösteren Avukat Tacettin Çolak
ve Avukat Burak Çelebican, büroya gelen polis memurlarının ve BaĢbakanlık korumalarının kendilerini darp ettiğini
iddia etti. Çolak ve Çelebican, darp edildiklerine dair sağlık raporu alarak Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç
duyurusunda bulundular.
Nazan AkkuĢ, Yurdum Dönder, Ġlker AteĢ ve Esra Ayyıldız
30 Eylül günü, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin akademik yılı açılıĢına katılmak üzere Ġzmir‟e gelen BaĢbakan Recep
Tayyip Erdoğan‟ı Konak Meydanı‟nda protesto etmek için kendilerini Saat Kulesi‟ne zincirleyen SGD üyeleri Nazan
AkkuĢ, Yurdum Dönder, Ġlker AteĢ ve Esra Ayyıldız, gözaltına alınıp Kemeraltı Polis Karakolu‟nda götürüldükleri
esnada darp edildiklerini iddia etti.
E.G.
30 Eylül Ankara‟da, Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi E.G. okul bahçesinde arkadaĢıyla otururken yanına
gelen “Okul Polis Projesi” kapsamında Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi‟nde görev yapan “okul polisi” M.A.‟nın “okulun
öğrencisi olmadığı” iddiasıyla kendisini dövdüğünü iddia etti. E.G. Ģu beyanda bulundu; “Ben saat 11.00‟da evden
çıkarak okula geldim, 12.50‟de karnım acıktı. Bir Ģeyler almak için dıĢarı çıktığımda dersi boĢ olan bir arkadaĢıma
rastladım, onunla otururken polis memuru yanımıza gelerek, bana „Sen kimsin, yabancı mısın?‟ diye sordu. Ben
polis olduğunu bilmeyerek „Hayır hocam bu okulun öğrenciysiyim‟ diye cevap verdim. Daha sonra kendisi bana‟ Gel
buraya‟ diyerek yanına çağırdı ve beni okulun içerisine aldı. Ben ne olduğunu bile anlamadan köĢeye sıkıĢtırarak
boğazıma sarıldı ve tokatlayarak bana vurmaya baĢladı. YaklaĢık 10 dakika boyunca beni darp etti.” E.G., Ankara
Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nden rapor alırken, Bakan Nimet Çubukçu olay üzerine okula iki müfettiĢ
gönderdi.
J.K.
Ġstanbul‟un Bahçelievler Ġlçesi‟nde 6 Ekim günü, Bahçelievler Lisesi öğrencisi J.K. (15), üç arkadaĢı ile birlikte
yolda yürürken Ahmet Kaya‟nın “Mavinin Türküsü” adlı Ģarkısını söylediği gerekçesiyle kendisini durduran polis
tarafından darp edildiğini iddia etti. Üst araması ve kimlik kontrolünden geçirildiklerini anlatan J.K., Ģu beyanda
bulundu; “Üç polis memurundan biri bize Ģarkı söyleyenin kim olduğunu sordu. „Ben‟ olduğumu söyleyince „Ģarkıyı
tekrar söyler misin?‟ dedi. ġarkıyı onların yanında yeniden söyledikten sonra polislerden biri „bunu kim söylüyor‟
diye sordu. Ahmet Kaya deyince yüzüme aniden yumruk attı. Kan gelince de peçete uzatıp „Ġstanbul‟un kurtuluĢ
gününde bu Ģarkı söylenir mi‟ dediler. Ardından bizi olay yerine yakın yerde bulunan Sadri AlıĢık Parkı‟na
yönlendirip „git burnun incinmiĢ, dinlen biraz‟ deyip gittiler.” Olaydan hemen sonra Bahçelievler Merkez Polis
Karakolu‟na giderek Ģikâyetçi olduğunu belirten J.K., “Karakoldan hemen anons edip yunus ekibini çağırdılar.
Ardından karakol amiriyle birlikte Bakırköy Devlet Hastanesi‟ne gittik. Burnumun kırıldığı tespit edilerek, beĢ günlük
iĢgöremez raporu verildi” dedi. Anne D.K., oğlunun epilepsi hastası olduğunu belirtmesine rağmen polislerin Ģiddet
uyguladığını iddia ederek, “Karakolda üç kiĢilik yunus ekibinin Ģefi bana „arkadaĢımız çoluk çocuk sahibi. ĠĢinden
olmasın‟ deyince ben de „Benimkisi çocuk değil mi ki bu hale getirilmiĢ‟ dedim.” ahçelievler Ġlçe Emniyet Müdürü
Hacı Mehmet Aslancan‟ın üç amirle karakola gelerek kendileriyle görüĢtüğünü kaydeden anne D.K., “Müdür Bey
bizi kapıda karĢıladı, aynı Ģekilde makam aracıyla bizi evimize kadar bıraktı. Olaya kendisi de tepki gösterdi ve
takipçisi olacağını söyledi. Ayrıca BaĢbakan Erdoğan‟ın Ahmet Kaya‟yla ilgili sözlerini hatırlatıp Jehat‟a „dinledin mi‟
diye sordu ve olay nedeniyle özür diledi” dedi.
Sırrı KeleĢ
6 Ekim günü Ankara‟da, DTP Mamak Ġlçe Örgütü yöneticisi Sırrı KeleĢ polis ekiplerinin fiziki müdahalesine maruz
kaldığını savunarak 7 Ekim günü ĠHD) Ankara ġubesi‟nde basın açıklaması düzenledi. Sırrı KeleĢ Ģu beyanda
bulundu: “Sabaha karĢı aracımla iĢe gitmek için yoldayken karĢıdan el feneriyle iĢaret edildiğini gördüm. Ancak o
bölge uyuĢturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği bir yer olduğu için durmadım. Bir süre sonra arkamdan bir polis ekibi
beni durdurdu. Araçtan inmemi söyledi. Araçtan indikten sonra hakaretler ederek neden durmadığımı sordular.
Bende bu bölgenin tehlikeli olduğunu ve çekindiğim için durmak istemediğimi ifade ettim. Ardından kimlik kontrolü
ve GBT uygulaması yaptılar. Araca binerken hakaretler etmeye devam ettiler. Ben bütün bunlara rağmen karĢılık
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vermedim. Aracın içindeyken çok yoğun bir Ģekilde yüzüme ve aracın içine biber gazı sıktılar ve beni bu halde
bıraktılar. Daha sonra bir arkadaĢımı aradım ve onunla birlikte hastaneye gittim. Hastaneden yaĢadığım gazlı
saldırıyla ilgili bir rapor aldım.”
Ġstanbul’un Bahçelievler Ġlçesi’nde 5 çocuk
Ġstanbul‟un Bahçelievler Ġlçesi‟nde 7 Ekim günü, 70. Yıl Tedavi Hastanesi‟nin bahçesinde oturan 13-15 yaĢ
arasındaki beĢ çocuğun bahçeye gelen polis ekibince dövüldüğü ve bir çocuğun ağzına cop sokulmaya çalıĢıldığı
iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na yapılan suç duyurusuna göre, polisler 70. Yıl Tedavi Hastanesi
bahçesinde oturan 13-15 yaĢ arasındaki beĢ çocuğu hiçbir Ģey sormadan darp etmeye baĢladı. Polis çocuklardan
birisinin ameliyatlı olduğunu söylemesine rağmen vurmaya devam ederken, “Silahı sıkayım mı” diyerek tehdit etti.
Ayrıca polisin “Seni çıktığın deliğe geri sokarım, “Sen git annenin eteğine gir” Ģeklinde hakaretlerde bulunduğu
iddia edildi. Sonra da “S...rin gidin pez...ler” diyerek çocukları uzaklaĢtırdı. Suç duyurusunda olay sırasında
polislerin çocuğun kafasını copladığı, parmağındaki yüzükle yüzüne yumruk attığı belirtildi. Ayrıca, “Polis
memurlarından birisi elindeki copu çocuğun ağzına sokmaya çalıĢmıĢ ve bir diĢinin sallanmasına sebep olmuĢtur”
ifadesi de yer aldı. Ġddiaya göre, Ģikâyetçi olmak isteyen mağdurlardan birisi karakolda polisler tarafından “tedavi
masraflarını karĢılayalım, Ģikâyetçi olma” Ģeklinde ikna edilmeye çalıĢıldı. Çocuklardan birine verilen adlî tıp
raporunda ise çocuğun yüzünde, omzunda, el parmaklarında, diz kapağında ve ayak bölgesinde morluk, ödem,
hareket kısıtlılığı ve sıyrık bulunduğu belirtildi.
Özkan AteĢ ve 1 kiĢi
8 Ekim günü Tunceli'nin Hozat ilçesinde, gece geç saatlerde alkol alarak parkta oturan Özkan AteĢ (23) ve
arkadaĢı polis tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. Polisin müdahalesi sonucu yaralanan 2 kiĢiden Özkan AteĢ,
Elazığ'a getirilerek Fırat Tıp Merkezi'nde tedavi edildi.
Efe ġahin Doğan ve E.G.
12 Ekim günü Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟nde, oturduğu sitenin içinde bir bankta sevgilisiyle sohbet eden Efe ġahin
Doğan (18), bahçeye gelen üniformalı iki polis memurunun sevgilisiyle oturmasını bahane ederek kendisini
dövdüğünü iddia etti. Çayırova‟daki ġekerpınar TOKĠ Konutları‟nda meydana gelen olayda, Sabancı
Üniversitesi‟ndeki bir kadın kuaföründe çıraklık yapan Doğan, lise öğrencisi kız arkadaĢı E.G. (17) ile buluĢtu. Bir
bankta oturan iki genç el ele sohbet ederken yoldan geçen 41 plakalı panelvan tipi bir ekip otosu iki genci görünce
geri geri manevra yaptı. Doğan, araçtan inen iki resmi üniformalı polis memurunun kendisini çağırdığını belirterek
“Yaptığınız Ģeyler ayıp. Utanmıyor musunuz? dediler. „Suçum bu mu?‟ deyince memurlardan biri arkadan kafama
sert bir yumruk indirdi. Yere yığıldım. „Beni dövmeye yetkiniz yok‟ dedim, „Sana mı soracağız‟ diyerek sevgilimin
gözü önünde yerde tekme tokat dövdüler. Kız arkadaĢımı da niye yanınıza çağırdıklarını sorunca ikimizi de araca
bindirdiler. Beni eve bıraktılar. Kız arkadaĢımın da zorla cep telefonu numarasını alıp bırakmıĢlar” dedi. E.G. ise,
“Bankta sadece oturuyorduk. Polis el hareketi yaparak Efe‟yi çağırdı. Efe‟ye vurmaya baĢladılar ve çok kötü
dövdüler. Bir polis bana, „Telefon numaranı ver, bir daha seni burada görmeyeceğim‟ dedi. Aileme hiçbir Ģey
anlatamadım” dedi. Efe Doğan‟ın babası Bekir Doğan, oğlu için darp raporu aldı. Kafasında ödem oluĢtuğu
belirlenen Doğan‟ın röntgeni çekildi. Doğan‟ın vücudunun farklı bölgelerinde kızarıklıklar oluĢtuğu da belirtildi.
Baba Bekir Doğan suç duyurusunda bulundu.
Emekli-Sen Üyesi 2 kiĢi
Ġstanbul‟da 13 Ekim günü, Tüm Emekliler Sendikası‟nın (Emekli-Sen) 3 Nolu Ġkitelli ġubesi‟ne polis ve zabıta
ekipleri baskın düzenlenen baskında büroda bulunan iki emekli üyenin darp edildiği iddia edidli.
Yılmaz YaĢar
Ġstanbul‟da 13 Ekim günü, Kızıl Bayrak Gazetesi‟nin tanıtımını ve satıĢını yapan gazetenin çalıĢanları sivil polis
ekiplerinin ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı zabıta memurlarının fizikî müdahalesine maruz kaldıklarını
savunarak 16 Ekim günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde bir basın yaptılar. Yapılan müdahaleyi görüntülemeye çalıĢırken
darp edildiğini ifade eden Kızıl Bayrak Gazetesi‟nin muhabiri Yılmaz YaĢar: “Ben olayı görüntülerken sivil polisler
yanıma geldi ve kim olduğumu sordu. Muhabir olduğumu söyleyince, „git baĢka yerdeki bir olayı çek‟ diye tehdit
ettiler. Ben çekmeye devam edince, 15 zabıta memuru beni benzin istasyonunda bulunan bir zabıta aracına
sürükleyerek götürdüler. Burada vurmaya devam ettiler, makinemi kırıp hafıza kartına el koydular. AkĢam
saatlerinde Zeytinburnu sahilinde bir parka tekmeleyerek attılar” dedi.
Nazahat Ülker
14 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nazahat Ülker, DTP‟nin Kadın Biriminde çalıĢtığını, 13
Ekim günü partiye gitmek için evden çıktığını, durağa doğru gitmek için yolun karĢısına geçerken, kendisini takip
eden 21 DN 216 plakalı aracın kendisine kırmızı yanmasına rağmen üzerine doğru geldiğini, daha sonra 21 FC 086
plakalı diğer bir araçlar da sıkıĢtırıldığını, partiye geldikten sonra DTP il BaĢkan yardımcısı Cafer Kan‟ın Emniyet
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Müdürlüğünü arayıp plakaları verdiğini, Emniyet Müdürü‟nün kendilerini arayıp plakaların kendi araçlarına ait
olduğunu, bir daha böyle bir Ģey olmayacağını söylediğini iddia etti.
Yusuf Uzun
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 17 Ekim günü, aralarında borç iliĢkisi bulunan Yusuf Uzun‟la polis memuru Mikail
Gökbulut arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi sonucu Yusuf Uzun‟un, Mikail Gökbulut ve polis memuru
arkadaĢları tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Hastaneden aldığı darp raporuyla polis memurları hakkında suç
duyurusunda bulunmaya hazırlanan Yusuf Uzun‟un davacı olmaması yönünde tehdit edildiği iddia edildi.
Erol Dursun
17 Ekim günü Elazığ‟da, psikolojik rahatsızlığı olan ve uzun süre tedavi gören Erol Dursun adlı vatandaĢ,
rahatsızlandığı bir sırada evine ambulans çağırdığını ve ambulansla gelen polislerin kendisini dövdüğünü iddia
ederek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Saddam Kaplan
Yüksekova‟nın Esendere Beledesi‟ne bağlı YemiĢli Köyü‟nde (Dotka) ikamet eden Saddam Kaplan isimli vatandaĢ
18 Ekim günü köyden Yüksekova‟ya gelirken Yüksekova giriĢinde bulunan askeri kontrol noktasında K. A isimli bir
uzman çavuĢun kendisini darp edip hakaret ettiğini ve ehliyeti olmadığı için olay yerine çağrılan emniyet trafik
Ģubesine iki günde 1.800.00 TL para cezasına çarptırıldığını ileri sürdü. Kaplan, “Kontrol noktasına yaklaĢırken
selam verdiğim uzman çavuĢ arabamı kenara çekmemi istedi. Ben de onu dinleyip aracımı kenara çektim.
Yanımıza gelen K.A isimli uzman çavuĢ durduk yerde bizlere hakaret etti. Ben de itiraz edince bizi kulübeye
çekerek iki askerle birlikte beni darp ettiler. Uzman çavuĢ 3-4 yumruk attı. 2 saat kulübede beklettikten sonra beni
tugaya götürdüler. Tugayda hakkımda iĢlem yapıldı. Sonra emniyetin trafik Ģube ekiplerini çağırdılar. Ben ehliyet
sınavını kazandığım halde maddi imkânım olmadığı için ehliyetimi almıĢ değilim. Pazar günü Yüksekova Jandarma
Tugayı‟na çağrılan trafik Ģube ekipleri 600.00 TL para cezası yazıldı. Pazartesi günü saat 18.00 sularında yine
Yüksekova‟ya gelirken aynı noktada aynı uzman çavuĢ yine beni durdurdu. Saat 21.00‟e kadar orada tutuldum.
Tekrar bana para cezası yazıldı. Bugün Yüksekova Cumhuriyet BaĢsavcılığından bana 1.200.00 TL'lik para cezası
tebliğ edildi. Ġki gündür bana 1.800.00 YTL para cezası yazıldı. Bütün bunlar söz konusu uzman çavuĢun benim
baĢıma getirdikleridir”dedi.
Derya Moray
15 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Derya Moray, 15 Ekim günü Dicle Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi‟nde üniversite öğrencileri olarak “anadilde eğitim istiyoruz” konulu bir yürüyüĢ ve basın açıklaması
gerçekleĢtirmek istediklerini, Mimarlık Fakültesi‟nde ikinci kata çıkarken elinde bulunan “Zımene Me Rımeta Meye”
yazılı dövizi ismini bilmediği sivil giyimli bir polis memurunun kameraya almak istediğini ve dövizi elinden çekerek
yırttığını, bu duruma itiraz edince “ben basınım” dediğini ve kendisini dövmeye baĢladığını, bu kiĢinin dıĢında, sözlü
tacizlerde bulunan 2 polis memurunun da kendisini dövdüğünü ve kemeraya çektiğini, orada bulunan birçok
ardakaĢının da fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Cafer Ağacanoğlu
Hakkâri‟de 25 Ekim günü, sağlık ocağında memur olarak çalıĢan Cafer Ağacanoğlu (29), trafikte tartıĢtığı trafik
polisleri tarafından dövüldüğünü iddia ederek Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. Vücudunun
çeĢitli yerlerinde darp izi oluĢan Ağacanoğlu‟na 2 gün “iĢ göremez” raporu verildi.
29 Kasım günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçeside, Esentepe Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı
Cezaevi'ndeki koĢullarını protesto etmek amacıyla slogan atan gruba polis müdahale etti. Polisin attığı gaz
bombasının Ahmet Baltacı'nın evine isabet etmesi sonucunda evde bulunan çocuklar baygınlık geçirdi.
Yapalak ve Baltacı ailelerinden 17 kiĢi
30 Kasım günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, “Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki koĢullarının
ağırlaĢtırılmasını protesto eden” kitleye polis biber gazı ile müdahale etti. Polisin saldırısı esnasında Yunus Yapalak
ve Sefer Baltacı isimli vatandaĢların evlerine biber gazı isabet etti. 2 evde bulunan aralarında 7 aylık bir bebek ve
engelli bir vatandaĢın da bulunduğu Yapalak ve Baltacı ailelerinden 17 kiĢi gazdan etkilendi.
Ferhat Gültekin
1 Aralık günü Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, barıĢ grupların karĢılayan kitleye polisin müdahalesiyle baĢlayan
olaylar sırasında gözaltına alınan Ferhat Gültekin isimli kiĢinin DTP Ġlçe binası önünde 20'e yakın polis tarafından
dövüldüğü iddia edildi. Kolu ve burnunun kırıldığı belirtilen Gültekin, yaralı olarak gözaltına alındı.
ġaban Akyüz, Vural Akgün ve Gürsel Sayıner
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2 Aralık günü Van'ın ErciĢ Ġlçesinde, YeĢilova Mahallesi'nde ikamet eden ġaban Akyüz, Vural Akgün ve Gürsel
Sayıner, sivil polislerin kendilerine "muhbirlik" teklif ettiğini, bunu kabul etmeyince de tehdit edildiklerini belirterek
Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ġlçe merkezinde seyyar satıcılık yapan Akün, Akyüz ve Sayıner, ilçe giriĢinde
Doblo marka beyaz bir araç tarafından durdurulduklarını ve araca alınıp bilmedikleri bir yere götürüldüklerini, araç
içindeki sivil giyimli Gürsay, muarem, Ali Ġhsan Adatepe ve ismini bilmedikleri bir kiĢinin kendilerine "muhbirlik" teklif
ettiğini, bunu kabul etmeyince küfürler edilerek, tehdit edildiklerini belirterek "Polisler önce üzerimize oturup 'ErciĢ'in
polislerine benzemeyiz Ģimdiye kadar birçok leĢimiz oldu. Canımızı sıkarsanız sizi de ortadan kaldırırız ve kimse de
bize hesap sorumaz' diyerek bizi ölümle tehdit ettiler" dedi.
Ümit UlaĢ
Ġstanbul Barosu tarafından 4 Aralık günü yapılan açıklamada, Avukat Ümit UlaĢ‟ın 29 Kasım günü iki sivil polis
memuru tarafından Sıraselviler Caddesi‟nde gözaltına alınarak götürüldüğü Taksim Polis Merkezi‟nde darp edildiği
belirtildi. Avukat Ümit UlaĢ, gece kendisine kimlik soran sivil polislere kimlik sordu. “Artistlik yapma lan!” denilerek
gözaltına alınan ve elleri kelepçelenen UlaĢ, Taksim Polis Merkezi'ne götürülerek tartaklandı, hakarete ve kötü
muameleye uğradı. Avukatlarıyla görüĢmesi engellenen UlaĢ'ın sağlık raporu almak için hastaneye sevk talebi
yerine getirilmedi. Gece 04.00'e kadar bekletildikten sonra hiçbir iĢlem yapılmadan serbest bırakıldı.
Osman Yavuz
4 Aralık günü ĠHD Mardin Ģubesine baĢvuran Memet Yavuz, kardeĢi Osman Yavuz‟un halen Nusaybin Demirkurt
karakolunda askerlik yaptığını, üstlerinden gördüğü kötü muamele yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ve halen
Diyarbakır askeri hastanesinde tedavi gördüğünü iddia etti.
Kerem Koç
5 Aralık günü Van‟ın Çaldıran Ġlçesinde, ilçe merkezinde yapılan yürüyüĢ sonrası çıkan olayları görüntülemek
isteyen Çaldıran Haber gazetesi muhabiri Kerem Koç, polisler tarafından tartaklandı. Korucu E.K. tarafından hedef
gösterildiğini belirten Koç, dizlerinden ve kolundan aldığı cop darbeleriyle yaralandı.
Hasan Doğan
5 Aralık günü ĠHD Mardin Ģubesine baĢvuran Hasan Doğan, 2 Aralık günü Nusaybin‟de bir haber takibi yaparken,
resmi polisler tarafından tartaklandığını, fotoğraf makinesinin elinden alınarak kırıldığını iddia etti.
Muhyettin Özer
6 Aralık günü Siirt'te, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının protesto edildiği yürüyüĢe polisin müdahalesi sonucu
dili kesilen Muhyettin Özer, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dili kesildiği için konuĢmakta zorluk
çeken Özer, yürüyüĢün olduğu gün iĢleri için dıĢarı çıktığını ve polisin yürüyüĢe müdahale etmesi sonucu
kendisinin de polisler tarafından kaba dayağa maruz kaldığını iddia etti. Dili kesilen Özer'in eĢi AyĢe Özer, eĢinin
mermercide çalıĢtığını ve olay günü mermer parası olmak için dıĢarı çıktığını ve kendini olayların içinde bulduğunu
dile getirdi. O esnada polisin müdahalesi sonucu gaz bombası ve tazyikli sudan etkilenen eĢinin birde polisler
tarafından coplarla ve tekme tokat dövüldüğünü belirten AyĢe Özer, “EĢim yere düĢtükten sonra polisler kafasına
defalarca tekme ve coplarla vurmuĢ. BaĢından aldığı darbeler sonucunda diĢleri arasına sıkıĢan dili parçalanırken,
yüzü tanınmaz bir hal almıĢtı” dedi.
Yılmaz KuĢçu
Kocaeli‟nin Körfez Ġlçesi‟nde 7 Aralık günü, kendisine kimlik soran polisler tarafından araya alınıp tekme tokat
dövüldüğü iddia edilen nakliyatçı Yılmaz KuĢçu (41) komaya girdi. Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi ÇayırbaĢı
Sokak‟ta bulunan evinin önünde yürüyüĢ yapan iki çocuk babası Yılmaz KuĢçu, yürüyüĢ sırasında polis ekiplerince
durdurulup kimlik kontrolü yapılmak istendi. Evinin önünde olduğunu ve yanında kimliğinin bulunmadığını söyleyen
Yılmaz KuĢçu‟ya polisler, “Niye kimlik taĢımıyorsun?” diye tepki gösterdi. Bu yüzden çıkan tartıĢmanın ardından 10
polis, iddiaya göre KuĢçu‟yu aralarına alarak tekme tokat dövdü. Yerde hareketsiz kalan Yılmaz KuĢçu yakınları
tarafından hastaneye kaldırıldı. Derince Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisinde tedavi altına alınan ve tramva
geçirdiği anlaĢılan Yılmaz KuĢçu‟nun Ģuurunun yerinde olmadığı belirtildi. Olayı gören eĢi Nurcan KuĢçu polislerin
Yılmaz KuĢçu‟nun tekme tokat ve copla vurduklarını iddia etti.
Veysel Keser
DTP'li Çelebibağ Belediye BaĢkanı Veysel Keser, 8 Aralık günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde “PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto gösterilerinin” büyümemesi için Vali, emniyet müdürü ve milletvekillerinin
talebiyle olay yerine gittiğinde polis tarafından tartaklandığını belirterek Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fatma Akboğa
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8 Aralık günü Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde, Fatma Akboğa isimli kadın çöp dökmeye giderken protesto
gösterisi nedeniyle mahalleye giren polisler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Akboğa, saldırı sırasında kolunun
kırıldığını belirtti.
ġükrü Kaya
8 Aralık günü Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde, ġükrü Kaya isimli kiĢi, evinden çıkarken protesto gösterisi
nedeniyle mahalleye giren polislerin polislerin gaz bombası attığını ve gaz bombasının ayağına isabet ettiğini
belirtti. Kaya, polislerin küfür de ettiğini iddia etti.
Özdal Üçer, Bekir Kaya ve Selim ErtaĢ
10 Aralık günü Van‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla Sebze Hali
yanından kent merkezine doğru düzenlenen yürüyüĢe polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylar sırasında, DTP Van
Milletvekili Özdal Üçer, Belediye BaĢkanı Bekir Kaya, DTP Van Ġl BaĢkanı Selim ErtaĢ ve ilçe belediye
baĢkanlarının polis tarafından tartaklandığı iddia edildi.
Ekrem Aksoy
11 Aralık günü Diyarbakır Silvan'da, DTP Silvan Ġlçe BaĢkanı Abdullah Aflatun, yapılan gösterilerde gözaltına
alınanların durumunu sormak için gittikleri Emniyet Müdürlüğü önünde Meclis Üyesi Ekrem Aksoy'un küfür eden
polislere "Neden küfür ediyorsunuz" demesi üzerine saldırıya uğradığını iddia etti. Emniyet önünde bekleyen
yaklaĢık 30 çevik kuvvet polisinin Aksoy'u yere yatırıp darp etmeye baĢladığını ifade eden Aflatun, cop, tekme ve
tokatla darp edilen Aksoy'un Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.
Avni Erdem
12 Aralık günü Van‟da, DTP‟nin kapatılmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüĢe müdahale eden polis
ekiplerinin, bir lokantaya girerek lokantada yemek yiyen Avni Erdem (25) isimli kiĢiyi dövdüğü iddia edildi. Avni
Erdem (25), birden içeriye sivil ve çevik kuvvet polislerinin girdiğini, olayla bir ilgisinin olmadığını söylemeye
çalıĢtığını, ancak polislerin buna fırsat vermediğini ve tekme tokat dövüldüğünü belirtti. Erdem Ģu beyanda bulundu;
"Bir polis çeneme sert bir tekme vurdu. Yere yığıldım, ardından coplarla ve tekmelerle vurdular. Kanlar içinde yerde
yatarken, sivil giyimli bir polis amiri yanıma gelerek, diğer polislere 'Bırakın gitsin, bu ona yeter' dedi. Daha sonra da
'Git Ģimdi, gözüm bir daha seni görmesin' diyerek tehdit etti." Ailesi tarafından hastaneye götürülen Erdem,
"gözaltına alınır" korkusu ile olayı anlatmayarak rapor almadı ve suç duyurusunda bulunmadı.
Nazan Sala
12 Aralık günü Van‟daki gösteriler sırasında çekim yapan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Van muhabiri Nazan Sala, bir
sivil polis tarafından tartaklandı. Sivil bir polis memuru Sala‟yı tartakladıktan sonra iterek yere düĢürdü. Yerdeki
çakıllar nedeniyle zedelenen Sala‟ya yanındaki basın mensupları yardımcı oldu. Sala, kendisini tartaklayan polis
memurunu tanıdığını ve suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
A.A.
Diyarbakır‟ın Silvan Ġlçesi‟nde, 17 Aralık akĢamı baĢlayan protesto gösterisine kolluk güçlerinin müdahalesi
sırasında A.A. (12) adlı çocuğun polis tarafından dövülerek kaburgalarının kırıldığı ileri sürüldü. Ġki kaburgası
kırılan, akciğerinde kanama olan A.A. (12) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınırken, durumu
ciddiyetini koruyor. A.A.'nın ailesi, yaĢanan olaya iliĢkin polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya
hazırlanırken, Av. Gamze Yalçın, iĢkence ve kötü muamelenin A.A.'nın sokakta dövüldüğü halde, hastane
kayıtlarına "düĢme" olarak geçtiğini belirtti. A.A. ise Ģu beyanda bulundu; “Hasta olduğum için amcamların evine
yeĢil kartımı almaya gittim. Eve döndüğüm sırada polis bir grup genci kovalıyordu. Gençler kaçtılar ben de olduğum
yerde durmuĢtum. Bir Ģey yapmamıĢtım. Bir polis geldi bana tekme attı yere düĢtüm ardından yaklaĢık 5 polis cop
ve tekmelerle vurmaya baĢladı. Bir kadın geldi beni ellerinden alıp hastaneye götürdü.”
Selim Tekel
21 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Selim Tekel (1992), 28 Kasım günü Kayapınar‟da saldırıya
uğrayan AKP il binasına bakmaya gittiğini, binanın merdivenlerinden baktığından camlar kırıldığıı ve içerisinini
karanlık olduğunu gördüğünü, aĢağı inmek için arkasını döndüğümde baçağından vurulduğunu belirtti. Tekel,
kurĢunun sağ bacağının arka kısmından girip önden çıktığını, yere düĢtükten yaklaĢık yarım saat sonra polislerin
geldiğini, hastanede TEM ġube‟de görevli polislerden birinin “ben orda olsaydım kafana sıkardım” dediğini belirtti.
M.Ö.
Aralık ayında Batman'da, M.Ö. (18) isimli kiĢi polisin kendisini muhbirlik yapması için tehdit ettiğini ve dövüldüğünü
iddia etti. M.Ö., sivil giyimli polisler tarafından Diyarbakır Caddesi'nde durdurularak kendisine para karĢılığında
muhbirlik dayatıldığını, kabul etmemesi durumunda ailesinin yeĢil kartının iptal edileceğinin söylendiğini, babasının
hasta olduğunu ve bu nedenle teklifi kabul ettiğini, bir süre DTP'ye gidip gençlerin ne yaptıkları, nerelerde kaldıkları,
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ne konuĢtukları vb. gibi bilgileri verdiğini belirterek bir süre sonra muhbirliği bırakmaya karar verdiğini ancak Hasan
adındaki bir kiĢinin “seni öldürürüz seni yaĢatmayız” diyerek tehdit ettğini, Batman merkeze bağlı Ġkiztepe
(Gilbarajk) Köyü'nde bulunan jandarma karakolu civarında bulunan bir binaya götürülerek, iĢkence edildiğini ileri
sürdü.
Fatih Yüksel ve Halil Çetin
31 Aralık günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde, Taksim Meydanı‟na eğlenmeye giden Fatih Yüksel ve Halil Çetin,
kimlik kontrolü yapan sivil polis ekibine kimliklerini sordukları için polis otobüsüne zorla bindirilerek dövüldüklerini
iddia etti. Otobüsün içinde dövüldüğünü belirten Fatih Yüksel, polis memurlarından birinin “sen teröristsin defolun
gidin bu ülkeden” dediğini ifade etti. Fatih Yüksel ve Halil Çetin, sivil polislerin “ġikayetçi olursanız 10 polis
tarafından hakkınızda tutanak tuttururum, tacizci olduğunuzu söylerim” demelerine rağmen 2 Ocak 2010‟da
Beyoğlu Adliyesi‟ne gelerek polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Havva Toprak ve AyĢe Çapar
31 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Faruk Toprak, 30 Aralık günü saat 14.00 sıralarında Bağlar
Ġlçesi‟nde çıkan olaylar sırasında güvenlik güçleri tarafından evinin camı kırılarak içeriye gaz bombası atıldığını, bu
sırada evde 7 aylık hamile eĢi Havva Toprak ve kayınvalidesi AyĢe Çapar‟ın bulunduğunu, atılan gaz bombası
nedeniyle eĢinin fenalaĢtığını ve hastaneye götürdüklerini, eĢine burada oksijen verildiğini ve müĢahede altında
tutulduğunu belirtti. Faruk Toprak, atılan gaz bombasının evde maddi hasara da yol açtığını belirterek hukuki
yardım talep etti.
Zeynep Kuray
31 Aralık günü Ġstanbul Taksim Meydanı‟ndaki yılbaĢı kutlamalarını izlerken yapılan kimlik kontrolünün ardından
gözaltına alınan Birgün Gazetesi muhabiri Zeynep Kuray, Beyoğlu Karakolu‟na bağlı polislerin kendisini insanların
göremediği çevik kuvvet araçlarının arasına sokarak zorla kelepçelediğini ve kendisine tekme atıldığını iddia etti.
Kuray, kendisini kelepçeliyen polislerin daha sonra küfretmeye baĢladığını, elleri kelepçeli olmasına karĢın
defalarca tekme atan polislerin yaklaĢık bir saat beklettikten sonra kendisini serbest bıraktığını belirtti.

XII.4. Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele
Bahattin Cesur, Kadir Emek, Nizam Karaağar, Nurettin Ataman, Serdar ġitilay, Kutbettin Erbil, Nesim Tarım,
Tahir Kemer, Mustafa Okçu, Yılmaz Altuğ, Masar Tümer, Ahmet Göreç, Güzel Becerikli ve Hanım ÇeĢli
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdulrezak ġimĢek'in kardeĢi Lokman ġimĢek, kardeĢinin 12
Ocak günü kendisini aradığını ve 10 Ocak gecesi yaklaĢık 200 askerin koğuĢlara zorla girerek Bahattin Cesur,
Kadir Emek, Nizam Karaağar, Nurettin Ataman, Serdar ġitilay, Kutbettin Erbil, Nesim Tarım, Tahir Kemer, Mustafa
Okçu, Yılmaz Altuğ, Masar Tümer, Ahmet Göreç, Güzel Becerikli ve Hanım ÇeĢli isimli hükümlüleri copla ve silah
dipçikleriyle darp ederek farklı cezaevine nakil ettiklerini aktardığını belirtti.
Ġbrahim Aran
29 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Özgül Aran, Ģu beyanlarda bulundu: ”EĢim Ġbrahim
Aran Ģu anda E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak kalmaktadır. Kendisi 28 Ocak günü beni arayarak 24 Ocak
günü orda bulunan 10 gardiyan tarafından darp edilip kendisine iĢkence edildiğini söyledi. Ayrıca bunu yapan
gardiyanların „bizi Ģikayet edersen senin infazı yakarız, elimizden çok çekersin‟ diyerek onu tehdit ettiğini, kendisine
yapılan iĢkence ve darp nedeni ile vücudunun değiĢik yerlerinde darp ve cop izlerinin olduğunu, bu izlerin
kaybolmaması için derhal doktora çıkartılması gerektiğini söyledi. Telefonda konuĢma süresi sınırlı olduğu için
bana detayları bildirmedi.”
Halit Akın
Ocak ayında ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdulhalim Akın, kardeĢi Halit Akın‟ın 1993 yılından beri
hükümlü olduğunu, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan kardeĢinin psikolojisinin bozuk olduğunu, 31
Aralık 2008 tarihinde telefonla kendisini arayan kardeĢinin Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi 2. Müdürü ve 15 – 20
gardiyan tarafından Elazığ ilindeki bir cezaevine sevkine karĢı çıktığı için dövüldüğünü kendisine aktardığını belirtti.
M.A.
“Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle Adana'da 14 ġubat 2009 tarihinde yapılan
gösterilere katıldığı” gerekçesiyle tutuklanan M.A. (16), gözaltında ve cezaevinde iĢkence gördüğünü iddia etti. 3,5
ay Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'nde kaldıktan sonra 25 Mayıs günü Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruĢmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen M.A, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi giriĢinde
askerlerin kendilerini dövmek için komutanlarından izin aldıklarını belirtti. M.A., “Askerler beni dövmek için
'Komutanım biz de dövebilir miyiz?' diye izin alıyorlardı. Beni koğuĢa götürdüklerinde karanlık bir odaya alıp tekrar
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dövmeye baĢladılar. Her saat baĢı gardiyanlar kapıyı açıp bize hakaret ediyor ve dövüyordu. Revire
götürüldüğümüzde ise tedavi yerine hakaret ve Ģiddetine maruz kalıyorduk” dedi.
Ö.Ç., K.G. ve ġ.Ö.
Adana‟da Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye teslim ediliĢinin yıldönümünde yapılan protesto gösterisine katıldıkları
iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerlerinde bilye bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ö.Ç., K.G. ve ġ.Ö.‟ye tutuklu
bulundukları Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi‟nde iĢkence yapıldığı ileri sürüldü. ġ.Ö.‟nün annesi F.Ö., “oğlum
önce Kürkçüler Cezaevi‟ne daha sonra da Pozantı M Tipi‟ne götürüldü. Ben 17 ġubat günü görüĢüne gittim. Yediği
dayaktan dolayı yürüyemiyordu. Bana Kürkçüler Cezaevi‟nde kendisine üç gün yemek verilmediğini ve sürekli
askerler tarafından yere yatırılarak dövüldüğünü söyledi. Oğlum sedef hastası buna rağmen sürekli kafasına darbe
yemiĢ” dedi.
Sami Karay
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan Sami Karay'ın ağabeyi Mehmet Karay, ġubat ayında ĠHD Hakkari ġubesi'ne
yaptığı baĢvuruda, kardeĢine 4 ay görüĢ yasağı verildiğini, kardeĢinin gardiyanlar tarafından öldürüleceği yönünde
tehdit edildiğini belirtti.
6 mahkûm
Sivas E Tipi Cezaevi‟nde bulunan 6 mahkûm 2 Mart günü gardiyanların fiziki saldırısına uğradı.
ġ.Ö (17), A.B (16), A.T (16) ve A.B. (15)
Adana Pozantı Cezaevi‟ndeki bulunan ġ.Ö (17), A.B (16), A.T (16) ve A.B.‟nin (15) aileleri, çocukların genel arama
sırasında jandarma erleri tarafından dövüldüğü belirterek 7 Mart günü ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvurdu
Maksim Yastremski
Ukraynalı bilgisayar korsanı Maksim Yastremski‟nin Antalya‟da kaldığı cezaevinde gördüğü iĢkence ve kötü
muameleden ötürü sağlığının bozulduğu ileri sürüldü. Baba Leonid Yastremski iddialarla ilgili olarak 4 Mart günü
yaptığı açıklamada, “Türkiye'de tutuklu yargılandığı 2,5 yıl boyunca oğlumuz çok zayıfladı. Hücrede birkaç kez
dayağa maruz kaldı. Defalarca büyükelçiliğimize baĢvurdum. Oğlumun kalp yetmezliği var. „Herhalde bir daha
görüĢemeyiz‟ diyerek eĢiyle vedalaĢtı. Cezaevi yetkilileri doktor çağırmayı reddediyor” dedi.
Ebedin Abi, Serdar Güzel ve Ahmet Kırboğa
Erzurum H Tipi Cezaevi‟nde 154 tutuklu ve hükümlünün cezaevindeki uygulamaları protesto etmek amacıyla
baĢlattığı açlık grevinde yer alan Ebedin Abi, Serdar Güzel ve Ahmet Kırboğa adlı 3 hükümlünün 11 Mart gecesi
Trabzon‟a sevk edilirken yolda dövüldükleri ileri sürüldü. Edebin Abi‟nin akrabası Haluk Abi, “sevki kasalı üstü tel
örgüyle kapatılmıĢ bir kamyonla yapmıĢlar. Yol boyunca dövmüĢler. Ebedin Abi‟nin diĢi kırılmıĢ” dedi.
Mehmet DağkuĢu
18 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Meliha DağkuĢu, Bayburt Cezaevi'nde tutulan eĢi
Mehmet DağkuĢu‟nun telefonda Kürtçe konuĢtuğu için gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti. Meliha
DağkuĢu, eĢinin telefonda kendisine vücudunun birçok yerinde hasarlar oluĢtuğunu, sol el tırnağının sağ elinin
yüzük parmağının ve baĢ parmağının kırıldığını ve Cezaevi 2. Müdürü‟nün kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiğini,
eĢinin gördüğü iĢkence nedeniyle 12 Mart 2009 tarihinde hastanede yattığını, parmaklarının alçıya alındığını ve sol
elinin de ameliyat edildiğini ifade etti.
Mehmet Emin Özkan
Mardin Cezaevi'nde 13 yıldır hükümlü olarak bulunan M. Emin Özkan'ın kızı Selma Özkan Mart ayında yaptığı
açıklamada, babasın Özkan ve yanındaki üç siyasi tutuklunun askerler tarafından darp edildiğini ve darp
sonucunda babasının kulak zarının patladığını iddia etti.
Nizam Algünerhan
Ġzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Nizam Algünerhan Mart ayı sonunda ĠHD Ġzmir ġubesi ve ÇHD
Ġzmir ġubesi‟ne yazdığı mektuplarda, Mektupta Algünerhan‟ın el yapımı takvimine el konulmasına itiraz ettiği için
darp edildiğini belirtti. (Günlük-01.04.09)
Fatma Gökhan
6 Nisan günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Gökhan,
cezaevi koĢulları hakkındaki Ģikayetini iletmek için Mart ayında Birinci Müdür ile yaptığı görüĢmede keyfi
uygulamalarına karĢı çıkacaklarını ve bu durumu kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine “seni burada tokatlarım,
çık lan buradan. senin, yüzüne tükürmeye bile gerek duymuyorum” Ģeklinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını,
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bunun üzerine kendisine “terbiyesiz” dediğini, “terbiyesiz” demesi gerekçe gösterilerek 10 günlük hücre cezası
verildiğini belirtti.
Necdet Bozkurt
9 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Bozan Bozkurt, Kürkçüler Cezaevi‟nde bulunan oğlu
Necdet Bozkurt‟un 5 Nisan 2009 tarihinde kendisini telefonla arayarak cezaevinde askerlerin kendisine iĢkence
yaptığını aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Ġlker Eygi
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Ġlker Eygi‟nin Nisan ayında gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi.
Eygi‟nin aldığı darbeler sonucu vücudunda ĢiĢlik ve morluklar oluĢtuğu öğrenildi.
Hikmet Topal
21 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Keyfer Cengiz, 23 Mart 2009 tarihinde gözaltına alınan
çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kardeĢi Hikmet Topal‟ın Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne giriĢte elinde sigara
söndürüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti.
Resul Çakır
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Resul Çakır'a görevliler tarafından iĢkence yapıldığı iddia edildi.
Nisan ayında amcasının oğlu olan Çakır'ın görüĢüne gittiğini ifade eden Ahmet Çakır, PKK davasından müebbet
hapis cezası alan Çakır'ın 15 yıldır Siirt Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, Çakır'ın eĢinin de Batman M Tipi Kapalı
Cezaevi'nde tutuklu olduğunu belirterek 'Bu nedenle naklini Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne istedi. Ġsteğinin kabul
edilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde Batman Cezaevi'ne getirildi. Ancak cezaevinde siyasi tutuklular koğuĢuna
götürülmeden önce yaklaĢık 10 saat boyunca kendisine iĢkence yapılmıĢ. Biz görüĢe gittiğimizde amcamın oğlu
duvarlara tutunarak, yanımıza geldi. Gördüğü ağır iĢkencelerden dolayı konuĢmakta zorluk çekiyordu” dedi.
Hüseyin Sürgeç
Elazığ E Tipi Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Hüseyin Sürgeç'in, cezaevinde görevli bir subayın
tehdit ve saldırılarına maruz kaldığı iddia edildi. 11 Mayıs günü açıklamada bulunan Hüseyin Sürgeç'in
akrabalarının verdiği bilgiye göre, Sürgeç, 9 Mayıs günü hastaneye götürülürken, ismi öğrenilemeyen bir subay
tarafından çırılçıplak soyunmaya zorlandı. Üzerinde sadece iç çamaĢırı kalan Sürgeç, görevli subay tarafından iç
çamaĢırının çıkarması istendi. Sürgeç buna itiraz edince görevli subay silahını çıkararak Sürgeç'e doğrulttu ve
Sürgeç'i öldürmekle tehdit etti. Araya diğer subayların girmesi ile olay yatıĢtı. Sürgeç'in akrabaları, Bingöl
Cezaevi'nden Elazığ Cezaevi'ne sevk edildiğinden beri Sürgeç‟in aynı subayın tehdit ve saldırılarına maruz
kaldığını belirtti.
Sema Gül
11 Mayıs günü Bakırköy Kapalı Cezaevi‟nden mahkemeye sevk sırasında baĢka bir hükümlüye kelepçelenmesine
itiraz eden Sema Gül, jandarma erlerinin fizikî müdahalesine maruz kaldı. Sema Gül olayın ardından askerler
hakkında cezaevi savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Abdurrahim Demir
Edirne F Tipi Cezaevi`nde bulunan Abdurrahim Demir adlı siyasi tutuklunun, görüĢ sırasında Kürtçe konuĢtuğu için
yakınlarının özleri önünde gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Demir`in kız kardeĢi Asiye Keskin, 15
Mayıs günü 4 yakını ile cezaevine görüĢe gittiklerini, kendini Türkçe ifade edemediği için Kürtçe “Nasılsın, ne
zaman ameliyat olacaksın” diye sorduklarını, daha cevap alamadan gardiyanların Demir`in elinden telefonu alarak
onu apar topar götürerek koridorda dövdüklerini belirtti. Olayın hemen ardından cezaevi müdürünü aradığını
söyleyen Demir`in eĢi Nezahat Demir de, dayak olayını sorduklarını, ancak müdürün kabul etmeyerek, `Böyle bir
Ģey yok` diye cevap verdiğini söyledi. Müdüre `Türkçe bilmeyen bir kiĢiyi siz nasıl zorla Türkçe konuĢturursunuz?`
dediğini belirten Demir, `Olayın ertesi günü aradığımda bana hastaneye kaldırılmıĢ dediler. Ne için olduğunu
bilmiyoruz. Dövdükleri için mi yoksa hastalığından mı, nedenini bilmiyoruz. ġimdi durumu nedir bilmiyoruz` dedi.
Ajda Ġnci
20 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Gürbet Ġnci, kardeĢim Ajda Ġnci‟nin Sincan Kapalı
Cezaevi Kadın Bölümü‟nde siyasi hükümlü olarak bulunduğunu, 15 Mayıs 2009‟da tedavi edilmek için götürüldüğü
hastanede jandarma erlerinin kendisini önce sözlü olarak taciz ettiğini, tepki gösterince de darp ettiklerini iddia etti.
25 Temmuz günü cezaevinden tahliye olan Ġnci, yaptığı açıklamada da muayene sonrası muayene odasından
aĢağı hücreye götürülürken jem sözlü hem de fiziki cinsel tacize maruz kaldığnı belirtti. Olayın hemen ardından
savcılığın Adli Tıp incelemesi istemesine rağmen Adli Tıp'a bir buçuk ay sonra çıkarıldığını vurgulan Ġnci, “O
zamana kadar da vücudumda iz kalmamıĢtı” dedi. Komutan O.B.'nin ifade sırasında bile kendisini tehdit ettiğini
belirterek, komutanın, “bize bir Ģey olmaz siz kendinizden korkun” dediğini belirtti.
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Mehmet Beyaz, Hasan Devir ve Mahfuz Aytaç
ġanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde PKK davasında tutuklu bulunan Mehmet Beyaz, Hasan Devir ve Mahfuz Aytaç‟ın
yakınları, Diyarbakır özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruĢmaları için 8 Haziran günü ring aracıyla
yola çıkarılan mahkumların “kendi aralarında Kürtçe konuĢtukları” gerekçesiyle askerler tarafından dövüldüklerini
iddia ettiler.
Zahide Kesici
Zahide Kesici adlı kadın KarataĢ (Adana) Kadın Cezaevi‟nde bulunan kızı Gamze Kesici‟nin (22) ellerinin bağlanıp
zorla saçlarının kesildiğini savunarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haziran ayı baĢında kızını ziyarete giden
anne Zahide Kesici, “Kızım Gamze yaklaĢık 6 aydır cezaevinde bulunmaktadır. Yakın zaman içinde kızım
Gamze‟nin elleri baĢgardiyan tarafından zorla bağlanarak saçları erkek tıraĢı gibi kesilmiĢ ve kızım hakaretlere
maruz kalmıĢtır. Kızımın Ģikayeti ile ilgili dilekçeler de cezaevi yönetimince iĢleme alınmamıĢ ve örtbas edilmiĢtir.
Cezaevi baĢgardiyanı insan haklarına aykırı hareket etmek suretiyle, insanlık suçu iĢlemiĢtir” dedi. Cezaevi
yetkilileri ise, iddianın doğru olmadığını, Gamze Kesici‟nin psikolojisinin bozuk olduğunu, saçının ön kısmını jiletle
kendisinin kestiğini, arkasının da kuaför kursunda isteğiyle kesildiğini savundu.
Mehmet Demiray, Abdulkadir Uygar ve ġeyhmus Pala
Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli koğuĢta bulunan Mehmet Demiray, Abdulkadir Uygar ve ġeyhmus Pala adlı
üç adli tutuklunun cezaevindeki 'lağım' sorununu dile getirdikleri gerekçesiyle gardiyanlar tarafından Ģiddete maruz
kaldıkları iddia edildi. 3 mahkumun 8 Haziran günü “lağım kokusu içinde yemeklerini yediklerini” belirttiklerini, ancak
gözetim amiri A.K adlı gardiyan ve arkadaĢları tarafından cop ve kalaslarla Ģiddete maruz kaldığı belirtildi.
Mahkumların aileleri, Ģiddete maruz kalan mahkumların tedaviye götürülmesi gerektiği yerde daha sonra kör
hücrelere atıldığını ifade ettiler.
M.A., M.B. ve H.D.
Urfa Kapalı Cezaevi'nde kalan M.A., M.B. ve H.D. adlı çocukların8 Haziran günü Cumhuriyet Savcılığı'na
götürülürken “Kürtçe konuĢtukları” için ring aracında ve adliyede darp edildikleri iddia edildi. DTP ġırnak Milletvekili
Sevahir Bayındır iddialara iliĢkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.
Önergede Bayındır, çocukların darp edildiği ve darptan sonra revire çıkarılmadıklarını, iki gün sonra hastaneye
götürüldüğünü, ancak 'doktor ameliyatta' gerekçesi ile geri gönderildiklerini belirtti. Olayla ilgili tanık beyanlarının da
olduğunu kaydeden Bayındır, açılan dava dosyasında çocuklara reçete kağıdı ile yazılmıĢ sağlık raporunda
'ekimozlar görülmüĢtür' denildiğini kaydetti.
Maltepe Cezaevi'ne bulunan 6 çocuk
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü olan 15 ġubat'ta yapılan gösterilerin ardından tutuklanarak
Maltepe Cezaevi'ne konulan 18 yaĢın altındaki 6 çocuk,cezaevinde Ģiddet gördükleri için 2 Haziran – 11 Haziran
tarihleri arasında açlık grevi gerçekleĢtirdiler.
Bünyamin Yavuz
12 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Havva Yavuz, oğlu Bünyamin Yavuz‟un Diyarbakır E
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti. Havva Yavuz, olaydan 4 gün sonra
görüĢüne gittiğinde oğlunun yüzünde ĢiĢkinlikler ve yaraları gördüğünü, “ne olduğunu sorduğunda” oğlunun
kendisine gardiyanlar tarafından dövüldüğünü, Ģikayet etmek için dilekçe verdiğini ancak Cezaevi Müdürü‟nün
dilekçesini iĢleme sokmadığını aktardığını, yapılan iĢkencenin soruĢturulması ve sorumluların cezalandırılması için
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Havva Yavuz, suç duyurusu ile
birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığından iĢkence izlerinin kaybolmaması için derhal tam teĢekküllü bir hastaneye sevki
ile rapor aldırılmasını istediklerini, ancak Savcılığın suç duyurusunun üzerinden 3 gün geçmiĢ olmasına rağmen
oğlunu bir hastaneye sevk etmeyerek delillerin yok olmasına sebep olduğunu, 12 Haziran günü Adliyeye gidip
dilekçenin akıbeti sorduğunda soruĢturma dosyasının 2009/12499 hazırlık numarası ile kaydedildiğini, bu dosyanın
savcı Yusuf Pakır‟a düĢtüğünü ve yeni atanan Savcı ile 15 Haziran günü görüĢebileceğinin söylendiğini belirterek
hukuki yardım talep etti.
A.B., ġ.Ö., N.C., B.Ö. ve M.Ö.
ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın 13 Haziran günü yaptığı basın açıklamasında, Adana‟da gösterilere
katılıp polise taĢ attıkları gerekçesiyle tutuklan ve daha sonra tahliye olan çocukların cezaevinde önce jandarma,
daha sonra da gardiyanlar tarafından dövüldüğünü belirtti. Açıklamaya tutuksuz yargılanan çocuklar ve aileleri de
katıldı. Tahliye edilen çocuklardan A.B. (16), ġ. Ö. (17), N. C. (17), B.Ö. (16) ve M.Ö.(16) emniyet, adliye ve
cezaevlerinde gördükleri hakaret ve fiziki iĢkenceyi ayrıntıları ile anlattı.
T.T.
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Adana‟da 8 ġubat 2008‟de katıldığı bir eylem nedeniyle 24 Mart 2009 tarihinde tutuklanan T.T.‟nin (17) babası B.T.,
Haziran ayında ĠHD Adana ġubesi‟ne yaptığı baĢvuruda, oğlunun konulduğu Kürkçüler Cezaevi‟nde gardiyanlar
tarafından dövüldüğünü, hortumla ıslatıldığını, ardından sırtına binildiğini, ertesi gün sabah ıslak elbiseleriyle
Pozantı Cezaevi‟ne götürüldüğünü ileri sürdü.
M.Ö. ve P.Ġ.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan lise öğrencileri M.Ö. (17) ve P.Ġ'nin (17) 16 Haziran günü
mahkeme dönüĢünde Ģarkı söyledikleri gerekçesiyle ring aracında askerler tarafından dövüldükleri iddia edildi.
Ailelerinin ĠHD Mardin ġubesi'ne baĢvurusu üzerine ĠHD Mardin ġube BaĢkanı Av. Erdal Kuzu ve ĠHD Mardin ġube
Yöneticisi Av. Hüseyin Cangir cezaevinde bulunan M.Ö. ve P.Ġ'yi ziyaret ederek gerekli incelemeler yaptı. Yapılan
inceleme sonucu tutukluların vücutlarında yara darp izlerine rastlanıldığını belirten Av. Kuzu, “Bizler ailelerin
baĢvurusu üzerine hükümlüler ile yapmıĢ olduğumuz görüĢmede M.Ö. ve P.Ġ mahkeme dönüĢünde ring aracında
Ģarkı söylemiĢler. Askerler kapılara vurarak sessiz olmalarını istediği gibi aynı zaman da 'Sizler teröristsiniz. Sizler
Ermenisiniz' gibi hakaretlerde bulunmuĢlar” dedi. M.Ö. ve P.Ġ'nin Mardin Cezaevi içinde 15 dakika bekletildiğini
belirten Av. Kuzu, “Çocuk, daha sonra ring içine giren ring komutanı ve diğer askerler tarafından kaba dayağa tabi
tutulmuĢlar. Bu olay aynı zaman da kiĢilere kelepçeli iken yapılmıĢtır” dedi.
Cebrail Doğan, SavaĢ Bolat ve Sercan ÜstündaĢ
18 Haziran günü bir basın toplantısı yapan ĠHD Ankara ġubesi BaĢkanı Gökçe Otlu, Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi
Cezaevi‟nde kalan Cebrail Doğan, SavaĢ Bolat ve Sercan ÜstündaĢ‟ın gardiyanların fizikî müdahalesine maruz
kaldığını belirtti. Toplantıda konuĢan Gamze Yıldız ziyaretine gittiği Cebrail Doğan‟ın, 15 gardiyanın havalandırma
alanına cam parçası ve kaynar su attığını aktardığını ifade etti.
PeĢker Ġlhan
18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġsmet Ġlhan, yeğeni PeĢker Ġlhan‟ın 3 ay önce
Nusaybin‟de tutuklandığını, 16 Haziran 2009 tarihinde Diyarbakır‟da görülen davası için duruĢmaya getirildikten
sonra Mardin‟e götürüldükleri esnada ring aracının içinde yeğenin askerler tarafından dövüldüğünü iddia etti.
Ejder Elverdi
22 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Memduh Elverdi, oğlu Ejder Elverdi‟nin Adıyaman
Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, 22 Haziran günü oğluyla yaptığı telefon görüĢmesinde kendisine “baba ben çok
hastayım. Hastaneye gitmek istediğimi gardiyanlara söyledim. Gardiyanlarda „gel seni hastaneye gönderelim‟ deyip
beni cezaevinde bir bölüme götürüp dövdü. Hertarafım yara bere içindedir. Burada Ģikayet edemiyorum. Birkaç gün
geçerse izler kaybolur kimse inanmaz” dediğini, bunun üzerine cezaevi idaresini arayıp durumu onlara sorduğunu,
kendisine “git nereye Ģikayet ediyorsan et” deyip telefonu suratına kapattıklarını belirterek hukuki yardım talep etti.
ġiyar Moral
5 ay süreyle Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi ve Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan ġiyar Moral (18) isimli
kiĢi, cezaevinde askerler ve gardiyanların baskısına maruz kaldığını iddia ederek Haziran ayında ĠHD Mersin
ġubesi'ne baĢvurdu. Moral Ģu beyanda bulundu. “Gözaltına alındığım andan itibaren güvenlik güçleri bana
hakaretlerde bulundu. Yumrukladı, tekmeledi. Tutuklanıp Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'ne götürüldüğümde
de orada ilkin asker, daha sonra da gardiyanlar tarafından feci Ģekilde dayaktan geçirildik. Beni ve arkadaĢlarımı
çırıl çıplak soyarak dövüp arama yaptılar. Bu konuda Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'ne yazdığımız
dilekçelere hiçbir Ģekilde cevap verilmedi.” Askerler tarafından hakarete ve baskıya maruz kalmalarını
yargılandıkları Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğine ilettiklerini belirten Moral, “Onlar da gülüp geçtiler.
Hakim 'Askeri niye tahrik ediyorsunuz' diye bizi azarladı. 4 ay boyunca gardiyan ve askerlerin baskılarıyla karĢı
karĢıya geldim. Bundan bir ay önce de 18 yaĢımı doldurduğum için Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
götürüldüm. Orada da asker ve gardiyanların baskısıyla karĢılaĢtım” dedi.
Kazı Özlü
Haziran ayında ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvuran Tevfik Özlü, 3 aydır KarataĢ Cezaevi‟nde bulunan annesi Kazı
Özlü‟nün (59) cezaevinden gönderdiği mektupta sürekli almasının zorunlu olduğu ilaçlarına ulaĢamadığını ve fizikî
müdahaleye maruz kaldığını anlattığını belirtti.
Fırat Çeken
29 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Remziye Çelen, kardeĢi Fırat Çeken‟in Rize L Tipi
Cezaevi‟ne nakledildiğini, 11 Haziran 2009 tarihinde kendisiyle yaptığı telefon görüĢmesinde kardeĢinin kendisine
“Abla beni burada dövüyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Dayanamadım kendimi jiletle kestim” dediğini, bu
konuĢmadan sonra da kendilerini aramadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Kemal Avcı
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Tutuklu Aileleri ve Yakınları Derneği‟nin (TAYAD) 6 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Edirne F Tipi Cezaevi‟nde
bulunan Kemal Avcı‟nın göz muayenesi için gittiği hastanede jandarma erlerinin Kemal Avcı‟nın kelepçesini
çıkartmadığı ve muayenenin bu Ģekilde yapılmasını istediği, uygulamaya karĢı çıkan Kemal Avcı‟nın tedavisinin
engellendiği ve hastanede jandarma erleri tarafından coplarla dövülmesi nedeniyle Kemal Avcı‟nın sol ayağında
eziklik, elinde his kaybı ve vücudunda darp izleri oluĢtuğu belirtildi.
Adem Özen
Tekirdağ F 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutukluların bulunan Adem Özen isimli mahkumun “sabah sayımına
geç kaldığı” gerekçesiyle 15 gardiyan tarafından darp edildiği iddia edidli. Özen, Temmuz ayında ailesi aracılığı ile
yaptığı açıklamada darp nedeniyle vücudunun çeĢitli yerlerinde morluklar ve çizikler oluĢtuğunu, bunun üzerine
götürüldüğü cezaevi doktorundan rapor almak istediğinde ise “Gardiyanlar böyle bir Ģey yapmaz” denilerek rapor
verilmediğini belirttti. Özen, ayrıca kendisini doktorun yanına götüren bir gardiyanın ise, “kendi kendine yapmıĢtır”
diyerek doktoru yönlendirdiğini ifade etti.
SavaĢ Bolat, Cebrail Doğan ve Sercan ÜstüntaĢ
Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan SavaĢ Bolat, Cebrail Doğan ve Sercan ÜstüntaĢ'ın
gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edildi. 14 Mart 2009 tarihinde 'MLKP üyesi' oldukları gerekçesiyle tutuklanan
SavaĢ Bolat, Cebrail Doğan ve Sercan ÜstüntaĢ'ın görüĢüne giden ve yaĢanan olayı ĠHD Ankara ġubesi'ne bildiren
görüĢçü Ali Kurt Ģu beyanda bulundu; “ArkadaĢlarıma mektup gelmiĢti. Gardiyanlar, hücre odasının mazgal
deliğinden mektupları yere attı. Bunun üzerine tutuklu arkadaĢlarım da mektupların neden yere atıldığını soruyor.
Gardiyanlar da, 'Sizleri mi soracağız' cevabını verdi. Daha sonra yaklaĢık 6-7 gardiyan içeriye girip oda da bulunan
çek-pas sopalarıyla tutuklulara saldırdı. Tutuklu arkadaĢlarımın vücutlarında morluk izlerini gördüm. Gömlekleri
yırtılmıĢtı.” Tutukluların suç duyurusunda bulunmak için Adli Tıp'a çıkmak istediklerini kaydeden Kurt, idarenin
taleplerini reddettiğini ve cezaevi idaresinin olayda kendilerinin sorumlu olmadığını aktardığını belirtti.
Mahmut Demiray
6 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mahmut Demiray, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde
hükümlü olarak bulunduğunu, cezaevinde görevli vardiya baĢ memuru Cengiz Ġnan ve emrinde görevli memurlar
Sami Algan Murat GümüĢ, Lokman KarataĢ ve ismini bilmediği bir memurun mahkumlara ölüm tehditlerinde
bulunduğunu, psikolojik baskı yaptığını ve küfür ettiğini iddia etti.
S.B. (15), O.D. (16), H.S. (17) ve Ġ.K.
15 Ağustos günü Adana‟da, PKK‟nın 15 Ağustos 1984‟te ilk silahlı eylemlerine baĢlamasının yıldönümünde eylem
yapan gruba müdahale eden polis ekibinden Ferdi Özkan‟ın (24) bıçaklanarak yaĢamını yitirmesinin ardından
düzenlenen operasyonda gözaltın alınan S.B. (15), O.D. (16), H.S. (17) ve Ġ.K.‟nin aileleri, çocuklarının cezaevinde
iĢkence gördüğünü iddia etti.
Hasan Özmen, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç, Ġdris Atilla, N.T., Ö.Ö. ve R.B.
16 Ağustos günü Gaziantep il merkezinde “polis minibüsüne taĢ ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla” gözaltına
alınan ve çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Özmen, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç, Ġdris
Atilla, N.T., Ö.Ö. ve R.B.‟nin aileleri ĠHD Gaziantep Ģubesine baĢvuruda bulunarak yakınlarının cezaevine
götürülürken ve cezaevinde iĢkence gördüğünü iddia ettiler. ĠHD Gaziantep ġubesi BaĢkanı Gülten Aydın, “Adli
tutukluların kaldığı Antep E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan ve koğuĢta dayak yiyen çocuklar, Ģikayette
bulunduklarında ise, bu sefer gardiyanların hakaretlerine maruz kalmıĢlar” dedi. Çocukların durumu ailelerine
anlattıktan sonra ve ailelerin de derneğe baĢvurusu üzerine, cezaevine avukat gönderdiklerini ifade eden Aydın,
“Avukatlar çocuklarla görüĢtü. Kötü muameleye maruz kaldıklarını, kendilerine hakaret edildiğini ve sağlık sorunları
yaĢadıklarını anlatmıĢlar” dedi.
Burhan GizlenmiĢ
17 Ağustos günü Van F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan GizlenmiĢ, cezaevi
giriĢinde yeni gelen mahkûmları kameranın önüne getirip “teröristlerin koğuĢuna mı yoksa bağımsızlara mı
gideceksiniz” Ģeklinde soru sorulduğunu, nakil esnasında tutanak tutup imzalamalarının istendiğini, bu duruma
itiraz ettiklerinde ya da okuyup öyle imzalamak istediklerinde küfür ve hakarete maruz kaldıklarını ve
azarlandıklarını belirtti.
Yunus Kalkan
Denizli D Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunan Yunus Kalkan‟ın ailesi, çocuklarının iĢkence gördüğünü iddia
ederek Eylül ayında Adalet Bakanlığı ve Denizli BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kemal Kalkan 14
Ağustos günü oğlunu ziyarete gittiğini belirterek, “gittiğimizde görevlilerin oğlumu öldüresiye dövüp, darp ettiğini
gördük. Kulağından, boğazından kan akıyordu ve iki gözü kan içerisindeydi. Yüzü mosmor, sırtı, kolları, bütün
bedeni her tarafı kıpkırmızı mosmor hale getirilmiĢ, üzerine su sıkılmıĢ” dedi. Cezaevi Müdürü Ensar Çelik,
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açıklama yapma yetkisi olmadığını ancak iddialarla ilgili cezaevi doktoru ve gardiyanlar hakkında soruĢturma
baĢlatılmadığını belirtirken, Denizli Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda oluĢturulan Cezaevi Ġzleme Komitesi'nin
üyelerinden Denizli Barosu, iddia ile ilgili soruĢturma baĢlattı.
Hüseyin Sürgeç
Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'li Hüseyin Sürgeç'in, cezaevinde görevli olan ve daha önce baskın
düzenledikleri karakolda bulunan astsubay tarafından sürekli tehdit edildiği iddia edildi. Sürgeç'in baĢka
cezaevlerine sevk talebine de "güvenlik yok" Ģeklinde yanıt verildiği belirtilirken, Sürgeç Ailesi, çocuklarının can
güvenliğinden endiĢe duyduklarını belirtti.
Rıdvan Demirhan ve Sait Benek
25 Eylül günü Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Rıdvan Demirhan ve Sait Benek isimli mahkumların aileleriyle
yaptıkları görüĢ sonrasında ayakkabılarının aranmak istemesine itiraz etmeleri üzerine kameralar önünde
gardiyanlar tarafından dövüldükleri iddia edildi. Demirhan ve Benek koğuĢlarına giderken Ġnfaz Koruma
Memurları tarafından zorla arama yapıldığını, yerlerde sürüklenerek dövüldüklerini ve hücreye kapatılacakları
Ģeklinde tehdit edildiklerini belirttiler.
Selma Irmak, Gülcihan ġimĢek, Fadile Bayram, Zeynep Altınkaynak, Ruken Türk ve Hediye BaĢkan
Eylül ayında ĠHD Diyarbakır Ģubesine, cezaevinde yapılan avukat görüĢü aracılığı ile baĢvuruda bulunan,
Diyarbakır E Tipi Kapalı cezaevinde bulunan tutuklular Selma Irmak, Gülcihan ġimĢek ve Fadile Bayram, son bir
buçuk aydır cezaevinde spor salonu gibi ortak kullanım alanlarına çıktıklarında gözetleme kulesinde bulunan
askerlerin ciddi sözlü tehdit, küfür, hakaret ve tacizlerine maruz kaldıklarını, mahkumlardan Zeynep Altınkaynak,
Ruken Türk ve Hediye BaĢkan‟ın 8 Eylül günü duruĢma için adliyeye götürülmek üzere bindirildikleri ring aracında,
kendilerine gözcülük yapan askerin cinsel tacizde bulunduğunu, tepki göstermeleri üzerine askerin bulunduğu
yerden ayrılıp 5 dakika sonra baĢka bir askerle geri geldiğini, hakaret ve fiili tacizlerine devam ettiğini, Zeynep
Altınkaynak‟ın bu durumu komutana bildirdiğini, ancak komutanın kendilerine inanmadığını ve askerlerinin böyle bir
Ģey yapmayacağını söylediğini belirtti. Gülcihan ġimĢek ve Selma Irmak, askerlerle ilgili suç duyurusunda
bulunduklarını, ancak Savcının kendilerine bağırarak “Eğer iddialarınız doğru değilse olacakları siz düĢünün, asıl
ben size soruĢturma açarım” dediğin belirtti.
Tekirdağ Kapalı Cezaevi Sübyan KoğuĢunda Kalan 4 Çocuk
Eylül ayında Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nde, sübyan koğuĢunda kalan F.B.'nin (17), yaĢları 12 ile 15 arasında
değiĢen 4 çocuğa koğuĢ tuvaletinde tecavüz ettiği iddia edildi. Hırsızlık ve yaralama suçlarından 12 çocuğun
kaldığı sübyan koğuĢundaki tecavüz iddiası, burada kalanlardan 4 çocuğun geçen hafta cezaevi yönetimine
baĢvurmasıyla ortaya çıktı. ġikayetçi çocuklar, 2 yıldır cezaevinde kalan ve kendilerinden yaĢça büyük F.B.'nin
terör estirdiğini, kendilerine ĢiĢ gösterip tehditle tuvalette götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü. F.B.'nin tecavüzlerinin
bir süredir devam ettiğini söyleyen çocuklar önce korktukları için olayı kimseye anlatamadıklarını, sonra birleĢerek
Ģikayetçi olmaya karar verdiklerini belirtti. Cezaevi yönetimi, tecavüze uğradıklarını söyleyen çocukların Ģikayetini
iĢleme koyarken, ilk olarak koğuĢ arkadaĢlarına tecavüz etmekle suçlanan F.B. sübyan koğuĢundan alınıp tek
kiĢilik karantina koğuĢuna konuldu. SoruĢturma baĢlatan cezaevi savcısı Levent Özyurt, koğuĢtaki çocukların ve bu
bölümden sorumlu infaz koruma memurlarının ifadelerini aldı. Ġnfaz koruma memurları ifadelerinde tecavüz
olaylarından haberlerinin olmadığını söyledi. 4 çocuğun soruĢturma kapsamında muayene için Ġstanbul Adli Tıp
Kurumu'na gönderilerek rapor istenmesine karar verildi.
Toruntay Salman
Silivri L Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Toruntay Salman‟ın (19), 31 Ağustos günü adliyeye getirilirken ring
aracında ailesine el sallaması üzerine araçta bulunan jandarma erlerinin Toruntay Salman‟ı copla dövdüğü, 2
Kasım günü görülen duruĢmaya getirilen Toruntay Salman ve baĢka bir tutuklunun yine ring aracında darp edildiği
ve Toruntay Salman‟ın yanında bulunan tutuklunun bileğinin kırıldığı iddia edildi. Baba Behlül Salman Ģu beyanda
bulundu; “Elini kaldırınca baĢçavuĢ çocuğa tekmeyle, copla vurarak arabaya bindirdi. Ġnsanların gözü önünde döve
döve arabaya bindirdiler, zaten eli kolu bağlıydı. Eğer insanların gözünün önünde olmasaydı, kafasına kurĢun sıkıp
bir kenara atardı. Salman, Avukatı ErdinçAlp aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görgü tanığı
Sabahattin Yüksekyıldız ise “Ellerinde kelepçe vardı. BaĢçavuĢ vurmaya baĢladı. Tekrar arabaya bindirdiler, ring
aracı sallanıyordu” dedi. 2 Kasım günü görülen duruĢmada Salman`ın yine dövüldüğünü belirten Yüksekyıldız, `Bir
tutuklunun da bileği kırıldı. Jandarmalar da `kelepçe yüzünden` dedi` diye konuĢtu. Yüksekyıldız, savcılığa ifade
verdiğini belirterek `O baĢçavuĢ o günden beri adliyeye gelmedi` dedi. Salman`ın avukatı Ersin Dere ise, Toruntay
Salman`ın yüzünde ve gözünde oluĢan morluklar, yaralar, çürüklerin,Küçükçekmece 6. Asliye Ceza
Mahkemesi`nde görülen duruĢmanın tutanaklarında da yer aldığını belirtti.
Oltu T Tipi Cezaevi’nde 8 Mahkum
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2 Ekim günü Erzurum'un Oltu ilçesinde, T Tipi Cezaevi‟nde bulunan mahkumlar koğuĢ kapasitesinin üzerinde
mahkum bulunduğunu öne sürerek gardiyanlarla tartıĢtı. Tepkilerini sürdüren mahkumlar daha sonra yatakları
ateĢe vererek isyan çıkardı. Oltu Ġlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çağrılan takviye ekiplerle müdahale edilen
isyanda darp edilen 4'ü gardiyan 8 kiĢi yaralandı.
Ġleri Kızılaltun, Burak Demirci ve Ümit Çobanoğlu
Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde 19 Ekim günü koğuĢlarda “kısmî arama” yapılmasına itiraz eden Ġleri Kızılaltun,
Burak Demirci ve Ümit Çobanoğlu‟nun gardiyanların fizikî Ģiddetine maruz kaldığı iddia edildi. Müvekkilleriyle
görüĢen avukat Dinçer Çalım Ģu beyanda bulundu; “Aralarında baĢgardiyanın da bulunduğu bir grup gardiyan, A35 numaralı hücreye girerek, daha önce cezaevinde hiç uygulanmayan 'kısmi arama' yapacağını söyledi.
Gardiyanlar arama sırasında, cezaevi yönetimi tarafından dolap olarak kullanılmak üzere tutuklulara verilen plastik
kutular ile bazı eĢyalara el koymak istedi. Arama refakat eden Burak Demirci, söz konusu kutuların cezaevi idaresi
tarafından verildiğini belirterek cezaevi müdürünün gelmesini talep etti. BaĢgardiyan cezaevi müdürünü çağırmak
üzere gittiği sırada, gardiyanlar Demirci'ye saldırarak, boğazını sıktı. Aramaya refakat etmeyen Ümit Çobanoğlu ve
Ġleri Kızılaltun da gardiyanların Ģiddetine maruz kaldılar, kafaları duvarlara vuruldu. Saldırının ardından Adli Tıp
Kurumu'na sevk edilmek isteyen tutukluların, bu talebi de iki gün sonra karĢılandı. Tutuklular, gardiyanlar hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulunurken, cezaevi idaresi de tutuklular hakkında, “görevli memura direnme ve
hakaret” suçlamalarıyla idari soruĢturma baĢlattı. Üç tutuklunun yaĢadıklarını kamuoyuna duyurmak amacıyla
Ġzmir Demokrat Radyo'ya faks göndermeleri engellendi. Bu engele iliĢkin olarak tutuklulara hiçbir açıklama
yapılmadı.
Çetin Dalgan
Amasya E Tipi Cezaevi‟nde kalan Çetin Dalgan‟ın abisi Metin Dalgan, 19 Ekim günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde
yaptığı basın açıklamasında, Ġnebolu M Tipi Cezaevi‟nde gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için yaptığı açlık
grevi nedeniyle Amasya E Tipi Cezaevi‟ne sürgün edilen kardeĢi Çetin Dalgan‟ın cezaevine sevk ediliĢi sırasında
ve sonrasında Amasya E Tipi Cezaevi‟nde de iĢkence ve kötü muamele gördüğünü ve kardeĢinin merdiven
boĢluğundan atıldığını iddia etti. 2 Ekim günü ise cezaevinden kardeĢinin kendisini yaktığı yönünde bilgi geldiğini
söyleyen Metin Dalgan, kardeĢinin kendisini yaktığına inanmadığını ve kardeĢi Çetin Dalgan‟ın vücudunda oluĢan
yanıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karĢılayamadığını belirtti.
Lokman Laçin
Erzurum H Tipi Cezaevi‟nden tedavi edilmek üzere Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟ne getirilen PKK hükümlüsü
Lokman Laçin‟in cezaevi giriĢi sırasında BaĢgardiyan tarafından tartaklanarak kolunun kırıldığı iddia edildi.
ÇHDAnkara ġube BaĢkanı Rıza Karaman 3 Aralık günü yaptığı açıklamada, Lokman Laçin‟e görüĢ yasağı olduğu
için ulaĢamadıklarını, ancak oda arkadaĢları Abdülhamit Babat ile Mehmet Nuri Çelebi‟nin avukatları Teoman
Özkan‟a bu konuda bilgi verdiklerini ifade etti. Laçin‟in cezaevi giriĢinde iç çamaĢırları dahil olmak üzere
elbiselerinin tamamının çıkarılmak istendiğini aktaran Karaman, Laçin‟in buna itiraz etmesi üzerine gardiyanlar
tarafından tartaklandığını, BaĢgardiyan tarafından da kolunun kırıldığının belirtildiğini ifade etti.
Metin AtmıĢ
Erzurum H Tipi Cezaevi‟nden mektup göndere Metin AtmıĢ, 12 Aralık günü, hastanede götürüldüğü mahkum
koğuĢunda beklerken jandarmanın arasında adli bir tutuklunun saldırısına maruz kaldığını belirtti. AtmıĢ, yanında
baĢka bir davadan arkadaĢının da bulunduğunu ve saldırganın onlarca askerin arasından yanındaki arkadaĢını
geçerek, direk kendisine saldırdığını belirtti. Daha önce hiç görmediği adli tutuklunun kendisine saldırmadan önce
bir askerle gülüĢtüğünü de ifade etti.
Erdal ġahin
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Erdal ġahin, Aralık ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği mektupta,
hücre cezası aldığını bu nedenle revire çıkarak doktora rahatsız olduğunu, sağlık durumunun tek kiĢilik yerde
kalmasina elveriĢli olmadığını söylediğini belirterek “Doktor bana „Sen neden ceza alıyorsun, uslu durmuyorsun
sonra oflayıp pufluyorsunuz, cezayı hak etmiĢsin çatır çatır yatacaksın. Çık dıĢarı, defol‟ dedi. Odadan çıkarken de
„Pis Kürt‟ dedi‟ diye bağırdı” diyerek hakareti etti” dedi. Bu olayın ardından hem Tekirdağ Savcılığı‟na hem de
Sağlık Bakanlığı‟na baĢvurduğunu belirten ġahin, “Savcılık ve Sağlık Bakanlığı‟ndan gelen kiĢiler ifademin altını
çizdi. „Sayın‟ davasından aldığım her iki hücre cezasının hastalığıma rağmen art arda uygulamaya konuldu” dedi.
Enver Aydemir
24 Aralık günü Ġstanbul Boğaziçi Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirilen “BarıĢ için Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken
KabataĢ Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından aynı gün tutuklanarak Maltepe
Askerî Cezaevi‟ne gönderilen vicdanî retçi Enver Aydemir‟in cezaevindeki durumuna iliĢkin 27 Aralık 2009‟da
Galatasaray Meydanı‟nda bir açıklama yapan Avukat Davut Erhan, Aydemir‟in cezaevinde zorla tek tip elbise
giymeyi reddettiği için copla dövüldüğünü daha sonra ise sabaha kadar iç çamaĢırlarıyla bekletildiğini iddia etti.
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Davut Erhan, Enver Aydemir‟in yüzünde aldığı darbeler nedeniyle morluklar oluĢtuğunu ve maruz kaldığı iĢkence
ve kötü muameleyi protesto etmek amacıyla Enver Aydemir‟in açlık grevine baĢladığını belirtti. 29 Aralık günü ise,
Aydemir‟in avukatına “cezaevinde kendisine verilen askerî kıyafeti giymeyi reddettiği için Cezaevi Müdürü Albay
Halil Ġbrahim Çakır tarafından falakaya yatırıldığını” söylediği öğrenildi.

XII.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler
Malatya Yurtsever Demokratik Öğrenci Derneği'nin 2 ocak günü Melikoğulları Düğün Salonu'nda düzenlediği
dayanıĢma Ģöleninde polis baskını sonucu gözaltına alınan Analiz gazetesi dağıtımcısı Adem Kaya ile Feddal Oran
adlı öğrenciler, Emniyetteki sorgusunda gazeteyi dağıtmamaları yönünde tehdit edildiklerini iddia ettiler.
13 Ocak günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuran Ömer Bayındır (18), Bingöl YeniĢehir Polis Karakolu‟nda kendisine
“arkadaĢlık” adı altında ajanlık teklif edildiğini,bu teklifi kabul etmemesi üzerine polisin kendisini “söylenenleri
dıĢarıda söylememesi” yönünde tehdit ettiğini iddia etti.
Diyarbakır Hêviya Jinê Dergisi YazıiĢleri Müdürü ve Ġmtiyaz Sahibi Ruken AktaĢ, 10 Ocak günü Diyarbakır
Valiliği'nin karĢısında bulunan Anıt Park'ta 2 sivil polis tarafından hiçbir sebep gösterilmeden durdurularak
çantasının ve ceplerinin arandığını belirtti, polislerin kendisini “Kendine dikkat et” diyerek tehditte bulunduğunu
iddia etti.
Bitlis ili Ahlat Ġlçesi'ne bağlı Tirxuz (Ova KıĢla) Beldesi'nde kaymakam ve askeri yetkililerin mahallelerde dolaĢarak
korucu olmak için baskı yapıldığı iddia edildi. Ova KıĢla Belediye BaĢkan Vekili Mustafa Toprak, Orta Mahalle
Muhtarı Ferzende Ayday, Kültür Mahallesi Muhtarı Mehmet Babalan, KurtuluĢ Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Acar'ın
da aralarında bulunduğu vatandaĢlar Ocak ayında 100'ün üzerinde topladıkları dilekçelerle birlikte Bitlis Valiliği'ne
baĢvuruda bulunarak koruculuk baskıların son bulmaması durumunda göç edeceklerini belirttiler.
Bir süre önce gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan DTP Hani Ġlçe Örgütü Kadın
Kolları BaĢkanı Nevin Oktay, partide çalıĢmaması konusunda Savcı tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Oktay, "13
arkadaĢımız tutuklandıktan sonra, ben ve eĢim de gözaltına alınıp Savcılığa çıkarıldık. Savcı bana, 'neden evinde
oturmuyorsun. Git evinde otur. Hanili kadınları örgütlüyorsun, yanlıĢ yönlendiriyorsun' uyarısında bulundu" dedi.
19 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fırat Karakaplan, DTP‟nin Gençlik Kolları‟nda
çalıĢtığını, kendilerini polis olarak tanıtan kiĢilerin 8, 10 ve 17 Ocak 2009 tarihlerinde kendisini siyah camlı beyaz bir
arabaya aldıklarını, her seferinde kimlik sorduğunda “sen kimsin bizden kimlik soruyorsun” diye kızdıklarını, 8 ve 10
Ocak günlerinde kendisini arabaya bindirenlerin aynı kiĢiler olduğunu, 17 Ocak günü saat 08.00 civarında evden
çıktığında ise farklı iki kiĢinin kendisini zorla arabaya aldığını, DTP‟ye gittiği için tehdit ettiklerini ve “bir daha
DTP‟ye gidersen ayaklarını kaydırırız” dediklerini, “arkadaĢlarını getir, beraber çay içelim, bize yardımcı olun”
Ģeklinde isteklerde bulunduklarını, Silvan yokundaki köprüyü geçtikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Van'da 7 Eylül 2008 tarihinde “hırsızlık” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 3 gün gözaltına iĢkence gördükten
sonra serbest bırakılan Zeki ġimĢek (36) ve Ö.A. (16) adlı kiĢiler, G.Ö. adlı polis hakkında suç duyurusunda
bulunmalarından sonra sürekli polisler tarafından ölümle tehdit edildiklerini belirterek, Ocak ayında ikinci kez
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Özkan Eroğlu isimli kiĢi, Ocak ayında Tunceli ili Ovacık Ġlçesi'nde bulunan Konutlar Jandarma Karakolu tarafından
mahalle muhtarı aracılığıyla karakola çağrıldığını, karakola gitmeyince imzalaması gereken bir evrak olduğu
bahanesiyle zorla karakola götürüldüğünü, karakolda kendisine imzalatılmak istenen kâğıtta kendisine iĢbirliği teklifi
yapıldığını, söz konusu kâğıdı imzalamadığını belirtti.
ESP Gaziantep Temsilcisi Sadiye Ok, Ocak ayında düzenledikleri etkinliklere katılan lise öğrencilerinin Gaziantep
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Mardin'de 28 Ocak günü, YDG-M çalıĢanı Cengiz Doğan, polisler tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek,
Mardin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
5 ġubat günü Diyarbakır ili Bismil Ġlçesi'nde, “hakkında 2 ay hapis cezası olduğu” gerekçesiyle Hamdullah Ekinci
isimli kiĢinin evine düzenlenen baskın sırasında ev sakinlerinden 11 kiĢinin bir odaya kapatıldığı ve kafalarına silah
dayandığı iddia edildi. Baskına tepki gösteren anne Revzate Ekinci, Ģu bilgileri verdi: "Polisler ayakkabılarıyla
yataklarımıza bastılar ve dağıttılar. Aramadan önce bizi bir odaya kapatıp baĢımıza silah dayayıp 'Çıkarsanız sizi
vururuz' Ģeklinde tehdit ettiler. Korkudan çocuklarımla birlikte odadan çıkmadık" dedi.
| YAġAM HAKKI
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6 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Salih Alparslan, 7 ġubat günü 0537...... numaralı
telefondan kendisini arayan bir kiĢinin “seni geçenlerde gözaltına alan kiĢileriz” diyerek Diyarbakır‟dan geldiklerini
ve Lice yolunun kenarında bulunan bağların yanında buluĢmak istediklerini belirtti. Alparslan, kendisini
arayanlardan korktuğu için söylenilen yer yerine kalabalık olan Lice Petrol‟e gelmelerini istediğini, burada
buluĢtuklarında yanına gelen iki kiĢinin kendisini tenha bir yere çektiğini, kendisini daha önce gözaltına aldığı için
isminin Serhat olduğunu bildiği polisin “bize ajanlık yap sana parada veririz” dediğini, kabul etmemesi üzerine “seni
yakarız sana zarar veririz!” diyerek tehdit ettiklerini iddia etti.
Hakkâri ili Çukurca Ġlçesi'nde Haci Atay adındaki vatandaĢ, ġubat aı baĢında AKP'li Belediye BaĢkanı Turan
tarafından belediyeye çağırıldığını ve "oylarınızı AKP'ye verin. Biz hükümetiz her Ģey bizim elimizde size iĢ, para ne
isterseniz yardımda bulunurum" vaatlerinde bulunduğunu, kendisinin "oyumu size vermeyeceğim" cevabını vermesi
üzerine Tugay Komutanı tarafından çağırıldığını ve “oyunuzu DTP'ye verirseniz sizin için iyi olmaz” Ģeklinde tehdit
edildiğini iddia etti.
7 ġubat günü DTP ġanlıurfa Ġl Örgütü'nün Belediye BaĢkan Adayı tanıtımı için il binasına giden ve 8 ġubat günü
YeĢildirek Mahallesi'nde bulunan evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan V.D. adlı öğrenci, baskın sırasında
evde bulunan “Diyarbakır Zindanı” adlı kitaba el konulduğunu, gözaltında kendisine muhbirlik teklifinde
bulunulduğunu, kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini, bir polisin kendisine “Eğer DTP'de olan bitenleri bize
iletmezsen evde bulunan kitap yüzünden seni tutuklatırız” dediğini, baĢka bir polisin DTP'deki geliĢmeleri aktarması
için kendisine 0505 ile baĢlayan bir telefon numarasını verdiğini, gözaltından çıkmak için numarayı aldığını belirtti.
10 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan R.Ö., Fatih Lisesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu, 16 Ocak
günü iki arkadaĢıyla okulun civarında dolaĢırken yanında resmi polis aracının durduğunu ve zorla arabaya
bindirildiğini, Urfakapı civarına kadar götürüldüğünü, arabada kendisine DTP‟ye niye gittiğinin sorulduğunu,
gitmemesi konusunda tehdit edildiğini, daha sonra ellerinde bulunan bir isim listesinin kendisine gösterildiğini ve
“bak bu Ģahıslar gelip bize teslim oldular. Sen de gel” denildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
ġırnak ili BeytüĢĢebap'ın TaĢarası Köyü köylülerinin, TaĢarası Karakol Komutanı M.B. tarafından tehdit edildiği
iddia edildi. Köylülerle görüĢen komutanın "DTP'ye oy vermeyin, AKP'ye oy verin" dediği ve DTP'ye oy çıkması
durumunda yeĢil kartların iptal edileceği, arabalara ceza kesileceği ve çocuk paralarının kesileceği tehdidinde
bulunduğu belirtildi.
19 Mart günü Erzurum‟un Karayazı Ġlçesi‟nde, DTP‟nin ziyaret ettiği Olucanlar ve Değirmenkaya Köyü‟ne gelen
Göksü Jandarma Karakolu‟na bağlı askerlerin köylüleri DTP‟ye oy vermemeleri yönünde tehdit ettiği ileri sürüldü.
ġanlıurfa DevteĢti Mahallesi'nde 23 Mart günü yapılan Newroz kutlamasında gözaltına alınan A.S. (17) isimli
çocuk, götürüldüğü ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini sorguya çeken 3 sivil polisin mubirlik teklif ettiğini,
bunu yapmaması halinde cezaevine göndermekle tehdit edildiğini, sorgu sırasında polislerin isteğini zorunluluktan
kabul ettiğini, polislerin kendisini hakkında iĢlem yapmadan gece saat 01.00'de serbest bıraktığını belirtti.
Hakkâri‟ye bağlı Kırıkdağ Köyü‟nde yaĢayanlar, köyün yakınındaki jandarma karakolunun komutanının kendilerine
AKP‟ye oy vermeleri için baskı uyguladığını belirterek 24 Mart günü ĠHD Hakkâri ġubesi‟ne baĢvurdu.
31 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Meral Atasoy, avukat olduğunu ve 29 Mart 2009 yerel
seçimlerinde dan Baro tarafından görevlendirildiğini, Dicle ilçesi Necati Ceylan Lisesinde seçmen olarak oyumu
kullandığı sırada 1017 sayılı sandıkta üniformalı ve silahlı olarak güvenlik güçlerinin oy kullanmaya geldiğini
gördüğünü, hem seçmen olarak hem de Baronun verdiği görev gereğince bu duruma itiraz ettiğini, ancak sandık
baĢkanının oy kullanılmasına izin verdiğini, oy kullanan bir güvenlik görevlisinin kendisine “sen kim oluyorsun bizim
iĢimize karıĢıyorsun? Senin kafanı kırarım” Ģeklinde tehditlerde bulunduğunu, bu durumu birkaç kiĢiyle bir tutanağa
geçtiklerini belirtti.
ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde DTP'nin kazandığı seçimleri izleyen Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Emin
Bal, seçimi kaybeden AKP adayı Kamil DurmuĢ'un korucu olan yakınlarınca tehdit edildiğini belirtti. GeliĢmeleri
haberleĢtirdiği için, DurmuĢ‟un kardeĢi olan korucu baĢı ReĢit DurmuĢ‟un kendisi gibi korucu olan oğulları ve
akrabalarınca hakaretlere ve tehditlerine uğradığını ileri süren gazeteci Bal, durumdan BeytüĢĢebap Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'nü telefonla haberdar ettiğini ifade etti.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Fırat Dağıtım çalıĢanı YaĢar Aydın, 29 Nisan günü Günlük gazetesinin dağıtımını
yaparken gözaltına alındı. Eğil Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, Emniyet Müdürü'nün kendisini sorguladığını
ve kendisine 'Bu gazetenin dağıtımı 'suç'tur bilmiyor musun?' diye sorduğunu, kendisinin de 'eğer bu suç ise
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gereğini yapın' cevabını verdiğini belirtti. Daha sonra Emniyet Müdürü'nün gazeteyi dağıtmaması için kendisine
'kendine dikkat et' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Aydın daha sonar sernest bırakıldı.
1 Mayıs günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan ġükrü Yılmaz (19), 1 Mayıs kutlamasına katıldıktan sonra 2
arkadaĢıyla çarĢıya giderken polislerin yolunu kestiğini, kendisine “8 Mart‟ta elimizden kurtuldun, bu sefer
kurtulmayacaksın, niçin DTP‟ ye gidiyorsun, Urfa‟ya gidiyordun, ayağını denk al, seni alırım” Ģeklinde tehdit ettiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.
Dicle Üniversitesi öğrencisi ve Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyesi Serpil Tütmez, Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü TMġ polislerinin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. 30 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuran
Serpil Tütmez, bir hafta içerisinde kendini “Komiser Çetin” olarak tanıtan bir polisin üç kez aradığını ve kendisini
karakola çağırdığını kabul etmemesi üzerine “Biz istesek seni her yerde alırız. Evini de biliyoruz. Karakola gelmek
istemiyorsan bir yer söyle, tek baĢına gel, orada görüĢelim” dediğini belirti.
Ġzmir'in Karabağlar Ġlçesi'nde yaĢayan Ferhat Azgın (21), Mayıs ayında ĠHD Ġzmir ġubesi'ne baĢvuruda bulunarak
sivil polisler tarafından kaçırıldığını ve ajanlık teklif edildiğini iddia etti. Fetih Baba Köprüsü durağında otobüs
beklerken yanında duran sivil polis otosuna bindirildiğini ileri süren Azgın, daha sonra ormanlık bir alana
götürüldüğünü, burada polislerin kendisine yemek ısmarladığını ve ardından da Konak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürerek muhbirlik teklifinde bulunduklarını belirtti. Azgın, polislerin kendisine abisinin dağa mı çıktığı yönünde
sorular sorduğunu ve abisi eve geldiği zaman hemen kendilerine haber vermesini istediğini iddia etti.
Ġzmir‟in Konak Ġlçesi'nde oturan Y.A. adlı genç, Mayıs ayında polisler tarafından götürüldüğü Kadifekale Polis
Karakolu'nda 2 saat süreyle sorgulandıktan sonra kendisine muhbirlik teklif edildiğini öne sürdü. Y.A., polislerin
Kadifekale'de yaĢanan bazı olaylara iliĢkin sorular sorduklarını öne sürdü. Olayları kimin yaptığını bilmediğini
söylediğini belirten Y.A., karakolda 2 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ancak bundan sonra da
polislerin kendisini telefonla arayarak görüĢmek istediklerini ve rahatsız edilmeye devam edildiğini belirtti.
28 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.T., Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gördüğünü, 21, 27 ve 28 Mayıs 2009 tarihlerinde 0 412 ..... numaralı telefondan
kendisini arayan ve TEM ġubesi‟nden Komiser Çetin olarak tanıtan bir kiĢinin, çeĢitli resmi kurumlara verdiği
dilekçelere iliĢkin ifadesinin alınacağını belirtttiğini, hiçbir yere dilekçe vermediğini belirtmesine rağmen kendisinin
istediği yerde ve zamanda bulabileceğini söyleyerek, “ifadene değil bilgine baĢvuracağız” dediğini belirterek hukuki
yardım talep etti.
Mersin'de 2008 Newroz kutlamalarına katıldığı için 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 18 Mayıs 2009 tarihinde
Mersin E Tipi Cezaevi'ne konulduktan 11 saat sonra hayatını kaybeden Mustafa Elelçi'nin (21), abisi Abdulkadir
Elelçi 9 Haziran günü polis tarafından tehdit edildiğini belirtti. Abdulkadir Elelçi, aynı mahallede oturan bir polisin
gelip, 'bak Mustafa'yı götüren polisleri getirecem. Tanı onları, Ģikâyetini geri al' dediğini belirtti.
Gaziantep'in ġahinbey Ġlçesi'nde ikamet eden Uğur DurmuĢ adlı kiĢi, polis tarafından birçok defa tehdit edilerek,
ajanlık teklif edildiğini iddia ederek ĠHD Gaziantep ġubesi'ne baĢvurdu. 18 Haziran günü ĠHD Gaziantep ġube
binasında basın toplantısı düzenleyen DurmuĢ, abisinin ĠHD Mersin ġubesi'nde yönetici olduğu sırada tutuklandığı
için polis tarafından takip edildiğini belirterek, “10 Mayıs 2009 tarihinde saat 17.30 sularında sivil otosuna zorla
bindirildim. Açık tehdit edildim. Bana kendileri ile çalıĢmam gerektiği söylendi. Bunun için kimseye haber
vermememi söylediler. Aksi takdirde baĢıma her Ģeyin gelebileceği söylendi' dedi.
19 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Aras Dayan, 18 Haziran günü 09.00 sularında iĢe
gitmek için dolmuĢa bindiğini, araç Atatürk Lisesi köĢesinde yolcu almak için durduğu sırada içeriye sivil giyimli bir
Ģahsın bindiğini ve “sen, aĢağı in” dediğini, daha sonra beni Transit marka bir arabanın yanına götürdüğünü, orada
polis olduğunu söylediğini ve kimliğini aldığını, GBT taramasında bir Ģey çıkmaması üzerine iĢe gidiĢ-geliĢ
saatlerinin sorulduğunu, telefon numarasının ve adresinin alındığını ve “bir hafta sonra ya biz gelip seni alacağız
yâda telefon açıp sen geleceksin” dediklerini belirtti.
Adana'da S.O. isimli bir kiĢi polislerce kendisine ajanlık teklifi yapıldığını iddia etti. S.O. 11 Haziran günü polis
olduğunu söyleyen 4 kiĢi tarafından bir oto parka götürüldüğünü belirterek söz konusu kiĢilerin YDG-M içinde aktif
yer almasını ve yakın bir tarihte yapılacak olan operasyonda ifade vermesini istediklerini, bu süre içinde bütün
masraflarını karĢılayacaklarını, bunları yapmazsa kendisini öldüreceklerini ifade etti. 12 Haziran günü ikinci kez bir
kafeteryada yapılan görüĢmenin ses kaydını alan S.O., ses kaydı ile birlikte ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurdu.
23 Haziran günü Mersin‟de, Mersin Otogarı Koç Minibüsleri Durağı'nın bulunduğu yere gelen ....2478 plakalı Fiat
Doblo marka polis otosunda bulunan iki resmi giyimli polisten birinin esnafın masasında gördüğü Azadiya Welat
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gazetesini yırttığı, çıkan tartıĢma üzerine “Ya sevin ya terk edin. Ya da s....n gidin” Ģeklinde esnafı tehdit ettiği iddia
edildi.
9 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.D., 7 Temmuz günü gözaltına alınarak TMġ‟ye
götürüldüğünü, gözaltında kendisine DTP‟ye gidip gelenlerin kimler olduğunun ve orada neler yapıldığının
sorulduğunu, 31 Ağustos 2009 tarihinde düzenlenen BarıĢ Mitingine ait ellerinde görüntüler olduğunu ve ceza
alabileceğini söyleyen polislerine DTP‟de çalıĢmamasını istediklerini belirtti.
Azadiye Welat gazetesi Ġstanbul çalıĢanları Merdan Berk ve Yusuf Dayan, 25 Ağustos günü kimlik sorgusunun
ardından polis otosuyla götürüldükleri boĢ bir arazide kendini polis olarak tanıtan kiĢiler tarafından tehdit
edildiklerini iddia etti. Merdan Berk, geç saatlerde evlerine gitmek için çıktıkları gazete binasının yakınlarında kimlik
kontrolü gerekçesiyle resmi giyimli polisler tarafından durdurulduktan sonra üst araması yapıldığını, ardından
ellerinde Azadiya Welat ve Özgür Ortam gazetelerini gören polislerin “Neden Azadiya Welat ve Özgür Ortam
okuyorsunuz. Bu gazeteleri okumayın. Giden Sabah, Hürriyet ve Taraf okuyun” dediğini, ardından telsizle bir
yerlerle görüĢen polislerin kendilerini resmi bir otaya bindirerek, KasımpaĢa yolu üzerindeki benzinliğin yan
tarafında bekleyen akrep denilen zırhlı aracın yanına götürdüklerini belirtti. Zırhlı aracın içinde bulunan sivil giyimli
ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 kiĢinin de kimlik kontorlü yaptığı bilgisini veren Berk, sivil giyimli 3 kiĢiden birinin
“Neden bu iĢi yapıyorsunuz. Neden bu gazeteleri okuyorsunuz. Bu gazeteler yasak bilmiyor musunuz? Bu gazeteyi
niye alıyorsunuz. BaĢka gazete yok mu? BaĢka gazete okuyun” Ģeklinde sözler sarf ettiğini belirtti. Bu kiĢilerin
telefon numarasını istediğini ve vermek istememesi üzerine elinden telefonunu alarak numarayı kaydettiğini ileri
süren Berk, “kafan bozulduğunda istediğin zaman beni ara, ben de seni arayacağım” diyerek muhbirlik teklifinde
bulunulduğunu belirtti.
10 Eylül günü ġanlıurfa'da, Azadiya Welat Gazetesi'nin dağıtımcılığını yapan Y.B. (14), HaĢimiye Meydanı'nda
gazete dağıtırken polis tarafından araca bindirilerek "Bu gazeteyi satma, git boyacılık yap, simit sat" dendiğini ve
tehdit edildiğini iddia etti.
Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde 17 Eylül günü, Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı Mehmet Sait Özbadem polisler
tarafından kendisine sürekli baskı uygulandığını ve gazete dağıtımı yapmaması için ölümle tehdit edildiğini iddia
ederek ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurdu.
18 Eylül günü ĠHD Ankara ġubesi‟nde bir basın toplantısı düzenleyen Sincan ĠĢçi Derneği üyesi Çağrı Gedik, sivil
polis otosuna zorla bindirildiğini ve muhbirlik yapmasını kabul etmediği takdirde kendisine ve ailesine her Ģeyin
olabileceği yönünde tehdit edildiğini iddia etti.
18 Eylül günü Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesinde, Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanları Ferdi Üstündağ ve Ümit Kebude
(15), Doğubeyazıt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polislerin kendilerine gazete dağıtımı baskıda bulunduklarını
belirtti. Ferdi Üstündağ, sivil giyimli bir polisin dağıtım sırasında kendisini zorla köĢeye çekerek, kendisi ile anne ve
babasının ismini sorduktan sonra tehdit ettiğini belirtirken, Ümit Kebude, polisin kendisine "Gel bir yerlerde bir
Ģeyler içip, konuĢalım. Bizimle çalıĢmanı istiyoruz" diyerek muhbirlik teklifinde bulunduğunu ifade etti.
2 Ekim günü Tunceli'nin Mazgirt Ġlçesinde, Ġbimahmut Köyü Alidost Mezrası'nda büyük ve küçük baĢ hayvanların
otlatıldığı bölgeye Ataçınar Jandarma Karakolu'ndan havan topu atıldığı ve onlarca hayvanın telef olduğu, görgü
tanığı çoban Niyazi ġahin'in ise “Basına haber verme” Ģeklinde karakol yetkilileri tarafından tehdit edildiği iddia
edildi.
10 Ekim günü Van'da, Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Ġ.Y. (14), Cumhuriyet Caddesi üzerinde dağıtım yaptığı
sırasında polisler tarafından kaçırılarak boĢ bir alana götürüldüğünü ve 9 Ekim günü kentte yaĢanan olaylara
katılanların isimlerinin vermesi yönünde tehdit edildiğini iddia etti.
Diyarbakır Barosu BaĢkanı Emin Aktar 15 Ekim günü yaptığı açıklamada, 1993–1995 yıllarında ġırnak‟ın Cizre
Ġlçesi‟nde Cizre Jandarma Ġlçe Komutanı Cemal Temizöz‟ün görev yaptığı dönemde iĢlenen 20 faili meçhul
cinayetle ilgili olarak açılan 7 sanıklı Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele (JĠTEM) Davası‟nın 9 Ekim günü
yapılan duruĢmasında tanık olarak dinlenen mağdur Ġsmet Uykur‟un, Cizre'ye döndükten sonra sanık Kamil Atak'ın
yakınları ve ona bağlı korucular tarafından tehdit edildiğini belirtti.
16 Ekim günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, gazete bayilerini dolaĢan polislerin “Günlük gazetesini stantlara koymayın”
diyerek bayileri tehdit ettiği iddia edildi.
22 Ekim günü KırĢehir'de, sabah saat 07.30 sıralarında Mardinlilere ait "KırĢehir Özba Fırını"na gelen adı
öğrenilemeyen bir uzman çavuĢ, fırın çalıĢanlarından birinin cep telefonunda Kürtçe müzik çalındığını duyduktan
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sonra telefonu alarak fırına attı. Uzman ÇavuĢ daha sonra yanındaki askerlerle birlikte fırın çalıĢanını tehdit ederek
gitti. DTP KırĢehir Merkez Ġlçe BaĢkanı Cemil OkĢat, nöbetçi uzman çavuĢ olduğunu tahmin ettikleri askere
hakkında “Ģahsi mala zarar vermek”, “görevini kötüye kullanmak” ve “anadile hakaret etmek”ten suç duyurusunda
bulunduklarını belirtti.
Bitlis Adilcevaz Ġlçesi'ne bağlı Akçıra Köyü'nde ikamet eden Ahmet Keserci, Kasıma ayında köy muhtarı azası olan
Ġsmet Kırık'ın aracılığıyla çağrıldığı Adilcevaz Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisine muhbirlik teklif edildiğini, kabul
etmemesi üzerine tehdit edildiğini, Karakoldan ayrıldıktan sonra köye geldiğini, köye geldiğinde teklifi kabul
etmediği için köyde bulunan muhtar azası Ġsmet Kırık tarafından da silahla tehdit edildiğini belirtti.
19 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Erdal Gülmez, 2006 yılında Irak‟a gittiği için “örgüt üyeliği”
suçlaması ile yaklaĢık 4 ay tutuklu kaldığını, tahliye olduktan sonra Van‟a gittiğini, burada bulunduğu sırada
kendilerini polis olarak tanıtan kiĢilerin muhbirlik teklif ettiğini, kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini, muhbirlik
baskısının devam etmesi nedeniyle Elbistan‟a taĢındığını ancak 4 ay sonra burada da muhbirlik tekliflerinin
baĢladığını, bunun üzerine Elbistan‟dan ayrılarak Kuzey Irak‟a gittiğini ve Mahmur Kampı‟nda bir gün kaldığını,
ancak tekrar Türkiye‟ye dönmek zorunda kaldıklarını belirterek hukuki yardım talep etti.
21 Kasım günü hayvanlarını otlatmak için Van'dan Batman'ın Hasankeyf Ġlçesi'nin Üçyol (Difnê) Köyü'ne giden
Ġsmet Güres adlı vatandaĢ, 2 korucu, 3 asker ve bir karakol komutanı tarafından durdurulduğunu ve kendisinden
450 TL para istendiğini ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Hasankeyf'e bağlı Jandarma Karakolu'nda görevli bir
baĢçavuĢ tarafından durdurulduğunu ifade eden Gürsen, "Beni durdurarak, 450 TL para istediler. 2 korucu vardı ve
koruculardan birinin ismi Ramazan'dı. 2 korucunun yanında bir kaç asker ve bir baĢçavuĢ vardı. Benden zorla para
almak istediler. Ben de üzerimde para olmadığını ve bu nedenle veremeyeceğimi söyledim. Ancak istedikleri parayı
vermemem durumunda silahı göstererek, beni ölümle tehdit ettiler. Ben de gidip bir arkadaĢımdan para aldım ve
onlara verdim" dedi.
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, Günlük ve Rojev gazetelerini dağıtan Ufuk Demir 26 Kasım günü yaptığı
açıklamada, son 10 gündür sivil polisler tarafından takip edildiğini ve gizli numaradan kendisini arayan kiĢilerin
ölümle tehdit ettiklerini iddia etti.
30 Kasım günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, DĠHA Muhabiri Ġdris Yılmaz, YeĢildere Mahallesi'nde bulunan evine
giderken, mahalle giriĢinde sivil polisler tarafından durdurularak tehdit edildiğini belirtti. EĢi ve kızıyla birlikte evine
gittiği sırada polislerin önünü kestiğini ifade eden Yılmaz, "Evime giderken, Dublo marka bir araç önümde durdu.
Ġçinde 5 polis vardı, Bunlardan ikisini tanıyordum. Ġlk önce soyadını bilmediğim Muharrem isimli polis yanıma
gelerek üzerimde kamera olup olmadığını sordu. Daha sonra Ali Ġhsan Altıntepe geldi. Gelir gelmez bana, „Bak seni
daha önce uyardık. Burada bizden habersiz haber yapamazsın. Artık Ģansını zorluyorsun. Kendine dikkat et' dedi.
Ben de 'beni tehdit mi ediyorsunuz?' diye sordum. Aynı polis bana, 'nasıl algılıyorsan algıla' diyerek yanımda
uzaklaĢtı" dedi. Yılmaz, olayla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
BDP Tunceli Ġl Örgütü üyesi Adil Güzel (29), 28 Aralık günü sabah saatlerinde BDP Ġl binasına gelen sivil polislerin
kendisini sorması ve hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldığını, bu nedenle Savcılığa
ifade vermesi gerektiğini belirtmesi üzerine, aynı gün Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek için gittiğini, ancak
Savcılıkta hakkında herhangi bir soruĢturmanın ya da ifade vermesi gereken bir konunun olmadığını söylediklerini,
oradan ayrılmak üzereyken Savcılık katında bulunan özel kalemin Emniyet Müdürlüğü‟nü arayarak bilgi verdiğini ve
hemen ardından sivil polislerin Cumhuriyet Savcılığı'na geldiğini, Savcılık binasına gelen sivil polislerin kendisini
sivil bir araca bindirerek Tunceli Emniyet Ġl Müdürlüğü'ne götürdüklerini ve orada sorguya aldıklarını belirtti. Güzel, "
Emniyette beni bir odaya koyup soru sormaya baĢladılar. Yanımda bulunan yaklaĢık 6 polisten bazıları bana, 'senin
maddi durumunun kötü olduğunu biliyoruz. Bize partide neler olup bittiğini anlatırsan, sana para yardımı yaparız.
Bize bilgi verirsen sana yardım ederiz' dediler. Ben de bu konuĢmalara iliĢkin bir Ģey diyemedim, korkudan oradan
hemen ayrıldım" dedi. Güzel, Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

XII.6. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
14 ġubat günü Batman‟da, Abdullah Öcalan‟ın yakalanmasının 10.yılında protesto gösterisi düzenleyen DTP‟lilere
polis basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında 7‟si çocuk 20 kiĢi yaralandı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle, 15 ġubat günü ġırnak'ın Ġdil ilçesinde çıkan
olaylarda 4 polis ile Ġ.ġ. (17) adlı çocuk yaralandı.
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısı ile 15 ġubat günü Diyarbakır'da
yapılmak istenen yürüyüĢ sonrası çıkan olaylarda 51 kiĢi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Bodakçı adlı avukatın
durumunun ağır olduğu belirtildi.
15 ġubat günü, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hakkâri'de yapılan gösterilere
yapılan müdahalelerle baĢlayan olaylarda, 9'u polis 17 kiĢi yaralandı.
Siirt‟in Kurtalan ilçesinde 20 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında PKK bayraklarının açılması ardından
polis kalabalığa müdahale etti. Müdahale sırasnda DTP'li Kurtalan Belediye BaĢkan adayı Necat Yılmaz baĢından
yaralandı.
ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi'nde 21 Mart gecesi gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti. Çıkan
çatıĢmalarda bir polis memuru yaralandı.
21 Mart günü Ġstanbul‟da KazlıçeĢme Meydanı‟nda yapılan Newroz kutlamasının ardından dağılan kalabalığa polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Nesim Akıncı yaralandı.
21 Mart günü Hakkâri‟de gerçekleĢtirilen gösteriye müdahale eden polis ekiplerine göstericilerin taĢlarla karĢılık
vermesi üzerine 4 polis memuru yaralandı.
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde 21 Mart akĢamı yapılan kutlamaya kolluk güçlerinin gaz bombalarıyla yaptığı
müdahalede S.O. (9) isimli çocuk gaz bombası kapsülünün çarpması sonucu gözünden yaralandı.
Ağrı'da seçimlere hile karıĢtığı gerekçesiyle 29 Mart yerel seçimleri sonrası çıkan olaylarda DTP'li Ġl Genel Meclis
Üyesi Seyithan Akkaya ağır yaralandı. Akkaya, yolların kapalı olmasından dolayı 2 Nisan günü özel araçla Patnos
Ġlçesi'ne götürüldü.
4 Nisan günü ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟nde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın doğduğu köye giderek “60. doğum
günü” kutlaması yapmak isteyen ve aralarında DTP‟li milletvekilleri ve belediye baĢkanlarının da bulunduğu 5 bin
kiĢiye polis ve jandarma tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında 60 kiĢi yaralandı.
Müdahale sırasında yaralanan 11 kiĢi 5 Nisan günü taburcu edildi.
4 Nisan 2009‟da Abdullah Öcalan‟ın doğum günü olması nedeniyle ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nden Halfeti Ġlçesi‟ne
yürüyüĢ yapmak isteyen gruba kolluk güçlerinin müdahale ederek 2 kiĢinin ölmesini 6 Nisan günü Hakkâri‟de
protesto eden kalabalığa polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 12 kiĢi yaralandı.
13 Nisan günü Arnavutköy Ġlçesi‟nde baĢlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına plastik
mermilerle müdahale eden kolluk güçleri müdahale etti. Jandarmanın plastik mermi kullandığı müdahale sırasında
30 kiĢi yaralandı.
Ümraniye‟de 14 Nisan günü, Yerel seçimler öncesi Kocatepe Mahallesi‟nde bazı vatandaĢların mevcut binalarına
kaçak katlar çıktığı, bazılarının da kaçak bina inĢa ettiği bilgisi üzerine bu yapılar için yıkım kararı çıkartıldı. Mahalle
halkı yıkıma direnince zabıta ve polislerle çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢma sonucu 6 kiĢi yaralandı.
16 Nisan günü Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde baĢlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına
kolluk güçleri cop, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Çıkan olaylarda 60 kiĢi yaralandı.
23 Nisan günü Hakkâri'de, DTP operasyonunu protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere polisin müdahale
etmesiyle baĢlayan olaylarda 3 ağır 7 kiĢi yaralandı. Durumu ağır olan 3 kiĢinin yapılan ilk müdahaleden sonra
Van'a sevk edildi.
28 Nisan günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, DTP'ye yapılan baskıları protesto etmek amacıyla yapılan protesto
gösterisine polisin müdahalesi sırasında kullanılan biber gazlarından birinin bir evin penceresinden içeri girmesi
sonucu evde bulunan 4 kiĢi gazdan etkilenerek Cizre Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.
Ankara‟da Sıhhıye Meydanı‟nda gerçekleĢtirilen 1 Mayıs kutlamalarında meydana giriĢi sırasında üst araması
yapılmasını kabul etmeyen Halkevleri üyelerinin protestosuna kolluk güçleri havaya ateĢ açarak müdahale etti.
Çıkan arbedede 15‟i polis memuru toplam 16 kiĢi yaralandı.

140

YAġAM HAKKI |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

1 Mayıs 1978‟de Takim Meydanı‟nın iĢçilere yasaklanmasının ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı‟nda yapılan
ilk kutlamalarla ilgili açıklama yapan Ġstanbul Valisi Muammer Güler, 21‟i polis memuru toplam 41 kiĢinin
yaralandığını açıkladı.
9 Mayıs günü Mersin‟de, özelleĢtirilen Mersin Limanı‟nın yükleme, boĢaltma ve nakliye iĢlerini yapan AKAN-SEL
Nakliyat‟ta çalıĢan 192 iĢçinin iĢten atıldıktan sonra iĢyeri önünde 125 gündür sürdürdüğü eyleme destek vermek
isteyen öğrenci grubuna polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 kiĢi yaralandı.
Ġstanbul AltınĢehir‟de 14 Mayıs günü, Güvercintepe Mahallesi‟nde "ruhsatsız" binaları yıkma giriĢimlerine direnen
mahalle sakinlerine polis ekipleri biber gazının yanı sıra panzerlerden renklendirilmiĢ su da sıkarak müdahale etti.
Müdahale sırasında gaz bombalarından biri Tepe Ġlköğretim Okulu‟nun bahçesine düĢtü. Dersteki öğrenciler
gazdan etkilenerek gözyaĢları içinde bahçeye
çıktı. Okula giden aileler fenalık geçiren
DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, İstanbul
çocuklarını kucaklarına alarak olay yerinde
Altınşehir‟de 14 Mayıs 2009 tarihinde yapılan yıkımlar
bekletilen ambulanslara taĢıdı. BaĢka bir gaz
esnasında yaşanan olaylara ilişkin bir sonu önergesi
bombası ise, bir apartmanın üçüncü katındaki
verdi. Soru önergesini, İçişleri Bakanlığı adına İstanbul
daireye isabet etti. Daierede bulunan ve gazdan
Valisi Muammer Güler yanıtlandı. Güler, Altınşehir
etkilenerek fenalaĢan anne ile bebek hastaneye
Osmanlı Caddesi'nde yapılan yıkımlar için sabaha karşı
kaldırıldı. Anne ile bebeğini evden çıkaran
05.30 sıralarında güvenlik önlemi alındığını, ancak bu
Fahrettin Keskin, “Eve girdiğimde yoğun
saatte vatandaşların da toplanmaya başladığı bildirdi.
dumandan odaları göremiyordum. BeĢikteki
Güler, toplanan vatandaşların Başakşehir İlçe Emniyet
bebeği kucağıma alıp dıĢarı çıkardım” dedi.
Müdürlüğü ek hizmet binasına doğru yürüyüşe geçtiği ve
binayı taşladığını savunarak, olaya 'illegal örgüt
2 Haziran günü Ġstanbul'da, ulaĢıma yapılan
mensuplarının' karıştığını ileri sürdü. Vali Güler, 'duyarlı
zammı protesto etmek amacıyla Taksim
vatandaşların kendilerine istihbarat verdiğini' de ileri
Tramvay Durağı'nda bir araya gelerek Ġstanbul
sürerek şunları belirtti: 'Bu esnada, mahalle sakinleri ile
Büyük ġehir Belediyesi'ne (ĠBB) bisikletle
alakası olmayan illegal örgüt mensuplarının olay
gitmek isteyen Halkevleri üyelerini
polis
mahallinde bulunan topluluğun içine girerek, 'yıkımın
“YürüyüĢünüz kanuni değildir” gerekçesiyle
devam edeceği, kendi oturdukları evlerin de yıkılacağı'
engellendi. Yürümekte ısrar eden eylemciler ve
şeklinde halka karşı propaganda amaçlı telkinlerde
polis arasından kısa süreli yaĢanan arbedenin
bulundukları yönünde, duyarlı vatandaşlarımız tarafından
ardından Halkevi üyeleri oturma eylemi yaptı.
görevli ekiplerimize istihbari bilgiler ulaştırılmıştır.
YaklaĢık 1 saat sonra, eyleme katılmadığı halde
Provokatif eylemde bulunan illegal örgüt mensuplarının
çevreden destek verenlerden Mehmet TokuĢ
kışkırtmaları ile mahalle sakinleri çeşitli sloganlar atarak
adlı emekli bir vatandaĢın 'Ben sizinleyim ve
olayların büyümesine neden olmuşlar, olayların
yürümek istiyorum' demesi üzerine yürüyüĢe
devamında emniyet güçleri tarafından yapılan ikazları
geçen eylemcilere polis sert müdahalede
dikkate almayarak emniyet güçlerine karşı taşlı, sopalı ve
bulundu. Polislerin cop ta kullandığı eylemde,
molotofkokteylleriyle saldırılarda bulunmaya devam
30 kiĢi tartaklandı.
etmişlerdir.' Vali Güler, 'orantısız şiddet' kullandıkları
gerekçesiyle yoğun eleştirilere neden olan polisleri de
3 Haziran günü Van‟da, KESK'e yönelik
savunarak, söz konusu müdahalenin Polis Vazife ve
gözaltıları ve tutuklamaları protesto etmek için
Salahiyetleri Kanunu'na (PVSK) uygun olduğunu
meĢaleli yürüyüĢ düzenlemek isteyen kamu
savundu. Vali Güler verdiği cevapta, polisin saldırılara
emekçilerine polis gaz bombaları ve coplarla
karşı kendisini savunduğunu ileri sürerek, 'Ayrıca ilimiz
müdahale etti. Müdahale sonucunda Tüm-BelBaşakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Tepe
Sen ġube BaĢkanı Selim Bozgyiğit ile 19 kiĢi
İlköğretim Okuluna emniyet güçleri tarafından hiçbir
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
surette gaz bombası atılmamıştır' iddiasında bulundu.
(DİHA-26.07.09)
Milli Eğitim Bakanlığıyla görüĢmek ve toplu
sözleĢme taleplerini iletmek için dört ilden yola
çıkıp 5 Haziran günü Ankara'da buluĢan EğitimSen'lilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında 10 kiĢi yaralandı. Saldırıda gözlerinden yaralanan Eğitim Sen
Ankara 2 Nolu ġube Üyesi Dengiz Sönmez ise Atatürk Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Öğretmen Dengiz
Sönmez‟in polis müdahalesi sonrası görme yetisini %20 oranında kaybederken Ağustos ayında 5. ameliyatını
geçireceği öğrenildi.
3 Temmuz günü sendikalarını değiĢtirmeleri yönünde kendilerine baskı yapıldığı gerekçesiyle Kocaeli BüyükĢehir
Belediyesi önünde eylem yapan belediye iĢçilerine polis ekiplerinin biber gazı ve copla müdahale etmesi sonucu 2
iĢçi yaralandı.
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20 Temmuz günü ġanlıurfa‟da, Yenice Semti‟nde bulunan ruhsatsız yapıların yıkımına karĢı çıkan yurttaĢlara
polisin göz yaĢartıcı biber gazıyla müdahalede bulunması üzerine çıkan olaylarda 3 kiĢi yaralandı.
23 Temmuz günü Ġzmir Konak Meydanı'ndaki belediye binası önünde öğrenim harcı zamlarını protesto eden
öğrencilerin imza kampanyası ve halkı bilgilendirme gerekçesiyle çadır kurmak istemesi üzerine polis 30 öğrenciye
biber gazı ve copla müdahale etti. Kelepçelenerek gözaltına alınan öğrenciler polis otobüsünde de dövüldü.
3 Ağustos günü Ġzmir‟de, KarĢıyaka Belediyesi'nin iĢten çıkardığı ve iĢyerinde eylem baĢlattıkları için Haziran'da
polis zoruyla dıĢarı çıkarıldıkları için eylemlerine iĢyeri önünde devam eden Kent A.ġ. iĢçilerine polis
müdahalesinde 3'ü ağır 6 iĢçi yaralandı. Durumu ağır olan Ramazan Aksu, Bülent ErmiĢ, Mustafa Durmaz, Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 Ağustos günü Kocaeli‟nin Gebze ilçesinde, Toplu ĠĢ SözleĢmesi'nde doğan hakları için Ankara'ya düzenlenen
yürüyüĢ için Ġstanbul'dan hareket eden KESK üyelerinin Gebze giriĢinde otobüslerden inerek gerçekleĢtirmek
istediği yürüyüĢe polis müdahale etti. Müdahalede Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Zübeyde Kılıç‟ın da aralarında
bulunduğu 6 kiĢi yaralandı.
5 Eylül günü UĢak‟ta, iĢten çıkartılan iĢçilerin Cumhuriyet Meydanı‟nda yaptıkları eyleme polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu bir kiĢi yaralandı.
16 Eylül günü Niğde‟de, Niğde Ġl Özel Ġdaresi‟nin UlukıĢla‟nın Porsuk köyünde bulunan Porsuk sulama göletinin
altındaki araziyi Bolkar dağlarında altın çıkarmaya hazırlanan GümüĢtaĢ Madencilik‟in siyanür havuzu yapması için
ihale yapmasını Niğde Ġl Özel Ġdaresi‟nin önünde protesto eden köylülere polis biber gazıyla müdahale etti.
Müdahale sonucu biber gazından etkilenen 50 kiĢi Niğde Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.
18 Eylül günü Kırklareli‟nde, Gazi Osman PaĢa Barınma ve Kabul Merkezi‟nde çıkan yangının ardından çıkan
olaylara kamp yetkilileriyle polis ekiplerinin coplu ve biber gazlı müdahalesi sonucu 7 mülteci yaralandı.
Ġstanbul‟da 6 Ekim günü, IMF ve Dünya Bankası toplantılarını Harbiye Semti‟ndeki Kongre Vadisi önünde protesto
etmek isteyen yaklaĢık 7500 kiĢiye kolluk güçleri Taksim Meydanı‟nda silah, plastik mermi, cop, biber gazı, tazyikli
ve boyalı su ile gaz bombasıyla müdahale etti. Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġubesi, müdahale esnasında
ikisi ağır olmak üzere 30 kiĢinin yaralandığını belirtti.
9 Ekim günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde yapılan gösterilere müdahale eden polis, Silopi Belediyesi Ġtfaiye binasına
gaz bombası attı. Atılan gazdan zehirlenen itfaiye iĢçileri Mahmut Olgun, Bilal Araka ve Mehmet AĢur Silopi Devlet
Hastanesi Acil Servisi‟ne kaldırıldı.
9 Ekim günü Mersin'de, Merkez Akdeniz Ġlçesi Yenipazar Mahallesi'nde Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkarılıĢının
yıldönümü nedeniyle gerçekleĢtirilen protesto gösterilerine müdahale sırasında baĢına gaz bombası isabet eden
Ercan Sağlam yaralandı. Sağlam, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.
9 Ekim günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılıĢının yıldönümü
nedeniyle baĢlayan gösteriler sırasında 2'si polis 5 kiĢi yaralandı. Yaralılardan DilgeĢ Aslan Van'a sevk edildi.
9 Ekim günü Van'da, il merkezinde gerçekleĢtirilen protesto gösterileri sırasında Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde
bulunan bir taziye evine atılan gaz bombası nedeniyle 2 kiĢi yaralandı.
13 Ekim günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, Osmangazi Mahallesi‟nde gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını
protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonucunda bir çocuk
yaralandı.
30 Kasım günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde, “Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki koĢullarının
ağırlaĢtırılmasını protesto eden” kitle ile polisler arasında yaĢanan çatıĢmalarda 6 kiĢi yaralandı.
5 Aralık günü Siirt‟te, Ulus Mahallesi'nde bir araya gelen ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını
protesto eden gruba polis gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalede 5 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı.
6 Aralık günü Siirt'te, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına dikkat çekmek amacıyla DTP tarafından
düzenlenen yürüyüĢe polisin müdahale etmesi üzerine baĢlayan olaylarda 21 kiĢi yaralandı. Polis, olayları izleyen
tüm gazetecilerin görüntü ve fotoğraflarına el koydu. Yerel yayın yapan DuruĢ Gazetesi Muhabiri Ġzetin Oktay'ın ise
fotoğraf makinesini kırdı.
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10 Aralık günü Van‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla Sebze Hali
yanından kent merkezine doğru düzenlenen yürüyüĢe polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylarda 3'ü polis olmak
üzere 4 kiĢi yaralandı.
11 Aralık günü Hakkari'de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla yapılan
basın açıklamasının ardından yapılan yürüyüĢe polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylarda 8 kiĢi yaralandı.
Ġstanbul‟da DTP‟nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasını protesto etmek amacıyla 13 Aralık günü yapılan
gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında sağ gözüne sert bir cisim çarpan B.K. (15) görme yetisini kaybetti.
Diyarbakır‟da 13 Aralık günü düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin cop, biber gazı ve basınçlı suyla
müdahale etmesi sonucu 3 kiĢi yaralandı.
TEKEL‟e bağlı bazı iĢyerlerinin özelleĢtirilmesine ve bazı iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerin sözleĢmeli olarak
çalıĢtırılmasına karĢı çıkan TEKEL iĢçilerinin 16 Aralık günü Ankara‟da Abdi Ġpekçi Parkı‟nda gerçekleĢtirdiği
eyleme polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında iki iĢçi kalp krizi geçirdi.
26 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, *BDP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla barikatlar
kurarak, gösteri yapan kitleye polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesiyle baĢlayan olaylarda 2'si
polis olmak üzere 6 kiĢi yaralandı.
27 ve 28 Aralık günlerinde Hakkari Yüksekova'da, BDP ve kapatılan DTP'ye yönelik yapılan operasyon ve
tutuklamalar sonrası çıkan olaylarda toplam 4 polis ve 15 vatandaĢ çeĢitli yerlerinden yararlandı.
29 Aralık günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik operasyonlara dikkat çekmek amacıyla yapılmak
istenen yürüyüĢe polisin müdahalesi sonrası çıkan olaylarda Hacı Nevaf ve Mehmet Duran adlı kiĢiler yaralandı.

XII.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Recai Yüksel ve Salih Hamurcu
10 ġubat günü Sakarya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde haber takibi yapan gazetecilere hastanenin özel
güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik görevlilerinin coplarla saldırdığı olayda Ġhlas Haber Ajansı Muhabiri
Recai Yüksel ile Cihan Haber Ajansı Muhabiri Salih Hamurcu yaralandı. Saldırıya uğrayan habercilerin Ģikayetleri
üzerine polis soruĢturma açarken ĠHA Muhabiri Recai Yüksel cop ile darp eden özel güvenlikçiyi arkadaĢları
hastaneden kaçırdı. Polis hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarına el koyarken polis hastanenin özel
güvenlikçilerinden 5 kiĢi gözetim altına aldı.
Serkan Durul
12 Temmuz günü Ġstanbul‟un Çengelköy Ġlçesi‟nde, oturdukları sitenin bahçesinde bulunan bir bankta baĢını eĢi
Semra Durul‟un dizine yatıran dizine Serkan Durul sitenin özel güvenlik görevliler tarafından "Uygunsuz
oturuyorsunuz" Ģekilnde uyarıldı. Çıkan tartıĢmada özel güvenlik görevlisi Serkan Durul‟u dövdü. Durul, saldırıyı
önce site yönetimine bildirdi. Ardından da Çengelköy Polis Merkezi'nde güvenlik görevlisinde Ģikâyetçi oldu.
Ġstanbul Barosu BaĢkanı Muammer Aydın ise olaya iliĢkin olarak, "Bu olay, insan hakları ihlali ve özel hayata
müdahaledir. Özel güvenlik, ahlak zabıtası kesilmiĢ" dedi.
Mehmet Kaval
9 Eylül günü Van‟da, Van Yüksek Ġhtisas Hastanesi'nde tedavi olan ve tedavisi bitmek üzere iken taburcu olmak
isteyen Mehmet Kaval (54) isimli vatandaĢın hastanede güvenlik elamanları tarafından tartaklandığı iddia edildi.
Kalp krizi sonucu rahatsızlanan ve hastanede anjiyo olan Kaval, hastaneden çıkmak istediği sırada oğluyla tartıĢan
güvenlik elamanların saldırısına uğradıklarını ve olaydan sonra Karakola giderek güvenlikçiler hakkında suç
duyurusunda bulunduğunu belirtti.
E.E.
12 Ekim günü Gaziantep‟te, ġahinbey Ġlköğretim Okulu 4‟ncü sınıf öğrencisi E.E. (9), girdiği markette okul çantasını
kontrol eden güvenlik görevlisinin çantada bisküvi, çikolata ve meyveli yoğurt bulması üzerine depoya indirildi, tek
ayak üzerinde durdurulup Ģınav çektirildi, kirli tuvalet temizlettirildi ve karanlık bir yerde 3 saat kapalı tutuldu. Daha
sonra bulunduğu yerden çıkarılıp yemek yedirilen Enes E, baĢka bir görevli tarafından ailesine teslim edildi.
Markete giden baba ġ.E, “Oğlumun çantasındaki yiyecekleri bir gün önce bakkaldan aldık. Çantasına da okulda
yesin diye annesi sabah koydu” dedi. Market görevlilerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlettiği ġeref E.,
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görüntülerdeki çocuğun oğlu Enes olmadığını, ona benzeyen bir baĢka çocuk olduğunu görünce, KarĢıyaka Polis
Merkezi‟ne giderek Ģikayetçi oldu.
Selvi Eylem Arı, Hakan Süer, Onur Aydın ve Erhan Altıparmak
Ġzmit‟te 17 Ekim günü, Carrefour SA Ġzmit alıĢ veriĢ merkezinde düzenlenen protesto gösterisini görüntüleyen Bizim
Kocaeli Gazetesi Muhabiri Selvi Eylem Arı, Show TV ve TV 41 muhabiri Hakan Süer, ĠHA Muhabiri Onur Aydın ve
Kocaeli Gazetesi Muhabiri Erhan Altıparmak, alıĢveriĢ merkezinin özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek
bir odaya kapatıldı. Vücutlarının çeĢitli yerlerinde darp alan gazeteciler daha sonra Karakola giderek Ģikayetçi
oldular ve hastaneden iĢ görememezlik raporu aldılar.
Ġsmail Çıtak
Samatya Eğitim AraĢtırma Hastanesi (Ġstanbul) önünde 30 Ekim günü meydana gelen ve bir ambulansın geçiĢini
engelleyen trafik sıkıĢıklığını görüntülemeye çalıĢan Zaman Gazetesi Muhabiri Ġsmail Çıtak, hastanede görevli
Ġsmet Yayla ve Harun Yeter adındaki iki güvenlik görevlisi tarafından boğazından tutularak darp edildi.

XII.8. Okulda ġiddet
K.K.
ġanlıurfa Eyyüp Nebi Mahallesi‟ndeki Doktor Cavit Özyeğin Ġlköğretim Okulu‟nda görevli öğretmen Mehmet D.,
tahtaya kaldırdığı 3. sınıf öğrencisi K.K.‟yi (9) sorduğu soruya doğru yanıt vermediği gerekçesiyle tokatladıktan
sonra tekmeledi. Daha önce de öğretmeni tarafından dövüldüğünü öne süren K.K., korkudan kimseye bir Ģey
söylemediğini belirterek, “Saçımı tutup kafamı tahtaya vurdu. Sonra ayağıyla bana vurdu. Zaten herkesi dövüyordu.
Beni dövdükten sonra, „Anne- babana söyleme‟ diye de tehdit etti” dedi. K.K. ile aynı sınıfta öğrenim gören sekiz
yaĢındaki kız kardeĢi ise “Öğretmenimiz herkese vuruyordu. O gün soru sordu bilmeyince üç tokat attı. Sonra
ayağından tekmeledi ve omuzlarından tutarak havaya kaldırdı. Hemen herkesi her gün dövüyordu. Biz
korkumuzdan kimseye söyleyemedik” dedi. Küçük kızın ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunurken; sözleĢmeli
öğretmenlik yapan Mehmet D.‟nin okulla iliĢiğinin kesildiği açıklandı.
A.Ç.
Van ili ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı Çelebibağ Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Ġlköğretim Okulu'nda okuyan A.Ç. (11)
isimli öğrenci, okulda sınıf öğretmeni Menaf KeleĢ tarafından dövüldüğünü iddia etti. Oğunun 19 ġubat günü akĢam
eve geldikten sonra kusma ve baĢ ağrısıyla hastaneye kaldırıldığını belirten Baba T.Ç., oğlunun öğretmen
tarafından odunla dövüldüğünü belirterek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
S.ġ.
5 Mart günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġsa ġen, oğlu S.ġ.‟nin Mehmet Akif Ersoy Lisesi 1. Sınıfı
öğrencisi olduğunu, 4 Mart günü okula giden oğlunun müdür tarafından “okula gelme seni görmek istemiyorum”
Ģeklinde hakaretlere maruz kaldığını, eve geri dönen oğlunun kendisine durumu anlattığını ve daha önce de okul
müdürü ve müdür yardımcısı tarafından defalarca dövüldüğünü aktardığını belirterek hukuki yardım talep etti.
U.Y.
10 Mart günü Ġstanbul‟un Bağcılar Ġlçesi‟nde bulunan ġükrü SavaĢeri Ġlköğretim Okulu öğrencisi U.Y. (14) ile sınıf
arkadaĢının kavgasını ayıran Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.A.‟nın U.Y.‟nin kafasını 3 kere sıraya vurduğu iddia
edildi. U.Y.‟nin aldığı darbelerle bayıldığı, sol gözü kapanan U.Y.‟yi ise okula çağrılan babasının hastaneye
götürdüğü bildirilirken, öğretmen M.A. hakkında idari iĢlem yapılmadı ancak baba ġ.Y. karakola giderek M.A.‟dan
Ģikayetçi oldu.
Ġ.B.
Kastamonu‟nun Hanönü Ġlçesi‟nde yaĢayan Kadir ġenel, zihinsel engelli çocuğu A. ġenel‟in öğretmeni Ġ.B.
tarafından darp edildiği iddiasıyla 16 Mart günü savcılığa Ģikâyet dilekçesi verdi. ġenel, aldığı darbeler nedeniyle
TaĢköprü Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan çocuğunun buradan Kastamonu Dr. Münif Ġslam Devlet Hastanesi‟ne sevk
edildiğini belirterek oğlunun kaburgalarında çatlak ve bir böbreğinde darbeye bağlı zedelenme olduğunu bildirdi.
S.S., E.T. ve O.B.
Bursa‟nın Orhangazi Ġlçesi‟ne bağlı Yeniköy Beldesi ilköğretim okulunda görev yapan Teknoloji Tasarım Öğretmeni
N.Ç.‟nin 18 Mart günü S.S. (11), E.T. (11) ve O.B. (11) isimli 3 öğrencisini feci Ģekilde dövdüğü iddia edildi. Boğaz,
baĢ ve bacaklarından yaralanan öğrenciler, aileleri tarafından tedavi için Orhangazi Devlet Hastanesi‟ne götürüldü.
Orhangazi Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ġbrahim Aydın, 3 öğrenciyi dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruĢturma
baĢlattıklarını söyledi. Veliler ayrıca jandarmaya Ģikayette bulundu.
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Ġstanbul‟un AtaĢehir Ġlçesi‟ndeki Türkiye Emlak Bankası AtaĢehir Lisesi‟nde okul müdürü U.Z.A.‟nın ders sırasında
sınıflara girerek saçı uzun olan erkek öğrencilerin saçlarını kestiği iddia edildi.
S.A.
Manisa‟nın Akhisar Ġlçesi‟nde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mart günü, arkadaĢları S.A.‟yı dövdüğü
gerekçesiyle okul müdürü Z.A.‟yı yürüyüĢle protesto etti.
34 öğrenci
ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟nde bulunan Gülyazı Hülya BaĢar Lisesi‟nde eğitim gören 34 öğrenci, okul müdürünün 26
Mart 2009‟da ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟nde DTP‟nin düzenlediği seçim mitingine katılarak zafer iĢareti yaptıkları
iddiasıyla kendilerini dövdüğünü iddia etti. DTP'nin düzenlediği mitingin konvoyunun okul önünden geçmesi
sırasında bahçeden dıĢarı çıktıklarını belirteren öğrencielerden K.E., o esnada dıĢarı çıkan öğrencilerin okul
müdürleri olan Özkan Tuğran tarafından dövüldüklerini ifade etti. YaklaĢık 34 öğrencinin müdür tarafında
tartaklandığına dikkat çeken K.E., “Mitingden bir gün sonra okul müdürü bizi yanına çağırdı ve dedi, 'siz neden DTP
konvoyuna katıldınız ve zafer iĢareti yaptınız' biz de katılmadığımızı söyledik. Ancak öyle söylememize rağmen
sopa, tekme ve tokatla bizi dövmeye baĢladı. Hatice adlı bir arkadaĢımızın kafasını öyle bir duvara vurdu ki
arkadaĢımız orada bayıldı” dedi. Jandarmanın okul önünde yaptığı çekimleri okul müdürüne getirmesinin ardından
müdürün 34 öğrenciyi yanına çağırdığını belirten öğrencilerden S.E. de, müdürün yanına gider gitmez, sopa, tekme
ve tokatla kendilerine saldırdığını ifade etti. Encü sopayla ellerine vurulduğundan dolayı yazı yazmakta
zorlandıklarını belirtti.
Ġ.A.
Bingöl ili Genç Ġlçesinde 2 Nisan günü, Ġnönü Ġlköğretim 6'ıncı sınıf öğrencisi Ġ.A.'nın desrte zilin çalmasıyla beraber
koĢarak dıĢarı çıktığı sırada çarptığı masayı yere düĢürmesi üzerine sınıfta bulunan Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Ünsal Geyik‟in AnkiĢan'a tokat attığı iddia edildi. Tokatın etkisiyle baĢını masaya çarpan Ġ.A., Genç Devlet
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. BaĢına iki dikiĢ atılan öğrenci daha sonra taburcu edildi.
K.K.
Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi Örnek Ġlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi K.K.‟nin (13), 10 Nisan günü Kürtçe Ģarkı
söylemek için izin istediği öğretmeni AyĢe Kök tarafından baĢının duvara vurularak darp edildiği ileri sürüldü. K.K.
olayı Ģöyle anlattı: 'Öğretmenim Kürtçe Ģarkı söyleyebilir miyim diye sorunca bana 'Gel buraya ben sana Kürtçe'yi
göstereceğim' dedi. Kızdığını anlayınca özür dileyerek yerime oturdum. 'Üçe kadar sayıyorum geleceksin buraya'
dedi. Öğretmenimin yanına gittim. Sen hangi Ģarkıyı söyleyeceksin diye sorunca hocam bir tane Bixwrîne diye bir
Ģarkı var dedim. Bunun üzerine 4 defa tokat attı bana. Yerime geçmek isteyince ensemden tutarak çekti, gömleğim
ve süveterim yırtıldı. Kaçmaya çalıĢtım. Sonra boğazımdan sıktı. Nefesim daraldı. Yüzüme doğru 4 tane yumruk
attı. Dudağım da patladı. 'Git Ģurada bekle' dedi. Ardından cebimden tuttu cebim de yırtıldı. Kafamı tutarak duvara
vurdu. Sonra benim gözlerimden yaĢ gelmeye baĢladı. Bir daha tuttu bu kez yere düĢtüm. DüĢtüğüm yerden
destek alayım derken hoca beni kaldırdı. Bu sefer kapıya vurdu. Suratımı ve kafamı duvara çarptım. DıĢarı çıktım,
tuvaletin oraya gidince tekrar yanıma geldi, 'Sen Kürtçe'yi sevmediğimi bilmiyor musun?' dedi. Ben de bilmiyordum
dedim. Orada da bana vurmaya devam etti. Ensemden tutarak beni Erkan hocanın yanına götürdü. Orada
'Babasını çağırın, gelsin alsın bunu' dedi.' BaĢının döndüğünü ve midesinin bulandığını ifade eden K.K.,
'Merdivenleri zor çıktım. Ondan sonra arkadaĢım geldi. Tuvaletin oraya düĢtüm. ArkadaĢım beni kaldırdıktan sonra
okulun arkasından atlayarak babama haber vermeye gitti. BaĢka bir arkadaĢım geldi ve hastaneye gittik'
dedi.Olayın ardından okula giden Baba Ġsmail K. ise Okul Müdürü Satı Mehmet ġimĢek ve okuldaki bazı yetkililerin
kendisine, 'Altı üstü bir tokat, olabilir, özür dilesin kapatın gitsin. Okulu deĢifre etmeye gerek yok' diyerek olayı
geçiĢtirmeye çalıĢtıklarını söyledi. Ġsmail K., konuĢtukları öğretmenlerin olayı gördüğünü ancak Ģahitlik yapmak
istemediğini belirtti. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürülen K.K.‟nin kaldığı Ģiddet hastane raporuyla belgelendi.
Ç.S., V.Ç., F.B.B., Z.Ö., Ġ.H.D., C.E., ġ.G., O.Ç., S.D., M.O.E., A.B.Ü., M.A.Ç., A.Ç. ve K.K.
28 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı çocuklar, Yunus Emre
Lisesi‟nde öğrenim gördüklerini, her pazartesi Ġstiklal marĢının defalarca okutulduğunu, soğukta bekletildiklerini,
kıĢın kazak, hırka ve kapüĢon türü giyecekleri giymelerinin engelendiğini, saç tıraĢını okul idaresinin dediği gibi
kesmelerine rağmen okul müdürünün sabah 06.00‟da hiçbir berber açık olmadığı halde kendilerini okula
almadığını, en son 100‟e yakın arkadaĢının saçını sakalını bahane ederek derse almayan Müdüre kendisini
valililiğe Ģikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, “Hiçbir Ģey yapamazsınız. Ġki polis çağırırız, ağzını burnunuzu
dağıtırlar” Ģeklinde tehditlerde bulunduğunu, kendilerini disipline vermekle ve okuldan atmakla tehdit ettiğini
belirterek yardım talep etti.
O.S.Ġ.
11 Mayıs günü Muğla‟nın Milas Ġlçesi‟nde, Milas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi O.S.Ġ.‟nin (17) derste
arkadaĢının cetvel kırdığı gerekçesiyle, bilgisayar öğretmeni A.Ö. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. ArkadaĢının
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cetvelini kıran O.S.Ġ., derste gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen A.Ö. tarafından tokatlanıp boğazı sıkıldı,
ardından sınıftan atıldı. Yediği dayağın sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen oğlunun kulağında, boynunda ve
kafasında darp izleri olduğunu anlatan anne Yıldız Ġ., 75. Yıl Devlet Hastanesi‟nden sağlık raporu alıp, Savcılık, Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne Ģikayet dilekçesi verdi. Milas Milli Eğitim Müdürü Arslan Ersoy da
öğretmen A.Ö. hakkında soruĢturma baĢlatıldığını açıkladı.
Cizrelioğlu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi bir çocuk
19 Mayıs günü Diyarbakır Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda protokolün halkı selamlaması
sırasında “zafer iĢareti yaptığı” iddia edilen bir öğrenci öğretmeni tarafından dövüldü. Sahada bulunan bir öğrenci
"Osman Abi" diyerek zafer iĢareti yapınca öğrencilere refakat eden bir öğretmen öğrenciyi saha kenarında bulunan
Ġl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulansın içine sokup dövdü edildi. Öğretmenin "Nerede olduğunu zannediyorsun"
diyerek bağırdığı duyulurken, ambulans görevlileri öğretmenin öğrenciyi uyardığını, ancak dövmediğini ileri sürdü.
Bu sırada çekim yapan gazeteciler ile öğretmenler arasında kısa bir gerginlik yaĢandı. Öğrencinin Cizrelioğlu Lisesi
9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
V.D.
Batman‟da 22 Mayıs günü, lise öğrencisi V.D. (16), ağabeyi A.D ile Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gelerek,
okul müdürü H.S ile müdür yardımcısı ve bir öğretmen hakkında kendisini dövdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda
bulundu. V.D. Ģu beyanda bulundu; “Biyoloji öğretmeni sınav yapacaktı. Sınav kağıdımı önüme koydum o esnada
öğretmen yanıma gelerek baĢka sıraya geçmemi istedi. Gitmek istemeyince zorla sınav kağıdımı alarak beni
sınıftan çıkardı. Sınav bitimi beni baĢka bir sınıfa götürdü ve öğrencilerin gözü önünde tekme tokat dövdü.” Bu
olayın ardından bu kez okul müdürü H.S, müdür yardımcısı ve biyoloji öğretmeni tarafından okul bahçesinde
dövüldüğünü iddia eden V.D, “Son ders ben okul bahçesindeydim. Bu kez okul müdürü H.S, müdür yardımcısı ve
biyoloji öğretmeni bana küfür edip 3'ü birden beni dövdü” dedi. Olayın ardından hastaneye giden V.D.‟ye 3 günlük
rapor verildi. Batman Milli Eğitim Müdürü ġerif Akboğa ise, olayla ilgili 2 müfettiĢin görevlendirildiğini açıkladı.
M.N.G.
22 Mayıs günü Van‟da, Mustafa Cengiz Ġlköğretim Okulu‟nda görevli Ġngilizce öğretmeni Ç.M.‟nin (30) habersiz
yazılı sınavı yapmasına itiraz eden öğrencisi M.N.G.‟yi (14) sınıfta dövdüğü ileri sürüldü. Okulda bulunan diğer
öğretmenler tarafından sakinleĢtirilemeyen Ç.M.‟nin çağrılan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
M.B.
21 Mayıs günü Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesi‟nde, E.A. isimli Uzman ÇavuĢ ilköğretim öğrencisi M.B.'yi öğrenim
gürdüğü ġehit Albay Galip Ekinci Ġlköğretim Okulu‟nun koridorunda dövdü. 23 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine
baĢvuruda bulunan Abdullah BaĢak da, oğlu M.B.‟nin okulda kavga ettiği O.A. adlı öğrencinin babası Erdem Ayday
tarafından dövüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. Abdullah BaĢak, müdürün kavga sonrası çocukları
barıĢtırdığını, ancak O.A.‟nın babasına haber verdiğini, Erdem Ayday‟ın görevde olduğu halde yanına iki asker
alarak okula asker kıyafetleriyle geldiğini, dıĢarıda beden eğitim dersleri olan öğrencilerden Umut diye bir öğrenciye
“git sınıftan M.A.‟yı çağır. „Okul müdürü seni çağırıyor‟ de” dediğini, bunun üzerine sınıftaki öğretmenin oğlunun izin
vererek oğlunu gönderdiğini belirtti. M.A. dıĢarı çıkar çıkmaz Erdem Ayday‟ın hiçbir Ģey demeden kendisine
saldırdığını, yumruklayıp kafasını duvara vurduğunu ve küfür ettiğini, “PKK‟nın piçleri, Öcalan‟ın piçleri” gibi sözler
söylediğini, olayı gören arkadaĢları ve öğretmenlerin kendisini zorla askerin elinden aldığını belirtti. M.A., daha
sonra müdürün odasına alındığını, askerin bu sefer müdür odasına gelip öğretmenlere hakaret etmeye baĢladığını,
okul müdürünnü emniyeti arayarak polis istediğini, gelen polisler tarafından Devlet Hastanesi‟ne götürüldüğünü
ifade etti. Müdahale eden okul yöneticileri ve öğretmenlerle de tartıĢan uzman çavuĢun öğrenciyi dövmesi ve
öğretmenlere bağırıp çağırması cep telefonuyla görüntülendi. Öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulunurken,
Savcılık olayla ilgili inceleme, Genelkurmay da araĢtırma baĢlattığını açıkladı. DTP Diyarbakır Milletvekili Gülten
KıĢanak olaya iliĢkin ĠçiĢleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Önerge Jandarma Genel Komutanlığı tarafından
yanıtlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın verdiği ve ĠçiĢleri Bakanlığı'nın imzalayıp KıĢanak'a ilettiği cevapta,
M.B.'nin kafasını duvara vurduğunu iddia edildi. 7.Kolordu Komutanlığı tarafından konu ile ilgili inceleme yapıldığı
belirtilen cevapta, görevli uzman çavuĢ ve erbaĢın görev yerini izinsiz terk ettikleri için haklarında gerekli yasal
iĢlemlerin yapıldığı, görevli bir erbaĢın da okul içerinse silahsız girdiği ve suça karıĢamadığı savunuldu. Olay
sırasında görgü tanıkları olarak bulunan ve daha sonra polisteki ifade veren öğretmenlerin ifadeleri dikkate
alınmayarak, uzman çavuĢun verdiği ifade doğru olarak kabul edildi.
H.D.
Iğdır Ticaret Lisesi müdür yardımcıları S.A. ve Y.G. adlı 2 öğretmen hakkında H.D. adlı öğrenciyi dövdükleri
iddiasıyla 26 Mayıs 2009‟da soruĢturma açıldı. Hastaneye götürülen H.D.‟nin diz kapaklarının altından ve kulak
bölgesinden darp edildiğinin belirlendiği ve öğrenciye 7 günlük “iĢ göremez” rapor verildiği öğrenildi.
E.Ç.
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27 Mayıs günü Ġzmir Konak‟ta, Turgut Reis Ġlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.‟yi (10) oje süren kız arkadaĢına güldüğü
gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen öğretmen E.Ö. (56) hakkında soruĢturma açıldı. Sınıf öğretmeni E.Ö., iddiaya
göre önce kulaklarını çektiği öğrenci E.Ç.‟yi tokatlayıp yumruk attı. Oğlunun yüzüyle kulağının arkasında oluĢan
morlukları gören anne D.Ç., polise baĢvurdu ve öğretmen hakkında Ģikayetçi oldu.
Çağlar Postallı
Malatya Ġnönü Üniversitesi öğrencisi Çağlar Postallı (19), 25 Haziran günü Ekonometri Bölümü BaĢkanı Doç. Dr.
Murat Karagöz tarafından dövüldüğünü ileri sürdü. Postallı, Ekonometri bölümünde araĢtırma görevlisi olarak görev
yapan kardeĢi Kadir Karagöz‟ü evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle Ģikayet ettiği için bu olayın meydana geldiğini
belirterek, 2 yıl önce “tarikatçıları boĢ kağıt dahi verse geçiriyor” iddiası kendisine cemaatçi görüntüsü verdiğini, söz
konusu hocanın sınavında çok az puan almasına karĢı geçtiğini ve bunun üzerine suç duyurusunda bulunduğunu
belirtti. O tarihten beri mezun olamayan Postallı, Ģu beyanda bulundu; “24 Haziran günü sınavıma Kadir Karagöz
girdi. Bu zoruma gitti bende rektörlüğe gittim ve Ģikayet ettim. Daha sonra çarĢamba günü Doç. Dr. Murat
Karagöz`ün odasına gittim. Tehditler savurmaya baĢladı bana, `Dilekçeni geri alacaksın, bu dilekçeyi almasan seni
mezun etmem` dedi.” Olay sırasında odasında iken gürültü üzerine darp olayını gördüğünü iddia eden Ġnönü
Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Kamil Durdu ise “Odamda otururken bir bağırtı duydum. Odanın
kapısı açıktı baktığımda Murat Karagöz`ün Çağlar Postallı`yı altında tekmelerken gördüm. Karagöz`ün `Seni
öldüreceğim` diye tehditler savurduğunu duydum” dedi. Vücudunun çeĢitli yerlerinde yaralar oluĢan ve darp raporu
alan öğrenci, kendisine Ģiddet uygulayan hocası hakkında suç duyurusunda bulundu.
D.K.
Bursa‟nın Orhangazi Ġlçesi‟nde 9 Ekim günü, Ali Tekin Ġlköğretim Okulu‟nda Öğretmen M.S.A.‟nın (53) kendisine
“lan” dediği gerekçesiyle öğrencisi D.K.‟yi (7) dövdükten sonra tuvalete kapattığı iddia edildi. Durumu öğrenen
D.K.‟nin babası M.S.A.‟yı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne ve Orhangazi Kaymakamlığı‟na Ģikayet etti. Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü‟nün de olayla ilgili idarî soruĢturma baĢlattı.
M.S.O.
Mersin‟de 26 Ekim günü, Candan Merzeci Ġlköğretim Okulu öğrencisi M.S.O. (13), sınıf öğretmeni H.E.‟nin göğsüne
tekme attığını ileri sürerek annesi ile birlikte karakola giderek H.E.‟den Ģikayetçi oldu. M.S.O.‟ya hastaneden “darp”
raporu verilirken öğretmen H.E. hakkında okul yönetimi tarafından inceleme baĢlatıldı.
M.K.
6 Kasım günü Kayseri‟de, Hürriyet Teknik Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi M.K. (14), okul koridorunda arkadaĢı ile
ĢakalaĢtığı sırada matematik öğretmeni F.Ç. tarafından tuvalette dövüldüğünü ileri sürerek dayaktan sonra epilepsi
nöbeti geçirdiğini iddia etti. Olayın ardından öğretmen F.Ç. hakkında adlî ve idarî soruĢturma açıldı.
S.P.
Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde 10 Kasım günü, DavutpaĢa Lisesi öğrencisi S.P. kavgaya karıĢtığı gerekçesiyle müdür
yardımcısının odasında iki öğretmen tarafından darp edildiğini iddia ederek Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp
Fakültesi Acil Servisi‟nden aldığı “darp” raporuyla beraber öğretmenlerden Ģikayetçi oldu. Ġstanbul Ġl Milli Eğitim
Müdürü Muammer Yıldız da olayla ilgili inceleme baĢlatıldığını belirtti.
B.A.
Isparta‟da 12 Kasım günü, Zehra Ulusoy Ġlköğretim Okulu öğrencisi B.A.‟nın öğretmeni Y.Y. tarafından “hiperaktif
olduğu” gerekçesiyle dövüldüğü iddia edildi. B.A.‟nin ailesi B.A. için verilen doktor raporuyla birlikte öğretmen Y.Y.
hakkında Ģikâyette bulunurken olayla ilgili açıklama yapan Isparta Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz öğretmen
Y.Y. hakkında inceleme baĢlattıklarını belirtti
Ö.F.P.
12 Kasım günü Ġstanbul‟un Ümraniye Ġlçesi‟nde, Zübeyde Hanım Ġlköğretim Okulu öğrencisi Ö.F.P.‟nin (10)
öğretmeni M.C. (38) tarafından dövüldüğü iddia edidli. Ö.F.P. olaya iliĢkin "Sınıfta herkesi dövüyor. Bazen tokat
atıyor, bazen de kalınkitaplarla baĢımıza vuruyor" Ģeklinde beyanda bulunurken, dayak iddiaları sonrası veliler
çocuklarını okula yollamadı ve Ümraniye Ġlçe Milli EğitimMüdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Ġ.Y.
Afyonkarahisar‟ın Çobanlar Ġlçesi‟nde 16 Kasım günü, Atatürk Ġlköğretim Okulu öğrencisi Ġ.Y.‟nin (10), spor
malzemesi parası getirmediği gerekçesiyle okulun beden eğitimi öğretmeni C.K. tarafından dövüldüğü iddia edildi.
AyĢenur G. ve Dilara G.
20 Kasım günü Sivas'ta, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinden AyĢenur G. (15) ve Dilara G.‟nin (15),
internetteki bir paylaĢım sitesinde mesleki derslerinden birine giren öğretmenleri Fatma B.'nin okulda bir gün önce
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düzenlenen eğlence programındaki davranıĢlarıyla ilgili yorumları nedeniyle, söz konusu öğretmenin aynı okulda
görev yapan eĢi Yılmaz B. tarafından darp edildikleri öne sürüldü. Numune Hastanesi'ne baĢvurarak beyin cerrahi
servisinde tedavi altına alınan 2 öğrenci, yaptıkları yorumun ardından ertesi gün öğretmenleri Fatma B.'nin
kendilerini tek tek müdür yardımcısının odasına çağırdığını ve üzerlerinin aranmasının ardından öğretmen eĢi
Yılmaz B.'nin kapıyı arkadan kilitleyerek cetvelle kendilerini darp ettiğini belirtti.
E.E.
Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde özel bir ilköğretim okulu öğrencisi E.E.‟nin (11) müzik öğretmeni C.K. tarafından darp
edildiği gerekçesiyle E.E.‟nin ailesi 9 Aralık günü C.K.‟den Ģikâyetçi oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.E.‟nin sol
bacağında darp izi tespit edilirken C.K. Marmaris Polis Merkezi‟ne gelerek konuyla ilgili olarak ifade verdi.
Kilimli Anadolu Lisesi Öğrencisi 30 Çocuk
10 Aralık günü Zonguldak‟ta, Kilimli Anadolu Lisesi Müdürü Münür Dilbaz‟ın, okulun kız voleybol takımının maçını
izlemek için dersten kaçan yaklaĢık 30 öğrenciyi bahçede tek sıra dizerek sopayla dövdüğü cep telefonu ile
görüntülendi. Dilbaz, aralarında kızların da bulunduğu öğrencilerin el, kol ve karın bölgelerine elindeki sopa ile
vurdu. Sopa ile vurulması sonucu sol eli moraran öğrencilerden M.A., akĢam eve gittiğinde durumu ailesine anlattı.
Ailesi tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen M.A.'nın sol elinde doku zedelenmesi tespit
edildi. Hastaneden rapor alan M.A. ve 4 arkadaĢı, aileleriyle birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na okul müdürü
hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatı üzerine de Zonguldak Ġl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi
ekipleri dayak iddiasıyla ilgili soruĢturma baĢlattı.

XII.9. ĠĢkence Davaları
Mustafa Kükçe
Ġstanbul Ümraniye‟de, 14 Haziran 2007‟de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınıp üç ayrı karakol gezdirildikten sonra
konulduğu cezaevinde ölen Mustafa Kükçe (24) ile ilgili Ģüpheli yedi polisin yargılanmasına Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde 9 Temmuz günü baĢlandı. Ġlk duruĢmaya, “Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek”ten
16 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan polislerden Talip Aksoy, Ahmet Altun ve Elvan Çakıcı katıldı, Ġkisi doğu
görevine atanan diğer dört Ģüpheli ise duruĢmaya gelmedi. ġikâyetçi olarak da, Mustafa Kükçe‟nin babası Adem ile
eĢi Sevda Kükçe ile ailenin avukatı Eren Keskin, hazır bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, „ölüme sebebiyet
vermek, iĢkence veya kötü muamele‟ suçları nedeniyle polisler aleyhine açılan davalardan farklı olarak Kükçe
davasındaki sanık polislere avukat tahsis etmedi. Bu nedenle, sanık polislerin ifadeleri avukatları bulunmadığı için
alınamadı. Polisler davanın bir sonraki duruĢması için avukat tutacaklarını söyledi. DuruĢmada baba Kükçe,
“Oğlumu iĢkenceyle öldürdüler. Cezalandırılmalarını istiyorum” derken, Sevda Kükçe de “Savcıdan da Ģikâyetçiyim.
EĢimi hastaneye götürebilirdi” dedi. Avukatları Eren Keskin de soruĢturmanın iki yıl sürdüğünü anımsatarak, “Her
gün savcılığa gidip yardımcı olabileceğimizi söylememize rağmen davanın açılması bu kadar uzun zaman almıĢtır.
Adli Tıp Raporu‟nda ve daha önceki raporda vücuttaki ekimozlar sabit olmasına rağmen dava açılmadı” dedi.
Davanın 20 Ekim günü görülen duruĢmasında söz alan Mustafa Kükçe‟nin avukatı Eren Keskin‟in sanık polis
memurlarından T.A.‟ya “Kükçe‟yi rahatsızlanınca neden hemen hastaneye götürmediniz?” yönündeki sorusuna
T.A. “tansiyon sorunu olduğunu söylediği için sıcaktan etkilendiğini düĢündüm. Eğer bana iĢkence yapıldığı
yönünde en ufak birĢey söyleseydi hemen hastaneye götürürdüm. Basiretimiz bağlandı” diye yanıt verdi. Sanık
polis memuru F.A. ise hastanede Mustafa Kükçe‟nin raporunu hazırlayan doktoru uyardığını söyledi. DuruĢmaya
gelmeyen diğer polis memurlarının ifadesinin bir sonraki duruĢmada alınmasına karar veren mahkeme heyeti
duruĢmayı erteledi.
Engin Çeber
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme getiren
basın açıklamasının ardından tutuklanan ve konulduğu Metris Cezaevi'nde gördüğü iĢkence sonrası 9 Ekim 2008
tarihinde hayatını kaybeden Engin Çeber‟in iĢkenceyle öldürülmesine dair davanın ilk duruĢması, 21 Ocak 2009
tarihinde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde baĢladı. Çeber'in ailesi için 800 vekalet dilekçesi sundu ve 200
avukat duruĢmaya girmek için adliyeye geldi. Yeterli büyüklükte salon ayrılmadığı için mahkeme heyeti, her bir
sanık ve Ģikayetçi için üç avukat sınırı getirdi. Davanın avukatlarından Taylan Tanay bu kararın adil yargılamayı
olumsuz etkilediğini belirterek "Daha büyük bir salon ayarlanabilir" dedi; itiraz edeceklerini söyledi. Davada 100
civarında da tanık var. Ses ve görüntü kaydı yapılan duruĢmada, Metris cezaevinde görev yapan ve tutuklu
yargılanan altı sanığın ifadesi alındı. Sanıklar Metris Cezaevi Ġkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ve infaz koruma
memurları Selahattin Apaydın, Murat Çise, Sami Ergazi, Nihat Kızılkaya, Yavuz Uzun suçlamaları reddetti.
Mahkeme tutuksuz sanıkların ifadesinin alınması için davayı 22 Ocak gününe erteledi. 22 Ocak günü görülen
duruĢmada BaĢgardiyan Yılmaz Aydoğdu, 6-7 Ekim tarihlerinde Çeber ve arkadaĢlarına yapılan kötü muameleyi
açıklığıyla anlattı. 2. müdür Fuat Karaosmanoğlu'nun düzenlediği tutanağın gerçeği yansıtmadığını söyleyen
Aydoğdu imzaları baskı altında attıklarını belirtti. Aslan, "dolayısıyla bunun Karaosmanoğlu'nun yaĢananlardaki
sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi. Tutuksuz sanıklardan cezaevi ikinci müdürü Yusuf Gayır, dava konusu olayın
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yaĢandığı belirtilen gece kendisinin nöbetçi olduğunu, bir olay yaĢanması halinde bunun kendisine bildirilmesi
gerektiğini ancak o gece hiçbir sorun yaĢanmadığını ileri sürdü. Gayır, o gece, cezaevine getirilen Çeber ve
arkadaĢlarını hiç görmediğini iddia etti. Cezaevi infaz koruma baĢmemuru Kadem Karadeniz ise, 1 Ekim 2008'de
sabah sayımından sorumlu olduğunu, "karantina" tabir edilen D3 koğuĢunun açık olduğunu görünce oraya gittiğini,
sayım için diğer tutuklular ayakta iken üç tutuklunun oturduğunu ve sayım için ayağa kalkmayacaklarını
söylediklerini anlattı. Karadeniz, koğuĢa girdiğinden ayrıldığı süreye kadar bu tutuklulara hiçbir müdahalede
bulunulduğunu görmediğini savundu. Çeber'in avukatlarından birinin, bu sırada bir elektrik kesintisi olup olmadığını
sorduğu Karadeniz, "Kısa bir süre elektrik kesintisi oldu ama hemen geldi" dedi. Jandarma eri Hüseyin Arslan,
Mahkeme Heyeti BaĢkanı Nesibe Özer'in "Tutanakta orantılı güç kullandık yazıyor. Doğru mu?" sorusu üzerine
Arslan, bunun bağırma Ģeklinde olabileceği yanıtını verdi. Jandarma Kıdemli BaĢçavuĢ Abdülkadir Öztekin, arama
yapılması için ısrar ettikçe Özgür Karakaya adlı kiĢinin direndiğini, bunun üzerine görevli jandarma erlerine Ģahsın
üzerini aramasını söylediğini ve masanın üzerinde duran copu da alarak oradan ayrıldığını öne sürdü. Hakime
Nesibe Özer'in "Bu anlattıklarınız arasında tutanakta yazan orantılı güç tarzı bir davranıĢ bulunmuyor. Orantılı güç
dediğiniz nedir?' diye sorması üzerine Öztekin, "Bağırdık. Üst soymayı orantılı güç olarak kastettik orada" cevabını
verdi. 23 Ocak günü görülen duruĢmaya tutuklu yargılanan ve olay tarihinde Cezaevi 2. Müdürü olan Fuat
Karaosmanoğlu ve infaz koruma memurları Sami Ergazi, Nihat Kızılkaya, Yavuz Uzun, Sebahattin Apaydın, Murat
Çise getirildi. Tutuzkusuz yargılanan kiĢilerle Çeber'in babası Ali Tekin ve ablası ġerife Çeber'in yanı sıra Çeber'le
birlikte gözaltına alınan Aysun Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya da ifade verdi. Gözaltına alınırken, polis
otosunda, karakolda sürekli polislerin fiziki ve sözlü müdahalesine maruz kaldıklarını anlatan Baykal, Gün ve
Karakaya Metris cezaevindeyse özellikle sayım esnasında gardiyanlar tarafından demir ve sopalarla dövüldüklerini
söylediler. Çeber‟in fiziksel Ģiddet gördüğünü söyleyen infaz koruma baĢmemuru Yılmaz Aydoğdu‟nun ardından
infaz koruma memuru Öncay Bozo da, benzer bir ifade verdi. Bozo, ifadesinde 1 Ekim 2008 tarihinde gece
nöbetçisi olduğunu, sabah sayım esnasında koğuĢ kapısını kendisinin açtığını söyledi. "Kendisiyle birlikte koğuĢa
giren Yavuz Uzun adlı görevli tutuklulara kurallara uyması konusunda 'nasihat' verdiğini" aktaran Bozo "Tutukluların
sayım vermemekte ısrar ettiler bu nedenle bende tutanak tutulmasını söyledim” dedi. Tutukluların oturdukları
sandalyelerin çekildiğini, tutukluların yere düĢtüğünü, sonra bir kiĢini maĢrapayla tutukluların üzerine su döktüğünü
ifade eden Bozo, Mahkeme baĢkanının "elektrik kesintisi olup olmadığıyla ilgili sorusuna "hayır" yanıtı verdi. Bozo,
müdahil avukatlardan Selçuk Kozağaçlı'nın "elinde kol demiri ya da sopa ile koğuĢa giren siz miydiniz?" sorusuna
da "Murat Çise'nin elinde sopa gördüm. Neden var diye sordum. O da sigortaları kaldırmak için getirdiğini söyledi,
fakat koğuĢ içinde sigorta bulunmuyordu" dedi. Bozo sayım sonrası ise en son kendisinin koğuĢtan çıktığını ve kapı
aralığında gördüğünü sopayı ve salıp çöpe attığını belirtti. Müdahil avukatların üç kiĢinin daha tutuklu yargılanması
yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Bozo'nun "iĢkence yapmak" suçlamasıyla yargılanabileceği
gerekçesiyle bir sonraki duruĢmada Barodan avukat istemesine karar verdi. DuruĢmaya gelmeyen sanık 13 polisin
zorla getirilmesine karar veren Mahkeme Çeber'in tutuklu olarak kaldığı Metris Cezaevi'ndeki güvenlik kamerası
görüntülerinin de duruĢma salonunda, LCD ekranda izlenmesine hükmetti. 4 Mart günü görülen duruĢmada ise
“eziyet" suçlamasıyla yargılanan 13 polis sorgulandı. Çeber ailesinin avukatı Taylan Tanay, duruĢma sırasında
polislerin çapraz sorgu sırasında avukatlara küçük adlarıyla hitap ettiğini, hakaret ettiğini, sorular karĢısında
güldüğünü; ayrıca sürekli olarak duruĢmanın gidiĢatına müdahale ettiğini belirtti. Tanay, bunun üzerine, daha önce
söz alan müdahilleri susturduğunu söylediği Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin polislere müsamahakar
davrandığını, dolayısıyla mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini dile getirmelerinin ardından, mahkeme heyetinin
çekilme kararı verdiğini bildirdi. Çekilme kararını bir üst mahkeme olan Bakırköy 15. Ağır Ceza değerlendirecek.
Mahkeme davanın aynı mahkemede sürmesine ya da yeni bir mahkeme kurulmasına karar verebilir. Mahkeme,
Metris Cezaevi'ndeki kamera sistemine elle müdahale edilmesi sonucu kaybolan görüntü kayıtlarıyla ilgili ayrıca bir
soruĢturma açılmasını da kabul etmedi. Avukatlar, Çeber'e iĢkence yapıldığı sırada, 7 Ekim tarihli kamera
kayıtlarında görünen infaz koruma memuru Selahattin Apaydın için cezaevi yönetiminin düzenlediği, o gün izinde
olduğunu gösterir belge için de soruĢturma açılmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti. 15 Nisan günü
görülen duruĢmada Ġstinye ġehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'ndeki ve Metris Cezaevi'ndeki kamera kayıtları
mahkemeye ulaĢtı. Üç bilirkiĢinin polis merkezine ait 17 CD'lik, cezaevine ait 8 DVD'lik görüntüleri inceleyip bir ay
içinde raporlarını hazırlayacak. Mahkeme görüntülerin kopyalarının avukatlara dağıtılmasına da karar verdi.
DuruĢmada ayrıca, Çeber'le birlikte B-8 numaralı koğuĢta tutulan iki sanık dinlendi. Daha önce "görmedik" diyen
tanıklar, bu duruĢmada hâlâ cezaevinde oldukları için can güvenliklerinin olmadığını, ancak tahlie olduktan sonra
konuĢabileceklerini söyledi. 8 Haziran günü görülen duruĢmada tanık ġükrü Zeren "Çeber'i döven gardiyanların
diğer mahkumlara 'Bu Ģekilde davranırsanız böyle cezalandırılırsınız' dediğini" söyledi. DuruĢma hakkında bianet'e
bilgi veren Çeber'in avukatlarından Oya Aslan "Tanıkların can güvenliğinin sağlanmamasının davayı olumsuz
etkilediğini ve adaletin sağlanmasını engellediğini" dedi. Bazı sanıkların duruĢmaya katılacağını beklediklerini,
ancak gelmediklerini de söyleyen Aslan, bu kiĢilerin 22 Temmuz'daki duruĢmaya polis zoruyla getirilerek
dinleneceklerine karar verildiğini de aktardı. Bu sanıklar arasında Ġstinye Karakolunda iĢkence gördükten sonra
götürüldüğü Ġstinye Devlet Hastanesi'nde Çeber'le ilgilenen doktor da bulunuyor. 22 Temmuz günü görülen
duruĢmada tanıklardan Murat Gevrek ve Kıyasettin ġakiroğlu Çeber'in 6 Ekim ve 7 Ekim 2008'de dövüldüğünü,
baĢgardiyan Selahattin Apaydın'ın "olayları hızlandıran kiĢi" olduğunu bildirdi. ġakiroğlu, sayım için ayağa
kalkmayan Çeber'in dövülmesinin ardından, cezaevinin ikinci müdürü Fuat Karaosmaoğlu'nun "Böyle davrananlar
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böyle cezalandırılır" dediğini de söyledi. Gevrek, Çeber'in koğuĢa geldiği gün yorgun ve halsiz, üzerinin de ıslak
olduğunu gördüğünü, polislerin askere teslim ederken, "Bunlar terörist" demiĢ olduğu için askerlerin dövdüğünü
aktardı. Aslan, Çeber ve onunla birlikte iĢkence yapılan arkadaĢları Özgür Karakaya ve Cihan Gün'ün cezaevinin
geçici koğuĢunda kendilerinin suyla ıslatıldığı bilgisini verdiğini anımsattı, Gevrek'in ifadesin in bunu da
doğruladığını söyledi. Çeber'in cezaevinden yazdığı ama hiç gönderemediği mektubu ayakkabısında saklayıp daha
sonra Adalet Bakanlığı müfettiĢlerine veren Ahmet Aksu, Çeber ailesinin avukatlarının, mektubu neden saklama
ihtiyacı duyduğunu sorması üzerine, "BaĢka çarem yoktu, gardiyanlar görse miydi" diye yanıtladı. Çeber mektupta
dövüldüklerini, ağrıları olduğunu, hastaneye ve revire çıkarılmadıklarını anlatıyordu. Çeber ve arkadaĢlarını
Ġstinye'deki polis merkezindeyken gören, Ġstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden Ömer Kavili de, ifadesinde
polislerin Karakaya'ya üst araması bahanesiyle fiziksel Ģiddet uyguladığını, Çeber'in diğer arkadaĢı Aysu Baykal'ı
da yerde baygın yatarken gördüğünü anlattı. Çever ailesinin avukatlarından Oya Aslan, duruĢmaya getirilen
kayıtların polis merkezindeki iki kameradan yalnızca birinin görüntülerini içerdiğini belirterek "Bu görüntüler de
dağınık ve tekrarlar içeriyor. ĠĢkencenin asıl gerçekleĢtiği bölümü kaydeden kameranın görüntüleriyse yok. Bütün
bunlar bize görüntülerle oynandığını gösteriyor "dedi. Aslan, var olan kayıtlarda bir polisin kamerayı iĢaret ederek
bir baĢka polise "Bu kamera kaydediyor mu" diye sorduğunun, sonra da görüntü alanının dıĢına çıktığının
görüldüğü bilgisini de verdi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruĢmaya görüntüleri inceleyen bilirkiĢinin
verdiği rapor da, iĢkencenin gerçekleĢtiği tarihe ait kayıtların silinmiĢ olduğunu saptıyor. Davanın 5 Ekim günü
görülen duruĢmasında, bir önceki duruĢmanın kamera kaydı yapılmadığı için aynı yargılama tekrarlandı.
DuruĢmada Engin Çeber‟le aynı koğuĢta kalan tanık Ahmet Aksu gardiyanların Engin Çeber‟i dövdüğünü söyledi.
DuruĢmada söz alan tutuklu sanık Fuat Karaosmanoğlu, masum olduğunu ileri sürerek “mahkeme hipnoz ya da
ilaçla tekrar ifademi alabilir, ben kendimden eminim” dedi. Mahkeme heyeti bu Ģekilde bir ifade alma biçiminin
olmadığı gerekçesiyle sanığın bu talebini reddederek bir sonraki duruĢmayı erteledi. 16 Kasım günü görülen
duruĢmada, Bakırköy Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı‟nın, Bakırköy 14. Ağır Ceza
Mahkemesi BaĢkanlığı‟na, Metris Cezaevi‟nde meydana gelen olay ile ilgili olarak Adalet BaĢmüfettiĢi Mustafa
Güntin ve Adalet MüfettiĢi Ġsmail Tandoğan imzalı, “Ġnceleme ve SoruĢturma Raporu ile Disiplin Kararı” ile ilgili
gönderdiği yazı ele alındı. Hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcısı Mustafa Adagül, Cumhuriyet
BaĢsavcı Vekili Mehmet Salih Sol, Cumhuriyet BaĢsavcıları Ali Savari, Cevdet Doğan, Remsi BaĢkaya hakkında,
“soruĢturma yapılmasına yer olmadığı” görüĢü bildirildi. Ġnfaz ve koruma baĢmemurları Yavuz Uzun, Nevzat Kayım,
Selahattin Apaydın, Nihat Kızılkaya ile infaz ve koruma memurları Murat ÇiĢe, Mehmet Polat, Öncay Bozo ve Sami
Ergazi hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 125/E-g maddesi uyarınca, “devlet memurluğundan
çıkarma cezası”nın uygulanması istendi. Raporda ayrıca Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü Halil
Ġbrahim Demir ile 2. müdürler Yusuf Gayır, Fuat Karaosmanoğlu ve Nuri Atalay ile altı infaz ve koruma baĢmemuru
ile 35 infaz ve koruma memuru hakkında da “kınama cezası” uygulanması istendi. Kurum doktoru Yemliha
Söylemez hakkında da “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası”nın istendiği raporda Yusuf Gayır, Fuat
Karaosmanoğlu, Yemliha Söylemez, Turan Günaydın, Nevzat Kayım, Selahattin Apaydın, Nuri KeleĢ, Nihat
Kızılkaya ile 11 infaz ve koruma memurunun, “idarî bir tasarrufla yerlerinin değiĢtirilmesi” görüĢü bildirildi.
DuruĢmada ayrıca 10 tanık dinlendi. Tanıklardan Engin Çeber‟in koğuĢ arkadaĢı Murat Gevrek, “Engin sayım için
kalkmayınca 15 gardiyan bizi dıĢarı çıkarttıktan sonra Engin‟i dövdü. Daha sonra Engin karantinada kaldığı sırada
üzerine bulaĢık suyu dökülüp, kapı mazgalları ile dövüldü. Dayaktan sonra Engin‟i 4 kiĢi ellerinden ve
bacaklarından tutarak revire götürdük. 45 dakika boyunca doktor bekledik. Doktor, „beyin travması geçiriyor‟ dedi.
Yanındaki görevli, „bu ölmüĢ‟ deyince paniğe kapıldık. Sonra „yok ölmemiĢ‟ dediler. Cezaevi müdürü „suçu
jandarmaya atalım‟ dediği için korkumdan ilk ifademde bunları söyleyemedim. Ama müfettiĢlere doğruları anlattım”
dedi. Tanık Gıyasettin ġakiroğlu ise “gardiyanlar dövdükten sonra koğuĢun kapısına gelen bir müdür „sayıma
kalkmayanın sonu bu olur‟ diye bağırdı. Son gün gardiyanlar sayıma kalabalık geldi. Dayak 5 dakika sürdü.
Kafasını duvara ve yatak demirlerine çarptılar” dedi. Bir baĢka tanık Cem Çelebi de “Engin‟le karantinada
beraberdik. Besbelli iĢkence görmüĢlerdi. Ġçerde gardiyanların kapı demiriyle ayaklarına vurduklarını gördüm. Engin
bana polisin ve jandarmanın da kendisine iĢkence yaptığını, söyledi” dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların
tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruĢmayı 13 Ocak 2010‟a erteledi.
Ġstanbul‟da gözaltında karakolda ve tutuklandıktan sonra cezaevinde gördüğü iĢkence ve kötü muamele sonucu 10
Ekim 2008‟de yaĢamını yitiren Engin Çeber‟in ve üç arkadaĢının gözaltında tutulduğu Ġstinye Polis Karakolu‟na ait
görüntüler 2 Ekim 2009‟da yayınlandı. Görüntülerden Engin Çeber‟in, Aysu Baykal‟ın, Cihan Gün‟ün ve Özgür
Karakaya‟nın bitkin oldukları anlaĢılırken kayıt yapan kameraya konuĢan Aysu Baykal‟ın “kamera açık diye
gülüyorsunuz. Yaptıklarınız iĢkencedir” dediği görüldü. Aysu Baykal konuĢmasında polis memurlarının karakolda
iĢkence yapmadıklarını ispatlamak için kamera kaydı yaptıklarını fakat kameranın olmadığı anda iĢkence ve kötü
muameleye maruz kaldıklarını ifade ederken kendisine soru sorulan Engin Çeber‟in ise çok bitkin olduğu ve sesinin
çıkmadığı görüldü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Aysu Baykal, görüntülerin karakolda
yaĢananların tamamını yansıtmadığını belirterek Ģu beyanda bulundu: “Dayak gözaltına alındığımız sırada yani
sokakta baĢladı. Polis arabasında devam etti. Sarıyer Muhsin Bodur Karakolu‟na götürüldük. Nezarete ve lavaboya
götürüldüğümüz sırada dayak yedik. Daha sonra Sarıyer AsayiĢ ġube‟ye götürüldük. Bir polis el kamerası ile bizi
kaydetmeye baĢladı. Ancak dayak attıkları zaman kamera kapatılıyordu. Sürekli tekme, tokat, kalın sopalar ve
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Engin Çeber‟in kemeriyle dayak yedik. Engin Çeber‟in kafasına tekmelerle vuruldu. Bu yüzden bizden daha bitkin
durumdaydı. Ramazan Ayı‟ydı. Polisler iftara giderken „Ġftarımızı sizinle açıyoruz‟ dediler. Sadece yemek yedikleri
sürede dayak yemedik. Sarıyer Adliyesi‟ne götürüldük. Ben ifade verirken Engin Çeber, Özgür Karakaya ve Cihan
Gür savcının kapısında bile dayak yediler”. Görüntüleri değerlendiren Engin Çeber ve arkadaĢlarının gözaltına
alınmasının ardından Ġstanbul Barosu tarafından görevlendirilen ve Sarıyer AsayiĢ Büro Amirliği‟ne giden avukat
Ömer Kavili görüntülerin eksik olduğunu ifade ederek Ģu beyanda bulundu; “Karakola gidince kendimi tanıttım
ancak hemen akabinde sıkıntıya uğratıldım. Ona rağmen sakin olmalarını sağlamaya çalıĢtım. Polis memurları ise
tam bir öfke içerisindeydi. Ġçeriye girdiğimde, kapının arkasında boĢ zemin üzerinde yerde yatmakta olan bir kadını
gördüm. Sol taraftaki odada da yere uzanmıĢ
vaziyette olan bir kiĢinin üzerinde 5–6 memur
ENGĠN ÇEBER’ĠN 6 EKĠM 2008’DE KALEME ALDIĞI
vardı. Memurlar, yerdeki kiĢinin bacağını ve
MEKTUP
kolunu katlamak ve bükmek suretiyle zor
“Merhabalar
kullanıyorlardı. Bu hususları tanık olarak
Size bu dilekçeyi Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
dinlendiğim geçen celsede Bakırköy 14. Ağır
Kurumu: 2 Nolu B- 8‟inden yazıyorum.
Ceza Mahkemesi‟nde anlatmıĢtım. Görüntülerde
Gerekçe: Ben ve özgür KARAKAYA - Cihan GÜL karĢılıklı olarak ağır hakaret edildiğine yer
AYSU BAYKAL 4 kişi 28.09.2008 tarihinde Görevli
veriliyor fakat benim orada olduğum süre
Memura Direnmek iddiasıyla tutuklanarak o günün
boyunca ve benim duyduğum kadarıyla
akşamı (Metris T Tipi Hapishanesine) getitirildik. ilk
gözaltındakiler küfür ve hakaret etmediler;
geldiğimizde askerin çırıl çıplak soyma saldırısından
sadece slogan attılar. Asıl çarpıcı olan,
başlayarak bizlere Özgür karakaya - Cihan Gül - Engin
Ģüpheliler doktor muayenesine götürüldükleri
ÇEBER‟e sopalarla saldırarak dayatmaları (?) buna
sırada orada üstünkörü yapılan iĢlemlerdir;
öncelik olarak bizi tutuklayan cezaevine getiren görevli
müdahale ettik. Ġstanbul Protokolü olarak tüm
Polislerin askere bunlar terörist asker öldürdüler gibi
dünyaca da bilinen hukuk standardı, nöbetçi
yalan yanlış sözleri askeri ve görevli gardiyanları bize
doktor tarafından uygulanmamıĢtır”.
karşı kışkırtmaları sabebiyle askerin arama bahanesiyle
saldırmaları, coplarla bu saldırıya başlayarak bizleri
Sezai KarakuĢ
içeriye infaz koruma memurlarına teslim ettiler.
Tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde
O halde işlemlerimizi tamamladıktan sonra karantina
22 Aralık 2004‟te intihar eden Sezai KarakuĢ‟a
denilen yere koydular. Adlilerin arasına. Sabahleyin
gözaltında
iĢkence
yaptıkları
iddiasıyla
30.09.2008‟de saat 8.00 sabah sayımında bu seferde
haklarında dava açılan 7 polis memurunun
gardiyanların saldırısına maruz kaldık. Bunların
yargılanmasına 27 ġubat 2009‟da devam edildi.
saldırıları da 2 gün boyunca ayakta sayım vermiyoruz
Ġstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki karar
diye saldırıya uğradık. insanlık dışı muamelelere maruz
duruĢmasına
tutuksuz
yargılanan
polis
kaldık. Bu saldırılarda sabah 8.00 akşam 8.00
memurları katılmadı. KarakuĢ‟un “yasadıĢı örgüt
sayımlarında olmak üzere yapıldı.
üyesi olduğu” iddiasıyla yargılandığını ve
Bu saldırılar tahta sopalarla vurmalar, ufak demirlerle
gözaltına alınırken direnmesi sonucu polis
vurmalar vücudumuzun her tarafına kafamızdan aşağıya
memurlarının
zor kullanmıĢ olabileceğini
soğuk
su
dökmeler
bulaşık
sabunu
dökme.
savunan savcı, delil yetersizliğinden sanık
Sonrasındada sopalarla saldırılara devam etmeleri
polislerin beraatını istedi. Mahkeme heyeti polis
üçüncü günü de bizleri bir birimizden ayırdılar. her
memurları Ümit AktaĢ, Muhatlip Günay, ġükrü
üçümüzü
de
adli
tutukluların
kalmış
olduğu
Bahar, Murat Kavaklı, Mehmet Sait Dündar,
tanımadığımız insanların yanına koydular. Buradaki yeni
Ayhan Albayrak ve Serap Tola‟nın beraatına
geçtiğimiz koğuşlarda sayımı aynı şekilde oturarak
karar verdi.
veriyoruz. Cuma akşamından beri yeni yerimizdeyiz.
Herhangi bir müdahale saldırısı 2 gündür durmuş
Metin ġahin
durumda.
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Keçiören
O saldırılarda bizde iz kalan morluklar, izler ağrıları
Ġlçesi‟nde 14 Ağustos 2008‟de Metin ġahin adlı
göstere bileceğimiz, tedavi ettirebileceğimiz hiç bir
esnafı döven Keçiören Belediye Zabıta
şekilde hastanede revire çıkarılmadık. Cuma sabahı da
Müdürlüğü‟nde görevli zabıta amirleri Bahri
arkadaşların yanına geçmek için verdiğim dilekçeden
ġahin ve Ercan Gültekin hakkında, “yaralama,
de...”
tehdit, hakaret” suçlarından cezalandırılmaları
istemiyle dava açtı. Memur Suçları SoruĢturma
Bürosu Savcısı Mehmet Cihan Kısa tarafından
açılan davanın iddianamesinde, Bahri ġahin‟in çivili sopa ile Metin ġahin‟in omzuna, Gültekin‟in ise yumrukla sol
kaĢı üzerine vurduğu ifade edildi. Davanın 13 Ekim günü Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen
duruĢmasında, görgü tanığı Yusuf Bahadır Torun Ģu beyanda bulundu: “iri yarı bir kiĢi koĢarak geldi ve „buradan
uzaklaĢın‟ diye bağırdı. Bunun üzerine dükkânın önünden 40 metre kadar uzaklaĢtım. Ardından arabadan inen bir
kiĢi daha dükkâna gitti. Metin ġahin‟in „beni kurtarın‟ diye bağırdığını duydum. Benim uzaklaĢmamı isteyen kiĢinin
elindeki sopayla dükkândaki buzdolabına vurduğunu gördüm. Ancak Metin ġahin‟i kimin darp ettiğini görmedim.
Daha sonra dükkâna gittiğimde Metin‟in suratında yaralar vardı. Kafası kanıyordu. Evine telefon açtım ve
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hastaneye götürdüler”. Esas hakkındaki görüĢünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Bahri ġahin ve Ercan
Gültekin‟in, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından 8‟er yıl 4‟er aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını
istedi. DuruĢma, sanık ve Ģikâyetçi avukatların görüĢlerini sunmaları için ertelendi.
Hamdiye Aslan
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 2002 yılında “PKK‟ye kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi‟nde
gözaltına alınan Hamdiye Aslan‟a iĢkence yaptıkları iddiasıyla beĢ polis memurunun Mardin 2. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararının Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda
bozulmasını istedi ve davanın zamanaĢımı sınırına yaklaĢtığına dikkat çekerek hemen karar verilmesi yönünde
görüĢ bildirdi. Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıldığı güne kadar sürekli baygınlık geçirince üç kez doktora
götürülmüĢtü. Aslan‟ın koltuk altlarında dirseğine kadar 25 santimetre morarmalar, yüzünde ve ayak tabanlarında
ödem oluĢmasına rağmen doktorlar Aslan‟ın bedenindeki izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek Aslan‟ın
iĢkence görmediği yönünde rapor vermiĢlerdi. Tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından tekrar muayene
edilmek üzere hastaneye gönderilen Aslan‟a 5 Mart 2002‟de verilen raporda ise Aslan‟ın copla tecavüze uğradığı
bilgileri yer aldı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır ġube Müdürlüğü‟nün kararına rağmen 3 Nisan 2008‟de Mardin 2. Ağır
Ceza Mahkemesi Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer, Hanife ġennur Pat ve Levent Birsel‟in beraatına karar
vermiĢti.
Fehmi Çapan, Ġleri Kızılaltun ve Orhan Yüksel
3 Kasım 2008‟de Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden hastaneye sevk edildikleri sırada Fehmi Çapan, Ġleri
Kızılaltun ve Orhan Yüksel‟i ring aracında darp eden jandarma erleri hakkında Çapan, Kızılaltun ve Yüksel‟in
yaptığı suç duyurusu Buca Kaymakamlığı‟nın jandarma erleri hakkında soruĢturma izni vermemesi üzerine
sonuçsuz kalırken, Çapan, Kızılaltun ve Yüksel hakkında “jandarma erlerinin yaraladıkları” iddiasıyla Ġzmir 24.
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldığı 24 Mart 2009‟da öğrenildi.
Çiğdem Nalbantoğlu
11 Ağustos 2006‟da Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde bara gittiği için polis ekibinin tartakladığı GümüĢsuyu Mahallesi
Muhtarı Çiğdem Nalbantoğlu‟nun Ģikâyeti üzerine Mahinur Akbulut ve IĢıl Tufan adlı 2 polis memuru hakkında “zor
kullanma yetkisini aĢarak kasten kiĢi yaraladıkları” ve “hakâret ettikleri” gerekçesiyle Beyoğlu 2. Sulh Ceza
Mahkemesi‟nde dava açıldı. Nalbantoğlu, polis memurlarının Ģikâyeti üzerine “görevli memura mukavemet ettiği”
suçlamasıyla Beyoğlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmıĢ ve 23 Mayıs 2008‟de beraat etmiĢti. 15 Eylül
günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti, polis memuru Mahinur Akbulut‟un evlilik ve ad değiĢikliği yaptığı
ardından Ela Dokuz adıyla yeni kimlik edindiğini ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟ne tayini çıktığını tespit etti.
Davanın bir sonraki duruĢması, daha önce Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli iki polis memurunun
talimatla ifadelerinin alınmasına kararıyla 14 Ocak 2010‟a ertelendi.
Çiğdem Nalbantoğlu
Adalet Bakanlığı, 11 Ağustos 2006‟da Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde bara gittiği için polis ekibinin tartakladığı
Beyoğlu GümüĢsuyu Muhtarı Çiğdem Nalbantoğlu'nun kötü muameleye uğramasındaki sorumluluğunun tespit
edilmesi için dönemin Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürü Tuğrul Pek için yargılama izni verdi. Adalet Bakanlığı Ceza
ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Nalbantoğlu'nun avukatı Erdal Doğan'ın 16 Ağustos 2006 tarihli dilekçesini iĢleme koyarak,
görevini kötüye kullanmak ve hakaret suçlamalarıyla karĢılaĢan Pek'in yargılanmasını istedi. 15 Haziran 2009 tarihli
bu kararının gereği olarak Bakanlık, Pek hakkında iddianame hazırlanması için dosyayı Bakırköy Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na gönderdi. Avukat Doğan, müvekkilinin kimlik kontrolü sırasında tartaklanması, götürüldüğü Beyoğlu
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kötü muamele görmesi ve kelepçelenmesinde Pek'in sorumluluğunun belirlenmesi için
üç yıldır hukuk mücadelesi veriyordu. Doğan'a tebliğ edilen bakanlık yazısında, "16 Ağustos 2006 tarihi dilekçeniz
üzerinde Beyoğlu en üst dereceli kolluk amiri Ġlçe Emniyet Müdürü Tuğluk Pek hakkında yapılan soruĢturma
sonucunda 8 Haziran 2009 tarihli "olur"la kovuĢturma izni verilmiĢ, gereğin ifası için evrak Bakırköy Cumhuriyet
BaĢsavcılığına gönderilmiĢtir" denildi. Bakanlık yazısının altında Tetkik Hakim Süleyman Arslan'ın imzası
bulunuyor.
S.M.S. ve 6 öğrenci
4 Mart 2002‟de kaybolan Yasemin Durgun‟un kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Durgun‟un yurt arkadaĢı 7 kiĢiye
gözaltına iĢkence ve kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle 7 öğrencinin ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhinde açtığı ve
Ġstanbul 2. Ġdare Mahkemesi‟nin 30 Mart 2005‟te 100 bin TL para cezasına mahkûm ettiği davayı DanıĢtay 10.
Dairesi 6 ġubat 2009‟da onadı. ĠçiĢleri Bakanlığı, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar eski ġube Müdürü
Adil Serdar Saçan ile yardımcısı Ahmet Ġhtiyaroğlu‟nun meslekten ihraç edilmelerine neden olan olayla ilgili faiziyle
beraber 250 bin TL olan para cezasının Saçan ve Ġhtiyaroğlu‟na rücu edilmesine karar verdi. Hukuk Fakültesi
öğrencisi Yasemin Durgun 4 Mart 2002‟de kayboldu. Ertesi gün Beyoğlu‟nda çöpte bir kadın bacağı bulundu.
ġüpheli olarak Durgun gibi polis kızı olan yurt arkadaĢı S.N.S. ve arkadaĢları gözaltına alındılar. Yedi öğrenci
serbest kaldıktan sonra Organize Suçlar ġubesi‟nde iĢkence gördüklerini iddia edip suç duyurusunda bulundu.
152

YAġAM HAKKI |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠçiĢleri Bakanlığı bu Ģikáyet üzerine dönemin Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan, yardımcısı Ahmet
Ġhtiyaroğlu ve 31 emniyetçi hakkında soruĢturma açtı. MüfettiĢlerin raporu sonunda Saçan ve Ġhtiyaroğlu için
meslekten çıkarma, diğer polislere çeĢitli disiplin cezaları verildi. 7‟nci Ağır Ceza Mahkemesi‟nde Ģikáyetçilere
sağlam raporu veren üç doktor ile Ġhtiyaroğlu ve altı polis hakkında iĢkence, hakaret ve görevi ihmalden dava açıldı.
Mahkeme 22 Kasım 2006 günü, sanıkların mahkûmiyetine yeter delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi,
dosya temyizde. S.N.S. ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine de Ġstanbul 2‟nci Ġdare Mahkemesi‟nde 200 bin TL‟lik manevi
tazminat davası açtı. Mahkeme 30 Mart 2005 tarihli kararında Ģikáyetçiye 100 bin TL tazminat ödenmesine oy
çokluğuyla karar verdi. Karara muhalefet eden üye Zühal Yavuz, genç kızın o tarihte 20 yaĢında olduğu ve iĢkence
nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen tazmin edilemeyeceği gerekçesiyle, istediği miktar olan 200 bin TL
tazminata hükmedilmesi gerektiğini savundu. Kararda Ģikáyetçinin, CMK‟nin yasak sorgu yöntemleri olarak
tanımladığı yöntemlerle iĢkenceye uğradığının raporlarla sabit olduğu vurgulandı. Kararda Anayasa 129/5 gereği
kamu görevlilerinin iĢlediği kusurlardan doğan tazminatın kendilerine rücu edilmek kaydı ile idare aleyhine dava
açılabileceği, görevli idarece ilgili görevliden tazmini gerektiği kaydedildi. S.N.S., Ġ.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
Dalı BaĢkanı Prof. Dr. ġebnem Korur Fincancı tarafından muayene edildi. Genç kızın demir sutyen kopçasının
sırtında bıraktığı yanık izinden elektrik iĢkencesi gördüğü tespit edildi.
TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu bünyesinde oluĢturulan Karakollar Alt Komisyonu 13 Nisan günü
iĢkence iddialarıyla ilgili Ġstanbul Beyoğlu‟na gitti. Zafer Üskül baĢkanlığındaki alt komisyon Beyoğlu
Kaymakamlığı‟nda geniĢ katılımlı toplantı yaptı. Toplantıda, kamuoyuna “aile boyu dayak” olarak yansıyan ve 30
Ekim 2008‟de Taksim‟de yardım istedikleri polislerden dayak yediklerini iddia eden Mehmet ġah AraĢ ve büyük
oğlu ile yine kamuoyuna „yanlıĢ adam dövdüler‟ Ģeklinde yansıyan, bir polisin yaralanması olayına karıĢan Ģahsı
arayan ekiplerin bir eve yaptıkları baskın sırasında sivil polisler tarafından ölesiye dövüldüğü iddia edilen Hakim
Adlığ da çağrıldı. Toplantıda, olayların olduğu gün hem o bölgede hem de hastanelerde görev yapan tüm polislerler
de hazır bulundu. Hem iddia sahipleri hem de polisler dinlendi. AraĢ ailesinin dövüldüğü polis minibüsünde olay
günü devriye gezen polislerin tamamı, dayağın atıldığı caddeden hiç geçmediklerini, o saatte bulundukları yerin
olayın uzağında bir yer olduğunu öne sürdüler. Komisyon üyeleri ilçe emniyet müdürlüğü yetkililerine soruĢturma
sonuçlarını da sordu. Ġlçe emniyet yetkilileri, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün “biz soruĢturacağız” demesi üzerine
kendi soruĢturmalarının durduğunu, iki müfettiĢin konuyu incelediğini, savcılık soruĢturmasının da devam ettiğini
belirttiler. Evinde uyurken yapılan baskında bir zanlıya benzetilerek dövülen Hakim Adlığ da polislerle yüzleĢtirildi.
Polise bira ĢiĢesini fırlatan bir kiĢiye benzediği için öldüresiye dövülen Adlığ polisleri teĢhis edemedi. Yüzüne bira
ĢiĢesi fırlatılan polis toplantıda, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Diğer polis ise ĢiĢeyle vuran kiĢiyi tanıdığını,
dolayısıyla böyle bir Ģeyin söz konusu olamayacağını savundu. Nöbetçi polisler ise o anda olaydan haberleri dahi
olmadığını söyledi. Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel ise münferit olayların yaĢanmasının kendilerini de
çok üzdüğünü, bütün polisleri de olumsuz etkilediğini söyledi. Komisyon BaĢkanı Zafer Üskül, raporlarını yazmak
için bazı belgelerin gelmesini bekleyeceklerini söyledi. Üskül, “Etkin bir soruĢturma yapılmadığı ön kanaati bizde
hâkim oldu” dedi.
Mehmet ġah Aras, Aycan Aras, Ahmet Aras ve Serhad Aras
ĠçiĢleri Bakanlığı, 30 Ekim 2008‟de Taksim‟de yardım istedikleri polislerden dayak yediklerini iddia eden Mehmet
ġah AraĢ ve ailesi hakkında altı polise “mesleğin saygınlığını sarsmak”tan disiplin cezası verdi. MüsteĢar
Yardımcısı Alim Barut imzasıyla 1 Ekim‟de TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟na gönderilen yazıda,
olayın polis baĢmüfettiĢleri Ercüment Özbeyli ve Ömer Ulvi Akcan tarafından araĢtırılıp soruĢturulduğu kaydedildi.
Beyoğlu BaĢsavcılığı‟nca 23 Mart 2009 tarihli tahkikatın devam etmesi nedeniyle adli yönden yapılacak bir baĢka
iĢlem olmadığı vurgulanan yazıda Ģöyle denildi: “Disiplin yönünden, polis memurları Engin Usta, Musa Tuncay,
Eren Koska, Abdullah Gökçeli, Metin Karakaya ve Rıdvan Arpağ, 30.10.2008 günü saat 23.00 sıralarında yolu
tıkayan çöp kamyonunun kaldırılması konusunda kendilerinden yardım isteyen Mehmet ġah Aras, eĢi Aycan Aras
ile çocukları Ahmet ve Serhad Aras‟ı darp ve hakaret ettikleri kanaatine varıldığından „hizmet içinde resmi sıfatının
gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranıĢlarda bulunmak‟ suçundan dolayı
haklarında 16 ay uzun süreli durdurma‟ cezası gerektiği görüĢüyle düzenlenen disiplin soruĢturma raporu, yetkili
disiplin kuruluna intikal ettirilmiĢtir.”
Esra Açıkgöz ve Ali Deniz Uslu
1 Mayıs 2008‟de Ġstanbul‟da Taksim Meydanı‟nda kutlama yapmak isteyen grupları ve gruplara müdahale eden
kolluk güçlerinin uygulamalarını izlerken polis tarafından dövülen Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Esra Açıkgöz ile
Ali Deniz Uslu‟nun ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine açtığı dava 2009 Nisan ayında sonuçlandı. Ġstanbul 1. Ġdare
Mahkemesi her iki muhabire de 1000‟er TL tazminat ödenmesine karar verdi. Açıkgöz ile ilgili kararda Ģu ifadelere
yer verildi; "1 Mayıs 2008'de gazetecilik görevini yerine getirmek amacıyla görev yapan davacının kolluk
kuvvetlerince pek fena ve kötü muameleye maruz kaldığının dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerden
anlaĢılması karĢısında davalı idare elemanlarının orantısız ve ölçüsüz fiilleri nedeniyle davacının vücut ve ruh
sağlığının bozulmasında hizmet kusuru bulunduğundan uğranılan manevi zararın davalı idareden baĢvuru
tarihinden itibaren iĢleyen yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. Davacının uğramıĢ olduğu manevi
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zararın karĢılanmasındaki maksadın elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeye yönelik olup zenginleĢmeye yol
açmayacak Ģekilde belirlenmesi gerektiğinden manevi tazminatın 1.000 TL tutarının ödenmesi uygun
görülmektedir."
Murat Polat
Gaziantep‟te askerliğini yaparken rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesi‟nde hırsızlık
suçlamasıyla 28 Haziran 2005‟te tutuklanıp Adana 6. Kolordu Komutanlığı‟ndaki askerî cezaevine götürülen er
Murat Polat‟ın (20) askerî cezaevinde gördüğü iĢkence ve kötü muamele sonucu yaĢamını yitirmesiyle ilgili olarak
“iĢkence” ve “neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ iĢkence” suçlamalarıyla 1‟i yarbay 30 sanık hakkında açılan davaya
2009 yılında devam edildi. Davanın 24 Nisan 2009‟da Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında
davanın tek tutuklu sanığı Hüseyin GüldaĢı (24), Murat Polat‟ın babası Kenan Polat‟ın (52) isteği üzerine tahliye
edildi. Kenan Polat, “sanıklar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Madem diğerleri tutuklanmıyor bu da serbest
kalsın” diyerek Hüseyin GüldaĢ‟ın serbest kalmasını sağladı. Polat, mahkûm elbisesi giymediği gerekçesiyle
gardiyanlar ve askerler tarafından cop ve sopayla dövülmüĢtü. Komaya giren Polat, tedavi gördüğü hastanede 27
Temmuz 2005‟te hayatını kaybetmiĢ ve Murat Polat‟ın otopsi raporunda iĢkenceyle öldürüldüğü tespit edilmiĢti.
Tutuklu sanığı kalmayan dava, eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi. 24 Haziran günü görülen duruĢma ise
eksik evrakın tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. 9 Eylül günü görülen duruĢmada, Mahkeme Heyeti, eksik
belgelerin tamamlanması, yeni tanık ve yeni sanıkların dinlenmesi ne karar vererek duruĢmayı erteledi.
Mazıdağı Köylüleri
Mardin Mazıdağı Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 6 asker hakkında evlere baskın düzenledikleri ve köylülere
iĢkence yaptıkları gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu
kötüye kullanarak basit yaralama, silahla tehdit ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek” iddialarıyla
Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada YüzbaĢı S.A.'nın dosyası ise Adalet Bakanlığı'nın izni için
ayrıldı.
D.C.K.
16 Ekim 2008‟de Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde Ufuk Koleji öğrencisi D.C.K.‟nin (12) öğretmeni Ġ.O.T. tarafından bir
odaya kapatılarak dövüldüğü iddiasıyla Ġ.O.T. hakkında Marmaris 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı.
D.C.K.‟nin boynunda ve sol kolunda morluk ile lezyon bulunduğu ifadesinin de yer aldığı doktor raporunun delil
olarak sunulacağı davanın ilk duruĢması 14 Mayıs 2009‟da görülecek.
Hıdır AtaĢ
Hıdır AtaĢ adlı vatandaĢın 29 Temmuz 2004‟te Ġstanbul‟da bir taksi Ģoförüyle yaĢadığı tartıĢmayı sonlandırmak için
gittiği Sultançiftliği ġehit Mustafa Tercan Polis Karakolu‟nda iĢkence ve kötü muamele gördüğünü savunarak
karakolda bulunan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası açılan dava 2009 yılında
sonuçlandı. Tuncelili Hıdır AtaĢ, 29 Temmuz 2004‟te alkol aldıktan sonra bir taksiye binip GaziosmanpaĢa‟daki
evine doğru yola çıktı. Evinin önüne geldiklerinde taksi Ģoförü Yusuf Karagöz, parasını istedi. AtaĢ, istenilen parayı
fazla bulunca tartıĢmaya baĢladılar. Bunun üzerine Sultançiftliği ġehit Mustafa Tercan Polis Karakolu‟na gittiler.
AtaĢ, GaziosmanpaĢa 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yinelediği ifadesinde Ģu beyanda bulundu; “Komiser Mehmet
KarameĢe, „Niye geldiniz‟ dedi. Taksici „Paramı vermiyor‟ dedi. KarameĢe, memleketimi sordu. BaĢka hiçbir Ģey
sormadı. Yüzüme yumrukla, tekmeyle vurdu. Beni nezarethane odasına aldılar. Bir polis gelip copla vurdu. Hangi
polis olduğunu çıkaramayacağım.” Adli Tıp Raporu‟na göre AtaĢ‟ın ayak bileği ve burun kemiğinde kırık saptandı.
Rapora göre bu kırık, „düĢme veya düĢürülme sonucu‟ meydana gelmiĢ olabilirdi. Burundaki kırıksa „sert bir cismin
vurmasıyla, düĢme veya düĢürülme ya da çarptırılma‟ ile meydana gelmiĢti. Bu muayenede AtaĢ‟ın hayati
fonksiyonlarının orta derecede etkilendiği belirtilerek 25 gün rapor verildi. AtaĢ‟ın Ģikâyeti üzerine GaziosmanpaĢa
Savcılığı, komiser KarameĢe ile o saatte karakolda görevli olan dört polis hakkında, „görev sırasında müessir fiil‟
suçlamasıyla dava açtı. AtaĢ, dövüldüğünü ileri sürerken, tüm sanıklar ve taksici Karagöz, AtaĢ‟ın karakol önünde
taksiden inerken düĢtüğünü, yerde ağzı burnu kan içinde bulup hastaneye gönderdiklerini, kötü muamele
uygulanmadığını söyledi. AtaĢ, duruĢmalarda, KarameĢe‟nin adını verirken, kendini copla dövdüğünü iddia ettiği
polisi, diğer dört sanık arasından teĢhis edemedi. BeĢ yıldır süren davanın son duruĢması 20 Nisan 2009‟da
görüldü. Mahkeme, sanıkların suçu iĢledikleri yolunda yeterli delil elde edilmediğini belirterek beraat kararı verdi.
TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu, Adana ĠHD ġubesi'nin hazırladığı '2008 Yılı Hak Ġhlalleri Raporu'
üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında 'ĠĢkence ve kötü muamelede bulunmak' suçlamasıyla
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusuna 'KovuĢturmaya yer
olmadığı' Ģeklinde karar verdi. Savcılığın kararında, raporda da önce çıkan 19-21 Ekim 2008 tarihlerinde Adana'nın
değiĢik mahallelerinde yapılan eylemlere atıfta bulunularak, Ģunlar kaydedildi: '...Olay yerine intikal eden güvenlik
görevlilerine, otolarına ve belediye toplu taĢıma otobüslerine yönelik taĢlı ve molotof kokteyli saldırıların yapıldığı,
geniĢ çaplı asayiĢ bozucu ve uyarıların etkisiz kaldığı bu olayların önlenebilmesi amacıyla orantılı güç kullanma
mecburiyetinde kalındığı, olayın mahiyetinin bu Ģekilde olduğu anlaĢılmakta. TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme
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Komisyonunca Savcılığımıza intikal ettirilen iddialarla ilgili kovuĢturmaya yer olmadığına karar verildi' denildi.
(DĠHA.com-07.06.09)
Halime Demir, Fatma Kayaalp, F.K. ve Leyla Demir
Mersin'in Tarsus Ġlçesi'nde 23 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen protesto eylemi ardından evlerine yapılan baskında
darp edildiği iddia edilen Halime Demir (66), Fatma Kayaalp (61), F.K (16) ile Leyla Demir‟in (46), polisler hakkında
Tarsus ve Mersin savcılıklarına yaptığı suç duyurusuna, 'kovuĢturmaya yer olmadığı' yönünde karar verildi.
Evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındıktan sonra 24 Ekim sabahı ise serbest bırakılmıĢtı. ġiddete maruz
kaldıkları gerekçesiyle ĠHD Tarsus ġubesi'ne baĢvuran 4 kadın, Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulunmuĢtu. Savcılık kadınların polisler hakkında yaptığı suç duyurusunu polislerin yaptığı itiraz baĢvurusundan
ötürü 28 Kasım 2008 tarihinde reddetti. Bu durumu kabul etmeyen kadınlar, bir üst yargı organı olarak aynı gün
polisler hakkında Mersin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kadınların yaptığı baĢvuruya
Mersin Cumhuriyet BaĢsavcılığı da kovuĢturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.
Ferhat Tunç ve Ġsmail Özen
24 Aralık 2008‟de Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde kendilerine kimlik soran polis memurlarına “hakaret ettikleri” ve
“mukavemette bulundukları” iddiasıyla gözaltına alınan ve gözaltında darp edildikleri ileri sürülen sanatçı Ferhat
Tunç ile arkadaĢı Ġsmail Özen‟in “görevli polis memuruna görevini yaptırmamak için direnmek”, “tehdit” ve “hakaret”
suçlarından yargılanmasına 9 Temmuz 2009 tarihinde Beyoğlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı.
DuruĢmada söz alan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ġsmail Özen, “karakolda polis memuru tarafından
tekme tokat dövüldüm. Bu olayın baĢlangıcı ve geliĢmesinde polis memurlarına karĢı fiili veya sözlü herhangi bir
tahrik edici hareketim olmadı” dedi. Ferhat Tunç da arkadaĢını durumunu öğrenme için Beyoğlu Emniyet
Müdürlüğü‟ne gittiğinde üst katlarda dövülen Ġsmail Özen‟in sesinin alt kata kadar geldiğini belirtti. Dava, Beyoğlu
Emniyet Müdürlüğü‟ne yazı yazılarak, olayın meydana geldiği yerdeki bir dershaneye ait güvenlik kamera
görüntüleri ile MOBESE kayıtlarının istenmesine karar verilerek ertelendi. Davanın 24 Aralık 2009‟da Beyoğlu 4.
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nden istenen kamera kaydı
görüntülerinin dava dosyasına eklenmemesi nedeniyle Mahkeme BaĢkanı, Beyoğlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne
tekrar yazı gönderilmesine karar vererek bir sonraki duruĢmayı 10 Haziran 2010‟a erteledi.
Ender Bulhaz Aktürk
18 Mart 2009‟da Bursa‟nın Kestel Ġlçesi‟nde üzerini aramak isteyen bir polis memurunu silahıyla ateĢ ederek
öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak Bursa H Tipi Cezaevi`ne konulan Ender Bulhaz Aktürk‟ün gözaltında askı, falaka,
basınçlı su, kaba dayak, buz üzerinde yürütme gibi iĢkence yöntemlerine maruz kaldığı gerekçesiyle yapılan suç
duyurusu hakkında 3 Kasım 2009‟da “kovuĢturmaya gerek olmadığı” yönünde karar verildi. Bursa Cumhuriyet
BaĢsavcılığı, Aktürk‟e gözaltında tutulduğu Kestel Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde ve Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nde
iĢkence ve kötü muamele yapıldığının belgelenmesine rağmen gözaltında yapılan uygulamaları “orantılı güç
kullanımı” olarak değerlendirerek 7 polis memuru hakkında yapılan suç duyurusu ilgili olarak “kovuĢturmaya gerek
olmadığı” yönünde karar verdi. Bursa H Tipi Cezaevi‟ne konulan Ender Bulhaz Aktürk‟e 20 Mart 2009‟da Bursa Adli
Tıp Kurumu‟nun verdiği raporda yapılan iĢkence ve kötü muamele belgelenmiĢti.
Ġsmail Tüzün
17 Aralık günü Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ġsmail Tüzün, 2008 yılı
Temmuz ayında Malatya‟da iken hastaneye gidiĢte açılmayan kelepçelerden dolayı askerler tarafından iĢkenceye
maruz kaldığını, iĢkence gördüğüne dair aldığı doktor raporu ile birlikte mahkemeye baĢvurduğunu ve askerler
hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, suç duyurusu hakkında Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından
“KovuĢturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesi sonrası Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi‟ne baĢvurduğunu, bu
mahkemenin de baĢvurusunu kabul etmediği için dosyanın kapandığını belirtti. Tüzün, yaptığı suç duyuruları
üzerine askerlerin de “kendilerine karĢı tehdit ve hakaret içreren sloganlar attığı” ve “kendisine iĢkence yaptığı”
iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ve bunun sonucunda “TC Hükümetinin yargı organlarını, askeri veya
emniyet teĢkilatını alenen aĢağılama” iddiasıyla Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde kamu davası açıldığını, TCK
301/4 maddesi kapsamında açılan dava için Adalet Bakanlığı‟nın “...TCK‟nın 301. maddesindeki Ģartların
gerçekleĢmediği, ancak genel hükümler uyarınca iĢlem yapılacağı...” kararı verdiğini, bunun üzerine hakkında
“tehdit, suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla iddianame hazırlandığını ve Malatya Sulh Ceza Mahkemesi‟nde kamu
adına dava açıldığını belirtti.
1 Mayıs 2008’de DĠSK Genel Merkezi Önünde YaĢanan Olaylar
1 Mayıs 2008'de Ġstanbul'da yaĢanan Ģiddet olayları konusunda Ġstanbul Valiliğinin soruĢturma izni vermemesi
nedeniyle ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ģiddetin sorumluları konusunda açılan davayı Ağustos ayında takipsizlikle
sonuçlandırdı. Sözkonusu tarihte DĠSK'in Genel Merkezi önünde Ġstanbul emniyeti, binada bulunan ve dıĢarı
çıkmaya çalıĢanlara sert biçimde müdahale etmiĢ, çok sayıda iĢçinin darp ve yoğun biber gazı kullanımından dolayı
yaralandığı olayların ardından aralarında DĠSK Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi ile eski KESK Genel BaĢkanı
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Ġsmail Hakkı Tombul'un da bulunduğu 20 kiĢi, ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuĢtu.
DĠSK, valiliğin kararının iptal edilerek soruĢturma açılması için idare mahkemesine baĢvurdu.
Malatya 0–6 YaĢ Çocuk Yuvası’nda ġiddete Maruz Kalan Çocuklar
Malatya 0–6 YaĢ Çocuk Yuvası‟nda kalan çocuklara Ģiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 17
bakıcının yargılanmasına 12 Kasım 2009‟da Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Mahkeme heyeti
sanık 17 bakıcıdan AyĢe Doğan ile Songül Turan‟ın beraat etmesine karar verirken, ġefika Solmazgül adlı bakıcı 4
yıl 2 ay hapis cezasına, 14 bakıcı ise 3‟er yıl 1‟er ay 15‟er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde Kalan 8 Kadın Mahkum
9 Aralık günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Selma Irmak,
30.09.2009 tarihinde 8 arkadaĢının yaĢadığı cinsel taciz ve hakaret olayına karĢı yaptıkları baĢvuru ve Ģikayet
neticesinde Savcılık tarafından bir soruĢturma baĢlatıldığını, soruĢtumaya 22.10.2009 tarihli 2009/21555
soruĢturma no, 2009/10636 karar nolu “kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar Siverek Ağır Ceza Mahkemesi
nezdinde itirazı kabil olmak üzere…” bildiriminde bulunarak cevap verildiğini, taciz ve kaharete uğrayan
arkadaĢlarının itiraz dilekçelerini 26.10.2009 tarihinde gönderdiğini belirtti.
C.E.
Hakkâri‟de 22 Mart 2008‟de yapılan Newroz kutlamasında kameralar önünde kolu bükülen ve daha sonra
tutuklanan C.E.‟nin (12) cezaevinde gördüğü iĢkence ve kötü muameleye iliĢkin olarak C.E.‟nin avukatlarının
cezaevindeki jandarma erleri ve cezaevi doktoru hakkında yapmıĢ olduğu suç duyurusunun Eylül 2009 tarihinde
takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
Güney Tuna
Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde 3 Ekim 2009‟da parkta içki içtiği gerekçesiyle Güney Tuna‟yı (21) döven polis memuru
Muhammed Bağcı hakkında “iĢkence”, “eziyet” ve “adam yaralama” suçlarından 30 yıl hapis cezası istemiyle 2009
Aralık ayında dava açıldı. Dosya suçun kapsamı nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi‟nde gönderilirken;
soruĢturmayı tamamlayan savcılık beĢ polis memuru hakkında “görevlerini ihmal ettikleri” gerekçesiyle, Güney
Tuna‟ya “sağlam raporu” veren doktor Ergin Ertan hakkında ise “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle 8 yıl hapis
cezası istemiyle Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açtı.
Moldovalı 2 Turist
2 Ağustos 2006‟da Ġzmir‟de Moldovalı iki turisti evine götürüp tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan polis
memuru A.A., 11 Eylül 2009‟da Ġzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada 13 yıl 2 ay hapis cezasına,
diğer sanık polis memuru Y.A. da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa verilen cezanın
yüksekliği karĢısında infazdan kaçma kuĢkusu bulunduğundan A.A. hakkında yakalama emri çıkartılmasına ve
A.A.‟nın yurtdıĢına çıkıĢının yasaklanmasına karar verdi.
Sakarya L Tipi Cezaevi’nde Kalan Mahkumlar
Sakarya L Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu bulunan S.Ġ.´nin (48), 2008 yılı Kasım ayında kendisine iĢkence
yapıldığını ileri sürerek, yakınları aracılığıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü´ne suç duyurusunda
bulunmasının ardından haklarında infaz koruma memurları ġevki Aktan, Hasan Yılmazer, Kemal Sarı, Osman Nuri
Balcıoğlu ve Birol Seçkin hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde “iĢkence” suçundan açılan dava 16 Eylül
2009‟da sonuçlandı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, infaz koruma memurlarının adaba aykırı
cürümler nedeniyle cezaevinin 15 nolu koğuĢunda bulunan tutuklulara yönelik yaralama suçu iĢledikleri iddiasıyla
kamu davası açıldığını, yargılama dosyasında eylemin iĢkence suçunu oluĢturabileceği gerekçesiyle ağır ceza
mahkemesine gönderildiğini belirtti. Sanıkların yaralama suçunu iĢlediklerine dair mağdurların soyut aĢamalarda
değiĢen tutarsız beyanları dıĢında delil elde edilemediğini vurgulayan cumhuriyet savcısı, sanıkların
cezalandırılmasını gerektirir somut yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanık
avukatı Ali Rıza Acartürk ise davanın basına yansıyan sansasyonel bir dosya olduğunu belirterek, "Dosya
içerisindeki görüntü inceleme tutanakları incelendiğinde müvekkillerimizin müsned suçu iĢlemedikleri
anlaĢılmaktadır. Tüm müvekkillerimizin beraatlerini istiyorum." dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,
sanıkların müsned suçları iĢledikleri hakkında, müĢtekilerin tüm aĢamalarda birbiriyle çeliĢen soyun beyanları
dıĢında mahkumiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği gerekçesiyle tüm sanıkların
beraatine hükmetti. Cezaevindeki 6 tutuklu ve hükümlüye darp edip kızgın ütü ile iĢkence yaptıkları iddiaları
sonrası, 2‟si infaz koruma baĢ memuru, 3‟ü infaz koruma memuru olmak üzere 5 kiĢi iĢkence suçundan
tutuklanmıĢtı.
M.Ö. ve P.Ġ.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.Ö. ve P.Ġ.'nin 16 Haziran tarihinde mahkeme dönüĢünde ring
aracında iĢkence gördüklerine dair ĠHD Mardin ġubesi'nin Adalet Bakanlığı'na yaptığı baĢvuruya Bakanlık
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tarafından verilen yanıtta, ring aracında askerlerin, çocuklara iĢkence yapmadığı gibi çocukların askerlere küfür
edip direndikleri, bununla da kalmayan çocukların ringin koltuklarını söküp araca zarar verdikleri için haklarında
"hakaret ve kamu malına zarar verme" suçlamasıyla Mardin Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma
baĢlatıldığı belirtildi.
Kırıkkale F Tipi Cezaevi
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟ne 2007 yılında yapılan sevkler sırasında hükümlülerin maruz kaldığı iĢkence ve kötü
muamele nedeniyle 66 memur hakkında yapılan suç duyurusu, doktorun verdiği “yaralama var ama basit tıbbi
müdahaleyle giderilebilir” raporu sonucu Savcılık tarafından 2009 Eylül ayında takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
Karar itiraz eden hükümlülerin avukatlarının talebi ise Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Veli Kaya
Ankara‟da 2002 yılının Kasım ayında yapılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) protestosu sırasında Veli Kaya adlı
öğrenciyi bir depoya sokarak döven Sefa Sevim ve Ergün AteĢ adlı iki polis memurunun “kötü muamele” suçundan
yargılandığı dava 13 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin daha önce iyi hal indirimi
yapmadan 6‟Ģar ay hapis cezası verdiği kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararın “hükmün açılanmasının geriye
bırakılması” uygulaması kapsamına alınması gerektiği görüĢüyle bozmuĢtu. Ankara 10. Asliye Ceza
Mahkemesi‟nin ilk kararında direnmesi üzerine kararı tekrar bozan Yargıtay 4. Ceza Dairesi‟nin görüĢüne uymak
zorunda kalan Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucu polis memurlarına verilen 6‟Ģar aylık
hapis cezasına “hükmün açılanmasının geriye bırakılması” hükmünü uyguladı. Son kez görülen duruĢmada Hâkim
Ġbrahim Erdemir‟in, polis memurlarına “duruĢmayı bir tarafa bırakın, size kiĢisel olarak soruyorum. Vicdanınız rahat
mı?” sorusunu yönelttiği polis memurlarının susması üzerine de Ġbrahim Erdemir‟in, “ne susuyorsunuz?” dediği
öğrenildi.
Mehmet Turan ve Ümit Turan
Trabzon‟un Çaykara Ġlçesi‟nde, yaptığı bir trafik kazası nedeniyle 9 Ağustos 2009‟da ifade vermeye gittiği Çaykara
Emniyet Amirliği‟nde, çıkan tartıĢma sonucu polis memurları tarafından darp edilen ve “iki ay iĢ göremez” raporu
alan Mehmet Turan‟ın (36) polis memurları Aslan PaĢali, Ahmet ġahin ve Ahmet Tutucu hakkında Ģikâyetçi oldu
fakat polis memurları hakkında baĢlatılan soruĢturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Karar itiraz eden Mehmet
Turan ve yeğeni Ümit Turan hakkında ise “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla dava açıldı.
Yahya SatılmıĢ
Ġstanbul‟un Sultangazi Ġlçesi‟ne bağlı Sultançiftliği Semti‟nde 5 Kasım 2008‟de, evine giderken yapılan kimlik
kontrolünde polis ekibinin kaba davranıĢlarına itiraz ettikten sonra darp edilerek gözaltına alınan ve götürüldüğü
karakolda iĢkence ve kötü muameleye maruz kalan, aldığı darbeler nedeniyle akciğeri zarar gören Yahya
SatılmıĢ‟ın “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla önce tutuklu sonra da tutuksuz yargılanmasına 27
Ekim 2009‟da devam edildi. GaziosmanpaĢa 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada Yahya SatılmıĢ‟ın
eĢi Mükerrem SatılmıĢ tanık olarak dinlendi. Yahya SatılmıĢ‟ın avukatlarının, Yahya SatılmıĢ‟ın 8 ve 10 yaĢlarındaki
çocuklarının da tanık olarak dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme baĢkanı, davanın 4. duruĢmasını 17 Haziran
2010‟a erteledi
DTP üyesi 8 kiĢi
ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟nde 21 Ekim 2008‟de gözaltına alındıktan sonra 23 Ekim 2008‟de hem hastaneye götürülürken,
hem de cezaevine nakledilmek üzere beĢ saat boyunca bekletildikleri BeĢ ġehitler Polis Karakolu‟nda iĢkence ve
kötü muamele gören DTP üyesi 8 kiĢiye iĢkence yapan 3 polis memuru hakkında Ġdil Sulh Ceza Mahkemesi‟nde
dava açıldı. ĠHD yetkililerinin giriĢimiyle savcının sekiz kiĢiye iĢkence yapılırken olay yerine giderek iĢkence ve kötü
muameleyi tespit ettiği olayla ilgili hazırlanan iddianamede polis memurları, iki saat süren iĢkencenin “sistematik”
olmadığı gerekçesiyle TCK‟nın 86/2. maddesinde düzenlenen “basit yaralama” suçundan yargılanacak.
Muammer Öz
Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟ne bağlı Moda Semti‟nde 29 Temmuz 2007‟de ailesiyle parkta gezerken “kimlik
göstermediği” iddiasıyla elleri kelepçelenerek ailesinin yanında ve bindirildiği polis otomobilinin içinde polis
memurları tarafından darp edilen Avukat Muammer Öz‟ün açtığı dava 25 Aralık 2009‟da sonuçlandı. Kadıköy 5.
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada iki polis memuru “kasten yaralama” suçunu ve “hakaret” suçunu
iĢledikleri gerekçesiyle TCK‟nın 86., 87. ve 125. maddeleri uyarınca 1/6 oranındaki indirimin ardından 23‟er ay 15‟er
gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezaları 24 aydan az olması nedeniyle ertelendi. Muammer Öz‟ün
Avukatı Ömer Kavili, davanın “iĢkence” suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunarak kararı
temyize götürdü.
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S.T.
Hakkâri‟de 23 Nisan 2009‟da düzenlenen bir protesto gösterisinde yakaladığı S.T.‟ye (14) silahının dipçiğiyle
vurarak S.T.‟yi ağır yaralayan özel harekât timine bağlı polis memuru hakkında S.T.‟nin ailesinin yaptığı suç
duyurusu üzerine açılan davanın ilk duruĢması 5 Kasım 2009‟da görüldü. Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görülen duruĢmaya TĠHV ve ÇHD ile Van ve Hakkâri Baroları‟na bağlı avukatlar katılırken Elazığ‟a tayini çıkması
nedeniyle duruĢmaya katılmayan polis memurunun bir sonraki duruĢmada hazır bulunmasına karar veren
Mahkeme Heyeti, duruĢmayı erteledi.
Mehmet Bal
Zorunlu askerlik hizmetini yapmayarak vicdanî retçi olduğunu açıklayan ve bu nedenle 8 Haziran 2008‟de gözaltına
alındıktan sonra 9 Haziran 2008‟da tutuklanarak Hasdal (Ġstanbul) Askerî Cezaevi‟ne konulan Mehmet Bal‟a
gözaltında tutulduğu 2. Motorlu Askerî Ġnzibat Karakol Bölük Komutanlığı‟nda darp etme, su dökme gibi iĢkence ve
kötü muamelede bulunan üç nöbetçi er, Necati Polat,Erhan Öz ve Bekir Uğurlu, hakkında açılan dava Hasdal 3.
Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi‟nde 13 Kasım 2009‟da sonuçlandı. Sanık üç asker, Mehmet Bal'a askeri
cezaevine getirildiği sırada kötü muamelede bulunduklarını kabul etti. Askeri mahkeme, 8 Haziran 2008 tarihinde
Bal'ı kasten yaraladıkları gerekçesiyle piyade er Uğurlu, Piyade Er Necati Polat ve Jandarma Komando Er Erhan
Öz'ü Ceza Yasası'nın (TCK) 86. maddenin 2. bendi uyarınca kasten adam yaralama” suçundan dört ay hapis
cezasına çaptırdı; "duruĢmadaki iyi halleri" nedeniyle cezalarını 3 ay 10 güne indirdi. 13 Kasım'da görülen karar
duruĢmasında, Hakim BinbaĢı Akın Boyacı'nın baĢkanlığındaki mahkeme, cezaları baĢka nitelikli bir cezaya
dönüĢtürülmesine gerek olmadığına karar verdi ve cezaları da ertelemedi.

XIII. NAMUS CİNAYETLERİ
Van'ın ErciĢ Ġlçesi Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden Nural Özkan (43) ve kızı Gonca Özkan (17), 3 ġubat günü
yaĢadıkları evin salonunda Nural Özkan‟ın eĢi Süracettin Özkan tarafından baĢlarına sıkılan tek kurĢunla öldürüldü.
28 yıllık evli Nural Özkan‟ın 3 ay önce polise baĢvurduğu ancak polisin Nural Özkan‟ı evli olan kızı ve eniĢtesine
teslim etmekle yetindiği, bir süre sonra da aile büyüklerinin devreye girerek Özkan‟ın eve dönmesi sağlandığı, eve
dönen Özkan‟ın eĢi hakkındaki Ģikâyetini geri almadığı ve ErciĢ Sulh Ceza Mahkemesi‟nde Süracettin Özkan
aleyhine dava açtığı, Süracettin Özkan‟ın bunun üzerine Nural Özkan ile mahkemede tanıklık yapacak olan kızı
Gonca Özkan‟ı öldürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Özkan verilen ifadeler doğrultusunda eĢi ve kızını öldürmekten
tutuklandı.
21 Mart günü EskiĢehir Fevzi Çakmak mahallesinde, Selami Yavuz (38) isimli kiĢi kendisinden ayrılan eski sözlüsü
Fikret Gün (50) ile kızı Derya Gün‟ü (26) pencereden girdiği evlerinde tabancayla baĢlarından vurarak öldürdü.
Yavuz, olaydan 2 gün sonra Balıkesir‟in Gönen ilçesinde yakandı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
12 Mayıs günü Diyarbakır ili YeniĢehir Ġlçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, bir otobüs durağında bekleyen Hatice
Özekinci (30), 2 ay önce boĢandığı eĢi Kadir Ok (30) tarafından “kendisini aldattığı” gerekçesiyle tabancayla
vurularak öldürüldü. Bir süre eski eĢinin baĢında bekleyen Ok, polislerin geldiğini görünce kaçmak isterken
tabancasıyla birlikte yakalandı.
12 Mayıs günü Tekirdağ'ın Çorlu Ġlçesi‟nde, Yunus Ulusoy (48) isimli kiĢi “cep telefonuna cevapsız çağrılar geldiği”
gerekçesiyle gelini Ġlknur Ulusoy‟u (24) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.
Ağrı‟nın Diyadin Ġlçesi‟nde 15 Mayıs günü, Y.A. (23) isimli kadın evli olduğu halde bir baĢka erkekle de iliĢkisi
olduğu iddiasıyla karnından ĢiĢlendikten sonra burnu ve kulakları kesildi. Olayın “namus meselesi” olduğu ileri
süren aile meclisinin aldığı karar doğrultusunda ĢiĢlenen, burnu ve kulakları kesilen Y.A., Tendürek Dağı yolu
üzerindeki Boyalan ile TaĢkesen köyleri arasında araziye atıldı. Genç kadın, sabaha karĢı yoldan geçen bir köy
minibüsünün Ģoförü tarafından bulundu ve önce Diyadin Devlet Hastanesi ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aziziye AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı.
Y.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, Diyadin
Kaymakamı Ali Arıkan, iĢkence olayına karıĢanlardan 7 kiĢinin gözaltına alındığını belirtti. Arıkan, “Gizli iliĢki iddiası
yüzünden genç kadını öldürmek amacıyla iĢkence yapmıĢlar. Kulağını, burnunu kesmiĢler. Karnında 6-7 bıçak
darbesi var. „Öldü‟ diye araziye bırakmıĢlar. Yola sürünerek çıkması ve yaĢaması mucize. Olaydan sonra kaçan eĢi
Bayram A.‟nın kısa süre içinde yakalanacağını umut ediyorum” derken, hakkında aile meclisinin ölüm kararı
verdiğini öğrenen Yıldız A.‟nın durumu güvenlik güçlerine bildirdiği, genç kadının Ağrı‟ya götürülerek koruma altına
alındığı, Ġzmir‟de çalıĢan eĢi Bayram A‟nın ise eĢine iftira atıldığını belirterek eĢinin kendisine teslim edilmesini
sağladığı öğrenildi.
Van'da 18 Mayıs günü, Cevdet PaĢa Mahallesi'nde oturan ve 7 ay önce imam nikahıyla Kerem Çakan ile
evlendirilen 5 aylık hamile Eylem Pesen (17) imam nikâhlı eĢini aldattığı iddiasıyla önce bıçaklandı ardından aracın
altında ezilerek öldürüldü. Olaydan sonra Pesen'in cenazesi ailesi tarafından alınarak mahalle mezarlığında sessiz
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bir Ģekilde toprağa verilirken, gözaltına alınan Kerem Çakan ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Lise 2'de okuyan Eylem Pesen'in ailesi tarafından okuldan alınarak kendisinden 12 yaĢ
büyük olan babasının dayısının oğluyla evlendirildiği ortaya çıktı. Pesen‟in evlendikten sonra eĢi tarafından sık sık
Ģiddete maruz kaldığı ve eĢinden kaçarak gittiği babasının evinde ise her seferinde tekrar eĢinin evine geri
gönderildi. Olaydan sonra kızının yasını tutun baba Necmettin Pesen, kızının zorla evlendirilmesinden dolayı
vicdan azabı çektiğini belirterek, 'Kızımı zorla okuldan alarak evlendirdim. Kızımın asıl katili benim' dedi.
20 Mayıs günü Adapazarı‟nda, Abuzer Tekinalp (33) isimli kiĢi ayrı yaĢadığı eĢi Berna Tekinalp (26) ile halası Selva
Ünver‟i (51) buluĢtuğu kafeteryada uhsatsız tabancasıyla öldürdü. Abuzer Tekinalp‟in eĢini iki yıldır ölümle tehdit
ettiği ve Berna Tekinalp‟in polis ve savcılığa kocası aleyhine üç kez dilekçe verdiği öğrenildi. Abuzer Tekinalp ise
ifadesinde, “Berna Antalya‟ya dönmek istemiyordu. Kulağıma dedikodular geldi. EĢimin kötü yola düĢtüğü
söyleniyordu. BoĢanma davası da açınca Adapazarı‟na gelerek konuĢmak istedim. Kafetaryada buluĢmamız
sırasında ağır konuĢunca silahı çekip vurdum” dedi.
Batman'ın GercüĢ Ġlçesi'ne bağlı Nurlu Köyü'nde 20 Mayıs günü, üç ay önce eĢi Yakıp Orak‟da ayrılan ve baĢka
biriyle evlenmek üzere olan Menice Orak (35) ve babası Osman Orak (76) eski kayınpederi ve emekli köy korucusu
Abdulkerim Orak (63) tarafından ruhsatsız kaleĢnikof marka otomatik silahla öldürüldü.
Bursa‟nın Merkez Gürsu ilçesinde 25 Mayıs günü, kamyon Ģoförü Mustafa Özgan kendisini aldatmakla suçladığı 2
çocuk annesi eĢi Meryem Özgan‟ı öldürdü. Özgan, Bursa‟da oturan annesinin evine sürekli aynı minibüsle
gitmesinden Ģüphelendiği eĢi Özgan‟ı kendisini aldatmakla suçlayarak otomobil ile Gürsu‟daki evine getirdi.
Ardından eĢini uyurken kaldırıp önce dövüp sonra tabancayla iki el ateĢ ederek öldürdü. Çocuklarının evde
olmadığı sırada iĢlenen cinayet sonrası polise teslim olan Mustafa Özgan, tutuklanıp cezaevine kondu. Özgan,
konulduğu cezaevinde 17 Haziran günü intihar etti.
2 yıl önce boĢandığı eĢiyle yeniden bir araya gelmek için ÇeĢme'ye tatile giden Serkan Yıldırım isimli kiĢi, 8
Haziran günü dönüĢte Ġzmir- ÇeĢme Otoyolu'nda çıkan tartıĢmada, baĢkasıyla evleneceğini söyleyen eski eĢi
Burcu TaĢçı'yı (27), iki çocuğunun önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçtıktan sonra
bileklerini keserek intihar giriĢiminde bulunan Serkan Yıldırım, jandarma ekiplerince yakalandı. Daha önce de
cinayet iĢleyen ve ġartlı Salıverilme Yasası'ndan yararlanarak tahliye olan Serkan Yıldırım'ın ifadesinde, psikolojik
tedavi gördüğünü, eĢinin kendisini aldattığından Ģüphelendiği için sık sık tartıĢtıklarını, son olarak da araçta kavga
ettiklerini belirtti.
Siirt'te 13 Haziran günü, yerel radyoda çalıĢan erkek arkadaĢını ziyarete gittiği sırada yakınlarının saldırısına
uğrayan N.E (17) isimli kız çocuğu 6. kattan atlayarak ağır yaralandı. N.E. Siirt Devlet Hastanesi‟nden sevki
sırasında ambulansa bindirilirken yakınları tarafından 5 yerinden bıçaklandı ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kiĢiden N.E.‟nin
ağabeyi A.E. (23) tutuklanırken 4 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana‟da 22 Haziran günü, 2 çocuk annesi Gamze Bulut (24) isimli kadın, kayınbiraderi Ayhan Bulut (43)
tarafından, dekolte kıyafetler giyip gezdiği için „kardeĢini aldattığı‟ düĢüncesiyle tabancayla öldürüldü.
Mersin‟de 23 Haziran günü, Akbelen Mahallesi 84010 Sokak`ta ikamet eden ġener Yirci (34) isimli kiĢi evlerinin
yanındaki polis merkezine giderek, 2 çocuk annesi eĢi GülbinĢah Yirci`yi (20) öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.
ġener Yirci, kendisini aldattığını iddia ettiği eĢini evde tartıĢtıkları sırada ekmek bıçağı ile 25 yerinden bıçakladı.
19 Temmuz günü Ġstanbul‟da, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıĢan hemĢire Dilek DaĢdanoğlu
(28), Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle üç aydan beri ayrı yaĢadığı eĢi Tahir DaĢdanoğlu (32) tarafından cep
telefonlarına gelen mesajlar bahane edilerek öldürüldü. Dilek DaĢdanoğlu‟nun boĢanma davası açtığı, eĢinde kalan
yedi yaĢındaki oğlunu görmek için evine gittiği, bu sırada kocasının cep telefonuna gelen mesajları sorması üzerine
tartıĢma çıktığı, tartıĢmanın sonunda eĢini zorla evin içine sokarak yatak odasına kadar götüren Tahir
DaĢdanoğlu‟nun silahını eĢinin yüzüne yastık bastırarak kafasına tek el ateĢ ettiği belirtildi.
Gaziantep'te 20 Temmuz günü, 5 aydır sorun yaĢadığı eĢiyle boĢanmaya karar verip Gaziantep GümüĢtekin
Mahallesi'ndeki babaevine dönen Meryem Kaçan (23), abisi Arif Akkurt (44) tarafından eve bir erkek arkadaĢını
aldığı gerekçesiyle göğsünden, karnından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf
eden Arif Akkurt, "Namusumu, temizledim" dedi.
Diyarbakır ili Hazro Ġlçesi'nde 1 Ağustos günü, eĢinden gördüğü Ģiddet nedeniyle Temmuz ayı sonunda Diyarbakır
Valiliği‟ne bağlı Kadın Sığınma Evi‟ne yerleĢtirilip koruma altına alınan ancak daha sonra yönetime bir dilekçe
vererek sığınmaevinden ayrılıp evine dönmek istediğini belirten dört çocuk annesi Seher HaĢimoğlu (30) baĢına ve
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göğsüne sıkılan iki kurĢunla öldürüldü. HaĢimoğlu‟nun cenazesi Hazro Merkez Mezarlığı‟ndaki kimsesizler
bölümünde toprağa verilirken, 5 Ağustos günü Hazro Emniyet Müdürlüğü‟ne giden Veysi HaĢimoğlu, eĢi Seher‟i
kendisinin öldürdüğünü söyledi. Polisin HaĢimoğlu‟na “Cinayeti kuzeniniz iĢlemiĢ” dediği, HaĢimoğlu‟nunsa cinayeti
üstlenerek Ģu beyanda bulunduğu belirtildi; “EĢim evi terk edip Diyarbakır ‟a kaçtı. Burada biriyle yasak iliĢkisi
olduğunu öğrendik. Biz de Diyarbakır‟a gittik ama tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Ailemiz geniĢ. EĢimin
Valiliğe bağlı Kadın Sığınma Evi ‟nde kaldığını öğrendik. Aile meclisi toplandı ve ölüm kararı verdi. Bu görevi de eĢi
olarak bana verdiler. EĢimin annesi babası ile benim babam Diyarbakır‟daki Kadın Sığınmaevi‟ne gitti ancak
oradan ayrıldığını öğrendiler. Ailem bir Ģekilde onu bularak Hazro‟ya getirdi. Yakınlarım beni arayıp, eĢimi eve
bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine ben de eve gittim. Çocuklarımı babamlara götürmüĢler. Eve gittim ve silahımı
çıkardım bir el baĢına sıktım yere düĢtü. Yerde iken bir el de göğsüne ateĢ ettim ve evden ayrıldım” dedi.
HaĢimoğlu mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
1 Ağustos günü Ġstanbul GaziosmanpaĢa‟da, su satıcılığı yapan Hulusi Köse (50) kendisini aldattığını düĢündüğü
eĢi AyĢe Köse‟yi (34) kalbinden silahla vurup öldürdü.
1 Ağustos günü Ġstanbul Esenler‟de, Ahmet AkbaĢ(53) adlı kiĢi, kıskançlık sebebiyle tartıĢtığı 28 yıllık eĢi Ferfire
AkbaĢ‟ı (44) silahla vurarak öldürdü.
Bitlis ili Hizan'ın Ballı (Giran) Köyü'nde ablasının üvey oğlu R.M. tarafından kaçırıldıktan sonra intihar ettiği iddia
edilen N.K. (13) isimli kız çocuğunun Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda KalaĢnikof
marka silahla göğsünden aldığı kurĢun ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Rapor sonucundan sonra N.K'nin babası,
ağabeyi, kızı kaçıran R.M ve kalaĢnikof marka silahı ile beraber eniĢtesi jandarma tarafından gözaltına alındı. 2
Ağustos günü Savcılığa çıkarılan 4 kiĢi delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılırken N.K.'nin korucu olan
eniĢtesine ait olduğu belirtilen kalaĢnikof marka silah ise incelemek için alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Ağustos günü, Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden Abdülgani Akpınar (29) 6 yıldır
birlikte yaĢadığı 2 çocuk annesi AyĢe Döngel'i (27) 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Akpınar
çıkarıldığı mahkemede "EĢim benden habersiz sürekli telefonla konuĢuyordu. Kiminle konuĢtuğunu sorduğumda
bana ters cevaplar veriyordu. Benden izin almadan telefonla konuĢmasının yanı sıra dıĢarı da çıkıyordu. Olay günü
eve geldiğimde yine telefonla konuĢuyordu, kiminle konuĢtuğunu sordum, bana kızdı. TartıĢmaya baĢladık
sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Eylül günü, çiftçilik yapan YaĢar A., KuĢadası Caferli köyü yolundaki Granta mevkisinde
baĢakasının aracında gördüğü eĢi E.A'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, yanındaki M.Y.'yi (48) de ağır yaraladı. YaĢar
A. gözaltına alındı.
Antalya‟da 6 Ekim günü, Elmalı Ġlçesi‟nde görevli Uzman ÇavuĢ Hüsamettin Göçer, Side‟de ikamet eden ve bir
çamaĢırhanenin ortaklarından olan sevgilisi NurĢen YeĢilçayır‟ı “kendisini aldattığı” gerekçesiyle öldürdü. ĠĢyeri
dıĢına çıkıp kaçmaya çalıĢan NurĢen YeĢilbayır'ı tekme atarak düĢürdükten sonra baĢına tabanca ile 3 el ateĢ
ederek öldüren Göçer, YeĢilçayır'ın iliĢkisi olduğunu düĢündüğü kiĢiyi öldürmek için Çolaklı Beldesi'ne gitti. Aradığı
kiĢiyi bulamayan Göçer, otomobilinin içinde Ģakağına ateĢ ederek yaĢamına son verdi.
22 Ekim günü Ağrı'da, anaokulu öğretmenliği yapan ve yaklaĢık 1,5 sene önce internette tanıĢtığı Ġnci soyadlı
Sivaslı bir kiĢiyle ailesinden habersiz evlenen Yasemin ġahin (20), anlaĢmazlık nedeniyle eĢinden boĢanıp bir hafta
önce ailesinin evine döndü. ġahin, baba ve annesinin Erzurum'a gitmesi sonrası, kardeĢi Levent ġahin (16)
tarafından banyoda birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Gaziantep'te 12 Kasım günü, 6 yıllık evli Medine Aydemir (21) adlı kadın ġirinevler Mahallesi Çimento Fabrikası
arkasındaki ormanlık alanda öldürülmüĢ olarak bulundu. Bıçakla öldürüldükten sonra kayalardan aĢağıya atıldığı
belirlenen Aydemir'in katil zanlısı olarak aranan kayın biraderi Mehmet Aydemir (27) 30 Aralık günü Kale
Mahallesi'ndeki bir otelde yakalandı. Medine Aydemir‟in öldürülmesinden 10 gün önce de, Aydemir ile iliĢkisi olduğu
iddia edilen Fikret Aydemir'in (33) evinde tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.
Hakkari‟de 12 Kasım günü, bir yakını il evlendirilmek istenen ve yaklaĢık 2 aydır kayıp olan Sariye Çetin'in (18),
Sülük göletine atıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet BaĢsavcısı Yener Yavuz, göletin çevresinde incelemelerde
bulundu. Hakkari ve Van Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin baĢlattığı aramadan sonuç alınamazken, gizli
yürütülen soruĢturma kapsamında gözaltına alınan aile fertlerinden 7 kiĢi Savcılıktaki ifadelerinin 19 Aralık günü
Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, aralarında Sariye Çetin'in babası Abdullah Çetin'in de bulunduğu aile
fertlerinden 7 kiĢinin tutuklanmasına karar verdi.
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13 Kasım günü Gaziantep‟te, Veli Demirci (18) adlı kiĢi, yaklaĢık 15 yıl önce evden kaçan halası Nergül Demirci'yi
(38), kocasının tedavi için yattığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde silahla 4 kez vurarak
öldürdü.
2 Aralık günü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, polisi arayan bir kiĢi, ailesi tarafından kaybolduğu ileri sürülen Medine
Memi'nin (16) aile meclisinin aldığı karar doğrultusunda infaz edildiğini ve evlerinin bahçesindeki tavuk kümesine
gömüldüğünü söyledi. Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'ndeki evde çalıĢma baĢlatan polis, mahallede fırın iĢleten
9 çocuk sahibi Ayhan ve Ġmmihan Memi çiftinin 2'nci çocukları olan Medine'nin cesedini, evin bahçesindeki tavuk
kümesinde gömülü olarak buldu. YaklaĢık 4 saat süren kazı çalıĢmasında, 2 metre derinlikte genç kızın oturur
vaziyette, boğazına eĢarp sarılı haldeki cesedi çıkarıldı. Cinayetten yaklaĢık 2 ay sonra Malatya Adli Tıp
Kurumu'ndaki otopsinin ardından, kız çocuğunun Ġnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde mikroskobik
inceleme yapılan cesedinde, diri gömüldüğüne dair bulgulara ulaĢıldı. Adli Tıp Kurumu yetkilileri, mide ve
ciğerlerinde toprak olduğunu, bunun da genç kızın diri gömüldüğüne iĢaret olduğunu belirtti. Kız çocuğunun
öldürülmeden yaklaĢık 2 ay önce polise giderek dedesi Fethi Memi'nin erkeklerle konuĢtuğu gerekçesiyle kendisini
dövdüğünü ve Ģiddete maruz kaldığını ileri sürdüğü, öğrenilirken, cinayet nedeniyle gözaltına alınan dede Fethi
Memi ve baba Ayhan Memi tutuklandı.
9 Aralık günü Adıyaman'ın Kahta ilçesi Durak köyü Ortaköy mezrası yakınında, Erzurum'un Hınıs ilçesi Söğütlü
köyü nüfusuna kayıtlı Yahya ġ., 6 aylık bebeği olan eĢi Surethan ġ.‟yi “kendisini aldattığı” iddiasıyla elleriyle
boğarak öldürdü. Yahya ġ. daha sonra Akıncılar Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Kadının yakınlarının
sahiplenmediği 6 aylık Kısmet bebeğin gerekli resmi yazıĢmaların tamamlanmasının ardından Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi.
Iğdır'da 29 Aralık günü, bir markette iĢçi olarak çalıĢan Volkan Taptık (35), cep telefonuna “aĢk mesajı” geldiğini
iddia ettiği 11 yıllık eĢi, 4 çocuk annesi Hatice Taptık'ı (30) savcılıkta Ģikayetçi olmaktan vazgeçmesi üzerine
bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti iĢledikten sonra kaçan Volkan Taptık, annesi ile vedalaĢtıktan sonra jandarmaya
teslim oldu. EĢinin cep telefonunda mesajı gören Volkan Taptık, bu mesajı kimin gönderdiğini sordu. EĢinin
“bilmiyorum” demesi üzerine Volkan Taptık eĢi Hatice ile birlikte Adliyeye giderek Ģikayetçi olmak istedi. Hatice
Taptık, Adliye'de “Mesajı gönderen kiĢiden Ģikayeçi misiniz?” sorusuna “Hayır” dedi. Buna sinirlenen Volkan Taptık,
eve gittinten sonra eĢiyle bir süre tartıĢtı. Gece yarısına doğru Hatice Taptık'ın “Ben artık gidiyorum” sözleri üzerine
mutfağa giden Volkan Taptık aldığı bıçakla eĢini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Taptık, „Kasten adam öldürmek‟
suçundan tutuklandı.

Namus Cinayeti Davaları
Van'da 18 Mayıs 2009 tarihinde, Cevdet PaĢa Mahallesi'nde oturan 5 aylık hamile Eylem Pesen‟in imam nikahlı eĢi
Kerem Çakan tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla önce bıçaklanması ve ardından aracın altında ezilerek
öldürülmesi sonrası açılan davanın ilk duruĢması 27 Ağustos 2009 tarihinde Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yapıldı. Kerem Ç., duruĢmada yaptığı savunmasında, “EĢimi çok seviyordum. Ancak beni ağabeyimle aldattı.
Cinayeti nasıl iĢlediğimi hatırlamıyorum” dedi. 30 Aralık günü görülen duruĢmaya ise sanık Kerem Ç.'nin avukatı,
öldürülen Eylem Pesen'in annesi, babası, Van Kadın Derneği (VAKAD) üyeleri katıldı. Elazığ E Tipi Cezaevi'nde
bulunan sanık Kerem Ç. ise duruĢmaya getirilmedi. DuruĢmada Kerem Ç.'nin yengesi olan ve olay günü Eylem
Pesen ile birlikte hastaneye gittikleri belirtilen M.Ç. ile birlikte 3 tanık dinlendi. Tanıkların dinlemesinin ardından
mahkeme heyeti, duruĢmayı, eksik bilgi ve belgelerin toplanması için 16 Mart 2010'a erteledi.
Adana‟da, 2 çocuk annesi Gamze Bulut (24) isimli kadının 22 Haziran 2009 tarihinde kayınbiraderi Ayhan Bulut
(43) tarafından, dekolte kıyafetler giyip gezdiği için “kardeĢini aldattığı” düĢüncesiyle tabancayla öldürülmesi
sonrası açılan tutuklanan Ayhan Bulut ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen genç kadının eĢi tutuksuz sanık Mehmet
Bulut hakkında Adana 4‟üncü Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 30 Aralık günü görülen duruĢmada Gamze
Bulut‟un, “AĢkımla konuĢtum” dediği telefon görüĢmesini eĢi Mehmet Bulut ile yaptığı ortaya çıktı. Gamze Bulut‟un
son 2 gün içinde 20 kez de kendisini öldüren kayınbiraderi Ahmet Bulut'la görüĢtüğü belirlendi. Sanık Ayhan Bulut,
yengesini kazayla öldürdüğünü iddia ederek, “Bu yaĢıma kadar hiç bir suç iĢlemedim. Kimseye de zarar vermedim.
Ailemdeki herkesten sorumlu olan benim. Yengemin babası bile „Kızıma sahip çık‟ diyordu” diyerek kendini
savundu. DuruĢma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
2 yıl önce boĢandığı eĢiyle yeniden bir araya gelmek için ÇeĢme'ye tatile gittiği eski eĢi Burcu TaĢçı'yı (27), 8
Haziran 2009 tarihinde Ġzmir- ÇeĢme Otoyolu'nda çıkan tartıĢmada iki çocuğunun önünde 10 yerinden bıçaklayarak
öldüren Serkan Yıldırım hakkında ağıĢlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

XIV. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ
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13 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Z.K. Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 23 Aralık 2008
tarihinde S.V. adında tanıdığımız bir Ģahıs beni ailemden önceden istemiĢlerdi ve bunun üzerine kendisiyle
evlendim. Bir gece Ġstanbul da kaldım. Bakire değilim diye ben Diyarbakır‟a geri gönderdiler. Bunun üzerine
Savcılık kanalı ile sığınmaevine gönderildim. Burada 10 gün kaldıktan sonra Savcılık beni doğumevine gönderdi.
Burada yapılan muayene neticesinde bakire olduğum anlaĢıldı. S.V.‟nin bana yapmıĢ olduğu davranıĢ beni maddi
ve manevi olarak mağdur etmiĢtir. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.
19 Ocak günü Elazığ'ın Alacakaya Ġlçesi'nde, babaları tarafından 'berdel' usulü evlendirilmek istenen T.S. (16) ve
S.S. (17) isimli kardeĢler polise sığındı. Kız çocukları daha Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına
alındı.
Adana'da 20 Ocak günü, Abdullah ġ. (34) isimli kiĢi, tartıĢtığı 7 yıllık eĢi Emine ġ.‟yi (28) yatak odasına kilitledikten
sonra eĢyaları ateĢe verip evden kaçtı. Emine ġ. komĢuları tarafından kurtarıld.

Aile içi şiddete tazminat kazanan kadına yakın koruma
Eşinden gördüğü şiddet üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunan ve
Türkiye'yi 36 bin 500 Euro tazminata mahkum ettiren Nahide Opuz'a yakın koruma verildi.
Opuz'un avukatlarından Mesut Beştaş, İçişleri Bakanlığınca, müvekkili Opuz'a yakın koruma tahsis
edildiğini açıklarken, 'Ancak hala kendisini risk altında hissediyor, öldürülme korkusu yaşıyor. Yakın
koruma 2002 yılında sağlanmış olsaydı bu trajedi belki yaşanmayacaktı. Yakın koruma kararı, geç
olmasına rağmen olumlu bir gelişmedir' dedi. Nahide Opuz, 2002 yılında AİHM'e yaptığı başvuruda,
kendisini döven, bıçakla yaralayan, ölümle tehdit eden ve daha sonra İzmir'e kaçarken annesini
tabancayla vurarak öldüren eski kocası H.O'ya karşı devletin kendisini 'etkili bir şekilde koruyamadığı'
şikayetinde bulunmuştu. Türkiye'nin, 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü muamele ve
işkencenin yasaklanması ile ilgili 3, ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14 ve yaşam hakkıyla ilgili 2.
maddelerini ihlal ettiğine' hükmeden AİHM, karar gereği Türkiye'nin Opuz'a 36 bin 500 Euro
ödemesini kararlaştırmıştı.

20 Ocak günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan L.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 5 ay önce kızım Güleri
A. Rıza Koç ile evlendirdik. Evlendirdikten sonra kızım sürekli eĢinden Ģiddet görmeye baĢlamıĢ. EĢi sürekli beni ve
babasını arayarak “gelip kızınızı alın” dedi. Kızımı aldık. Aradan bir ay geçtikten sonra gelip geri götürmek istediler
fakat kızım gitmek istemedi. Ali Rıza‟ın abisi Ahmet Koç ben mutfakta „su içeceğim‟ diyerek mutfağa gitti ve dıĢ
kapıyı açarak dıĢarıda bulunan kiĢileri içeriye aldı. Kızımın saçlarından sürüklediler. Ben müdahale etmek istedim
ancak benim de kafamı duvara vurmaya baĢladılar. Diğer kızım ve oğlumu da dövdüler. Olay bittikten sonra polisler
geldiler bizi karakola götürdüler orada ifademizi aldıktan sonra hastaneye sevk ettiler hastane raporları elimizde.
Hukuki yardım talep ediyorum dedi.”
Adana'da 22 Ocak günü, Bekir Duran (28) isimli kiĢi 9 yıllık eĢi 1 çocuk annesi Firdevs Duran'ı (24) boğazından
keserek öldürdü.
27 Ocak günü Ankara‟da, kuaförlük yapan yapan Bayram Çakıcı (28) sevgilisi olduğu iddia edilen Suna Sert‟i (25)
Keçiören Sanatoryum Hastanesi‟nin arkasındaki boĢ arazide silahla vurarak öldürdükten sonra eve giderek iki ay
önce evlendiği karısı Sibel Çakıcı‟yı (26) öldürdü. Bayram Çakıcı daha sonra aynı silahla intihar etti.
ġanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir köyde 28 Ocak günü, besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası M.T.(32), gece
geç saatlerde tartrıĢtığı 10 yıllık eĢi Razime‟yi (31) ruhsatsız tabancasıyla baĢına bir el ateĢ ederek öldürdü.
Manisa'da 1 ġubat günü, Ġ.Ö. isimli baba' gece uyutmadığı iddiasıyla 5 aylık bebeğini döverek öldürdü.
Ġstanbul‟da 1 ġubat günü, Kadir (9) ismindeki zihinsel engelli oğlunu boğarak öldüren Bahar Ġbrahimova (26)
Zeytinburnu sahilinde bileklerini keserek intihara teĢebbüs etti.
Ġstanbul Fatih‟te 1 ġubat günü, Zekeriya Dağ isimli baba zihinsel ve fiziksel engelli kızı Hüsniye Dağ‟ı boğarak
öldürdükten sonra belediye tabibinden ”Normal ölüm” raporu aldı. Ġddiaya göre zihinsel ve fiziksel engelli Kadriye
Dağ(18) birlikte yaĢadığı anneannesi ölünce babasının yanına taĢındı. 6 aydır babası Zekeriya ve üvey annesi
Hüsniye Dağ ile kalan Kadriye`nin bakımı nedeniyle karı-koca arasında tartıĢmalar yaĢanmaya baĢladı. 1 ġubat
günü eĢi bir akrabasına giden Zekeriya Dağ, kızını uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından bir arkadaĢını
arayan Zekeriya Dağ, kızının öldüğünü ve ambulansın gelerek evden ayrıldığını belirtti. Ölüm raporunu nasıl
alabileceğini arkadaĢına soran Dağ, daha sonra bu kiĢi vasıtasıyla Kariye Mahallesi Muhtarı Yusuf Koç`la irtibata
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geçti. Rapor alabilmesi için kendisine bilgi veren muhtarı da yanına alan baba Dağ, Fatih Belediyesi tabipliğine gitti.
Belediye tabibi olayı babanın anlatımlarına, muhtarın da yanında olması sebebiyle inanarak ”Normal Ölüm” raporu
hazırladı. Belediye tabibinin cinayetin iĢlendiği adrese de gitmediği ve bulunduğu yerde raporu imzaladığı öne
sürüldü. Dağ ailesinin komĢuları eve gelen ambulans sayesinde genç kızın öldüğü haberini aldı. Genç kızın daha
önce de babası ve üvey annesi tarafından dövüldüğünü bilen komĢuları, Kadriye`nin babası tarafından öldürülmüĢ
olabileceğini polise ihbar etti. Ġhbar üzerine harekete geçen polis Zekeriya Dağ`ı gözaltına alarak, savcıyı
bilgilendirdi. Dağ, polise kızının havale geçirdiğini ve soluk alamadığı için öldüğünü anlattı. Cumhuriyet Savcısı
durumdan Ģüphelenerek ön otopsi yapılmasını istedi. Yapılan otopsi neticesinde Kadriye`nin boğazında izler
bulunduğu ve boğularak öldürülmüĢ olabileceği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba Zekeriya Dağ,
gözaltına alındı. Baba emniyetteki sorgusunun ardından Fatih Adliyesi`ne sevkedilirken, belediye tabibi, belediye
Ģoförü ve muhtar hakkında `görevi ihmal`den savcılıkça iĢlem yapıldı.
Adana'da 2 Subat günü, Ġrep Demir (43) isimli kiĢi tartıĢtığı kızı Melek Demir'i (18) boğazını sıkıp yüzüne yastık
bastırarak öldürdü.
Zonguldak‟ta oturan Elif Demirköse, 6 ġubat günü, tokat attığı gerekçesiyle Ģikayetçi olup 3 bin TL para cezasına
çarptırılmasına neden olduğu babası YaĢar Demirköse‟nin (65) eve alkollü gelerek kendisini dövdüğü gerekçesiyle
yeni bir suç duyurusunda bulundu. hakkında, hala kendisini dövdüğü ve basında yer alan hakkındaki beyanlarının
asılsız olduğu gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda bulundu.
10 ġubat günü Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'ne bağlı Konak Mahallesi Dicle Sokak'ta oturan H.Y.(26) adlı kadın, eĢi
A.Y. (29) tarafından dövüldükten sonra boğazı bıçakla kesildi. Olayda ağır yaralanan H.Y.yakınları tarafından Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılırken, A.Y.'nin ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve
bir süre önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
10 ġubat günü Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde, M.D. isimli kadın amcasının oğlu 8
çocuk babası N.B.‟yi evde vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D. ifadesinde N.B.'nin 5 yıldır kendisini sürekli taciz
ettiğini ve bir yıldır evli olmasına rağmen bu tacizlerin her gün artarak sürdüğünü, ailesinin ve eĢinin duymaması
için tacizi gizlediğini belirterek "Son olarak olay günü beni telefonla aradı ve tekrar taciz etti. Eve geleceğini
söyleyince konuĢarak artık bu iĢkenceye son vermesini istemek için gelmesini söyledim. Korktuğum için içeriye
almak istemedim ve kapıda benden ne istediğini sordum. Kapıyı zorlayarak içeri girdi ve bana tecavüz etmeye
çalıĢtı. Kendimi korumak için evde asılı duran pompalı tüfeği alarak iki el ateĢ ettim" dedi.
Ġzmir'in Tire ilçesine bağlı Eskioba köyünde kahvehane iĢleten Ülfet Sancar 11 ġubat günü alkollü geldiği evinde
eĢi Feride Sancar (38) ile çocukları Hikmet Sancar (14) ve ġeval Sancar'ı (9) uhsatsız otomatik av tüfeği ile vurarak
öldürdü.
Ġstanbul`da 12 Subat günü, Keçiören Subayevleri semtinde ikamet eden Fikret Ö., borçlarını ödeyemediği
gerekçesiyle karısı Ayfer, kızı Ö. ve oğlu A.'yü silahla vurdu. Ayfer Ö. olay yerinde ölürken çocukları ağır yaralandı.
Fikret Ö. daha sonra aynı silahla intihar etti.
14 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Y.A., kızkardeĢi M.A.'ya 17 yıllık eĢi A.A. tarafından
sürekli Ģiddet uygulandığını, A.A'nın yaklaĢık 1 aydır iki çocuk sahibi baĢka bir kadınla birllikte bir ev tuttuğunu, kız
kardeĢinin Ģu anda Ģiddetten dolayı hastanede tedavi görmekte olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
16 ġubat günü Ġstanbul‟da, Maslak Orman Bölge Müdürlüğü‟nde Ģoförlük yapan üç çocuk babası Ali BaĢ (43), evde
tartıĢtığı eĢi Emine BaĢ‟ı çocuklarının gözleri önünde iple boğarak öldürdü. Daha sonra pompalı tüfeği ile evden
ayrılan Ali BaĢ, Bahçeköy Fatih Ormanı mesire yeri önünde intihar etti.
Van'ın Hafıziye Mahallesi Ġki Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden M.K., 23 ġubat günü
sabaha doğru eĢi Nermin, çocukları Gökhan, Muhammed ve Gökçe'yi silahla vurdu. Kapıcının silah seslerini duyup
haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis Nermin adlı kadını ölü olarak buldu. Olayda yaralanan çocuklar ise
Acil Servis ekibiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis evde yaptığı incelemede
M.K.'nin olay sonrası kaldığı dairenin balkonundan atlayarak intihar ettiğini tespit etti.
24 ġubat günü Diyarbakır ĠHD ġubesine baĢvuruda bulunan Z.G., yaklaĢık 45 yıldır evli olduğunu, eĢi ile aralarında
resmi nikah bulunmadığını, eĢinin 28 yıldır baĢka bir kadınla resmi olarak evli olduğunu ve iki çocuğunun kayıtlarda
bu kadının çocukları olarak yer aldığını, eĢinin kendisine bakmadığı için evlere temizliğe giderek geçimini
sağlamaya çalıĢtığını, fakat artık yaĢlandığı için zorlandığını, eĢinin diğer karısından olan çocuğunun eĢinin
yanında kendisini dövdüğünü ve evden dıĢarı attığını, eĢinin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirterek
hukuki yardım talep etti.
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ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nin YeniĢehir Mahallesi'nde oturan 7'nci sınıf öğrencisi Ç.Y.adlı kız çocuğu 4 Mart günü eve
geç saatlerde geldiği ve sigara içtiği gerekçesiyle anne ve babası tarafından dövüldükten sonra evin yakınında
bulunan Süleyman Ġlköğretim Okulu'nun çöplüğüne atıldı. Mahalle sakinleri kız çocuğunun çöpte olduğu fark edince
çağrılan ambulans Ç.Y.'yi Silopi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ç.Y. bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra annesi
tarafından durumu ağır olmasına rağmen hastaneden çıkarıldı.
5 Mart günü ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne Ģikâyette bulunan H.Ç.isimli kadın, birlikte yaĢadığı N.D.(34) isimli
Ģahsın kendisini darp ettiğini ve uyuĢturucu madde kullandığını belirterek Ģikayette bulundu.
Ġstanbul Kâğıthane‟de 8 Mart günü, Sümeyye D. Ġsimli kadın 33 günlük bebeğini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Mahkeme, gözaltına alınan Sümeyye D‟nin cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna
gönderilmesine karar verdi. Baba Eyüp D. eĢinin, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 2003‟ten beri çeĢitli hastanelerde
tedavi gördüğünü ifade etti.
Ġzmir‟de 9 Mart günü, Cumhuriyet Mahallesi‟nde ikamet eden ve evde alkol alan Yeter Çalık (39) isimli kiĢi, 13
günlük oğlunu ağladığı için döverek öldürdü.
11 Mart günü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Münevver Kars (96) isimli kadın evinde ölü bulundu. Yakınları yaĢlı
kadının daha önce 3-4 kez boynuna ip ve eĢarp bağlayarak intihara teĢebbüs ettiğini belirtirken otopsi sonucu
boğularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine Kars'ın emekli öğretmen kızı N.K. (64) ile oda baĢkanı damadı
A.K.(64) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
17 Mart günü Bingöl‟de, 75. Yıl Ġlköğretim Okulu 7. sınıf
öğrencisi Fatih Arık (12) ġehit Mustafa Gündoğdu
Mahallesi'ndeki DSĠ Parkı'nda 9 yerinden bıçaklanarak
öldürüldü. Polis, Arık`ı öldürdüğü iddiasıyla akli dengesi
bozuk olduğu iddia edilen dayısı Ö.K.‟yi gözaltına aldı.
Dayı Ö.K.`nın, daha önce iĢlediği bir cinayet nedeniyle
cezaevine konulduğu, bir süre sonra akli dengesi
bozulduğu gerekçesiyle Van Yarı Açık Cezaevi`ne
gönderildiği, Yarı Açık Cezaevi`nden izinli olarak Bingöl`e
gelen Ö.K.‟nin, yeğeni Fatih Arık`ı gezdirmek amacıyla
DSĠ Parkı`na götürdüğü ve burada bıçakla öldürüp
cesedini sulama kanalına attığı tespit edildi.

Türkiye'nin sığınmaevi ayıbı
ANKARA - 70 milyonluk Türkiye‟de sığınmaevi
kapasitesi 1297. CHP‟li Gaye Erbatur‟un iki ayrı
önergesini yanıtlayan Devlet Bakanı Nimet
Çubukçu, SHÇEK, belediyeler, valilikler ve özel
kuruluĢlara ait 1297 kapasiteli 52 kadın
sığınmaevi bulunduğunu açıkladı. Geçen yıl
SHÇEK‟e bağlı kadın konukevlerinde çoğu ilkokul mezunu 1874 kadının yüzde 10‟u iĢe
yerleĢtirilerek ayrıldı. Sığınma evinde üç aydan
fazla kalanların oranı ise yüzde 10 oldu.
(Radikal-05.04.09)

23 Mart günü Gaziantep'te, K.O. adlı kiĢi kaybettiği cep
telefonunu bulamayan eĢi M.T.'yi mutfaktan aldığı bıçak
bilemede kullanılan masatla dövdükten sonra evden
kaçtı. Bağırma sesleri üzerine eve gelen komĢuları tarafından hastaneye kaldırılan M.T.'nin kolunda çatlak olduğu
ve vücudunun çeĢitli yerlerinde morluklar oluĢtuğu tespit edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi bir kadın 24 Mart günü evden kaçtı.
Sözkonusu kadın eĢi ve kayınbabası tarafından psikolojik ve fiziki Ģiddet gördüğünü belirterek, Lice Ġlçesi'ne geldi.
Gidecek yeri olmadığını belirten kadın Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gördüğü Ģiddetten dolayı kendisini
ifade etmekte dahi zorlanan kadın, eĢi ve kayınbabası tarafından her gün dayak yediğini ve ailesinin ilgisizliğinden
dolayı evden kaçtığını belirtti. Ġfadesi alındıktan sonra Lice Ġlçe Entegre Hastanesi'ne sevk edilerek rapor alındı.
Sağlık raporu aldıktan sonra Lice Savcılığı tarafından ifadesi alınan kadın bir sığınma evine yerleĢtirildi.
Van'ın Ġstasyon Mahallesi'nde 3 Nisan günü, su tesisatçısı M.Ö. (25), 17 yaĢındaki 8 aylık imam nikahlı eĢi Makbule
Yarka'yı eĢarpla boğarak öldürdü. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ il merkezinde ikamet eden Fethi D. (65) adlı kiĢi, 14 Nisan günü, Rızaiye Mahallesi AkkuĢ Sokak'ta kızının
iĢlettiği tuhafiye dükkânında aralarında bir süredir geçimsizlik bulunduğu ve ayrı yaĢadıkları öne sürülen eĢi Solmaz
D.‟yi (62) tartıĢma sırasında silahla vurarak öldürdü.
ġanlıurfa`nın Akçakale Ġlçe adliyesinde görevli polis memuru Cüneyt Cesur, 14 Nisan günü, boĢanma kararı
aldıkları Akçakale Kaymakamlığı özel kalem müdürlüğünde çalıĢan eĢi Cahide Cesur`u konuĢma teklifini
reddetmesi üzerine beylik tabancasıyla vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Vücuduna isabet eden 2
kurĢun sonrası ameliyata alınan Cahide Cesur`un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Adana'da 17 Nisan günü, Emek mahallesinde ikamet eden Filiz TintaĢ (34) ve oğlu Görkem TintaĢ (10 evlerinde
eniĢteleri Mehmet Atalya Gerçek (44) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. katil zanlısı eniĢte Mehmet Atalya
Gerçek (44) çıktı. 22 Nisan günü yakalanan Gerçek, ”EĢimin kardeĢi Mehmet TintaĢ, benim yuvamı dağıttı. EĢim N.
boĢanma davası açmıĢtı. EĢimi boĢanmaya Mehmet TintaĢ zorladı. Beni eĢimden ve çocuklarımdan kopardı. Ben
de onu eĢi ve çocuğundan kopardım. Onları ben öldürdüm” Ģeklinde ifade verdi.
Kilis'te 27 Nisan günü, M.T. isimli kiĢi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde eĢi Meryem T.‟yi (44) yaĢanan tartıĢma
sonucu bıçaklayarak öldürdü. M.T. daha sonra evin çatısında intihar etmek istedi.
3 Mayıs günü Elazığ‟da, Erhan Ürekli (37) isimli ikiĢi kuaförlük yaptığı öğrenilen kızkardeĢi Ġsmihan Topuzoğlu`nu
(35) aralarında çıkan tartıĢmanın ardından tabancayla vurarak öldürdü. Erhan Ürekli, daha sonra aynı tabancayla
itihar etti.
7 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan N.K., 21 yıldır T.K. ile evli olduğunu, bu evliğinden 4
çocuğu olduğunu, evliliğinin baĢından beri eĢinden Ģiddet gördüğünü, açtığı boĢanma davasından dolayı eĢi için 6
ay evden uzaklaĢtırma kararı çıktığını, bu nedenle eĢinin ve ailesinin eve gelerek kendisini ve ailesini ölümle tehdit
ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
8 Mayıs günü Kütahya‟da, CHP Ġl BaĢkanı Sabahattin Uçar (54) bir yıldır ayrı yaĢadığı emekli hemĢire eĢi Hediye
Uçar‟ı (54) evinin bahçesinde yaptığı tartıĢma sonrası tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 Mayıs günü, Caddesi 445/1 numaralı evde ikamet eden ReĢat Gündoğan (55) eĢi Elif
Gündoğan'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
21 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan N.M., kızı Ö.M.‟nin 2 yıl önce evlendiğini, eĢinin kızına
ve 9 aylık bebeğine Ģiddet uygulaması nedeniyle kızının eve geri döndüğünü, bu tahrihten beri oğullarının ve
kaynının kendisine ve kızına Ģiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Adana‟da 2 Haziran günü, astsubaylıktan atıldıktan sonra dolmuĢçuluk yapan Murat Yüksel için “kendisini
kandırarak mal varlığına el koyduğunu” iddia ettiği babası Ġbrahim Yüksel (64) ile ablası Nalan Yüksel (40),
ablasının çocukları Halil Ġbrahim (17) ve Arif Kopar‟ı (19), kardeĢi Ali Yüksel (33) ve eĢi Ela Gül Yüksel‟i (29)
tabancayla vurarak, annesi Günay Yüksel (62) ve yeğeni Vedat Yüksel‟i (6) boğarak öldürdü. Evli ve 1 çocuk
babası Murat Yüksel intihar mektubu yazarken polis tarafından yakalandı.
6 Haziran günü Adapazarı‟nda, 4 ay önce 4 yıllık eĢinden boĢanan ve kızı Ġrem Hatice‟nin (3) velayetini alan Kamil
Karıncalı, yer yatağında uyumakta olan kızını kalbinin üzerine yastık koyup tabanca ile vurarak öldürdükten sonra
aynı tabanca ile intihar etti. Karıncalı‟nın amcasının oğluna cep telefonuyla “Kızımla birlikte intihar ediyoruz.
Hakkınızı helal edin” diye mesaj yazdığı öğrenildi.
Elazığ ili Sivrice ilçesinde, Selim B. (29) isimli kiĢiden 2008 yılında boĢanan Gülsüm Öden (24), 19 Haziran günü
eĢinin barıĢma talebi üzerine gittiği Kültür Mahallesi`ndeki evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüĢ halde bulundu.
Öden'in eski eĢi Selim B. ile amcasının oğlu Halit B. (35), savcılıktaki sorgularının ardından ''cinayet'' Ģüphesiyle
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
19 Haziran günü Afyonkarahisar'ın Sultandağ Ġlçesi'ne bağlı Yakasenek Beldesi'nde, barıĢmaya yanaĢmayan ayrı
yaĢadığı eĢi ġaziye Sağdıç'ı (38) tabancayla vurarak yaralayan Arif Sağdıç (40) aynı tabancayla intihar etti.
Adana'nın Kozan Ġlçesi'nde yaĢayan evli ve 4 çocuk annesi AyĢe Yanık (44), 22 Haziran günü evinin önünde
bıçaklanarak öldürüldü. 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kadının çocukları, polise verdikleri
ifadede, annelerinin sürekli tartıĢtığı babaları tarafından öldürülmüĢ olabileceğini ileri sürdü. Çocuklarının ifadesi
doğrultusunda A.Y.‟nin kocası H.Y. (60) katil zanlısı olarak aranmaya baĢladı.
24 Haziran günü Ġzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe semtinde, bir süredir iĢsiz olduğu ve 4 ay önce de karısının boĢanma
davası açması nedeniyle ayrı yaĢadıkları belirtilen L.K. (43), yatalak durumdaki annesi Zarife K.'yi (87) önce
boynunu kırıp ardından bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine giderek teslim zanlı, intihar etmeyi düĢündüğünü
ancak yatalak annesini bırakacak kimsesi olmadığını ve bu nedenle eve giderek sohbet ettiği annesi Zarife K'yı
“sen ölsen iyi olacak” diyerek öldürdüğünü belirtti.
30 Haziran günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Necati Y. (30) isimli kiĢi kendisinden boĢanmak isteyen eĢi Aysel
Y. ve Aysel Y'nin erkek kardeĢi Erkan Özer‟i (20) tüfekle vurarak öldürdü, eĢinin teyzesi Makbule Tayfur'u (60) ise
ağır yaraladı. Necati Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.
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3 Temmuz günü Elazığ`da, Doğukent Mahallesi`nde oturan Serdar Ç. (29) eĢi Tülay Ç.‟yi (26) 7 yerinden
bıçaklayarak öldürdü. Serdar Ç. gözaltına alındı. Serdar Ç'nin ifadesinde, eĢinin babası ile gayri meĢru iliĢkisi
olduğunu iddia ettiği belirtilirken, yakınlarının da Serdar Ç.'nin ruhsal durumunun bozuk olduğunu öne sürdü.
3 Temmuz günü Van'ın Bostaniçi Beldesi'nde, B.T. (50) isimli kiĢi tartıĢı eĢi A.T.‟yi (45) ve annesini dövdüğü için
tepki gösteren oğlu S.T'yi (11) dövdü. Hastanede tedavi altına alınan anne A.T. yoğun bakıma sevk edilirken baba
B.T. gözaltına alındı.
Çanakkale'de 7 Temmuz günü, CevatpaĢa Mahallesi'nde oturan M.D. adlı kadın, evli olduğu G.D.'nin kendisini darp
ettiği ve tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle polise baĢvurdu. Genç kadına hastanede yapılan muayenede, cinsel
saldırıya uğradığı kesinleĢti. Gözaltına alınan G.D, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tecavüzcü
G.D, çıkarıldığı mahkemede “EĢe karĢı cinsel saldırı ve kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.
UyuĢturucu kaçakçılığından aranan ve 3 yıldır Irak'ta yaĢadığı belirtilen Cahfer Akkoç isimli kiĢi 7 Temmuz günü
Irak sınıra çağırdığı Yüksekova'daki eĢi Fazilet Akkoç'u baĢına ateĢ ederek öldürdü. Cahfer Akkoç, Hewler'de
PeĢmergeler tarafından yakalandı.
16 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.P., yeğeni ġ.Ö.‟nün yaklaĢık bir yıl önce R.Ö. ile
evlenerek Ġsveç‟e yerleĢtiğini, yeğenin Ġsveç‟te eĢi R.Ö.‟yü sık sık dövdüğünü, eĢinin Ģu anda sığınma evinde
kaldığını, yakında Türkiye‟ye gönderileceğini, R.Ö.‟nün anne babasının olmadığını ve Türkiye‟ye gelirse diğer aile
üyeleri tarafından öldürüleceğini belirterek yardım talep etti.
25 Temmuz günü Konya'nın Çumra Kasabası'nda, bir yıl önce Van‟dan ayrılarak çalıĢmak maksadıyla Çumra‟ya
yerleĢen Emrah Genceoğlu (30), aralarında çıkan tartıĢma sonucu iki kız çocuğu annesi olan eĢi Gülay
Genceoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldürdü.
28 Temmuz günü Afyonkarahisar'ın Çay Ġlçesi'nde, YaĢar K. (40) isimli kiĢi kendisinden boĢanmak için mahkemeye
baĢvuran hemĢire eĢi Özlem Özcan K.‟yi (34) Ġstasyon Caddesi'nde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
8 Ağustos günü Van ili Çaldıran Ġlçesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde, 4 çocuk annesi ve hamile Fazile Andıç (25)
isimli kadın kocasının kardeĢi Ahmet Andıç (27) tarafından baĢından iki el silahla vurularak öldürüldü. Andıç'ın
daha önceleri defalarca yengesini ölümle tehdit ettiği ve psikolojik rahatsızlıları olduğu iddia edildi.
NevĢehir'in Kozaklı Ġlçesi'nde yaĢayan ve Ģiddetli geçimsizlik eĢinden boĢanan H.M., 18 Ağustos günü boĢanma
davasından birkaç saat sonra barıĢmak için eĢinin bulunduğu eve geldi. Ev sahibi ġ.B., çiftin rahat konuĢabilmesi
için bir süreliğine komĢusuna gitti. H.M., barıĢmaya ikna edemediği eĢi N.M.‟yi ekmek bıçağıyla Nimet 21 yerinden
bıçaklayarak öldürdü. H.M., polis tarafından yakalandı.
Kocaeli'nde 21 Ağustos günü, Ramazan K. adlı kiĢi 5 yıl boyunca iki öz kızına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay Ramazan K.‟nin eĢi A.K.‟nin N.K. (22) ve T.K. (20) adlı kızlarıyla polise baĢvurmasıyla ortaya çıktı. R. K.'nin
kızlarını bıçakla tehdit ederek tecavüz ettiği, zaman zaman kendilerine karĢı koyan eĢi ve kızlarını gece yarısı yarı
çıplak halde sokağa attığı öne sürüldü. Yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve burada sorguya alınan
R.K., suçunu itiraf etti. R. K.'nin büyük kızı N.K.'nin 4 yıl önce tecavüzden dolayı hamile kaldığı ve ölü doğum
yaptığı, doğan bebeğin R. K.'nin baskısı ile anne A. K. tarafından toprağa gömüldüğü belirtildi. Polis tarafından
derinleĢtirilen soruĢturmada 4 yıl önce ölü bebek doğuran N. K.'nin Ģu anda yine hamile olduğu belirtildi.
Zonguldak'ın Çaycuma Ġlçesi'ne bağlı Çayır Köyü'nde 21 Ağustos günü, ġafak Köksal (22) isimli kiĢi, ailevi
problemler nedeniyle dört aydır ayrı kaldığı eĢinin barıĢma taleplerini reddetmesi üzerine Çayır Köyü yakınındaki
pusu kurarak kendilerine ait kömür ocağından dönen kayınpederi Hüseyin Köroğlu, kayınvalidesi Havva Köroğlu ve
baldızları Zülfiye ve Ġlknur Köroğlu'nu öldürdü. Köksal, daha sonra eĢinin kaldığı eve gitti. EĢinin kapıyı açmaması
üzerine camdan ateĢ ederek eĢi AyĢe Köksal ile kayınbiraderi Aydın Köroğlu'nu da öldürdü. Zanlı Köksal daha
sonra jandarmaya teslim oldu.
14 Eylül günü Bursa'nın merkez Osmangazi Ġlçesi'nde, sürekli alkol alıp, kendisini dövdüğü için eĢini terk eden F.D.
(28) adlı kadın, birlikte yaĢamaya baĢladığı sevgilisi Hasan Ġnci (48) tarafından kendisiyle beraber içki içmediği için
dövüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 Eylül günü, kendisinden izinsiz evlenen ve Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelen
kızı Arzu MenteĢ'i (23) av tüfeği ile öldüren Ġbrahim Özer (47) aynı tüfekle intihar etti.
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23 Eylül günü Elazığ‟da, Ö.K. isimli kiĢi, ablası Zeliha GülĢen'i (40) evinin önündeki tartıĢma sırasında tabancayla
vurarak öldürdü.
Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Köyü'nde yaĢayan, 15 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Sıddıka Türetkin‟in, baĢı 25
Eylül günü eĢi Farız Türetkin tarafından 4 yerden kırıldı ve penseyle iĢkence yapıldı. Gördüğü iĢkence sonrası
Sıdıka Türetkin, Kapıköy Köyü Muhtarı Emin Altunli'ye sığındı. Türetkin'in gördüğü iĢkence nedeniyle Saray
Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurduğunu belirten muhtar Altunli, “Sıddıka Türetkin birkaç defa Saray Cumhuriyet
Savcılığı'na giderek Ģikayetçi oldu. Fakat savcılık hiçbir önlem almadı” dedi. Türetkin, gerekli tedavinin ardından
Van'da bir sığınma evine teslim edildi.
26 Eylül günü Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Alpaslan Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli kadın, eĢi Murat B.
Tarafından evinde baĢından vurulmuĢ olarak bulundu. Ġfadesi alınan Murat B., olay günü evde bulunan 8 yaĢındaki
oğlu Azad B.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çıkartıldığı Mahkemece tutuklandı.
9 Ekim günü ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesinde, Hürriyet Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta oturan Fuat Karahan (62), 8
çocuk annesi eĢi Zerug Karahan'ı (59) silahla vurarak öldürdü.
Kütahya‟da 14 Ekim günü, Hüseyin Sert (43) isimli kiĢi, kendisinden boĢanmak isteyen eĢi Vesile Sert‟i (38)
çalıĢtığı toptan gıda maddesi satıĢı yapılan iĢyerinde tabancayla göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı silahla
intihar etti.
Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde Milli Emlak ġefliği memuru Ahmet Türkaslan (34), 16 Ekim günü evinde eĢi Handan
Türkaslan‟ı (32) boğarak, 4 yaĢındaki ikizleri Saadettin Mert ile Erdem‟i de zehirleyerek öldürdükten sonra kendisini
evin tavanına asarak intihar etti. Türkaslan‟ın bıraktığı notta “Ben gittiğim zaman tek gitmem, eĢimi ve çocuklarımı
da beraber götürürüm” dediği belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu Ġlçesi'nde 16 Ekim günü, evli ve 2 çocuk babası H.C., abisinin kızı G.C.'ye (16) 7 yıldır tecavüz
ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay G.C.'nin yaĢadıklarını polise anlatmasıyla ortaya çıktı. H.C.'nin tutuklanmasının
ardından 7 yıldır tecavüze uğrayan kız çocuğunun kardeĢi K.C. de (15) amcasının tacizine uğradığı belirtti.
ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'ne bağlı KaĢıkçı Köyü'nde geçici köy koruculuğu yapan ġevki Kartal (55), 20 Ekim günü eĢi
ġükriye Kartal (55) ve oğlu Mehmet Ali Kartal'ı (17) KalaĢnikof tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı silahla
yaĢamına son verdi.
Diyarbakır‟ın Çınar ilçesinde 26 Ekim günü, A.S. (16) isimli kız çocuğu berdel evliliğine karĢı çıktığı için ağabeyi ile
damat tarafından dövüldüğünü belirtti. A.S. Ģu beyanda bulundu; “Ağabeyim bana „seni evlendirmeye götürüyorum‟
dedi. Ben ağlamaya baĢladım. Araçla birlikte köyden ayrıldık. Tam olarak nereye gittiğimizi hatırlamıyorum. Beni
dövdüler fakat kimin dövdüğünü, nasıl dövdüğünü de hatırlamıyorum. Ağabeyim beni kendisinin evlendiği aileye
teslim etti. Kim olduklarını hatırlamıyorum. Beni daha sonra hastane getirdiler.
3 Kasım günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, Özal Mahallesi'nde ikamet eden ve yaralı vaziyette ViranĢehir
Devlet Hastanesi‟nen acil servisine giden Z.Ö. (16) ile yengesi N.B. (29), yakınları tarafından fuhuĢa zorlandıklarını
belirttiler. Z.Ö., annesi ve dayısı tarafından N.B. ise kocası ve kayınvalidesi tarafından baĢka erkeklere zorla
pazarlandığını belirtirken, fuhuĢ yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., Ġ.Ö., S.A. tutuklandı. YaĢı küçük olan
Z.Ö. Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
6 Kasım günü Ġstanbul Pendik'te, bir süredir iĢsiz olan Hüseyin E. tartıĢtığı eĢi Fikriye E. (38) ile Melih E. (11) ve
kızı Ezgi E.'yi (13) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teĢebbüs etti.
18 Kasım günü Kilis‟in Musabeyli Ġlçesi‟ne bağlı Kurtalan Köyü‟nde, Turgut Demirel (51) ve eĢi Ganime Demirel
(49) tarlada sara hastası oğulları Mustafa Demirel (28) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Mustafa Demirel
daha sonra aynı silahla intihar etti.
21 Kasım günü Elazığ`da, Rumen uyruklu olup Türk vatandaĢlığına geçen Meryem AyĢe Özer (32) adlı kadın,
birlikte yaĢadığı Ġsmail K. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ġsmail K. ifadesinde, eve geldiğinde Özer`i bıçakla
intihara teĢebbüs etmiĢ halde yaralı olarak bulduğunu öne sürerek, önce sağlık ocağına götürdüğünü, oradan
hastaneye sevk edildiğini belirtti.
22 Kasım günü Bursa‟da, restorana yemeğe giderken yolda eĢiyle tartıĢan Batuhan AĢlar (30), 120 km. hızla giden
otomobilini uçuruma kırdı. 50 metre yuvarlanıp kayalara çarpan otomobilden fırlayan Esra AĢlar (23) öldü, Batuhan
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AĢlar ise yaralandı. Batuhan AĢlar, hastanede verdiği ilk ifadesinde, üç yıllık eĢiyle tartıĢırken çok sinirlendiğini,
birlikte intihar etmek için aracı uçuruma sürdüğünü belirtti.
23 Kasım günü Ġzmir KarĢıyaka'da, Mehmet Ali Topgöden (51) isimli kiĢi 15 yıllık eĢi Hatice Faike Topgöden'i (56)
boğazını keserek öldürdü. EĢinin cesedinin üzerine çiçekler koyup sözde cenaze töreni düzenleyen Mehmet Ali
Topgöden, 3 gün sonra dairenin anahtarını posta kutusuna bırakıp olayı polise bildirdi. YaklaĢık 70 hap içtikten
sonra çay bahçesinde bitkin haldeyken yakalanan Mehmet Ali Topgöden, tedavisinin ardından sorguya alındı.
24 Kasım günü KahramanmaraĢ‟ta, Yunus Emre Mahallesi‟nde ikamet eden F.Y. (16) ile ablası S.Y. (18),
babalarının 3 yıldır kendilerine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Alkollü olduğu öne sürülen fabrika iĢçisi G.Y. (41), eĢi
M.Y. ve çocuklarıyla tartıĢırken komĢuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri geldi. Bu sırada, lise öğrencisi F.Y,
babasının kendisine cinsel saldırıda ve tecavüzde bulunduğunu öne sürerek, Ģikayette bulundu. Bunun üzerine
AsayiĢ ġube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri araĢtırma baĢlattı. G.Y. polis tarafından gözaltına alınırken,
anne M.Y. ile kızları F.Y. ve S.Y‟nin ifadelerine baĢvuruldu. F.Y. ile ablası S.Y, babalarının 3 yıldır kendilerine
tecavüz ettiğini belirttiler. G.Y, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
26 Kasım günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde, Gelberi (Gavnor) Köyü'nde ikamet eden Çerkes Aras ile tartıĢan 3
çocuk annesi Songül Aras (25), eĢi tarafından önce dövüldü, ardından pompalı tüfekle göğsünden vurularak
öldürüldü.
1 Aralık günü, Ankara‟nın Dikmen Semti‟nde oturan Ali Yıldırım (35), evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıĢtığı
eĢi Elvan Yıldırım‟ı (34) tabanca ile vurarak öldürdü. Ali Yıldırım daha sonra aynı islahla intihar etti.
2 Aralık günü Sivas'ın SuĢehri ilçesinde, G.M.Ö. (9) adlı çocuğun, babası Hasan Ö. tarafından tarafından Kurban
Bayramı'nda annesinin yanına gittiği gerekçesiyle demir çubukla dövüldüğü ileri sürüldü. SuĢehri Devlet
Hastanesinde tedavisi yapılan çocuğun yüzünde, kollarında ve sırtında darp izleri olduğu tespit edildi. Ġddiaları
yalanlayan baba ise oğlunun camdan düĢtüğünü ileri sürdü.
8 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran 3 çocuk annesi S.Y., eĢi Sadık Y. ile 14 yıldır evli olduğunu, evliliği
boyunca eĢinden Ģiddet gördüğünü, çocuklarının da Ģiddete maruz kaldığını, son olarak Ramazan ayının üçüncü
günü eĢi tarafından feci Ģekilde dövüldüğünü, daha sonra 5 yaĢındaki oğluyla birlikte evden kovulduğunu, o günden
beri ailesi ile yaĢadığını, diğer 2 çocuğunun zor kullanarak kendisinden alındığını, boĢanma davası açtığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
Malatya da 17 Aralık günü, inĢaat iĢçisi Abdulvahap Yaylacı (40), bilinmeyen sebeple çıkan tartıĢma sonrası eĢi
Fidan Yaylacı'yı (43) göğsünden bıçakladı, sonra av tüfeği ile baĢına ateĢ ederek öldürdü. Abdulvahap Yaylacı,
daha sonra bıçak ile kendi boğazını keserek intihar etti.
23 Aralık günü Sivas'ta, mide ağrısı Ģikayetiyle hastaneye baĢvuran F.D. (16), Numune Hastanesi'nin tuvaletinde
doğum yaptı. Tedavi altına alınan F.D., ağabeyi A.D.'nin kendisiyle 7.5 ay önce köyde iliĢkiye girdiğini, ancak
korktuğu için bunu kimseye söylemediğini, hamile olduğunu da bilmediğini belirtti.
Ġstanbul Tuzla‟da 26 Aralık günü, Duran Cankut (34) isimli kiĢi, eĢi Necmiye Cankut‟u (24) kendisini yakınlarına
Ģikayet ettiği gerekçesiyle sekiz yaĢındaki oğlunun gözü önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cankut
ifadesinde, “Aramızda kavga çıkıyordu. EĢimi zaman zaman dövüyordum. Dayağın ardından yakınlarına gidiyor ve
beni Ģikayet ediyordu. Olay günü artık boĢanma kararı aldık. Ama tartıĢmamız bitmedi. Sinirlerime hakim
olamayarak bıçakladım” dedi.
27 Aralık günü Adıyaman'da, Karapınar Mahallesi'nde oturan Kamber Güven, lise son sınıf öğrencisi kızı Ġpek
Güven'i (17) döverek öldürdü. Ġpek Güven'in ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenmesine karĢı çıktığı için,
babası tarafından dövülerek öldürüldüğü öğrenildi. Baba Güven tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi.
Aydın'da 28 Aralık günü, N.Y. (32) isimli kiĢi kızı C.Y'ye (13) tecavüz ettiği iddiasıyla ifadesine baĢvurulmak
istenirken evinde ilaç içerek intihara teĢebbüs etti. N.Y. kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin
tamamlanmasının ardından ifade verdi. N.Y, Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.Y.'nin tecavüze
uğradığına iliĢkin doktor raporu çıkması üzerine Savcılık N.Y'nin yeniden gözaltına alınmasını talep etti. N.Y. 29
Aralık günü EskiĢehir'de yakalandı.
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2008 Haziran ayında Konya‟da, birlikte yaĢadığı Nurgül Ülker‟i (19) 5 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan
tutuklu sanık S.Ç. (17) hakkındaki dava 22 Ocak 2009 tarihinde sonuçlandı. Savcı, S.Ç.‟nin kardeĢi Y.Ç. ile
ailesinin, olaya intihar süsü vermek için Ülker‟in kanlı elbiselerini yıkadıklarını söyledi. Mahkeme, ömür boyu hapse
mahkum ettiği S.Ç.‟nin yaĢı küçük olması nedeniyle ceza 12 yıl 6 aya düĢürdü. Y. Ç.‟ye verilen 3 ay hapis cezası
ise ertelendi.
Samsun‟un Tekkeköy Ġlçesi YaylageriĢ Köyü‟nde Bayram S. (25) ile evlenen ve eĢinin çalıĢmak üzere Ġstanbul‟a
gitmesi üzerine kayınpederinin evine yerleĢen Y.S.‟nin (20) 2008 yılında kayınpederinin kendisine 2 kez tecavüz
ettiğini ileri sürerek Ģikayetçi olması sonucu Mehmet S. (49) hakkıda açılan davaya Samsun 2'nci Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde 27 Ocak 2009 tarihinde devam edildi. Yapılan duruĢmaya katılan Mehmet S. gelininin kendisine
iftira attığını söyleyerek, “Ben onu kızım gibi severim. Söylediği Ģeylerin hepsi yalandır. Kendisine elimi bile
sürmedim. Ailesiyle benim aram bozulunca, onların baskısıyla bana iftira atıyor” dedi. DuruĢmaya katılan Y.S. ise,
kayınpederinin gece uyurken odasına girerek “yağmur yağıyor, kalk mısırları toplayalım, ıslanmasın” dediğini
belirterek “Birlikte mısırları topladık. Yağmurdan ıslandığım için sobanın yanına oturup, elbiselerimi kurutmaya ve
ısınmaya çalıĢırken, üzerime çullandı. Üzerimdekileri ve iç çamaĢırlarımı çıkardı. Daha sonra ellerimi ve ayaklarımı
bağladı. Kendisine karĢı koymaya çalıĢtım. Ama baĢarılı olamadım. Daha sonra ağzımı da bağladı. Kendiside
elbiselerini çıkarak bana tecavüz edip, „birine söylersen seni öldürürüm‟ diyerek odasına gitti. YaĢadığım bu olay
üzerine evde bulunan tabancayı alarak baĢıma dayadım ve kendimi öldürmek istedim. Ama tabanca kuru sıkıymıĢ
ve kayınpederim elimden silahı aldı.” Tecavüz olayını kayınvalidesine ve eĢine anlattığını belirten genç kadın,
“Bana inanmadılar. Geçen yıl Haziran ayında ikinci kez bana tecavüz edince, kendisini Ģikayet ettim” dedi.
DuruĢmada dinlenen tanıklar ise köyde bu konuda dedikodular çıktığını ancak olayın gerçeğini bilmediklerini belirtti.
Mahkeme, kayınvalide Zehra S.‟nin dinlenmesi için duruĢmayı erteledi. Y.S. Tekkeköy Cumhuriyet savcılığına
giderek Ģikayetçi olmuĢ, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine konulmuĢtu. Mehmet S., 4 ay cezaevinde kaldıktan
sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Antalya'da 2008 Ağustos ayında kendisinden ayrılmak isteyen eĢi Cihan Ġpek'i (23) barıĢmaya ikna edemeyince 20
yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ercan Ġpek (26) hakkında açılan dava Antalya 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 18 ġubat 2009 tarihinde sonuçlandı. Ercan Ġpek'e, öldürmeye tam teĢebbüs suçundan önce ömür
boyu hapis cezası verildi. Ardından bu ceza, suç ağır tahrik altında iĢlendiği için 15 yıla, iyi hali göz önüne alınarak
12 yıl 6 aya indirildi.
Zonguldak‟ta oturan YaĢar Demirköse (65) hakkında kızı Elif Demirköse‟ye (29) tokat attığı gerekçesiyle açılan
dava 2009 ġubat ayında sonuçlandı. Kızının Ģikayeti üzerine Zonguldak 3. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan
YaĢar Demirköse‟ye 150 gün adli para cezasının karĢılığı olan 3 bin TL ceza verildi. Mahkemenin kararı üzerine
ĢaĢkına dönen ve 7 gün içinde itirazda bulunmadığı gerekçesiyle temyiz talebi kabul edilmeyen YaĢar Demirköse,
Yargıtay‟a gönderilmek üzere kaleme aldığı dilekçesini Zonguldak 3. Sulh Ceza Hakimliği‟ne teslim etti.
Mahkemenin kararına tepki gösteren YaĢar Demirköse, kızına gerektiğinde tokat atmaya hakkı olduğunu
savunurken, kızının psikolojisinin bozuk olduğunu, 5 kez intihar giriĢiminde bulunduğunu, saldırgan ve küfürbaz
tavırları nedeniyle aile fertlerine zarar verdiğini belirtti.
Ġstanbul NiĢantaĢı‟ndaki evlerinde 8 Mayıs 2006 günü eĢi GülĢen Tokol‟u (49) boğazını bıçakla keserek, kızı Selen‟i
(10) boğarak öldürdükten sonra intihar giriĢiminde bulunan Nizami Hakan Tokol hakkında açılan dava 17 Mart 2009
tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, sanığı önce, eĢini ve kızını öldürmekten iki kez ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapse
mahkûm etti. Mahkeme, GülĢen Tokol‟un kendisini öpmek isteyen eĢi Nizami Hakan Tokol‟a tokat atmasını haksız
tahrik kabul etti ve bir cezayı 20 yıla indirdi. Diğer ceza ise Tokol‟un iyi halinden ömür boyu hapse çevirdi.
Van'ın Ġstasyon Mahallesi'nde 3 Nisan günü 17 yaĢındaki 8 aylık imam nikahlı eĢi Makbule Yarka'yı eĢarpla
boğarak öldüren su tesisatçısı M.Ö. (25) hakkında açılan davanın ilk duruĢması Van 2'nci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme BaĢkanı'nın 'Öldürmek yerine neden boĢanmayı tercih etmediniz?' sorusuna
M.Ö. 'Biz kavga ettik. Karakolluk olduk. Polisler eĢimi alıp ailesine teslim etti. Ailesi de tekrar bize gönderdi' dedi.
DuruĢmada tanık olarak dinlenen Makbule Yarka'nın babası Selahattin Yarka ise, '13 çocuğum var. Kızlarımı çok
seviyorum. Kızım eĢi tarafından dövüldüğü zaman polis bana teslim etti. Kızım 10 gün kadar benim yanımda kaldı.
Fakat töre gereği, kızımı eĢinin ailesi gelip aldı. Ben vermek istemiyordum. Kızım yuvasını yıkmak istemediğini
belirtip geri döndü. Kızımı öldürenden Ģikayetçiyim' dedi. Sanık M.Ö., mahkemede verdiği ifadesinde yaklaĢık 5-6
yıl önce Ġstanbul ġiĢli Etfal Hastanesi ve Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre tedavi
gördüğünü söyledi. M.Ö., 'Evlilik bana zor geliyordu. Maddi durumum da iyi olmadığı için eĢimi öldürdüm. Onun bir
suçu yoktu' dedi. DuruĢmaya tanık olarak katılan Sanık M.Ö.'nün annesi de gelininin masum olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek suç tarihinde ve halen
iĢlediği fiilin fiziki anlam ve sonuçlarını algılamayacak veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme
yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda rapor alınmasına karar vererek, duruĢmayı erteledi.
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Ġzmir'in Alsancak semti 1. Kordon'da 19 Temmuz 2008 tarihinde, boĢanmak isteyen eĢi Pınar Özdemir'i (30) 16
yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Özdemir hakkında Ġzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava Haziran
ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verdi. Sanığın
duruĢmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti cezayı, tahrik hükümlerini uygulayarak, oy birliğiyle müebbet
hapis cezasına çevirdi. Karara olumlu bulduklarını belirten Özdemir ailesinin avukatı Ayten Ünal, tahrik indirimi
uygulanmamasının ve mahkemenin oy birliği ile böylesi bir karar almasının kadın cinayetlerinde bundan sonra
mahkemelere olumlu yansımasının olacağını belirtti.
Adana‟da 2 Haziran günü, astsubaylıktan atıldıktan sonra dolmuĢçuluk yapan ve “kendisini kandırarak mal
varlığına el koyduğunu” iddia ettiği babası Ġbrahim Yüksel (64) ile ablası Nalan Yüksel (40), ablasının çocukları Halil
Ġbrahim (17) ve Arif Kopar‟ı (19), kardeĢi Ali Yüksel (33) ve eĢi Ela Gül Yüksel‟i (29) tabancayla vurarak, annesi
Günay Yüksel (62) ve yeğeni Vedat Yüksel‟i (6) boğarak öldüren Murat Yüksel hakkında “Çocuğu, beden veya ruh
bakımından kendini savunamayacak kiĢiyi öldürme, yakın akrabayı öldürme ve tasarlayarak öldürme” suçundan 8
kez ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapis istemiyle Adana 2‟nci Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı..
BoĢanmak istediği eĢi Doktor AyĢe YılbaĢ'ı 22 ġubat 2008‟de öldüren Astsubay Kıdemli ÇavuĢ Hüseyin GüneĢ
Özmen hakkında açılan dava Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Temmuz günü sonuçlandı. Karar
duruĢmasına, YılbaĢ'ın ailesi ve aileyi temsil eden 12 kadın avukat katılırken, sanık Özmen ve avukatı Bahri Belen
de hazır bulundu. Sanık ve sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Özmen
hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamayarak, TCK‟nın 82/1-a ve b maddesine göre 'ağırlaĢtırılmıĢ müebbet
cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi.
Samsun'da ikamet eden ve dövdüğü eĢinin kendisini, “birasına tarım ilacı katarak öldürmek istediğini” iddia eden
Kenan Güzel (40) “eĢe kötü muamele” suçundan yargılandığı davada 3 bin TL cezasına çarptırıldı. 2006 yılı Kasım
ayında gerçekleĢen olayda, iĢsiz olan Kenan Güzel bir barda içki içtikten sonra eve giderken yanına 2 kutu bira
aldı. Güzel, daha sonra televizyonda maç izlerken, eĢinden dolaptaki biralardan birini istedi. Birasını içmeye
baĢlayan Kenan Güzel, Fatma Ordu'ya Ġstanbul'daki ailesini arayıp para isteyip istemediğini sordu. EĢinin
istemediğini söylemesine sinirlenen Kenan Güzel, Fatma Ordu'yu tekme- tokat dövmeye baĢladı. Bu sırada midesi
bulanıp kustu. Zehirlediğini düĢünen Güzel, güçlükle bir taksiye binip birayla birlikte hastaneye gitti. Yapılan
kontrollerde zehirlenmediği tespit edilmesine rağmen eĢinden Ģikayetçi oldu. Hakkında, “eĢini öldürmeye teĢebbüs
etmek” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan Fatma Ordu, Samsun
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Aralık 2009 tarihinde hakim karĢısına çıktı. EĢinin kendisini sürekli dövdüğünü
söyleyen 1 çocuk annesi Fatma Ordu, “Kendisiyle 14 yıl evli kaldık. Bu olaydan sonrada boĢandık. Olay günü
alkollü olarak eve geldi. Bana ailemden para isteyip- istemediğimi sordu. Ben de istemediğimi söyleyince kızarak
beni dövmeye baĢladı. Bu sırada kusunca da „Beni zehirledin‟ diyerek hastaneye gitti. Bana iftira atıyor. Beni
dövdüğü için ondan Ģikayetçiyim” dedi. DuruĢmaya katılan Kenan Güzel ise, ifadesinde, “Bahçede çiçek
yetiĢtiriyordu. AkĢam eve gelince evde koku vardı. Birada da aynı kokuyu alınca beni zehirlediğini düĢündüm.
Hastanede yapılan kontrollerde zehirlenmediğim ortaya çıktı. Kendisinden Ģikayetçi değilim” dedi. Mahkeme, eĢini
zehirleyerek öldürmeye çalıĢtığı iddiasıyla yargılanan Fatma Ordu'nun kanıt yetersizliğinden beraatine karar verdi.
Mahkeme eĢini döven Kenan Güzel'i de para cezasına çarptırdı.

XV. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
XV.1. Kadın Ġntiharları
2 Ocak günü Çanakkale'nin Gelibolu Ġlçesi'nde, eski Belediye BaĢkanı Halil RüĢtü Akgün‟ün bir süredir psikolojik
tedavi gören eĢi Nazmiye Akgün'ün (47) cesedi Çanakkale Limanı‟nda denizde bulundu.
Ağrı'nın Diyadin Ġlçesi'nde yaĢayan P.Ç.isimli kadın 17 Ocak günü kayalıklardan atlayarak yaĢamına son verdi.
21 Ocak günü Van‟ın Özalp ilçesinde, Mollahasan köyünde ikamet eden A.Ö. adlı genç kız (18) belirlenemeyen bin
nedenden ötürü kendini iple tandır evinin tavanını asarak intihar etti.
26 Ocak günü Antalya'nın Alanya Ġlçesi'nde, aile içi problemleri olduğu öne sürülen 14 yıllık evli Fatma Erdemir
(33), eĢine ait av tüfeğiyle intihar etti.
26 Ocak günü Bursa'da, üç aylık evli hemĢire Özlem Kart (20), cep telefonu ile görümcesi Özgül Durmaz'ı arayıp,
“Ben artık yaĢamak istemiyorum. Canıma kıyacağım” dedikten sonra kendini iple evlerinin banyosundan geçen su
borusuna asarak intihar etti. Kart'ın eĢi Enis Kart (24) da bu olaydan 2 gün sonra kaldığı otelin yangın merdivenine
kendini astı.
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5 ġubat günü Erzincan‟da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli ve 3 çocuk annesi Perihan Polat (44),
merkeze bağlı Karadiğin Köyü'nde yük treninin önüne atlayarak intihar etti.
5 ġubat günü Ġzmir'in Konak Ġlçesi'nde, ekonomik sıkıntı çektiği belirtilen Emine Nesrin Polat (61), çıktığı 6 katlı
otoparkın çatısından “Satılık insan, BaĢbakanım duy sesimi‟” yazdığı pankartla atlamak istedi. Polat, polislerin
iknası sonucu intihar giriĢiminden vazgeçti.
Mardin'den fındık iĢinde çalıĢmak üzere Adapazarı‟na giden, buradan da ağabeyini ziyaret amacıyla Adana'ya
geçen H.C.(31) adlı kadın, 12 ġubat günü ağabeyinin evinde banyoda asılı bulundu.
27 ġubat günü Antalya‟nın Alanya ilçesinde, özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalıĢan Funda Karcı
(24), gece nöbeti sırasında kimsenin olmadığı bir anda ameliyathanenin anestezi bölümüne gidip altı tüp narkozu
kendisine zerk ederek intihar etti.
7 Mart günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'ne bağlı PınarbaĢı Köyü'nde, ġ.B.(25) adlı kadın gece saatlerinde evde bulunan av
tüfeği ile intihar etti.
11 Mart günü Ġstanbul Beyoğlu'nda, Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki bir otelde kalan Yeliz G. (31) odasındaki
banyoda otel görevlileri tarafından iple asılı bulundu.
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü AraĢtırma Görevlisi Bahar Budak (25), 18 Mart günü
Göztepe Kampusu‟ndaki odasında asit içerek intihar etti.
23 Mart günü Karabük'te, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ayten Özdemir (49) adlı
kadın evinde kocasının tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateĢleyerek intihar etti.
23 Mart günü Karabük'te, 2008 yılında eĢini kaybeden Hafize Elveri (77) bahçede iple kendini asarak intihar etti.
25 Mart günü Adıyaman'ın Besni ilçesi'nde, Uzunkuyu köyünde halı kursu usta öğreticisi olarak çalıĢan Hatice
Arslan (20) isimli genç kız, 15 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği odada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp intihar
etti.
31 Mart günü Mardin'in Nusaybin ilçesi'nde, evlilik hazırlığı yapılırken alınan eĢyalar gerekçe gösterilerek aileler
arasında çıkan kavga nedeniyle E.A.(23) adlı genç kadın Ġnce Köprü'den kendini atarak intihar giriĢiminde bulundu.
Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Alatosun Beldesi'nin Dağsuyu Mezrası'nda 29 Mart günü berdel usulü ile Mehmet
Yaray ile evlendiği iddia edilen Seniha Yaray (18), 2 Nisan günü evinde henüz kime ait olduğu belirlenmeyen
ruhsatsız tabancayla kafasına ateĢ ederek intihar etti.
8 Nisan günü Bursa‟da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve bekar ġerife Çelik (56), aynı evde kaldığı 84
yaĢındaki felçli annesini tokatladıktan sonra oturduğu apartmanın 5'nci katından atlayarak intihar etti.
20 Nisan günü Adana'da, 2008 yılında oğlu kanalda boğulan 3 çocuk annesi Zarife Ġrez'in (35) cesedi aynı kanalda
bulundu. Yakınları, oğlunun boğulmasının ardından Zarife Ġrez'in bunalıma girdiğini belirttiler.
21 Nisan günü Ġzmir'de, hamileyken ilk eĢini trafik kazasında kaybeden, ikinci eĢinin kendisini sürekli dövüp
bebeğine iyi davranmaması üzerine evden kaçan Arzu Kaya (25) yardım alabilmek için gittiği Sosyal Hizmetler Ġl
Müdürlüğü'nde 1.5 yaĢındaki kızının kendisinden alınıp yurda yerleĢtirilmesi üzerine çatıya çıkarak intihara
teĢebbüs etti. Arzu Kaya, bebeğinin getirilmesi üzerine intihardan vazgeçti.
26 Nisan günü Adana‟da, Çağ Üniversitesi‟nde Pazarlama Bölümü öğrencisi Ebru ġenbayrak (22), ailesinin
dokuzuncu kattaki evinden atlayarak intihar etti.
Mardin ili Midyat ilçesinde ikamet eden Esra GümüĢ (19), 27 Nisan günü bilinmeyen bir nedenden dolayı evin
tavanına astığı iple intihar etti.
Kocaeli'de 2 Mayıs günü, AyĢa Akçay (75) isimli kadın Kandıra Hacımazlı Köyü Gençali Mahallesi'ndeki evinin
bahçesindeki ağaçta asılı Ģekilde ölü bulundu. Akçay'ın intihar ettiği iddia edildi.
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25 Mayıs günü Bursa'da, bir süre önce iĢten çıkartılan Hanım Usta (27), babası SatılmıĢ Usta'ya yemek
hazırladıktan sonra inĢaat halinde olan evin üst katına çıkıp kendini merdiven boĢluğuna iple asarak yaĢamına son
verdi.
Mardin ili Midyat ilçesi YeniĢehir mahallesinde ikamet eden Ü.D. adlı kadın 31 Mayıs günü inĢaat halindeki bir
binaya çıkarak intihar teĢebbüsünde bulundu.
ġanlıurfa Veysel Karani Mahallesinde ikamet eden ġevin A. (19) 8 Haziran günü mahallede bulunan 5 katlı binanın
çatısından atlayarak intihar teĢebbüsünde bulundu.
13 Haziran günü Adana'da, 15 gün önce ailesinden gizlice evlenen ve kendini zengin ailenin kızı olarak tanıtan
Mehtap Pamuk (21), kayınpederinin evinde, nikah sonrası haber verdiği ailesi evlerine gelip yalanı ortaya çıkınca 9.
kattan atlayarak intihar etti.
14 Haziran günü Antalya‟da, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi
Nermin Balcı (19), cep telefonuna bir erkek arkadaĢından gelen mesajını okuyan sevgilisi Süleyman K.'nın (22)
tokat atması üzerine falezlerden atlayarak yaĢamına son verdi.
16 Haziran günü NevĢehir'de, R.S. (22) isimli genç kadın 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara teĢebbüs
etti.
16 Haziran günü Balıkesir'in Bandırma Ġlçesi'nde, karnesinde bir zayıfı olan lise 3'üncü sınıf öğrencisi G.T. (18)
ailesi psikolojik destek alması için götürdüğü doktorun tedavisi için yazdığı haplardan çok sayıda içerek intihara
teĢebbüs etti.
16 Haziran günü Balıkesir'in Bandırma Ġlçesi'nde, kadınlardan kıskandığı için eĢiyle tartıĢan G.V. (28) isimli kadın
aldığı ağrı kesici ilaçlarla intihara teĢebbüs etti.
Batman'da 16 Haziran günü, iki çocuk annesi Münevver G. (41) evinde tavana astığı iple intihar etti.
20 Haziran günü Bursa‟da, merkez Osmangazi Ġlçesi‟nde Fatih Mahallesi‟nde oturan Fatma Yaman (47), piyasaya
borçlanan eĢi Kadir Yaman‟ın bir süre önce kaçması ve alacaklıların para istemesi üzerine bunalıma girerek
kendini iple evlerinin tavanına asarak intihar etti.
ġanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine bağlı EvrenpaĢa köyünde ikamet eden 4 çocuk annesi H.A. (25) 27 Haziran günü
evin tavanına astığı iple intihar etti.
Van'ın Özalp Ġlçesi'ne bağlı Sağmalı Beldesi'nde ikamet edeb iki çocuk annesi Ġpek Polat 3 Temmuz günü evinin
tavanına kendini asarak intihar etti.
Ġzmir'in Bornova Ġlçesi'nde 5 Temmuz günü, eĢinin yarıda kalan evlerinin yapımını tamamlamak için bankadan
aldığı 10 bin TL krediyi ödeyemeyeceklerini düĢünerek bunalıma giren bedensel engelli Cennet Kahraman (38)
ağaca bağladığı eĢarpla kendisini asarak intihar etti.
7 Temmuz günü Antalya'da, aynı evi paylaĢan aynı evi paylaĢan Z.A. (24) ve E.D.B. (22) isimli iki genç kız art arda
tabancayla intihar etmek istedi. Olayda Z.A. yaĢamını yitirirken tabancanın tutukluk yapması üzerine E.D.B. intiharı
gerçekleĢtiremedi. Olayda kullanılan el yapımı tabancanın ölen Z.A.'nın babası Kesim A.'ya ait olduğu ve iki hafta
önce Ġstanbul'a giden genç kızın tabancayı babasından habersiz Antalya'ya getirdiği kaydedildi.
Van'ın Özalp Ġlçesi'ne bağlı Sugeçer (Qertelan) Köyü'nde ikamet eden 1 yıllık evli Nurten Dürgündün (18) 8
Temmuz günü evinde kendini asarak intihar etti.
Erzurum'un Karaçoban Ġlçesi'ne bağlı Gündüz (Goma Ġbo) Köyü'nde ikamet eden 2 yıllık evli Latife YavaĢ (22) 9
Temmuz günü intihar etti.
13 Temmuz günü EskiĢehir‟de, Nebahat Akfidan (55) adlı kadın oturduğu apartmanın 3‟üncü katından atlayarak
intihar etti.
ġanlıurfa kent merkezinde 15 Temmuz günü, AyĢe Öden adlı kadın (18) evde kimsenin olmadığı bir saatte,
babasına ait ruhsatsız tabancayla baĢına tek el ateĢ ederek intihar etti.
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16 Temmuz günü Aksaray‟da, ailesiyle oturan ve pisikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Fadime Tan (32),
girdiği bunalım sonucu ailesinin gözü önünde 7‟kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.
18 Temmuz günü Adapazarı'nda, 15 gün önce eĢine “Çocuklarıma iyi bak” diyerek cep telefonuyla mesaj attıktan
sonra akibetinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Saniye Akyol'un (36) cesedi Geyve Ġlçesi Ceceler Köyü
yakınlarındaki ormanlık alanda bir ağaca olarak bulundu. Jandarma ekipleri ipe asılı cesedinin kafasından
baĢlayarak bel kısmına kadar vahĢi hayvanlar tarafından parçalandığını belirledi.
26 Temmuz günü Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde, 13 ġubat 2008 tarihinde meydana gelen trafik kazasında
yaĢamını yitiren Arthur Dokayan'ın annesi Suzanna Margaryan (47), oğlunun mezarı baĢında çok sayıda
antihipertansif türü ilaç içerek intihara teĢebbüs etti.
ġanlıurfa'nın Siverek Ġlçesi'nde 13 Ağustos günü, 41 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Sibel ġanlıkan (19),
babasına ait ruhsatsız tabancayı karnına dayayıp ateĢleyerek yaĢamına son verdi.
Gaziantep Çocuk Hastanesi‟nde çalıĢan sözleĢmeli hemĢire Döne Aslan, ailesinin evlenmesini istemediği kiĢiyle
gizlice evlenmesi sonrası babası tarafından eve geri getirilmesi üzerine 14 Ağustos günü kendini banyoda kablo
tavana astı. Hastaneye kaldırılan Döne Aslan‟ın 27 Ağustos günü beyin ölümünün gerçekleĢti.
17 Ağustos günü Ġzmir'in Alaybey semtinde, Hülya Ö. (56) isimli kadın böcek ilacı ile çok sayıda vitamin hapı içip
yalnız yaĢadığı evin 5'in kattaki balkonundan atlayarak intihara teĢebbüs etti.
Ġzmir‟in Buca ilçesinde 17 Ağustos günü, yaklaĢık 4 ay önce evden kaçarak evlendiği genç tarafından terk edilerek
ailesinin evine getirilen Özlem Oğuz (19) iki katlı evlerinin terasındaki kalasa kendini çamaĢır ipiyle asarak intihar
etti.
19 Ağustos günü Batman‟da, Bayındır Mahallesi'nde ikamet eden Gurbet Baytar (20), üç katlı evlerinin çatısından
atlayarak intihar eti.
25 Ağustos günü UĢak'ta, 112 Acil Servis'e bağlı Ulusal Medikal Arama ve Kurtarma (UMKE) biriminde görev
yapan sağlık memuru Emine Bayraktar (24), evinde kendini tavana asarak yaĢamına son verdi.
26 Ağustos günü Bitlis ili Hizan Ġlçesi'ne bağlı Sedrel Köyü'nde, Gülsün Erdoğan (18) adlı kadının korucubaĢı olan
babasının silahı ile intihar ettiği iddia edildi.
5 Eylül günü Sivas‟ta, Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi‟nde tedavi gören Bahargülü Ġçli (37) hastane tuvaletinde
baĢörtüsüyle kendini 1 metre yüksekliğindeki sifona asarak intihar etti.
9 Eylül günü Adana'da, makine mühendisi M.Y.Y. (33), sanal bahiste 15 bin TL ile kayınbiraderine ait 3 bin doları
kaybedince evinin 11. kattaki evinden atlayarak intihar etti.
13 Eylül günü Mardin'de, kocasıyla tartıĢan iki çocuk annesi Emine Yıldız (25), kendini tavana asarak intihar etti.
24 Eylül günü Konya‟nın Karatay Ġlçesi‟nde, bir hafta önce Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle eĢini terk edip babası
DurmuĢ Ġncik‟in evine gelen 3 çocuk annesi ġerife Küpeli (26), babasıyla boĢanmak istemesi üzerine çıkan tartıĢma
sonrası evin çatı katına çıkıp kendini astı.
29 Eylül günü Ġstanbul‟da, Levent‟teki Hitt Prodüksiyon adlı Ģirkettetemizlik görevlisi olarak çalıĢan AyĢe Gürpınar
(31), iki haftadır ayrı yaĢadığı eĢine ait kurusıkıdan bozma bilye atar tabancayla kalbine ateĢ ederek intihar etti.
29 Eylül günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, Üzengi Köyü'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Atife Eraslan (38),
kendini tavana asarak intihar etti.
1 Ekim günü, ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'nde, YemiĢli (Mergeh) Köyü'nde ikamet eden Aliye Ap'ın (35), korucu olan
eĢinin silahıyla intihar ettiği iddia edildi.
Ġstanbul‟da 5 Ekim günü, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Dicle Koğacıoğlu 5 Ekim
günü Boğaz köprüsü‟nden atlayarak intihar etti. Koğacıoğlu‟nun ailesine hitaben "Çok acı var dayanamıyorum”
Ģeklinde bir not bıraktığı belirtildi.
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EskiĢehir‟de 10 Ekim günü, Dilek Özer (24) isimli kadın KurtuluĢ Mahallesi'ndeki Tabakhane Köprüsü yakınlarında
Porsuk Çayı‟na önce kızları 6 aylık Nisan Özer ve 5 yaĢındaki AyĢan Özer‟i attı, ardından da kendisi atlayarak
intihar etti.
KırĢehir‟de 15 Ekim günü, 3 çocuk annesi Narin Bek (45), çiçekçilik yapan eĢi K.B. ile tartıĢtıktan sonra evinde
eĢine ait ruhsatlı tabancayla intihar etti.
16 Ekim günü Siirt'te, L.A. (18) adlı genç kadın, 10 ay önce evlendiği kocasıyla geçinemeyip ailesinin evine
döndükten sonra, eĢinin barıĢmak için eve gelerek ailesini ikna etmesi üzerine babasına ait tabancayla intihar etti.
26 Ekim günü ġanlıurfa'da, Bahçelievler 8. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında ikamet eden G.P. (20),
ailesiyle tartıĢtıktan sonra balkondan atlayarak intihara teĢebbüs etti.
27 Ekim günü Elazığ‟ın Maden Ġlçesi‟nde, ailesiyle birlikte yaĢadığı YeĢilova köyüne giden K.B. (25) evde bulunan
av tüfeğiyle baĢına ateĢ ederek intihar etti.
31 Ekim günü ġanlıurfa‟nın Bozova Ġlçesi‟nde, Killik Köyü‟nde çiftçilik yapan Mustafa Sarı ile evli olan Tülay Sarı
(31) fare zehiri içerek intihar etti.
6 Kasım günü Antalya'da, önce eĢini, 3 yıl önce de beyin kanamasından kızını kaybeden ġengül Güven (45) isimli
kadın Fener Parkı'ndaki 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti.
15 Kasım günü Bursa'nın Gemlik Ġlçesi‟nde, 15 gün önce kayıplara karıĢan 1 aylık evli Celal Kenar (29) ve 6 yıllık
evli, 2 çocuk annesi Hülya Koçak'ın (27) cesetleri, Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlikte asılı olarak bulundu. Kenar
ve Koçak'ın sevgili oldukları ve “8 yıldır bu Ģekilde yaĢamaktan bıktık, ölümümüzden kimse sorumlu değildir” yazılı
not bıraktıları iddia edildi.
16 Kasım günü ġanlıurfa'da, Tatburcu Köyü'nde ikamet eden E.K. (23) ve Ü.K. (20) adlı kızkardeĢler birlikte çok
miktarda hap içerek intihara teĢebbüs etti.
17 Kasım günü Gaziantep'te, 3 aylık evli Esra Seçkin (22), eĢarpla kendini evinin mutfağının tavanına asarak
intihar etti.
17 Kasım günü KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesinde, GüneĢli Mahallesi, Dr. Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan
bir giyim mağazasının sahibi S.K. (26) adlı kadın, iĢ yerine gelen polis memurlarından hakkında 3 aylık tutuklama
kararı çıktığını öğrendikten sonra eĢyalarını toplamak için müsaade istediği sırada iĢ yerinde bulunan tabancası ile
intihara teĢebbüs etti.
18 Kasım günü Adıyaman‟da, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği iddia edilen Elif Güzel (20), duvarda
asılı bulunan babasına ait av tüfeği alarak ile baĢına ateĢ ederek intihara teĢebbüs etti.
19 Kasım günü Kars‟ın SarıkamıĢ Ġlçesi‟nde, derslerine okutman olarak giren öğretmene aĢık olan SarıkamıĢ
Yüksek Okulu öğrencisi S.K. isimli kız, telefonda sevdiği öğretmene "Kendimi aĢağı atacağım haberin olsun"
dedikten sonra yurdun 3. katından atlayarak intihara teĢebbüs etti.
19 Kasım günü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Arılı Köyü'nde ikamet eden Gülsüm Güllü (21) silahla intihara
teĢebbüs etti. Güllü tedavi gördüğü Adıyaman Devlet Hastanesi'nde 19 Kasım günü yaĢamını yitirdi.
26 Kasım günü Antalya'nın Alanya Ġlçesi'nde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen AyĢe Yılmaz (49)
oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar etti.
30 Kasım günü Malatya'da, Olay Koyunoğlu Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. (23) adlı kadın, çocuğuna ilaç vermek
için kullandığı ve cebinde taĢıdığı boĢ enjektörü sol koluna saplayıp hava vererek intihara kalkıĢtı. S.Ç., eĢi
tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
1 Aralık günü Ġstanbul BeĢiktaĢ'ta, telefonla konuĢtuğu niĢanlısı ile tartıĢan Yeliz K. (29) 3. kattaki evlerinin
balkonundan atlayarak intihara teĢebbüs etti.
5 Aralık günü Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 3 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Zeynep Sağat (39), evlerinin
bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.
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Ġstanbul‟da 17 Aralık günü, Sariye Küp adlı kadın sevgilisi olduğu iddia edilen reklam ajansı sahibi Cemalettin
Sakarya ile beraber Boğaz köprüsü‟nün Avrupa yakasından atlayarak intihar etti.
22 Aralık günü Van‟da, G.G. (22) isimli kadın, Ġskele Mahallesi'nde bulunan Feribot Ġskelesi'nde yalnız olduğu
sırada Van Gölü'ne atlayarak intihara teĢebbüs etti. Daha sonra piĢman olup yüzerek kıyıya çıkan G.G., Van Eğitim
ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
24 Aralık günü Batman'da, 2 çocuk annesi Zübeyde Güzel (1978), Diyarbakır Caddesi üzerindeki apartmanın
dördüncü katında merdiven boĢluğuna atlayarak yaĢamına son verdi.
24 Aralık günü Diyarbakır‟da, Bağlar ilçesinde özel bir hastanede hemĢirelik yapan Derya Aksoy, silahla baĢına tek
el ateĢ ederek intihar giriĢiminde bulundu.
28 Aralık günü Adıyaman'da, Sümerevler Mahallesi 1789 nolu Sokakta ikamet eden Asiye Ç. (22), 2 katlı evin
penceresinden atlayarak intihar etti.

XV.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet ve Tecavüz
Ġzmir'de 3 Ocak günü, Kader Sağlam (30) adlı kadın yolda karĢılaĢan eski eĢi Tarık Gül (27) tarafından 12 yerinden
bıçaklanarak öldürüldü.
3 Ocak günü Mardin'in Midyat Ġlçesi'nde, 2 kadına otomobilde fuhuĢ yaptırdığı belirlenen 2 kiĢi tutuklandı.
19 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hediye AtiĢ, 14 Ocak günü seçmen listesinde isminin
olup olmadığını kontrol için muhtarlığa gittiğini, muhtar Ali YaĢar‟ın bilgisayardan ismini kontrol ettiğini ve listede yer
aldığını söylediğini, kendisinin adresi doğrulatmak amacı ile adresini sorduğunu, muhtarın adresi söylemek
istemediğini, eğer bir yanlıĢlık varsa hemen düzelteyim diyerek adresi öğrenmek istemesi üzerine, muhtarın
kendisini azarlamaya baĢladığını ve oğlunun ise kendisine hakaret edip “defol git ” dediğini ve kalem fırlattığını
belirtti.
27 Ocak günü Diyarbakır'da bir markette alıĢveriĢ yapan Ülker Zengin (27) yanına gelen M.A.(47) tarafından
tabancayla 5 kez vurularak öldürüldü. M.A. daha sonra elindeki silahı baĢına dayayarak ateĢ etmek isterken iĢ
merkezinin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. M.A.'nın verdiği ilk bilgilerde, Ü.Z.'nin sevgilisi
olduğunu ve kendisini terk ettiği için vurduğunu söylediği belirtildi.
Ġzmir‟in ÇeĢme Ġlçesi‟nde 1 ġubat günü, bir otelin kreĢ bölümünde çalıĢan Süheyla Kargil (20) kendisine platonik
aĢk beslediği öne sürülen Muhammet Burak YaĢar Kargil tarafından baĢından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan
Kargil, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaĢamını kaybetti.
5 ġubat günü Ġstanbul Eyüp‟te yangın çıkan bir evde, el ve ayakları bağlandıktan sonra bıçakla öldürülen Zülfiye
Tokgöz‟e (30) ait ceset bulundu. Tokgöz‟ün katil zanlısı olarak 13 ġubat günü gözaltına alınan ġ.Y., Tokgöz'ün
eĢinin köylüsü olduğunu, evlerine gidip geldiğini söylediğini ve olay günü de hırsızlık amacıyla eve girdiğini belirtti.
11 ġubat günü Erzincan‟da, Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Güler Vural (35), "TEDAġ görevlisiyim" diye
hırsızlık amacıyla eve gelen Ġ.M (29) adlı kiĢi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
13 ġubat günü Bingöl‟ün Kıbrıs Mahallesi'nde, Mutalip Balat (23) isimli kadın kendisine arkasından ateĢ eden bir
kiĢi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Ġzmir Buca Anadolu Lisesi‟nde 16 ġubat günü, lise müdür vekili E.A.‟nın odasında tartıĢtığı beden eğitimi öğretmeni
F.B.‟yi dövdüğü iddia edildi. 19 yıllık beden eğitimi öğretmeni, bir çocuk annesi 45 yaĢındaki F.B., öğrencilerden
toplanan paraların hesabını konuĢmak üzere E.A.`nın odasına gitti. Burada aralarında çıkan tartıĢma sonucunda,
okul müdürü E.A., F.B`ye “defo”` diyerek odasından kovdu. Kendisine bu Ģekilde davranılmasına sinirlenen F.B.
okul müdürünü kibar olması için uyardı. Bunun üzerine müdür E.A. yumruk ve tekmeyle F.B`ye saldırdı. Aldığı
darbeler sonrası yüzü ve sağ gözü moraran F.B. diğer öğretmenler tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede
tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen F.B., Buca Merkez Karakolu`na gidip lise müdürü E.A.`dan Ģikayetçi oldu.
ġikayet üzerine polis, E.A.`yı gözaltına alıp karakola götürdü. Müdür Vekili E.A. hakkında idari soruĢturma da
açıldı.
3 Mart günü Edirne‟de, kent merkezindeki tarihi Eski Camii‟nin kubbesine çıkan ve "EĢim beni terk etti. Onsuz
yaĢayamam. EĢim buraya gelmezse intihar ederim" diyen Mesut Tezgider‟in (28) evli olmadığı ve Hatice B. adlı
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kadını para karĢılığı zorla erkeklere pazarladığı ortaya çıktı. Hatice B.‟nin polis tarafından olay yerine getirilmesi
sonrası Tezgider intihardan vazgeçerken, ifadesinde Tezgider ile evli olmadığını belirteren Hatice B., "Beni zorla
para karĢılığında fuhuĢa zorladı. Korkumdan her dediğini yaptım. Ancak artık korkmuyorum. Ondan Ģikáyetçiyim"
dedi. Mesut Tezgider, ‟haneye tecavüz ve zorla fuhuĢa teĢvik‟ etmek suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı
Cezaevi‟ne gönderildi.
14 Mart günü Ġstanbul‟da, Kuyumcu imalathanesinde çalıĢan Ġsmail Demir (25), Küçükçekmece‟de sokak ortasında,
tartıĢtığı kız arkadaĢı Feyza Usta‟yı (22) tabancayla baĢından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
20 Mart günü Ankara‟da, Hazine MüsteĢarlığı‟nda Ģoför olarak çalıĢan evli ve iki çocuk babası Yusuf T., iĢ
takipçiliği yapan ve beraber olma teklifini reddeden ġerife H.‟yi (35) ruhsatsız silahla vurduktan sonra aynı silahla
intihar etti.
21 Mart günü EskiĢehir‟de, Fikret Gün (50) ile kızı Derya Gün (26) evlerinde Selami Y. (37) adlı kiĢi tarafından
baĢlarına birer kurĢun sıkılarak öldürüldü. Selami Y., Derya Gün‟le 3 yıldır birlikte olduğunu ve bir ay önce
ayrıldıklarını belirterek: "BaĢka erkek arkadaĢı olduğunu öğrendiğim Derya‟nın evine pencereden girdim. ĠliĢkiye
girmek istedim, tersleyince annesiyle birlikte vurup kaçtım. Ġntihar etmek istedim, baĢaramadım" dedi.
Kars'ta 2 Nisan günü ismi öğrenilemeyen bir kiĢi, silahla Sabancı Kız Yurdu'nu bastı. Sabah saatlerinde Kars
Sabancı Kız Yurdu'na gelen ve yurtta görevli N.A ile iliĢkisi olduğu iddia edilen saldırgan N.A'nın baĢına silah
dayayarak tartakladı. Olaya müdahale eden yurt görevlileri silahlı Ģahsı etkisiz hale getirerek, polise teslim etti.
7 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan X.X., 30 Ocak 2009 tarihinde ġ.X. isimli taksi Ģoförünün
kendisine Mardin yolunda tecavüz ettiğini, daha sonra kendisiyle 15 günde bir buluĢmasını ve bu olaydan kimseye
bahsetmemesini istediğini, 4 ġubat günü Cumhuriyet Savcılığına baĢvuruda bulunduğunu, ifadesi alınan ġ.X.‟in
tecavüz iddiasını kabul etmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Ağrı ili Doğubeyazıt Ġlçesi Büyük Ağrı Mahallesi'nde oturan A.B. isimli kadın 11 Nisan günü evinde baĢından
vurularak öldürüldü.
17 Nisan günü Adana'da, Filiz TintaĢ (34) ile oğlu Görkem TintaĢ (10) eniĢteleri A.G. tarafından evlerinde boğazları
kesilerek öldürüldü.
27 Nisan günü Bursa'da, özel bir bankanın Heykel ġubesi'nde çalıĢan Zeynep Silku (26), iki ay önce ayrıldığı erkek
arkadaĢı Yurdakan Buğra Orki tarafından boğularak öldürüldü.
3 Mayıs günü Niğde'de, Niğde Üniversitesi öğrencisi Tarık Ü. (20), Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki evinde
tartıĢtığı aynı üniversitede öğrenci olan kız arkadaĢı Ceylan K'yi (20) baĢına tabancayla tek el ateĢ ederek yaraladı.
Kız arkadaĢının öldüğünü düĢünen Tarık Ü. aynı silahla intihar etti.
4 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Kemal Sencar, kızı Hamdiye Sencar‟ın 6 Kasım 2007
tarihinde imam nikâhlı ile evli olduğu Mehmet Yagız ile birlikte ikamet ettiği ÇalıĢkan Beldesi Silopi/ġırnak
adresinden kaybolduğunu, kızının koruculuk yapan Hüsnü Zeyrek ve Zeki Zeyrek tarafından kaçırıldığını
düĢündüğünü, bu konuda içiĢleri Bakanlığı, ġırnak Valiliği ve Jandarma Genel Komutanlığı‟na yazdığı
dilekçelerden hiçbir sonuç alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi`nde yatan annesinin yanında refakatçi olarak kalan M.Ç. (31), klozetten
düĢtüğünü belirterek 11 Mayıs günü aynı hastanenin acil servisine baĢvurdu. Yapılan incelemede, M.Ç.‟de
düĢmeye bağlı belirtilere rastlanmaması ve doktorların ısrarı üzerine M.Ç. hastanede temizlik görevlisi olarak
çalıĢan A.Y.‟nin (36) kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan A.Y. savcının
talimatıyla, ikmalen mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 18 Mayıs günü, Huriye Bekçi (28) isimli kadın velayeti babalarında olan üç
çocuğunu görmek için iki polis memuru eĢliğinde geldiği yerde, eski eĢi olduğu Yahya B. (34) tarafından çocukların
da içinde bulunduğu takside tabancayla vurularak öldürüldü. GazipaĢa Mahallesinde yaĢayan Huriye Bekçi, Yahya
B. ile Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıl önce boĢandı ve mahkeme 3 kız çocuğunun velayetini babaya verdi. Daha
sonra ikinci evliliğini yapan Bekçi, bu evliliğinden de 2 erkek çocuğu sahibi oldu. Ġkinci eĢinden de ayrılan Bekçi, 2
çocuğuyla birlikte bir süre önce ailesinin yanına sığındı. Ġlk eĢiyle aynı mahalledeki ailesinin yanında kalan Bekçi, 4
yıldır kızlarını görmüyordu. Ġlk eĢine kızlarını görmek için haber gönderen Bekçi, kızları gösterilmeyince
mahkemeye baĢvurdu. Görevlendirilen 2 polis, ablası ve ikiz kardeĢiyle çocuklarını görmeye giden Bekçi, eĢi
tarafından arabanın içinde vuruldu. Ġkiz kardeĢi yanında öldürülen Nuriye Keskin polislerden Ģikayetçi olduklarını
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belirterek “Polisler Yahya B'nin üstünü aramadılar. Polisler Yahya B'nin babası ve kardeĢiyle konuĢurken, bu iki
polisin yanından geldi ve kardeĢimi öldürdü” dedi.
Haziran ayı baĢında Afyonkarahisar‟ın Dinar ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, ailesiyle birlikte köy giriĢinde
iĢlettikleri akaryakıt istasyonunun yanında oturan Nimet Gürbunar (19), kuzeninin eĢi Fadime Alpaslan ve abileri
Seyfi ġahin (40) ve Tayfun ġahin (24) tarafından kaçırıldıktan sonra dövülerek öldürüldü. Dedisinin evinden
kaçırılan Gürbunar, yakınlardaki boĢ bir eve götürülmek istendi. Bağırmaması için ağzına bez parçası soktukları
kızı 50 metre sürükleyen kardeĢler, sahipleri yurtdıĢında bulunan eve girdi. Olayı önceden planlayarak boĢ eve
çuval, eski halı parçası ve ip götürdükleri öne sürülen Ģüpheliler Nimet‟i evlenmeye ikna etmeye çalıĢtı. Köyün
zengin ailelerinden kızın, komĢu köy Ergenli‟de oturan Tayfun ġahin‟le evlenmeyi kabul etmemesi üzerine
saldırganlar sopalarla genç kızı dövmeye baĢladı. Üç saldırgan, önce bacaklarını, ardından da kollarını kırdı.
Tayfun ġahin, tecavüze yeltendi, kızın vücudundaki kırıklar nedeniyle vazgeçti. Nimet Gürbunar‟ı susturmak için
ensesine sopayla vuran Ģüpheliler genç kızın öldüğünü görünce kaçtı. Jandarma, olaydan bir gün sonra Seyfi ve
Tayfun ġahin ile Fadime Alpaslan‟ı yakaladı. Suçlarını itiraf ettiği belirtilen Ģüpheliler, „tasarlayarak adam
öldürmek‟ten tutuklandı. Bacakları, kolları ve kafatası kırıldığı tespit edilen Nimet Gürbunar‟ın tecavüze uğramadığı
belirlendi.
10 Haziran günü Ġzmir‟in ÖdemiĢ Ġlçesi‟nde, çocuklarını boĢandığı eĢi Emine Karadağ‟a (34) vermek istemeyen
polis memuru M.I. (37), adliye çıkıĢında eski eĢi Emine Karadağ‟ı ve avukatı Özcan Akçiçek‟i beylik tabancasıyla
baĢlarından vurup öldürdü. M.I., olayın ardından aynı silahla intihar etti.
10 Haziran günü Ankara‟nın Aydınlıkevler semtinde, adli bir suçtan hükümlü Ayhan Sevinç, cezaevinden izinli çıkıp,
boĢandığı eĢi Fadile Karatoprak‟ı boğarak öldürdü. Olay, annesinin cesediyle sabaha kadar kalan üç yaĢındaki
çocuğun ağlayarak cama vurup haber vermesiyle ortaya çıktı.
Diyarbakır‟ı Kayapınar Ġlçesi‟nde oturan ve yakınlarının kayıp baĢvurusunda bulunduğu Hediye Saydan (25) 10
Haziran günü Huzurevleri Mahallesi‟ndeki bir apartmanın üçüncü katında yüzüne yastık bastırılarak boğulmuĢ
olarak bulundu.
ġırnak'ın BeytülĢebbap Ġlçesi'nde Nahide Ataman (22) isimli genç kadının 15 yıllık korucu olan dayısı Mevlüt
Ataman tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Nahide Ataman'ın annesi Fatma Ataman, “Kızım bir baĢkasını
seviyordu. Buna korucu olan dayısı Mevlüt karĢı çıkıyordu. Bir diğer kardeĢimin oğlu Erdal ile evlenmesini istiyordu.
Biz de kızımızın rızası kime ise onla evleneceğini söyledik. Dayısı Mevlüt 'Nahide'yi o çocuğa yar etmem' demiĢti.
Son olarak geçtiğimiz 14 Haziran Pazar günü kızım bahçede çalıĢırken dayısı ve yanındaki 2 kiĢi tarafından
kaçırıldı' dedi. Ġki defa BeytülĢebbap Savcılığı'na gidip baĢvurduğunu belirten Fatman Ataman, “Ġlk gittiğimde
savcıya 'Kızımı korucular kaçırdı, devletin silahıyla. Kızım korucu köyü olan Karçeyan köyünde tutuluyor olabilir.
Oraya asker gönderin kızımı bulun' dedim. Savcı da bana 'Oraya asker göndermeye gerek yok o bölgede zaten
Ģimdi operasyon olduğu için asker var. Haber veririm ararlar köyü' dedi. Ġkinci kez gittiğimde ise kızımın o köyde
olmadığını söyledi” dedi.
Sivas‟ta 22 Haziran günü, kendisine saldıran eski sevgilisi N.M.‟den kurtulmak için bir kahvehaneye sığınan S.D.
(33) isimli kadın kadın göğsünden bıçaklandı. N.M, barıĢmak için genç kadının evine gitti. S.D‟nin kendisiyle
görüĢmek istememesi üzerine evin camlarını kıran N.M, daha sonra evden kaçarak alt kattaki kahvehaneye
sığınan S.D‟nin peĢine düĢtü. N.M, sığındığı kahvehanede S.D‟yi göğsünden bıçakla yaraladı.
22 Haziran günü KahramanmaraĢ Ahır Dağı eteklerindeki kullanılmayan su deposunda boğazı kesilerek
öldürülmüĢ 30 yaĢlarında bir kadın cesedi bulundu.
EskiĢehir'de 25 Haziran günü, Ali Servet D. (37) isimli kiĢi evine mutfak pencerisinden girip tartıĢtığı eski niĢanlısı
Banu Bozer'i (26) elleriyle boğarak öldürdü. Ali Servet D., daha sonra polisi arayarak “NiĢanlımı öldürdüm,
tabancayla intihar edeceğim” dedi. Ali Servet D., olay yerine gelen polisler tarafından ikna edilerken Banu Bozer‟in
kalbi olay yerine gelen 112 ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahalesi ile çalıĢtırıldı ancak Bozer, tedavi
altına alındığı hastanede 5 gün sonra yaĢamını yitirdi.(Hürriyet-05.08.09)
3 Temmuz günü Zonguldak'ın Ereğli Ġlçesi'nde, Solak Mahallesi'nde ikamet eden Sezai Tarcan (50), ismi
öğrenilemeyen boĢandığı eĢini av tüfeğiyle öldürdükten sonra, aynı silahlı intihar etti.
5 Temmuz günü Mersin‟de, Mersin Ġl Hakem Kurulu Sekreteri ve voleybol gözlemcisi Kamil Kaçamaklı (61)daha
önce iliĢkisi olduğu iddia edilen voleybol hakemi Didar Hayta‟yı (26) sokak ortasında saçlarından sürükleyerek
evine götürdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, “Beni nasıl terk edersin?” diye bağıran Kaçamaklı, evde Hayta‟nın
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baĢına ruhsatlı tabancasıyla 2 el ateĢ etti. Hayta, olay yerinde hayatını kaybederken, Kaçamaklı aynı tabancayla
intihar etti.
15 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.B., kızının 1999 tarihinde 13 yaĢında iken evden
kaybolduğunu, fuhuĢ çetesinin elinde olan ve Batman‟da resmi nikâhla evlendiği kiĢi tarafından pazarlanan kızının
kurtasılması için hukuki yardım talep etti.
20 Temmuz günü Siirt'in Pervari ilçesi Çat köyünde N.B. (18) adlı kadın henüz belirlenemeyen nedenle yapılan
silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
25 Temmuz günü Diyarbakır'da, Bağlar ilçesi Ġskanevleri semtinde faaliyet gösteren bir gazinoda Konsomatris
olarak çalıĢan Suzan Koyun (34) gazinoya müĢteri olarak gelen Vedat Kızıltay (20) tarafından vurularak öldürüldü.
Kızıltay, cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.
31 Temmuz günü Ġstanbul Beyoğlu‟nda, dört çocuk annesi Zübeyde Yıldız, sürekli ölüm tehdidi aldığı eski eĢi Zeki
Kahraman tarafından defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Yıldız‟ın Ģiddet gördüğü için eĢi
Kahraman‟dan 5 yıl önce ayrıldığı, izini kaybettirmek için sık sık ev değiĢtirdiği, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı‟na
baĢvurarak can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma istediği ve polisin desteğiyle de BaĢbakan
Recep Tayyip Erdoğan‟ın kardeĢi Mehmet Erdoğan‟ın Kulaksız‟daki evini kiraladığı öğrenildi.
3 Ağustos günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi'nde, yolda yürümekte olan 3 çocuk annesi
Azize ġimĢek (35) yüzü puĢu ile kapatılmıĢ kimliği bir kiĢi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
9 Ağustos günü Ġstanbul Ümraniye‟de, Gülten Bakır (25) adlı kadın, bir süre birlikte yaĢadığı kepçe operatörü
Mehmet Emin Kul (30) tarafından “konuĢma” bahanesiyle çağrıldığı Atatürk Caddesi‟nde vurularak öldürüldü. Kul
daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
22 Ağustos günü Ġstanbul AtaĢehir‟de, N.Ç. isimli kadın üç ay önce tanıĢtığı ve evine davet ettiği bankacı arkadaĢı
Nalan Sezer‟i (42) borç para talebini reddetmesi üzerine eterle bayıltıp baĢına poĢet geçirerek boğdu.
1 Eylül günü Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nde, bir birahanede çalıĢan ve yalnız yaĢayan bir çocuk annesi Emine AĢkın
Yarengümeli (37) sevgilisi Münir Kayat (57) tarafından evinde vurularak öldürüldü. Evli ve iki çocuk babası Kayat,
yakalancağını anlayınca aynı silahla intihar etti.
4 Eylül günü Mersin‟de, ġefika Kayra (18) isimli genç kız arkadaĢı Nurgül Küçük‟ü (27) sokakta baĢından
tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla baĢına ateĢ ederek intihar etti.
25 Eylül günü Bursa'da, Murat Recep YurdaıĢık (20) isimli kiĢi, sokakta tartıĢmaya baĢladığı sevgilisi lise son sınıf
öğrencisi Gamze ġenay'ı (18) göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra inĢaat halindeki bir binanın 5'inci
katından atlayarak öldü.
4 Ekim günü Batman'da, Meydan Mahallesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde bulunan 48/A Kat.2 adresinde ikamet
eden Songül Pekgenç (50), evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Ġstanbul TeĢvikiye‟de 8 Ekim günü, Esra Karsel (39) adlı kadın, TeĢvikiye Camii‟nin arkasında bulunan otomobilin
içinde telle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı Eyüp Gökhan (29), 14 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı. ,
Zanlının altı yıl önce, yine bir sevgilisini, yine “kıskançlık” nedeniyle ve yine “boğarak öldürdüğü”, dokuz yıl hapis
cezasına çarptırıldığı, cezasını Çorum Yarı Açık Cezaevi‟nde çekerken de firar ettiği öğrenildi.
Malatya‟da 13 Ekim günü, Ö.D. isimli kadın Cumhuriyet Savcılığına baĢvurarak, Çocuk ġube Müdürü A.G'nin
kendisine tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını iddia etti. Ġddia üzerine, Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. A.G, Rize Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü‟ne tayin edildi. Ö.D'nin bebeği 6
aylıkken düĢürdüğü, çocuğun babasının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna örnek gönderildiği bildirildi.
Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, söz konusu müdürün teknik takibe alındığını ve buradan elde edilen
sonuca göre olayın tecavüz olmadığını ifade etti. Öte yandan, Ö.D'nin yaklaĢık 2 ay önce 3. kattaki evinden
atlayarak intihar giriĢiminde bulunduğu öğrenildi.
27 Ekim günü ġanlıurfa‟nın Siverek ilçesinde, Siverek Devlet Hastanesi‟nde gece nöbeti tutan hemĢire M.K.
Cumhuriyet Savcılğı‟na baĢvurarak, aynı gece hastanede görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. E.S‟nin
kendisine sarkıntılık ettiğini ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Savcılığa çağırılan doktor, ifadesinin
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alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Siverek Kaymakamlığı da, “soruĢturmanın selameti
açısından” doktoru görevden uzaklaĢtırdı.
Kocaeli`nde 31 Ekim günü, aĢırı alkollü olduğu iddia edilen Yunus T., beĢ yıl önce boĢandığı eĢi Türkan D.`ye
evinde bıçak zoruyla tecavüz etti. Alkolün etkisiyle sızan Yunus K., eski eĢinin Ģikayeti üzerine gözaltına alındı.
Yunus K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
11 Kasım günü Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, AmĢe Kılıç (52) ile gelini Devrim Kılıç (22) Kızıltepe ġehir Stad
yakınlarındaki evlerinde kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler tarafından uzun namlulu silahla
Vurularak öldürüldü.
19 Kasım günü Hakkari‟de, Yüksekova‟da ebelik yapan F.A isimli kadın eski erkek arkadaĢı olduğu iddia edilen
psikolog Y.M.‟nin saldırısına uğradı. F.A‟yı döverek hastanelik eden Y.M. daha sonra evden kaçtı. F.A. komĢuları
tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken 15 gün iĢ göremez raporu aldı.
24 Kasım günü Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, AlitaĢ köyü Birgeni mezrasında kendisi gibi zihinsel engelli olan 3
çocuğuyla birlikte Ergani Kaymakamlığı tarafından kendilerine yaptırılan tek odalı evde yaĢayan E.B.'ye tecavüz
edildiği, hamile kalınca ortaya çıktı. Köyde H.T.(18) tarafından tecavüze uğradığı ileri sürülen E.B., zihinsel engelli
olması ve konuĢamaması nedeniyle tecavüze uğradığını söyleyemedi. Karnı büyümeye baĢlayan ve yapılan sağlık
kontrolünde 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkan kadının durumu, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. Gözaltına alınan
tecavüz zanlısı H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarken, zihinsel engelli kadın Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü
Kadın Sığınma Evi'ne gönderildi.
1 Aralık günü Malatya‟da, AsayiĢ ġubesi Ahlak Bürosu ekipleri, TaĢtepe Mahallesi'ndeki TaĢtepe Mezarlığı yanında
bir bayanın zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, fuhuĢtan sabıkalı S.B. adlı kadın, kendisine
müĢteri temin eden A.G., ile para konusunda anlaĢmazlık çıkması üzerine, A.G.'nin E.T.'ye ait ticari taksi içinde
kendisiyle zorla cinsel iliĢkiye girdiğini iddia etti.
7 Aralık günü Gaziantep‟in ġahinbey ilçesinde, 1 çocuk annesi H.A. 19 Mayıs Lisesi civarında evine dönerken
kimliği belirsiz kiĢiler tarafından kaçırıldığını ve götürüldüğü evde 10 kiĢinin tecavüzüne uğradığını belirtti. H.A.,
ayrıca boynunda bulunan altın kolyesinin ve 300 TL'sinin de gasp edildiğini belirtti.
20 Aralık günü KahramanmaraĢ'ta, Ġsmet PaĢa Mahallesi Beyzade ĠĢhanı`ndaki bir büroda olduğunu söyleyen bir
kadın, polisi telefonla arayarak yardım istedi. Ġhbar üzerine söz konusu adrese giden Ahlak Bürosu polisleri, fuhuĢ
yaptığına dair poliste kaydı bulunan S.K. (24) ile karĢılaĢtı. S.K. ilk ifadesinde, Fatih Beldesi Belediye BaĢkanı
Mehmet DemirtaĢ ve ġahinkaya Beldesi Belediye BaĢkanı Hakan ġiĢman ile buluĢtuklarını ve içki içtiklerini,
ilerleyen saatlerde H.A.`nın kendisini döverek Fatih Belediye BaĢkanı Mehmet DemirtaĢ ile iliĢkiye girmesi için
zorladığını, ardından da korkudan BaĢkan DemirtaĢ ile iliĢkiye girdiğini iddia etti. Emniyet Müdürlüğü`ne götürülen
S.K., burada verdiği ifadesinde ise kimseden Ģikayetçi olmadığını söyledi. S.K., Ģikayetçi olmayınca gözaltına
alınan H.A. sevk edildiğiCumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ġddialarla ilgili
belediye baĢkanlarının da ifadesi alınıp soruĢturma baĢlatıldı.
Antalya‟nın Kumluca ilçesinde 21 Aralık günü, Duygu Açıkyürek (20) isimli kadın, annesi Sultan Açıkyürek ile Kum
Mahallesi Barbaros Ġlköğretim Okulu yanında seralarından evlerine yürürken, beĢ kiĢi tarafından bir otomobile zorla
bindirilerek kaçırıldı. Olay sonrası polise baĢvuran baba Arif Açıkyürek, kızını kaçıranların ve kaçırdıkları aracın
plakasının belli olduğunu ifade ederek "Kızım bir baĢkasına niĢanlıydı. Ancak T.K. ve ona yardım eden kardeĢi
Ö.K. ile 3 arkadaĢları tarafından zorla kaçırıldı. ġikayetimiz üzerine Savcılık tarafından T.K. ve kardeĢi Ö.K. için
yakalama emri çıkarıldı. Babaları da tutuklandı. Buna rağmen kızımdan hala haber alamıyoruz. Kızımın hayatından
endiĢe ediyorum.
25 Aralık günü Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde, tur Ģirketi sahibi, evli ve bir çocuk babası Yusuf Aydoğdu (34), altı
yıldır sevgilisi olduğu iddia edilen cip safari rehberi ve Ģoförü Dilek Timur‟u (29) kaldığı otel odasında ruhsatlı
otomatik av tüfeği ile sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Ġzmir'in Çınarlı semtinde 28 Aralık günü, Manavkuyu- Gümrük seferini yapan belediye otobüsüne binen H.K. (33),
boĢ koltuklar olmasına rağmen yanına oturduğu G.O. isimli kadına cep telefonundaki porno görüntüleri izletmeye
çalıĢtı. G.O.'nun tepki göstermesi üzerine müdahale eden otobüsteki diğer yolcuların etkisiz hale getirdiği H.K.,
polis tarafından gözaltına alındı.
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KahramanmaraĢ'ta 28 Aralık günü, Osman N.B. (22) isimli kiĢi KahramanmaraĢ YeniĢehir Devlet Hastanesi‟nde
evlenmek istediği R.A. ve halası Z.A. ile karĢılaĢtı. Burada Z.A. ile tartıĢan Osman N.B., genç kadını boğazına
bıçak dayayarak hastane önüne çıkarıdı. Osman N.B. polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Aralık ayı sonunda Batman'ın Sason Ġlçesi'nde, Dergani ve Hıyan aĢiretlerinin korucuları arasında intikam amaçlı
evli kadınlar kaçırıldı. Dergani aĢiretinden Sason'un Binekli Köyü'nde evli ve 4 çocuk babası korucu Delil Yalçın,
köyde Hıyan aĢiretinden Gülbahar BarıĢ‟ı kaçırdı. Olaya tepki gösteren Bahar‟ın teyzesi oğlu Siraç BarıĢ, Delil
Yalçın'ın eĢi 4 çocuk annesi Meryem‟i kaçırınca, kız kaçıran Delil Yalçın'ın ağabeyi Ġhsan Yalçın intikam amacıyla
Hıyan aĢiretinden ReĢit Serengil‟in 3 çocuk annesi eĢi Gülsüm Serengil‟i kaçırdı. Ġhsan Yalçın, kaçırdığı Serengil ile
birlikte Adana'nın Pozantı Ġlçesi yakınlarında yakalandı. Ġki aĢireti karĢı karĢıya getiren olay karĢısında Sason
Kaymakamı Yusuf Ġzzet Karaman, olaya karıĢan 5 korucunun silahlarına el koyunca kaçırılan kadınlar ailelerine
teslim edildi. Kaçırma olayına adı karıĢanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Davalar
Bursa‟da mal varlıklarını bağıĢladıkları bir konukevinde kalan Hatice Yıldırım (91) ve Sabriye Kumlu‟ya (78) bakıcı
ġ.S.‟nin (58) Ģiddet uyguladığı gerekçesiyle ġ.S. hakkında baĢlatılan soruĢturma 28 Nisan 2009‟da tamamlandı.
Savcı, ġ.S. hakkında “kötü muamele ve kasten yaralama” suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle Sulh Ceza
Mahkemesi‟nde dava açtı.
Adana‟da annesi Ġrep D. (43) tarafından yasak aĢk yaĢadığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürülen Melek D.‟yi (18)
öldürülmeden önce saçını kesip, çıplak fotoğraflarını çekerek ölüme sürükledikleri iddia edilen 2‟si kadın 3 kiĢi
hakkında 15‟er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Denizli Mahallesi‟ndeki bir tuhafiye mağazasında tezgahtar
olarak çalıĢan Melek D., ablasının çalıĢtığı giyim mağazasının sahibi, soyadı aynı olan 2 çocuk babası Mehmet D.
(30) ile aĢk yaĢadığını öğrenen annesi Ġrep D. tarafından, 3 ġubat‟ta önce fare zehri ve kalp ilacı içirilip, ardından
yüzüne yastık basılıp boğularak öldürüldü. Melek‟in cep telefonunda eĢinin genç kıza gönderdiği 107 aĢk mesajını
görünce çılgına dönen giyim mağazası sahibi Mehmet D.‟nin eĢi Ebru D.‟nin Melek D.‟yi iĢyerinde rehin tuttuğu,
saçını kesip, otele götürerek bir yatağa uzanmıĢ 7 çıplak fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.
2008 Sakarya‟da yüzünü tülle kapatarak girdiği evde öğretmen E.Y.‟ye (25) tecavüz edip kredi kartı ve parasını
almakla suçlanan A.G. (14) isimli öğrenci hakkında açılan davanın ilk duruĢması 17 Ağustos 2009 tarihinde
görüldü. Olay sonrası baĢka ile tayine edilen öğretmen, talimatla alınan ifadesinde öğrencisi A.G.‟nin yüzünü tülle
kapatmasına rağmen tanıdığını söyledi. DuruĢmada E.Y. için “cinsel saldırıda ruh sağlığının etkilendiğine” dair Adli
Tıp Raporu da okundu. Hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen 14 yaĢındaki A.G. ise poliste ve sorgu
hâkimliğinde kabul ettiği suçlamaları mahkemede reddetti.

XVI. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
XVI.1. Çocuk Ġntiharları
10 Ocak günü EskiĢehir‟in Mahmudiye Ġlçesi‟nde pazara gideceğini söyleyerek evden çıkan lise öğrencisi Keziban
Yaralı‟nın (16) cesedi Mahmudiye Ġlçesi‟nde bulundu. Yapılan otopside Keziban‟ın tarım ilacı içerek intihar ettiği
saptanırken, arkadaĢları Keziban‟ın ailesinden sürekli dayak yediğini ve 20 gündür okula gelmediğini ileri sürdü.
14 Ocak günü Diyarbakır'ın Urfa Kapı Semtindeki Surlara çıkan 14 yaĢındaki S.T.adlı erkek çocuğu bilinmeyen bir
nedenden dolayı intihara teĢebbüs etti.
Batman‟ın Ġluh Mahallesi'nde ikamet eden E.B.(17) adlı kız çocuğu 31 Ocak günü günü intihar etti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden G.T.(14) adlı kız çocuğu 10 ġubat günü bilinmeyen bir nedenden dolayı
tavana astığı iple intihar etti.
ġanlıurfa Merkezde özel bir lisenin 2. sınıfında öğrenim gördüğü belirtilen N.A.(16) adlı çocuk, 12 ġubat gecesi
dedesine ait YeniĢehir Mahallesi'ndeki boĢ evde kuru sıkı tabancayla baĢına bir el ateĢ ederek intihar etti.
12 ġubat günü Denizli‟de, 5 üniversiteli kızla birlikte “cemaat evi” olduğu öne sürülen bir apartman dairesinde kalan
Vali Vefki Ertür Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Huriye Çaput (16), yedinci
kattaki dairenin balkonundan atlayıp intihar etti. Çaput‟un, evden bir dizüstü bilgisayar çalınması olayından sorumlu
tutulduğu için bunalıma girdiği ve intihar ettiği öne sürüldü.
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12 ġubat günü Yalova'da, lise öğrencisi F.Y. (17) okulda ders arasında 3'üncü kattaki koridordaki pencereden
atlayarak intihara teĢebbüs etti. F.Y.‟nin bir süre önce internette tanıĢtığı lise öğrencisi bir kıza aĢık olduğu ancak
aĢkına karĢılık bulamayınca bunalıma girdiği iddia edildi.
13 ġubat günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'ndeki amcasının evine misafirliğe giden B.Ö. (17)
isimli kız çocuğu, 5. kattan atlayarak intihar etti.
14 ġubat günü ġanlıurfa'nın Karaköprü Beldesi'nde, küçük yaĢta evlendirilen H.D.(17) isimli kız çocuğu,10 gün
önce oturduğu evin 4.katından atlayarak yaĢamına son verdi. H.D.'nin annesi Fadile Demirdil, kızının 14 yaĢında
görücü usulü ile niĢanlandığını ve 17 yaĢında evlendiğini ve 6 ay evli kaldığı eĢi Ahmet Özkaya ve ailenin diğer
fertlerinin Ģiddetine maruz kaldığını iddia etti. Kızının maruz kaldığı Ģiddet nedeniyle zaman zaman kendilerine
sığındığını belirten anne Demirdil, kızının intihar etmeden bir hafta önce kaba dayağa maruz kaldığı için tekrar
kendilerine sığındığını, kendilerinin kızına eĢi ile anlaĢmasını, anlaĢmadığı takdirde buraya gelmemesini, bu evin
artık ona yaramayacağını söylediklerini, bu olaydan bir hafta sonra da kızlarının intihar ettiğini belirtti
19 ġubat günü ġanlıurfa‟da, Fen Lisesi öğrencisi Duygu Kutlu (17), okuldan yaklaĢık 1 km. uzaklıkta bir inĢaatın
4‟üncü katından atlayarak intihar etti.
Bitlis'in Mutki Ġlçesi'ne bağlı Dereyolu Köyü'nde ikamet eden E.K.(14) adlı çocuk 1 Mart günü bilinmeyen bir
nedenden dolayı evin tavanına astığı iple intihar etti.
9 Mart günü Siirt‟te, E.O.(17) adlı erkek çocuğu bilinmeyen bir nedenden dolayı tavan vantilatörüne bağladığı
çamaĢır ipiyle intihar etti.
ġanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesi'nde oturan ve 45 gün önce zorla evlendirilen F.K. (17) adlı kız çocuğu, 25 Mart
günü öğlen saatlerinde evin tavanına bağladığı iple intihar etti.
GümüĢhane Kız Meslek Lisesi pansiyonunda kalan lise 2‟inci sınıf öğrencisi Y.ġ. (16), 26 Mart günü sol el bileğini
keserek intihara teĢebbüs etti. Y.ġ., eski öğretmeni olan A.T.‟nin (33) tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.
28 Mart günü MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi'ne bağlı Sarıdavut Köyü'nde ikamet eden M.K. (13) isimli erkek çocuğu
bilinmeyen bir nedenden dolayı ahırın tavanına astığı iple intihar etti.
ġanlıurfa Atatürk mahallesinde ikamet eden S.T. (17) adlı kız çocuğu anne ve babasının boĢandığı gerekçesiyle 8
Nisan günü bir binanın üstüne çıkarak intihar teĢebbüsünde bulundu.
ġanlıurfa'nın Suruç Ġlçesi'ne bağlı Onbirnisan Beldesi'de ikamet eden lise öğrencisi Nebahat Özek (16) 16 Nisan
günü intihar etti.
Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesi'ne bağlı Dağdelen (Xanuk) Köyü'nde ikamet eden S.K. (12) kız çocuğu 28 Nisan günü
intihar etti.
Diyarbakır‟ın Çermik Ġlçesi‟de 1 Mayıs günü, Meryem P. (13) adlı kız çocuğu okuldan alınması üzreine ilaç içerek
intihara teĢebbüs etti.
Van ili BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Ekecek (Balyan) Köyü'nde ikamet eden Gülistan KuĢçu (17) adlı kız çocuğu 18 Mayıs
günü odasında ipe asılı olarak ölü bulundu.
Burdur'un Karamanlı Ġlçesi'nde 25 Mayıs günü, lise öğrencisi H.B. (17), tekrar birlikte olmayı kabul etmediği eski
arakadaĢı CoĢkun Korkmaz‟ın (22), okul bahçesinde yanında getirdiği tabancayla baĢına ateĢ ederek intihara
teĢebbüs etmesi sonrası kendisi de aynı tabancayla baĢına ateĢ ederek intihara teĢebbüs etti.
Van ġabaniye Mahallesi'nde ikamet eden Nuran Tezcan (17) 27 Mayıs günü mutfağın tavanına astığı iple intihar
etti.
Siirt ili Kurtalan Ġlçesi'nde lise ikinci sınıf öğrencisi Evin Polat (17) 29 Mayıs günü intihar etti.
Burdur‟da 25 Mayıs günü, eski kız arkadaĢının okulan giden ve tekrar birlikte olmayı teklif eden CoĢkun Korkmaz
(22) isimli kiĢi, ikna edemeyince kendi baĢına ateĢ etti. Bu durumu gören H.B. (17) de aynı tabancayla baĢına ateĢ
etti. Korkmaz ve H.B. ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi‟ne götürüldü.
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Diyarbakır ili Kulp Ġlçesi'nde ikamet eden Atilla Eraslan (14), 11 Haziran günü bilinmeyen bir nedenden dolayı
babasının korucu silahı ile intihar etti.
Diyarbakır ili Ergani ilçesinde ikamet eden D.Y. (12) girdiği Seviye Belirleme Sınavı‟nın kötü geçmesi üzerine 25
Haziran günü ilaç içerek intihar teĢebbüs bulundu.
17 Temmuz günü Gaziantep‟te, Naime Yiğit (17) adlı kız çocuğu ile sevgilisi olduğu ileri sürülen evli Muhittin
Karaoğlan‟ın (23) cesetleri aynı ağaç dalına asılı bulundu.
Siirt merkezde oturan B.Y adındaki kız çocuğu 18 Temmuz günü evde kendini asarak intihar etti.
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Çubuk Köyü'nde ikamet eden Neslihan Budak (17), 20 Temmuz günü bilinmeyen bir
nedenle göğsüne tabancayla ateĢ ederek intihar etti.
31 Temmuz günü Van‟da, M.K. (16) adlı kız çocuğu girdiği bulanım sonucu intihar teĢebbüsünde bulundu.
ġanlıurfa Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir yurtta kalan B.Y. adlı kız çocuğu, 1 Ağustos
günü yurt binasının 3. katından atlayarak intihar etti.
19 Ağustos günü MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesi'nde, ġemdin KızıltaĢ (17) adlı çocuk, evde bulunan silahla intihar etti.
Van ili Hacibekir Mahallesi'nde hamallık yapan R.Ö. (16) adlı çocuk 29 Ağustos günü evinin bahçesinde iple asılı
bir Ģekilde ölü olarak bulundu. R.Ö.‟ün intihar ettiği iddia edildi.
4 Eylül günü Tunceli'de, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Dilan TaĢoğlu (17), ailesinin evde bulunmadığı bir
saatte iki kravatı bir birine bağlayıp, banyoda bulunan su borusuna kendini asarak intihar etti.
Bingöl'ün Genç Ġlçesi'ne bağlı Keklikdere Köyü'nde 8 Eylül günü, sabah saatlerinde hayvanları meraya götüren V.D
(13) adlı çocuğun intihar ettiği ileri sürüldü. V.D.'nin cesedinin, köyün dıĢında bulunan bir ceviz ağacına asılı olarak
bulundu.
12 Eylül günü Ġzmir‟in Aliağa Ġlçesi‟ne bağlı YeniĢakran Beldesi'nde, 2008 yılında okul servisinin devrilmesi sonucu
meydana gelen ve 4 öğrencinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Musa Arslan (14) kendini iple ağıla asarak intihar
etti. Musa Arslan‟ın kazanın yaĢandığı günden bu yana “yokuĢta bekleyip durma sırasında servis aracının freninin
patlamasına neden olduğu” düĢüncesiyle kendini suçladığı ifade edildi.
Diyarbakır‟ın Eğil Ġlçesi‟nde 24 Eylül günü, O.K. (11) adlı çocuk evlerinin altındaki ahırda tavana iple asılı olarak ölü
bulundu.
24 Eyül günü ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesinde, Ġnkılap Mahallesi‟nde ikamet eden H.Y. (17), evde yalnız olduğu
sırada babasına ait pompalı tüfekle karnına bir el ateĢ ederek intihar etti.
28 Eylül günü Aydın‟da, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünün bulunduğu Aytepe'deki Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğüne ait yetiĢtirme yurdunda kalan A.C (17) Aydın Meslek Yüksekokulu önündeki uçurumdan
atlayarak intihara teĢebbüs etmek istedi. .Aldığı ilaçların etkisiyle baygınlık geçiren A.C. güvenlik personelinin
müdahalesiyle kurtarıldı.
Zonguldak'ta 4 Ekim günü, yaklaĢık 1 hafta önce kaybolduğu bildirilen lise öğrencisi Onur Akyüz (17) denizde ölü
bulundu. Akyüz'ün kaybolmadan önce halasına cep telefonundan “AkĢam duyacağın haberle sakın yıkılma hala,
hastasın. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et” diye mesaj gönderdiği belirtildi.
Gaziantep'te 11 Ekim günü, ihbar üzerine Girne Mahallesi'ndeki Kıbrıs Ġlköğretim Okulu'na giden polis ekipleri, M.ġ.
(16) adlı çocuğu basketbol potasında asılı vaziyette buldu.
Konya‟da 12 Ekim günü, Karapınar lise 2‟inci sınıf öğrencisi O.A. (14) “okul yerine hayvan otlatmasını isteyen
babasından sürekli dayak yediğini” iddia ederek 5 katlı inĢaat halindeki binadan atlamak istedi. O.A., Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟ne teslim edildi.
23 Ekim günü Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟nde, M.K. (17) adlı çocuk ilaç içerek intihara teĢebbüs etti.
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26 Ekim günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesinde, H.K. (16) adlı çocuk çalıĢtığı iĢyerinde tavana asılı bulundu. H.K.‟nin
intiharından kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği bir mektup bıraktığı belirtildi.
Kastamonu'nun Doğanyurt Ġlçesi'ne bağlı TaĢlıpınar Köyü'nde oturan Banu Bal (15), 27 Ekim günü bahçedeki kiraz
ağacına kendisini asarak yaĢamına son verdi.
6 Kasım günü Van'ın BaĢkale Ġlçesi'nde, Büklümdere (Erıngani) Köyü'nde ikamet eden iki çocuk annesi ġerife Acar
(17) adlı kız çocuğu, evlerinin ahırında boynundan iple asılı olarak bulundu. Acar, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl
AraĢtırma Hastanesi'nde 10 Kasım günü yaĢamını yitirdi.
ġanlıurfa'da Sağlık Meslek Lisesi hazırlık sınıfında okuyan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Merve Poyraz
(16), 10 Kasım günü okul çıkıĢında Ġpekyol Mahallesi'ndeki Akkaya Apartmanı'nın çatısından atlayarak intihar etti.
11 Kasım günü Sivas'ta, C.K. isimli kiĢi ile niĢanlanan N.K. (17) adlı kız çocuğu, sabah saatlerinde Yunus Emre
Mahallesi 15. Sokak Korkmazoğulları Apartmanı'nda bulunan evlerinde uzman çavuĢ olan babası M.K.'ye ait beylik
tabancası ile karın boĢluğuna ateĢ ederek intihar etti. Kızının ölümü sonrası baba M.K. da inĢaat halindeki bir
binanın 3'üncü katına çıkarak intihara kalkıĢtı.
22 Kasım günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, Hasan Erbay (14) isimli lise öğrencisi Yafes Mahallesi'ndeki evinde
tabancayla göğsüne ateĢ ederek intihara teĢebbüs etti.
26 Kasım günü Gaziantep'te, ġehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 100 Nolu Sokak'ta ikamet eden Ali S. (17),
kendisini iple yatak odasının tavanına asarak intihar etti.
10 Aralık günü Diyarbakır Ergani ilçesinde, merkeze bağlı Selman köyünde ikamet eden Ġ.K. (14), evinde kendini
asarak intihar etti.
12 Aralık günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, Ofis Mahallesi'nde ikamet eden Leyla Tutuk (15), tavana bağladığı iple
intihar etti.
14 Aralık günü ġırnak'ın Silopi ilçesinde, KarĢıyaka mahallesinde ikamet eden L.T. (15) adlı kız çocuğu boynuna
doladığı iple intihar etti.
14 Aralık günü Van‟ın Özalp Ġlçesi'ne bağlı AĢağı Koçkıran köyünde, Nejla Duraner (17) adlı kız çocuğu, eĢarbıyla
kaldığı odanın tavanına kendini asarak intihar etti. Duraner'in yaklaĢık bir yıldır Necip Oral isimli kiĢiyle imam nikahlı
olduğu ve iki aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.
16 Aralık günü Van‟ın Özalp Ġlçesi‟nde, AĢağı Sağmalı Beldesi Konutlar Mahallesi‟nde oturan Sibel Tunçkıran'ın
(16) babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi
21 Aralık günü Sivas‟ta, YeniĢehir Lisesi‟nde öğrenim gören ġ.Ö. ile aynı okulda öğrenim gören A.S.Ç, buluĢtukları
A.S.Ç.‟nin amcası Mustafa Ç.‟nin evinde, kendilerini arayan baba Malik Ç.‟nin eve geldiğini anlayınca 7‟nci katta
bulunan apartman dairesinin penceresinden atladılar. ġeyda Ö. yaĢamını yitirirken, ağır yaralanan ve vücudunun
birçok yerinde kırık olduğu belirlenen A.S.Ç. ise beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
Kayseri‟de 24 Aralık günü, Melikgazi Ġlçesi Mimarsinan Mahallesi Mimsin Malazgirt Bulvarı üzerindeki bir
apartmanın kapıcısı B.A.‟nın oğlu V.A., apartman sığınağında su borusuna bağladığı ipe kendini asarak intihar etti.

XVI.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik ġiddet ve Tecavüz
Antalya'da 1 Ocak günü, ailesiyle yaĢayan MT. `nin (14) öz babasının tecavüzünden kaçarak gittiği Bodrum'da da 5
kiĢinin tecavüzüne uğradığı öne sürüldü.
7 Ocak günü Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde, 3 gündür kendisinden haber
alınamayan K.B.(15) isimli erkek çocuğu Büyükçiftlik Ġlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaĢları tarafından bir
anaokulu inĢaatında ölü olarak bulundu. K.B.'nin okul inĢaatının alt katında, bağlama teli ile bir elinin bacağına
bağlanarak, boğazından sıkılarak ve kafasına taĢlarla vurularak öldürülmüĢ olduğu tespit edildi.
Isparta Keçiborlu‟da 28 subat günü, 2 çocuk babası Ahmet Ġ. (42), 6 yaĢındaki E.Ç.'yi çikolatayla kandırıp evine
götürdükten sonra tecavüz edip öldürdü.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Saraylı Kız Yurdu'nda kalan S.M. (17) isimli kız çocuğunu kandırarak para karĢılığı
birlikte olan ve tecavüz ettikleri iddia edilen 7 kiĢi 2 Mart günü gözaltına alındı.
Kars'ın Digor Ġlçesi'nde, A.A.(13) adlı kız çocuğuna tecavüz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Memduh Yağcı
ve Ahsen Süleymanoğlu isimli kiĢiler 19 Mart günü tutuklandı.
Diyarbakır‟da fidye için kaçırıldığı ileri sürülen lise öğencisi Yaman Ensarioğlu (17), kaçırıldıktan iki hafta sonra, 23
Mart günü, baĢına tek kurĢun sıkılarak öldürülmüĢ halde bulundu.
GümüĢhane Kız Meslek Lisesi pansiyonunda kalan ve 26 Mart günü sol el bileğini keserek intihara teĢebbüs eden
lise 2‟inci sınıf öğrencisi Y.ġ. (16), eski öğretmeni olan A.T.‟nin (33) tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. Y.ġ., polise
verdiği ifadede, daha önce öğrenim gördüğü Torul Ġlçesi AktaĢ Köyü Ġlköğretim Okulu‟nda Türkçe öğretmenliği
yapan A.T. (33) ile duygusal iliĢki yaĢadığını ve öğretmenin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Y.ġ., yaklaĢık 2 yıldır
devam eden iliĢkiyi bitirmek amacıyla 16 Ocak 2009 günü A.T. ile buluĢtuğunu belirterek, “A.T.‟nin otomobiliyle
gittiğimiz Pirahmet Köyü‟nde dere kenarında konuĢtuk. Bu sırada bana verdiği meyve suyunu içtiğimi hatırlıyorum.
Kendimden geçmiĢim. A.T., bana otomobilde tecavüz etti. Kimseye söylememem için de beni tehdit etti. Girdiğim
bunalım sonucu da intihar etmek istedim” dedi. Evli ve iki çocuk babası A.T. suçlamalar üzerine Cumhuriyet
Savcılığı‟nın talimatıyla 26 Mart günü jandarma tarafından gözaltına alındı.
27 Mart günü Van‟da 9 yaĢındaki erkek çocuğunu "Ayakkabılarını boyatacağım" diyerek ücra bir yere götüren ve
Ģeker diye bir hap verdikten sonra tecavüz ettiği iddia edilen Ġ.K. (54) isimli kiĢi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı
Mahkeme tarafından tutuklandı.
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 1 Nisan günü kimliği belirsiz kiĢiler tarafından kaçırılan D.O. (14) 2 Nisan günü
ġemdinli Devlet Hastanesi yolunda baygın halde bulundu. D.O'nun kafasında darp izleri tespit edildi.
3 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan E.B., 1984 yılında evlendiği eĢi S.O.‟dan 2001 yılında
boĢandığını, boĢanma sonrası çocukları E.O. ve M.O.‟nun velayetinin kendisine verildiğini, ancak eski eĢinin
kendisini ölümle tehdit edip kızını kaçırdığını,oğlunu da kaçırmak istediğini, Savcılığa baĢvuruda bulunduğunu
ancak Ģu ana kadar bir sonuç alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Nisan ayında Bursa‟da, EĢrefliler YetiĢtirme Yurdu Müdür Yardımcısı Tahir S.‟nin (33) yurtta kalan S.K. (17) adlı
kız çocucu ile cinsel iliĢkiye girdiği iddia edildi. Otomobiline bindirdiği S.K.‟yi öperken yurtta kalan çocuklar
tarafından görülen ve S.K.‟nin ailesinin de Ģikayetçi olması sonucu Tahir S. Kars Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟ne
tayin edildi ve hakkında dava açıldı.
Diyarbakır‟ın YeniĢehir ilçesine bağlı bir beldeyken mahalleye dönüĢtürülen Çarıklı‟da 16 Nisan günü Çarıklı
Ġlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi R.Ç., iddiaya göre haraç isteyen 7. sınıf öğrencisi R.B. ve iki tarafından kalbine
saplanan neĢterle öldü. NeĢteri kullandığı iddia edilen 15 yaĢındaki R.B. ve iki öğrenci kısa sürede yakalanarak
gözaltına alındı. Ġlkokula gönderdikleri oğullarının ölümüyle sarsılan Çekme ailesi cinayetten öğretmenleri sorumlu
tutunca, kaymakamlık okulu bir günlüğüne tatil etti. Gerginlik mahalleyi sarınca, polis geniĢ önlemler aldı.
Konya'da 30 Nisan günü markete ekmek almaya gittikten sonra kaybolan Beyza Çökekoğlu'nun (4) boğularak
öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı. Beyza'yı, öldürdüğü ortaya çıkan ve yaklaĢık 1.5 ay önce mahalleye
taĢınan komĢuları Kezban Uslu (23), cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf etti. Uslu'nun yaklaĢık 5 ay önce, 3.5 yaĢındaki
çocuğu ölünce psikolojik sorunlar yaĢadığı öğrenildi.
Muğla‟nın Milas ilçesinde 25 Mayıs günü, ilköğretim öğrencisi M.K. (14), arkadaĢıyla birlikte GüneĢ Mahallesi‟nde
bir evin bahçesindeki ağaçtan erik almak isterken evin sahibi O.ġ. (69) tarafından karnından vuruldu. M.K., ailesi
tarafından Milas Devlet Hastanesi‟ne kaldırılırken, O.ġ. gözaltına alındı.
Van ili Özalp ilçesine bağlı Dorutay köyünde Mayıs ayı baĢında kaybolan 3 yaĢındaki Zehra Çeliker 25 Mayıs günü
aynı zamanda akrabaları olan komĢularının evindeki sandıkta ölü bulundu. Derya Tunç'un, küçük kızı, babası
kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.
Bilecik‟in Bozüyük Ġlçesi Kovalıca Köyü‟nde oturan ve lise birinci sınıftayken iki kez sınıfta kalınca okuldan kaydı
silinen K.B. (17) adlı çocuk, 27 Mayıs günü ailesine “Hayattan bezdim. Ġntihar edeceğim” yazılı notu bırakıp evden
kaçtı. Bir hafta kaybolduktan sonra bulunan K.B. ile aralarında esnaf, asker ve kamu çalıĢanlarının bulunduğu 14
kiĢinin iliĢkiye girdiği iddia edildi. Polis tarafından EskiĢehir‟de bulunan K.B. ailesine teslim edildi. K.B., yakınlarına
evden kaçtıktan sonra Bozüyük ilçesinde bazı kiĢilerin yanında kaldığını ve bu kiĢilerle iliĢkiye girdiğini söyledi.
Baba Ö.B. Cumhuriyet Savcılığına girerek aralarında belediye ve kamuda çalıĢan iĢçi, memur, asker ile esnafın
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bulunduğu 14 kiĢiden Ģikayetçi oldu. ġikayet üzerine savcılık tarafından ifadeleri alınan kiĢilerin suçlamaları kabul
etmediği ve herhangi bir tutuklama olayının olmadığını öğrenildi.
Samsun'da 3 Haziran günü, Ġzmir'de oto alım satımı yaptığı bildirilen Mustafa D. (41), 3 yıldır birlikte olduğu Ayfer
Yılmaz Karagöz‟ü (35) SarııĢık köyü yakınlarında tabanca ile öldürdü. Cinayetin ardından Samsun'dan ayrılan
zanlı, cep telefonuyla konuĢtuğu bir arkadaĢına olayı anlatınca, kendisini baĢka bir olay nedeniyle teknik takibe
alan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Sinema Emekçileri Sendikası'nın (Sine-Sen) önceki dönemde Genel Sekreterliğini yapan bir yöneticinin sendikada
çalıĢan bir kadına yönelik cinsel tacizde bulunulduğunu iddia eden kadınlar, Sine-Sen'de Tacize Hayır Kadın
Platformu oluĢturdu. 24 Haziran günü Sine-Sen binası önünde basın açıklaması yapan kadınlar 14 ġubat 2009‟da
Sine-Sen eski yönetimi olağan toplantısında, eski genel sekreterin, sendika çalıĢanı kadına uyguladığı cinsel
tacizin gündeme geldiğini belirterek, 'Cinsel tacize uğrayan kadının genel sekreterin bulunduğu bir toplantıda
durumu dile getirmesi ve genel sekreterin suçluluğunu itiraf etmesi üzerine taciz yapan kiĢinin yönetimden istifa
ettiğini, ardından suçsuz olduğu ve siyasi bir komploya kurban gittiği iddiasınını yaymaya baĢladığını, yeni yönetim
ile beraber tacize uğrayan kadın çalıĢanın iĢten atıldığını belirttiler.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Temmuz günü, C.K. (12) isimli çocuk tecavüz edildikten sonra öldürülerek
cesedi bir binanın bahçesine atıldı. C.K.‟nin katil zanlısı U.A. (27) 12 Temmuz günü tutuklandı.
Mardin'de 10 Temmuz günü, Nusaybin ilçesine bağlı Büyük kardeĢ Köyü'nde ikamet eden Ç.A. (12) isimli kız
çocuğu, Z.K. (16) isimli çocuk tarafından kız çocuğunun ailesinin “yaĢı küçük olduğu için” evlenme talebini kabul
etmemesi üzerine baĢından vuruldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Ç.A., 16 Temmuz
günü yaĢamını yitirdi. Z.K. ise olaydan kısa süre sonra köyde yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ‟da 11 Ağustos günü, Z.K (17) adlı kız çocuğu ablasının arkadaĢı Semih A.‟nın (26 kendisini zorla merkeze
bağlı bir köye götürüp alıkoyduğunu ve fiili livatada bulunduğu iddia etti. Semih A. “kiĢi hürriyetinden yoksun
bırakma ve cinsel saldırı iddiasıyla” çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Batman'da 18 Ağustos günü, ilköğretim 6'ncı sınıf öğrencisi P.V. (13) adlı kız çocuğu, ablası Ayfer V. ile
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvurarak, 3 kiĢinin kendisine tecavüz ettiğini ve tecavüz sırasında çekilen
görüntülerle Ģantaj yapılarak baĢka erkeklere pazarlandığını belirterek Ģikayette bulundu. Savcılık soruĢturma
baĢlatırken, Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü‟nde tutulan P.V.'nin töreye kurban gitmemesi için
koruma altına alınacağı belirtildi.
25 Ağustos günü Mardin'de, Kocasırt köyünde yaĢayan Fahrettin, Hayrettin ve Cüneyt Bingöl kardeĢler aralarında
arazi nedeniyle anlaĢmazlık bulunan Nihat Bingöl'ün oğlu Mahmut Bingöl'ü (16) evinin önünde pusuya düĢürdü.
Mahmut Bingöl vücuduna isabet eden 19 kurĢunla ölürken Mahkemeye çıkarılan Bingöl kardeĢler tutuklandı.
7 Eylül günü Ġstanbul Beykoz‟da, Orhan L. (54) isimli kiĢi küçük yaĢta kız çocuklarına tecavüz ettiği iddiasıyla
gözaltına alındı. F.Y. (17) isimli kız çocuğunun ihbarı üzerine harekete geçen Beykoz Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ
Büro ekipleri, Orhan L.'nin Rüzgarlıbahçe‟deki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 2 bin 500 adet
kız çocuklarına ait çıplak fotoğraflar bulundu. Fotoğrafların, ilköğretim okulu öğrencisinden türbanlı gencine kadar
12 kız çocuğuna ait olduğu ve evin çeĢitli mekanların da çekildiği anlaĢıldı. Evde ayrıca, 30 adet pornografik içerikli
CD ve çok sayıda tab edilmemiĢ film nefatifi ele geçirildi. Yapılan incelemede ayrıca, Orhan L.'nin 8 yıldır bu iĢi
yaptığı, fotoğrafını çektiği kız çocuklarına 50 ila 100 TL arasında para verdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri , F.Y‟nin
yanısıra iki mağdur çocuğa daha ulaĢarak ifadesine baĢ vurdu. Çocuklar ifadelerinde, Orhan L.'nin kendileri ile
herhangi bir iliĢkiye girmediği sadece fotoğraf çektiğini belirttikleri öğrenildi. Orhan L.'yi 2001 yılından beri tanıdığını
belirten F.Y ise ifadesinde, evine gittiğinde fotoğraflarını çektiğini ancak bunu arĢivlediğini bilmediğini belirterek,
”Olay günü bu iĢten sıkıldığımı artık evine gelmeyeceğimi söyleyince, arĢivdeki fotoğrafları göstererek, aileme ve
ilçede dağıtacağı tehdidinde bulundu. Yanından ayrıldıktan sonra durumu polise ihbar ettim” dedi. Ġfadeleri alınan
kız çocukları, kendilerini Orhan L. ile O.S.ve S.B. tarafından tanıĢtırıldıklarını belirtmesi üzerine bu Ģahıslar da
gözaltına alındı. Bu konuda da inceleme yapan polis ekipleri, bu Ģahısların küçük kızlara uyuĢturucu temin ettikleri
ve cinsel iliĢkiye girdiklerini belirledi. Sorguları tamamlandıktan sonra Beykoz Adliyesi‟ne çıkartılan O.S ve S.B
Ģikayetçi olmaması nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Orhan L. ise (54)
teĢhis için götürüldüğü Beykoz Ġlçe Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ Büro Amirliği‟nin 3‟üncü katında pencereden
atlayarak intihar etti.
22 Eylül günü Siirt'te, 11 yaĢındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir kiĢi tutuklandı.
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4 Ekim günü Erzincan'da, Gürcistan uyruklu Ofelia A. (47) isimli hayat kadını yol kenarında öldürülmüĢ olarak
bulundu. Jandarma, 24 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve kadını pazarladığı iddia edilen C.K. (44) adlı Ģahsı
cinayetle ilgili olarak gözaltına aldı.
6 Ekim günü Tekirdağ‟ın Hayrabolu Ġlçesi‟nde, Belediyesi‟nden emekli olduktan sonra Hasanbey Camiinde gönüllü
olarak bahçe düzenlemesinde çalıĢan Mustafa Kulbilge (60), “cami bahçesine gelen 4 kız çocuğuna elle tacizde
bulunduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Aynı ilçede 1 aydır polis tarafından takip edildiği belirtilen saat tamircisi
Ahmet Usta da Ģikayet üzerine “2 kız çocuğunu taciz ettiği” iddiası ile aynı gün gözaltına alındı. Polisteki ifadelerini
ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Kulbilge ile Ahmet Usta‟yı mahkemeye sevkleri sırasında toplanan
yaklaĢık bin kiĢi linç etmek istedi. Mahkeme çıkarılan zanlılar tutuklandı.
8 Ekim günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, Dalan Caddesi üzerinde öğrencisi olduğu ErciĢ Lisesi'ne doğru giden G.T. (16)
isimli kız çocuğu, Toros marka bir araçtan inen ve yüzleri maskeli olan 4 kiĢi tarafından zorla kaçırıldı. Olaya
müdahale eden diğer öğrencilerin yüzlerine göz yaĢartıcı sprey atan kiĢiler G.T.'yi alarak uzaklaĢırken, G.T., KıĢla
Mahallesi'ndeki Sadık Ġmamoğlu'na ait evde bulundu. G.T.'nin Hanifi Ġmamoğlu (35), Sadık Ġmamoğlu ve isimi
öğrenilmeyen 3 kiĢi tarafından kaçırıldığı belirtildi. Zanlılar gözaltına alındı.
14 Ekim günü Gaziantep'te, Girne Mahallesi'nde 2 ay önce evden ayrılan N.K. adlı kız çocuğunu alıkoyduğu ileri
sürülen H.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Polisin uzun süren takibinin ardından bir eve yapılan baskında kız
çocuğu bulunurken, 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.Ç. tutuklandı.
24 Ekim günü Hakkari‟nin Çukurca ilçesinde, Yeni Mahalle'de bir sokak düğününe katılan Çukurca Belediyesi
Encümeni Kerem A.'nın oğlu M.A. (9) düğün sırasında kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler tarafından sırtından
bıçaklanmıĢ halde bulundu.
27 Ekim günü Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı YoldüĢtü Köyü'nde, Ö.E (24) adlı kadın, korucu babasına ait silahla
vurularak öldü. Ö.E.‟nin, kuzeni olan Y.E.'nin (14) silahı ateĢlemesi sonucu öldüğü öğrenildi.
Ġstanbul Ġkitelli'de 28 Ekim günü, özel bir hastanede yoğun bakım odasında bulunan Z.N.K. (17) isimli kız çocuğunu
taciz ettiği iddia edilen hastabakıcı Y.A. gözaltına alındı. Olay, Z.N.K.'nın taburcu olduktan sonra olanları ailesine
anlatması ile ortaya çıktı. Ailenin Ģikayeti ile inceleme yapan polis, belirtilen saatler arasında güvenlik
kamerasındaki CD'nin ters çevrilmiĢ olduğunu, bu nedenle kayıt yapmadığını belirledi. Bunun üzerine Y.A.
gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Adana'da 2009 Ekim ayında, evli olan M.E. (30) isimli kiĢi, sevgilisi D.Z.'ye (17) uyuĢturucu hap içirip, ellerini
bağladığı, köpekle korkutup ve porno film izleterek iliĢkiye zorladığı iddiasıyla, olay anında yanında bulunduğu öne
sürülen 3 kiĢi ile beraber polis tarafından gözaltına alındı. Genç kızın reddetmesi üzerine M.E. ile diğer Ģüpheliler
evden ayrıldı, kızı da bıraktı. Ancak, genç kızın peĢinden ayrılmayan M.E., tehditlerini sürdürdü. Bunalıma giren
genç kız, 21 Aralık günü evini terk edip ilaç içerek intihar giriĢiminde bulundu. Ailesinin son anda bulduğu D.Z.,
hastaneye götürülerek kurtarıldı.Midesi yıkanan kız, taburcu edildikten sonra gittiği evinde yaĢadıklarını annesi
Z.Z.'ye anlattı. Annenin Ģikayeti üzerine AsayiĢ ġube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 4 Ģüpheliyi yakaladı.
Tekirdağ'ın Çorlu Ġlçesi'nde 3 Kasım günü, Hıdırağa Mahallesi‟nde ailesi ile birlikte yaĢayan ġ.K. (15) isimli çocuk,
para vermek bahanesiyle kandırarak Çorlu Kalesine götürdüğü akrabası 5 yaĢındaki H.Y.'ye tecavüz etti. Tecavüz
anı Mobese kamerasına yansıyınca ġ.K. polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri ġ.K.‟yı gözaltına aldı.
H.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Çorlu Devlet Hastanesi‟nde doktor kontrolünden geçirilen
H.Y.‟nin tecavüze uğradığı tespit etti. Polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen ġ.K., „Çocuğa cinsel
istismar‟ suçundan tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi‟ne konuldu.
9 Kasım günü Ordu'nun Aybastı ilçesinde, Aybastı Çok Programlı Lisesi son sınıf öğrencisi Hakan C. (18),
teneffüste sınıfta tartıĢtığı sınıf arkadaĢı Müjgan Öz‟ü (18) bıçaklayarak öldürdü, Hakan C, bu sırada olaya
müdahale etmek isteyen sınıf arkadaĢlarından Murat Aydın'ı da yaraladı.
23 Kasım günü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, Ġlçeye bağlı Ilıcasu köyünde yaĢayan Cabbar Çınar (23),
evliliklerine karĢı çıkılması üzerine aĢık olduğu dayısının kızı S.K.‟yı (15) babasına ait tabancayla vurarak öldürdü,
ardından da intihar etti.
29 Kasım günü Malatya'da, T.A. (15) adlı kız çocuğu, eski erkek arkadaĢı M.E.Ö.‟nin (18) kendisini Malatya merkez
Tecde Mahallesindeki mezarlığa götürerek tecavüz ettiğini iddia etti. Mahkemeye çıkartılan M.E.Ö. tutuklandı.
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11 Aralık günü MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, Nurettin Köyü'nde ikamet eden ve eĢarbıyla kilerin tavanında asılı olarak
bulunan Y.P (14) adlı kız çocuğunun tecavüze uğradığı saptandı.
Diyarbakır‟da 13 Aralık günü düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin cop, biber gazı ve basınçlı suyla
müdahale etmesi sonucu 3 kiĢi yaralandı.
Ġstanbul'da 28 Aralık günü, bir ilköğretim okulunun temizlik görevlisi S.C. (55), 2. Sınıf öğrencisi E.E. (8) isimli erkek
öğrenciye ders arasında gittiği tuvalette tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla
ilgili inceleme baĢlattı. Temizlik görevlisinin okulun temizlik iĢlerini üstlenen bir firmanın çalıĢanı olduğu, 4 yıldır aynı
okulda görevlendirildiği öğrenildi. Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili acil inceleme baĢlattı.
28 Aralık günü Malatya'da, bir internet iĢletmecisi olan G.B., internet evine gelen küçük yaĢtaki bir çocuğa cinsel
tacizde bulunduğu iddiasıyla AsayiĢ ġubesi Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
30 Aralık günü Sivas'ta, bir lokantada garson olarak çalıĢtığı öğrenilen Emrullah Ç. (18), komĢuları 6 yaĢındaki
M.K.Y. ile 7 yaĢındaki ağabeyi A.Y.K.'ye bir ay boyunca oturdukları apartmanın bodrum katında tecavüz ettiği
iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emrullah Ç.'nin tecavüz ettiği iddia edilen çocukların hastanede yapılan
muayenelerinde fiili livataya maruz kaldığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Emrullah Ç., ifadesinin
alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Davalar
Adana'da S.Ç. (16) adlı kız çocuğu ile 15 yaĢına girmeden nikahsız evlenip bir çocuk dünyaya getiren H.K. (27)
hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 11
Ağustos 2008'de kontrol için gittikleri Kadın Doğum Hastanesi'nde S.Ç.'nin yaĢının 15'ten küçük olduğu belirlendi
ve hastane yetkililerince polise haber verildi. Tutulan tutanaklar üzerine soruĢturmasını tamamlayan Cumhuriyet
Savcısı Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 2 ġubat günü görülen duruĢmada S.Ç. kendi rızasıyla
evlendiğini belirterek eĢine beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, S.Ç.'yi hastaneye sevkedip olay
tarihinde yaĢının tespit edilmesini istedi. S.Ç. olay tarihinde 15'ten gün almıĢsa eĢi beraat edecek. Eğer 15'ten
küçük ise 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Samsun‟da 2006 yılının Aralık ayında 14 yaĢındaki Z.K.‟yı zorla kaçırıp, cinsel saldırıda bulunmak suçundan
Mustafa K. (32) hakkında açılan dava 12 Mart 2009 tarihinde sonuçlandı. Mustafa K., kaçırma ve cinsel saldırıda
bulunmak suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıĢtı. Ancak Yargıtay‟ın cezayı az bulup dosyayı
geri gönderdi. Bunun üzerine yeniden yargılanan Mustafa K. Samsun 2‟inci Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen
duruĢmada bu kez 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'nın Mudanya Ġlçesi'nde B.Ç. adındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti tahdit' suçundan hakkında
dava açılan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in yargılamasına 24 Temmuz günü Bursa 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde devam edildi. DuruĢmaya, tutuklu sanık Üzmez ve sanık avukatlarıyla B.Ç'nin avukatı katıldı.
'Cinsel istismar' ve 'hürriyeti tahdit' suçundan 25 yıl hapis cezası istenen Üzmez'in, B.Ç.'ye hem Mudanya'da hem
de Ġstanbul'da 'cinsel istismar' suçunu iĢlediğini belirten savcı, 15'er yıldan toplam 30 yıl hapis cezasına
çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Üzmez ve tutuksuz yargılanan B.Ç.'nin annesi Livaziye Ç.'nin 'hürriyeti tahdit'
suçundan beraatlarını talep etti. Üzmez'in avukatı ise duruĢmada müvekkilinin beraatını istedi. Üzmez'in tahliye ve
beraat istemini reddeden mahkeme heyeti, karar için duruĢmayı ileri bir tarihe erteledi.
Bursa‟da bulunan EĢrefliler YetiĢtirme Yurdu‟nda kalan S.K. (17) adlı kız çocucu ile cinsel iliĢkiye girdiği iddiasıyla
hakkında dava açılan Müdür Yardımcısı Tahir S.‟nin (33) yargılanmasına 1 Ağustos günü baĢlandı. Mahkemede
ifade veren S.K., “Yurtta Tahir S.‟yi kendime yakın hissediyordum. Kendisi de bana karĢı boĢ olmadığını
söylüyordu. Nöbetçi olduğu bir gece, karĢı çıkmama rağmen benimle cinsel iliĢkiye girdi. Daha sonra bu iliĢki
nöbetçi olduğu gecelerde devam etti. Ondan Ģikayetçiyim” dedi. S.K.'nin babası Ahmet K. ise, iĢlediği bir suçtan
dolayı cezaevine girince koruma altında tutulması için kızını yurda verdiğini belirterek, kızıyla iliĢkiye giren Tahir
S.‟den Ģikayetçi olduğunu ve tutuklanmasını talep ettiğini belirtti. Tutuksuz sanık Tahir S.'nin avukatı iddiaları kabul
etmedi. Tutuklanma talebini reddeden mahkeme hakimi, sanığın ifadesinin talimatla Kars Nöbetçi Sulh Ceza
Mahkemesi‟nce alınmasını kararlaĢtırarak duruĢmayı erteledi.
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2 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuran Mehmet Emin ġahin, iki aydan beri Batman Cezaevi‟nde tutuklu
bulunan oğlu S.ġ‟nin (1993) duruĢmasının 30.12.2008 tarihinde yapılması gerektiğini ancak duruĢmaya
getirilmediğini, bunun üzerine Batman Cezaevi Müdürlüğü‟nden telefonla görüĢtüğü ve ismini vermeyen bir
yetkilinin "Ödeneğimiz gelmemiĢ olup, araçta da yakıt olmadığından duruĢmaları bugün olan tutukluları
mahkemeye getiremedik" denildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve BaĢyazarı Abdi Ġpekçi‟nin 1 ġubat 2009‟da öldürülmesine iliĢkin
yargılanan sanık Yalçın Özbey ve Yusuf Çelikkaya hakkındaki dava, 30 yıllık zaman aĢımı süresinin dolması
nedeniyle Ġstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 27 ġubat 2009‟da görülen duruĢmada düĢürüldü.
15 Aralık 2006 tarihinde Silopi ve Cizre Karayolu'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan DEP eski Milletvekilli
Selim Sadak, Silopi Belediye BaĢkanı Muhsin Konur ve BarıĢ Meclisi Üyesi Mehmet ġirin Balaman hakkında
"görevli jandarma ekiplerine hakaret etmek" ve "yolu trafiğe kapatmak" iddiasıyla Silopi 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde açılan dava 2009 yılı ġubat ayında sonuçlandı. Sanıklar 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda “2. Manisa Davası” olarak bilinen Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) davasının
dosyasının 1996‟dan beri tek tutuklu sanığı Bülent Gedik‟in de aralarında bulunduğu üç sanığa, 13 yıl süren
yargılamanın ardından, 12 Mart 2009‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “ağırlaĢtırılmıĢ müebbet
hapis cezası” verildi. Türkiye, sanıklara gözaltında uygulanan iĢkence ve kötü muamele nedeniyle Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesi‟nde (AĠHM) iki kez mahkûm oldu. Sanıklar hakkında indirim uygulamayan Ġstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nin, AĠHM kararlarını da dikkate almadı. Mahkeme heyeti, Gedik‟in örgüt faaliyeti çerçevesinde
1995 yılında Barbaros Lisesi öğrencisi Ertuğrul Kaya‟nın öldürülmesi, Ümraniye‟de MHP ve Refah Partisi‟nin seçim
bürolarının silahla taranması, tekel bayiinin yağmalanması, taksi Ģoförü Yunus Türkyılmaz‟ın öldürülmeye
kalkıĢılması eylemlerine katıldığını belirtti. AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar Ġsmail Altun
ve Erbil Kızıl hakkında yakalama emri çıkarıldı. Sanıklar Devrim Öktem ve Ġbrahim Koyun ise duruĢmadaki halleri
dikkate alınarak müebbet hapis cezasına mahkûm edildiler. Bir sanık beraat ederken 21 sanık hakkındaki dava
zamanaĢımı nedeniyle ortadan kaldırıldı.
16 Mart 1978‟de Ġstanbul‟da Beyazıt Meydanı‟nda 7 öğrencinin ölümü, 41 öğrencinin de yaralanmasıyla
sonuçlanan bombalı ve silahlı saldırıya iliĢkin Mustafa Doğan, Latif Aktı ve Özgün Koç adlı 3 sanığın Ġstanbul 6.
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılandığı dava 20 Ekim 2008‟de zamanaĢımı nedeniyle düĢtü. Adalet Bakanlığı‟nın
kararla ilgili olarak, davaya bakan hâkimlerin ihmali olup olmadığı konusunu araĢtırmak için görevlendirdiği
müfettiĢlerin “kararda hâkimlerin ihmali var” tespiti üzerine Adalet Bakanlığı, söz konusu hâkimlerin “disiplin
yönünden soruĢturulması” için Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu‟na (HSYK) baĢvurdu.
Hulki GüneĢ isimli kiĢi Mart ayında ĠHD MuĢ Ģubesine mektupla yaptığı baĢvuruda, 2003 yılında PKK üyesi olmak
suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiğini ancak Türkiye‟de yapılan yargılamanın adil ve bağımsız
olmadığı ve gözaltında kötü muamele gördüğü gerekçesiyle AĠHM‟e baĢvurduğunu ve davayı kazandığını; Avrupa
Konseyi‟nin karara dayanarak Hulki GüneĢ‟in yeniden yargılanmasını istediğini ve bugüne kadar üç defa ara karar
yayınladığını ancak bugüne kadar yeniden yargılamanın gerçekleĢmediğini belirterek hukuksal yardım talep etti.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1981 yılında açılan ve ilk duruĢması 12 Mart 1982 tarihinde görülen 1243
sanıklı Dev-Sol Davası‟nın Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan günü görülen duruĢmasına, tutuksuz
yargılanan 26 sanık ve sanık avukatları katıldı. Sanık avukatları adına Taylan Tanay, 21 sayfalık ortak savunma
verdi. Tanay, davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından kendilerine tebligat yapılmadığı için davada
yargılanan 119 kiĢinin davadan haberdar olmadığını, mahkemenin usulen yapılamayacağını ve son söz
istenemeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Savcısı'nın dahi davaya hazırlanmadığını ve ilk mahkemede 167 kiĢi
hakkında müebbet hapis cezası talebinde bulunduğunu savunan Tanay, "Savcının müebbet hapis istediği sanıklar
hakkında ölmüĢ insanlar bile mevcuttu" dedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı
erteledi. Dava 15 Aralık 2009‟da sonuçlandı. Ġkisi tutuklu 22 sanığın katıldığı karar duruĢmasında sanıklara son
sözlerini soran mahkeme heyeti 39 sanığa ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verdi. 1204 sanık ise ölüm veya
zamanaĢımı nedeniyle beraat etti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Mısır ÇarĢısı Davası‟yla ilgili temyiz incelemesini 10 Mart 2009‟da tamamladı. Daire,
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin Sosyolog Pınar Selek için verdiği beraat kararının bozulmasına ve Selek‟e
eski TCK‟nın 125. maddesi kapsamında 36 yıl ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Mısır ÇarĢısı giriĢindeki
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Ünlüoğlu Büfe‟de 9 Temmuz 1998‟de meydana gelen patlama sonucu 7 kiĢi ölmüĢ 127 kiĢi de yaralanmıĢtı.
Patlama sonrasında düzenlenen operasyonlarda, Selek‟in de aralarında bulunduğu 15 kiĢi tutuklanmıĢtı. Selek
yaklaĢık 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıĢtı. Ġstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde görülen davada “patlama nedeninin bomba mı tüp mü olduğu anlaĢılamadığından ve bomba
patlamasına iliĢkin kesin delil bulunamamasından dolayı sanıklara ceza verilmesine gerek olmadığı” kararı
verilmiĢti.
29 Temmuz 2008‟de Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde 17 kiĢinin ölümüne 154 kiĢinin de yaralanmasına neden olan
patlamanın ardından tutuklanan 8 kiĢinin yargılanmasına 11 Mayıs 2009‟da Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
baĢlandı. Mahkemeye tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Ziya Kıraç, Abdurrahman Oral, ġerafettin Kara, Cevat Aydın,
Aydın Ağlar, Mehmet Salih Yanak, Nusret TeriĢ ile tutuksuz sanık ġaban GüneĢ ve avukatları Mehmet Sani
Kızılkaya, Hüseyin ÇalıĢçı, Ercan Kanar, Eren Keskin, Behrem Demir, Cezmi Yalçın katıldı. Sanıkların ifadesinin
alındığı ilk duruĢmada Hüseyin Türeli iddiaları reddetti. Herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını ifade eden
Hüseyin Türeli savunmasında, gözaltında tutuldukları sırada kendilerine “size söylediğimiz her Ģeyi kabul edin, biz
Ģimdi dıĢarıdan on kiĢi getirsek ve kimi savcıya çıkartırsak bu iĢ onlara kalacak” denildiğini, 24 saat boyunca
uyutulmadığını ve bir kere de kendisine yumruk atıldığını söyledi. Sanık Nusret TeriĢ ise savunmasında,
cezaevinde jandarma erlerinin ve gardiyanların fizikî saldırısına maruz kaldığını belirtti. Gizli tanık ifadesi
doğrultusunda tutuklanan sanık 8 kiĢinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 14
Ekim 2009‟a erteledi. Öte yandan duruĢma için adliyeye getirilen 8 kiĢi, adliye giriĢinde patlamada yaĢamını
yitirenlerin tepkisiyle karĢılaĢtı. Sanık avukatı Ercan Kanar da patlamayı kınayarak eğer 8 kiĢi suçlu bulunursa
mutlaka cezalarını çekmeleri gerektiğinin fakat Ģu anda yargılama aĢamasında olunduğu için hiçbirinin suçlu
olmadığını belirtti.
15 Mart 2008'de 'Bahçelievler'de bir parka bomba koyduğu' iddiası ile tutuklanan ve yaĢı 18'den küçük B.Y.'nin
yargılanmasına 22 Haziran günü Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. DuruĢmaya tutuklu bulunan
B.Y. ve avukatları katıldı. B.Y.'nin yaĢı küçük olmasına rağmen, duruĢma basına açık yapıldı. Yapılan
savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruĢmayı 18 Kasım'a erteledi.
Ümraniye Cezaevi'nde 2000 yılında “Hayata DönüĢ” operasyonu sırasında yaĢanan olaylarla ilgili haklarında dava
açılan 399 sanığın yargılanmasına 9 Haziran günü devam edildi. Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki
duruĢmaya, tutuksuz sanıklardan Haydar Ceylan katıldı. DuruĢmada söz alan bazı sanık avukatları, olay yerinde
keĢif yapılması gerektiğini, ayrıca olaylar sırasında arabulucu görevini üstlenenlerin tanık olarak dinlenmesi
gerektiğini bildirdi. Tutuksuz yargılanan Haydar Ceylan ise yaptığı savunda, olaylar sırasında tutsakların silah
kullanmadığını belirterek “Olay tarihinde ben Ümraniye Cezaevi'nde TKP/ML-TĠKKO örgütü davasında tutuklu
yargılanıyordum. Cezaevinde olduğum sırada açlık grevine katıldım. Ben olay sırasında uyuyordum. Gürültüyle
uyandım. Olay sırasında gaz atıldı ve kendimi savunmak için oradan oraya koĢuyordum. Ali Rıza isimli bir
arkadaĢımızın göğsünden vurulduğunu gördüm. En son 200 kiĢi olarak sığındığımız küçük bir odanın tavanı 8
yerden delinerek üstümüze gaz bombaları atıldı. Bunun dıĢındaki ölüm olaylarında görgüye dayalı malumatım
yoktur. Ben bu olaylar sırasında herhangi bir silah kullanmıĢ değilim, kullananı da görmedim” dedi.Talepleri sorulan
Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Yavuz Nazlıgül ve Ġsmail Bahadır'ın gelecek celse zorla getirilmeleri için yazı
yazılmasını, bir kısım sanıklar hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesini istedi. Mahkeme heyeti,
BarıĢ Alkan, Yavuz Nazlıgül ve Ġsmail Bahadır'ın duruĢmaya zorla getirilmesini, adresi tespit edilemeyen sanık
DurmuĢ Kurt'un duruĢmalardan kaçtığı anlaĢıldığı için hakkında 'yakalama emri' çıkartılmasını kararlaĢtırdı. Heyet,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve daha önce haklarında yakalama emri çıkartılan bazı sanıklara iliĢkin bu emrin
gereğinin yerine getirilmesini kararlaĢtırarak, duruĢmayı erteledi.
Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüseyin Sarıaltın Hazirana ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği
mektupta, yaklaĢık beĢ yıldır tutuklu olarak bulunduğu cezaevinde 31 Mayıs'ta cezasının dolduğunu ve tahliye
edilmesi gerektiğini ancak tahliye edilmediğini belirterek, “Cezaevi yetkililerine neden tahliye edilmediğimi
sorduğumda 'bir buçuk yıl önce dosyan Yargıtay'a gönderilmiĢ, Yargıtay'dan geri gelene kadar tahliye iĢlemini
yapamayız' dedi.
22 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Abdullah Köçer, Süleyman Yiğit ve Kerem
Çağıl, 4 Kasım 2008 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandıklarını, Ģu anda Batman M Tipi Cezaevi‟nde
tutulduklarını, yaklaĢık 7- 8 aydır haklarındaki ki iddianamenin düzenlenmemesinden dolayı dava dosyasının içerini
bilmediklerini, dolayısıyla hangi suçtan dolayı cezaevinde olduklarından habersiz olduklarını belirterek hukuki
yardım talep etti.
ġanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklu bulunan Emrah Aklarsan,
Temmuz ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmasına götürülmedi. Görevli askerler
mahkemeye “Dosyasını unuttuk, ondan kaynaklı tutukluyu getiremedik” gerekçesini bildirdi.
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Van‟ın ErciĢ Ġlçesi'nde 3 Aralık 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ağırlaĢtırılmıĢ cezaevi koĢulunu
protesto etmek için yapılan yürüyüĢ sırasında gözaltına alınan zihinsel engelli Muhyettin Altay tutuklandı. Atay'ın
abisi Mustafa Atay, emniyet müdürlüğüne kardeĢinin özürlü olduğu bilgisini vermesine rağmen dikkate alınmadığını
belirtirken Atay'ın Avukat'ı Mehmet Emin Macit ise, müvekkilinin savcı ve hakim karĢısında özürlü hal ve
hareketlerde bulunmasına ve hakimin de bunu fark etmesine rağmen, tutuklandığını belirterek, "Hakimlikte sürekli
sorulan sorulara 'ben evime gitmek istiyorum, benim evim daha güzeldir' gibi bir çok alakasız cevaplar vermesine
rağmen tutuklanması, bir hukuk skandalıdır" dedi.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde 4 ilköğretim okulu öğrencisi hakkında yere düĢen bayrağı
kaldırdıkları için “bayrağa hakaret” soruĢturması baĢlatıldı. 8 Aralık günü sabah saatlerinde okula giden öğrenciler,
ipin kopması sonucu doğal yollarla düĢen bayrağı yerden aldı. Bayrağı yerden alıp silkeledikten sonra katlamak
isteyen öğrenciler, okuldan 150-200 metre uzaklıkta nöbet tutan askerin 'Elinizdeki bayrağı yere bırakın' uyarısı
sonrasında bayrağı okulun giriĢine bıraktı. Bunun üzerine 4 kız öğrenci 'bayrağa hakaret etmek' gerekçesiyle
jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha sonra Kozluk Savcılığı'na sevk edilen öğrenciler hakkında 'bayrağa
hakaret etmekten' dava açıldı. Bu uygulamaya tepki gösteren köylülerolayın ertesi günü çocuklarını okula
göndermedi. 13 Aralık günü Yanıkkaya Köyü'nde inceleme yaptıklarını belirten Eğitim Sen Batman ġube BaĢkanı
Selim Aratemur, öğrencilerin savcılığa çıkarılmasının ardından 2 öğrencinin savcılığın istemi doğrultusunda yaĢ
tespitinden geçirildiğini belirtti.
Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davası olan ve 27 yıldır devam eden Devrimci Yol hareketinin Ankara‟daki
ana davasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi‟nin 9 Temmuz 2009‟da 21 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını
bozmasının ardından yargılamaya Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 Kasım 2009‟da yeniden baĢlandı.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟ndeki duruĢmaya 21 sanıktan Hilmi Ġzmirli, Hasan Ertürk, Yusuf Yıldırım, Turhan
Yalçın Bürkev, Veli Yıldırım katıldı. DuruĢmada söz alan sanık avukatları Yargıtay 11. Ceza Dairesi‟nin bozma
kararına uyulmasını istedi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da duruĢmaya katılmaları için adreslerine tebligat
gönderilmesine, katılmamaları halinde duruĢmaya zorla getirilmelerine karar vererek bir sonraki duruĢmayı 19
Ocak 2010‟a erteledi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Nuri Özdemir, Emin Koçer, YaĢar Kanbur,
Nurettin Aytun, Cahit Akçam, Murat Parlakay, Erdoğan Genç, Hasan Ertürk, Yusuf Yıldırım, Mehmet Hassoy, Hilmi
Ġzmirli, Celal Mut, Melih Bekdemir, Ahmet Akın Dirik, Atalay Dede, Hıdır Adıyaman, Turhan Yalçın Bürkev, Halil
Yasin Ketenoğlu, Bünyamin Ġnan hakkında müebbet hapis, Veli Yıldırım ve Hüseyin Aslan hakkında ise 16 yıl 8 ay
hapis cezası vermiĢti. Toplam 22 sanıklı davada, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Osman Nuri
Ramazanoğlu 2008 yılında yaĢamını yitirmiĢti.
Diyarbakır‟da 12 Eylül 2006‟da 10 kiĢinin ölümü ve 16 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan Türk Ġntikam Tugayı‟nın
(TĠT) üstlendiği KoĢuyolu Parkı‟ndaki bombalı saldırıyla ilgili olarak, 22 Mart 2009‟da Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü‟nce Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Mersin, Mardin, Batman, Sakarya ve ġanlıurfa‟da düzenlenen
eĢzamanlı operasyonda tutuklanan 3 kiĢinin yargılanmasına 11 Eylül 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde baĢlandı. Sanıklar Hikmet Topal, Burhan GüneĢ, Murat Ekin gözaltında kendilerine yapılan iĢkence
sonucu ifade verdiklerini savunarak haklarındaki iddiaları reddetti. Bombayı hazırlayıp patlattığı iddia edilen Hikmet
Topal savunmasında, “12 Eylül günü bomba patladığında ben bilgisayarın baĢındaydım. Patlama olduğunda ailem
ile birlikte balkona çıktım. Gaz sıkıĢması olabilir diyerek 112‟yi aradık. Herhangi bir suretle patlayıcı veya bomba
hazırlanmasını bilmem. Önceki ifademde adı geçen üsteğmen A.ġ. ve Sedat adlı astsubay tamamıyla
gerçekdıĢıdır. Ben bombanın fotoğrafını çekmedim. Sanıklardan Burhan‟a olayı TĠT (Türkiye Ġntikam Tugayı) adına
üstlenmesini söylemedim. Bu konuda talimat da vermedim. Yer gösterme sırasında, „bombanın düğmesine
basmadım‟ dediğim sırada bana yumruk atıldı. Bana emniyette cebir uygulandı. Mecburen „bombanın düğmesine
bastım‟ diye ifade verdim. Bana emniyette iĢkence yapıldı” dedi. Mahkeme heyeti, Hikmet Topal, Burhan GüneĢ,
Murat Ekin‟in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruĢmayı erteledi. 1 Aralık günü görülen
duruĢmada Mahkeme heyeti, Hikmet Topal, Burhan GüneĢ, Murat Ekin‟in tutukluluk hallerinin devamına karar
vererek olayla ilgili beyanda bulunmak istediğini bildiren tanık E.K.‟nin sanıkların bulunmadığı bir duruĢmada
dinlenmesine karar vererek duruĢmayı erteledi.
Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'nin Irak sınırındaki Dağlıca Piyade Taburu'na PKK'lıların 21 Ekim 2007'de düzenlediği,
12 askerin öldüğü, 13'ünün yaralandığı baskında kaçırılan ve bir süre Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında tutulduktan
sonra DTP milletvekilleri aracılığıyla teslim edilen 8 askerin yargılanmasına Van Jandarma AsayiĢ Kolordu
Komutalığı Askeri Mahkemesi'nde 2009 yılında devam edildi. 11 Eylül günü görülen duruĢmada Mahkeme Heyeti,
sanık avukatlarının askerî mahkemeyle ilgili görevsizlik talebini reddederek bir sonraki duruĢmayı erteledi. 11 Aralık
günü görülen duruĢmada ise Mahkeme Heyeti, yayın yasağının kaldırılmasına karar verdi. Askerî savcının esas
hakkındaki mütalaasını sunduğu duruĢmada mahkeme heyeti, savcının taleplerini incelemek üzere duruĢmayı
erteledi. 25 Aralık 2009‟da görülen karar duruĢmasında Mahkeme Heyeti, Ramazan Yüce‟ye “alenen askerleri
emre itaatsızlığa teĢvik ettiği” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Halis Çağan “görevi ihmal ettiği” suçundan
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1 yıl 8 ay, Özhan ġabanoğlu, Fuat BaĢoda, Ġlhami Demir, Ġrfan Beyaz, Fatih Atakul ve Mehmet ġenkul ise aynı
suçu iĢledikleri gerekçesiyle 1‟er yıl 3‟er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti “görevi ihmal ettikleri”
suçlamasıyla mahkûm olan sanıkların cezalarını erteledi.
6 Mayıs 2009‟da Yargıtay 9. Dairesi‟nin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı
Kuvvetleri (FESK) üyesi ve yöneticisi olarak FESK adına eylemler yaptıkları iddia edilen Tahir Laçin, Mesut Çeki,
Nilüfer ġahin ile Ongun Yücel‟e 31 Ocak 2008‟de verdiği mahkumiyet kararlarını; sanıkların hangi eylemlere ne
Ģekilde katıldığının belli olmadığını ve maddi gerçeği destekleyecek kanıtların bulunmadığı gerekçesiyle
bozmasının ardından 4 sanığın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına 15 Eylül 2009‟da baĢlandı.
Yapılan yargılamada “FESK üyesi oldukları iddia edilen kiĢilerin evinde bulunan bir kitapta parmak izi çıktığı”
gerekçesiyle beĢ yıldır tutuklu bulunan ESP üyesi Ongun Yücel tahliye edildi. 10 Kasım günü görülen duruĢmada,
beĢ yıldır tutuklu bulunan Tahir Laçin, Nilüfer ġahin ve Mesut Çeki‟nin tutukluluk halinin devamına karar veren
mahkeme heyeti bir sonraki duruĢmayı 2 Mart 2010‟a erteledi.
Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde 29 Temmuz 2008‟de 17 kiĢinin ölümüne 154 kiĢinin de yaralanmasına neden olan
patlamanın ardından tutuklanan 8 kiĢinin yargılanmasına 14 Ekim 2009‟da Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
devam edildi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Ziya Kıraç, Abdurrahman Oral, ġerafettin Kara, Cevat Aydın, Aydın
Ağlar, Mehmet Salih Yanak, Nusret TeriĢ ile tutuksuz sanık ġaban GüneĢ‟in mahkemeye geliĢi sırasında çevrede
bulunanlar sanıkları linç etmek istedi. DuruĢmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin gizli tanık beyanları
üzerine baĢka hiçbir somut delil olmadan “örgüt üyeliği”nden yargılandığını ifade ederek olayın gerçek failleri ve
arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması gerektiğini vurguladılar. Sanık Hüseyin Türeli‟nin avukatı Ercan Kanar,
müvekkili hakkında teknik takibin 21 Nisan 2008‟de baĢladığını, patlamadan 20 gün önce dahi takip için mahkeme
kararı alındığını belirtti. Gizli tanığın 11 Mayıs 2008‟de ifade verdiğini ve 12 Mayıs 2008‟de sanıkların evlerini polis
ekiplerine gösterdiğini söyleyen Ercan Kanar, “madem sanıkların olayla iliĢkisi vardı. Polisler 27 Temmuz 2008‟e
kadar ne yaptı?” diye sorarak “patlama olunca gerçek failler bulunamadığı için „toplumda infial var‟ diye sanık
yaratılmıĢtır. Kurgu bu” dedi. Ġddianameyi hazırlayan savcının, gizli tanığı dinlemediğini sadece polise verdiği
ifadenin iddianamede olduğuna dikkat çeken Ercan Kanar, “bu kiĢinin polisin zorlamasıyla gizli tanık olmadığını
nereden bilelim?” diye sordu. Gizli tanık ifadesi doğrultusunda tutuklanan sanık 8 kiĢinin tutukluluk hallerinin
devamına karar veren mahkeme heyeti duruĢmayı 31 Mart 2010‟a erteledi.
Bingöl merkez Çiris Köyü'nde 2 Mayıs 2009'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Mehmet Sait Buğrahan (75)
hakkında "Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla açılan dava Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009 Aralık
ayında sonuçlandı. DuruĢmada tutuklu bulunan Buğrahan ile avukat Metin Kılavuz ve tanık olarak Osman Kılıç
hazır bulundu. Tanık Kılıç, iddia makamının aksine Buğrahan'ı ilk kez duruĢma salonunda gördüğünü belirtti.
Avukat Metin Klavuz, müvekkili üzerine ifade veren Ramazan Erduman'ın beyanlarının esas alınamayacağını,
bunun dıĢında da delil olmadığı için tahliye ve beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Buğrahan'a "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, "verilen ceza
miktarı ile Buğrahan'ın tutuklu kaldığı süre ve yaĢı göz önüne alınarak" tahliye edilmesine karar verildi. Mahkemede
oy çokluğuyla verilen cezaya heyet üyesi Selahattin MenteĢ, karĢı oy kullandı. MenteĢ, kısa açıklamasında,
'Sanığın kolluk beyanında kabulünün olmadığı, dosyada sanık aleyhine beyanı bulanan Ramazan Erduman'ın ilk
alınan beyanında sanıktan söz etmediği, ancak daha sonra alınan bir beyanında sanıktan söz ettiği, bu beyanı
müdafi huzurunda alınmadığı ve hükme esas alınamayacağı, sanık hakkında atılı suçtan cezalandırılmasına yeterli
kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesi gerektiği görüĢünde olduğundan,
çoğunluğun görüĢüne katılmıyorum' dedi. (19.12.2009/DĠHA)
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KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaĢanan ihlaller
ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.

1. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER
Adana
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü dolayısıyla Adana'nın Dağlıoğlu, Barbaros, ġakirpaĢa, Ova,
Gülbahçesi, Hürriyet, 19 Mayıs ve Anadolu mahallelerinde 15 ġubat günü gerçekleĢen protesto gösterilerine 16'sı
çocuk 24 kiĢi gözaltına alındı. Adana Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra 17 ġubat günü nöbetçi mahkemeye
çıkarılan zanlılardan 8'i çocuk 16 kiĢi 'izinsiz gösteriye katıldıkları ve terör örgütü propagandası yaptıkları'
gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 ġubat günü DTP‟nin seçim bürosunun açılıĢında zafer iĢareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17
yaĢındaki 2 çocuk, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 2 Mart
günü tutuklandı.
Adana'da 3 Mart günü gözaltına alınan 5 kiĢi “izinsiz gösteriye katıldıkları” iddiasıyla 5 Mart günü tutuklandı.
6 Mart günü Adana‟nın Yüreğir Ġlçesi‟ne bağlı
Doğankent Beldesi‟nde DTP‟nin seçim bürosunun
açılıĢından sonra 15 kiĢi gözaltına alındı.
Adana‟da DTP‟nin 7 Mart günü düzenlediği mitingde
polis panzerini taĢladıkları iddia edilen M.Ö. (16), Ġ.S.
(16), Ömer Aybay ve Ömer Turan “yasadıĢı örgüt üyesi
olmamakla beraber yasadıĢı örgüt adına eylem
yaptıkları” iddiasıyla 10 Mart günü tutuklandı.
19 Mart günü Adana‟da Newroz‟u kutlamak isteyen
Çukurova Üniversitesi öğrencilerine polis ekipleri
müdahale etti ve Mehmet Emin adlı öğrenciyi gözaltına
aldı.

Uzun Süre Tutukluluğa AĠHM'den Ceza
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), suç
çetesi üyeliği ve bu çetenin adına adam kaçırdığı
iddiası ile 2000 yılında İstanbul'da gözaltına
alınan Mehmet Fırat'ın uzun gözaltı ve tutukluluk
süresi şikayeti üzerine açılan davayı 2009
Haziran
ayında
sonuçlandırdı.
Kararında,
hakkındaki davanın hala Yargıtay aşamasında
olduğu belirtilen Fırat'ın yargılanmadan önce
toplam 4 yıl ve 21 gün tutuklu kaldığına, bu uzun
tutukluluk süresinin gereksiz olduğuna dikkat
çeken Mahkeme, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5.
maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye'yi 2
bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. (ANF30.06.09)

20 Mart günü Adana‟da sokakta bira içerek sohbet
eden M.S. ile M.B.‟nin, çevreyi rahatsız ettikleri
iddiasıyla polis memurları tarafından dövülerek gözaltına alındılar.

21 Mart günü Adana'da Newroz Bayramı sonrasında 5 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 22 Mart günü
adliyeye çıkarıldı. Ġfadesi alınan 5 kiĢiden 4'ü serbest bırakılırken soyismi öğrenilemeyen Yalçın adlı bir kiĢi
mahkemece 'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.
18 Nisan günü Adana'nın ġakirpaĢa Mahallesi'nde Atılım gazetesini dağıtan ve 1 Mayıs'a iliĢkin çalıĢma yürüten 7
ESP'li, polisler tarafından gözaltına alındı. ESP'liler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Adana'nın merkez Seyhan Ġlçesi Barbaros Mahallesi'nde 19 Nisan günü kimlik kontrolü yapan polisler tarafından
gözaltına alınan Davut Önder isimli genç, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından “Patlayıcı
madde bulundurmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Nisan günü Adana'da düzenlenen ev baskınlarında, El Kaide örgütü ile iliĢkisi olduğu iddia edilen 3 kiĢi
gözaltına alındı.
27 Nisan günü Adana'da yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kiĢi gözaltına alındı.
YDG-M üyesi Filiz Demirci ve Faruk Pilis, 9 Temmuz günü Baraj Yolu'nda TMġ ekipleri tarafından “Yurtsever
Gençlik Dergisi” taĢıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Adana'da 1 ve 2 Ağustos günlerinde kentin değiĢik bölgelerinde evlere yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13
kiĢi 3 Ağustos günü Savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 13 kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, 10
kiĢi ise “Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, kamu malına zarar vermek, yasadıĢı gösteriye katılmak ve
örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede yargılananlardan
7 kiĢi yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 kiĢi ise aynı gerekçelerle tutuklandı.
16 Ağustos günü Adana‟da, Fırat Dağıtım çalıĢanı F.D. (15) çarĢı merkezinde 2 sivil polis tarafından gözaltına
alınarak beni 5 Ocak Karakolu'na götürüldüğünü, karakolda kimlik bilgilerine bakıldıktan ve adresinin alınmasından
sonra serbest bırakıldığını belirtti.
18 Ağustos günü Adana'da, üniversite harçlarına yapılan yüzde 8'lik zammı protesto için KurtuluĢ Mahallesi Özler
Caddesi'nde bulunan Özden ĠĢ Merkezi'nin çatısına çıkarak, “Parasız, bilimsel, Anadilde eğitim istiyoruz, ÖSS'ye
inat yaĢasın hayat! KPSS rezaletine son” yazılı pankart açan Adana Devrimci Gençlik Birliği üyesi Ozan Balacak,
Onur Gürbüz ve Samet Kılıç adlı öğrencilere polis tarafından gözaltına alındı.
Adana'da 15 Ağustos günü düzenlenen gösteriye müdahale eden polislerden Ferdi Özkan‟ın bıçaklanarak
öldürülmesinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu 11 kiĢi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından
adliyeye sevk edilen 11 kiĢiden 6'sı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle 20
Ağustos günü nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 çocuk ise tutuklandı.
Türkiye 90 Binden Fazla Tutuklu Ġle Avrupa
Ülkeleri Arasında Ġlk Sırada
Avrupa İstatistikler Dairesi (Eurostat) 2005-20062007 yılı istatistiklere göre, 600 milyon nüfuslu
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki cezaevlerinde 2007
yılında 706 bin tutuklu bulunuyor. 300 milyon
nüfuslu ABD'de ise 2 milyon 375 bin 620 tutuklu
bulunuyor. İstatistiklere göre 2005 yılında 55 bin
970 tutuklu ve hükümlü ile 7'ci sırada yer alan
Türkiye, 2007 yılında 90 bin 730 tutuklu ve hükümlü
ile birinci oldu. Nüfus bazında ele alındığında
Türkiye'de ortalama her 100 bin kişiden 102'si
cezaevinde bulunuyor. 2007 yılı sıralamasında
Türkiye'yi 90 bin 200 kişi ile Polonya, 79 bin 730 kişi
ile İngiltere ve 73 bin 320 kişi ile Almanya izliyor.
Avrupa ülkeleri arasında en az tutuklunun
bulunduğu ülkeler sıralamasında, 1340 kişi ile
Slovenya birinci, 3 bin 370 kişi ile Finlandiya ikinci,
3 bin 640 kişi ile Danimarka ise üçüncü sırada.
(ANF-20.06.09)

19 Eylül günü Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde, gazete
dağıtımı yapmaması için kolluk güçleri tarafından
ölümle tehdit edildiğini savunarak 17 Eylül günü ĠHD
Adana ġubesi‟ne baĢvuran Azadiya Welat Gazetesi
çalıĢanı Mehmet Sait Özbadem polis tarafından
gözaltına alındı.
Yüreğir Ġlçesi‟nde 30 Eylül günü yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan S.D., Deniz Yılmaz,
Murat Çiftçi, Rahim Akgül ve Hüseyin Yakar,
“katıldıkları gösterilerde yasadıĢı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla 2 Ekim günü tutuklandı.
3 Ekim günü oynanan Diyarbakırspor-Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyespor maçı sırasında gözaltına
alınan Emrullah Ayhan (18) “yasadıĢı örgüt adına
eylem yaptığı” iddiasıyla 5 Ekim günü tutuklandı.

7 Aralık günü Adana‟da, TMġ‟ye bağlı polis
ekiplerinin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin
kararıyla Radyo Dünya‟ya, Azadiya Welat Adana
Temsilciliği'ne ve evlere düzenlediği baskın sonucu
Radyo Dünya Yayın Yönetmeni Kenan Karavil,
Günlük ve Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı ġeyhmus Bilgin, Azadiya Welat Gazetesi Adana temsilcisi Seyithan
Akyüz ile DTP Ġl Örgütü yöneticileri Erol Demirhan, Engin Okutucu ile DTP çalıĢanı Fikriye Özbay ve Hazım
Bahadır‟ın da aralarında buunduğu 24 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 kiĢiden Radyo Dünya Yayın
Yönetmeni Kenan Karavil ile Günlük ve Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı ġeyhmus Bilgin, “yasadıĢı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla 11 Aralık günü tutuklandı.
13 Aralık günü Adana‟da, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi"nde “PKK lehine
düzenlenen gösterilere katıldıkları” iddia edilerek gözaltına alınan S.O(13), R.I(13), B.B(16), F.A(17) ve A.B(17) adlı
çocuklar, çıkartıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.
Adana'da 14 Aralık günü gözaltına alınan 13 kiĢi, 17 Aralık günü tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sorgu Hakimliğine
sevk edildi. 13 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü çocuk 11 kiĢi, “Örgüt adına suç iĢlemek”, “Örgüt propagandası
yapmak” ve “Görevli memura mukavemet” iddiasıyla tutuklandı. (DĠHA-17.09.09)
15 Aralık günü Adana'da, DTP'nin kapatılmasını ve Önderi Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek
amacıyla Dağlıoğlu Mahallesi Karasu KavĢağı'nda yapılmak istenen yürüyüĢe yapılan polis müdahalesinde 50 kiĢi
gözaltına alındı.
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Adıyaman
Azadiya Welat Gazetesi Adıyaman çalıĢanı Mehmet Kılıç, 13 Ocak günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TMġ
polisleri tarafından kent merkezinde gözaltına alındı.
Abdullah Topaloğlu isimli kiĢi 18 Mart günü Kahta Ġlçesi'nde gözaltına alındı.
8 Nisan günü Kahta Ġlçesi'nde “iki kiĢinin yaĢamını yitirdiği Amara YürüĢü" sırasında yapılan müdahaleyi protesto
etmek” için yapılan basın açıklamasına katılan Azadiya Welat dağıtımcısı Ahmet Çalgıcı, Orhan Yıldız ve Güven
ġimĢek yapılan açıklamanın ardından Adıyaman TEM ġube polisleri tarafından "yasadıĢı slogan atıkları” gerekçesi
ile gözaltına alındı.
“Amara YürüyüĢü”ne yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla 7 Nisan 2009'da Adıyaman'da yapılan basın
açıklamasında "yasadıĢı slogan" attıkları gerekçesiyle 16 Nisan günü il merkezi ve ilçelerde çok sayıda eve yapılan
baskınlarda ve aralarında DTP Ġl yöneticilerinin de olduğu 17 kiĢi gözaltına alındı. 17 Nisan günü mahkemeye sevk
edilen 16 kiĢi, "yasadıĢı örgüt üyesi olmak" ve "yasadıĢı örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Amara YürüyüĢü'nde kitleye yapılan müdahaleyi protesto etmek için DTP Adıyaman Ġl Örgütü'nün 7 nisan günü
yaptığı basın açıklamasına katılan 4 kiĢi 18 Nisan günü TEM ġubesi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Abdullah ÖzĢahin "YasadıĢı slogan atmak" iddiasıyla tutuklandı.
27 Nisan günü Adıyaman'da yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kiĢi gözaltına alındı.
Adıyaman‟da 18 Temmuz günü, Kap Camii Mahallesi‟ndeki bir inĢaatın yıkıntıları etrafında oynayan Ö.K. (12),
kardeĢi E.K. (8) ve B.B.S. (11), bölgede devriye görevi yapan Çocuk ġube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındı.
“Daha önce aynı mahalledeki bir inĢaatın demirlerinin çalınarak hurdacıya satılması olayının failleri oldukları
iddiasıyla” gözaltına alınan 3 çocuk, Çocuk ġube Müdürlüğü‟nün de hizmet verdiği Atatürk Bulvarı üzerindeki Fatih
Polis Karakolu‟na götürüldü.
Kahta Ġlçesi'nde “AKP Ġlçe BaĢkanlığı binasına 5 Ağustos günü molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan
YDG üyesi Orhan Yıldız, Abdullah Çalgıcı, Rami Göçen ve Mikail Göçen 6 Ağustos günü gözaltına alındı. Aynı gün
Mahkemeye sevk edilen 4 kiĢi tutuklandı.
9 Ağustos günü Çelikhan Ġlçesi PınarbaĢı Beldesi'nde, 8. düzenlenen Zerban ġenlikleri'nde stant açan Özgür Halk
dergisi çalıĢanı Yakup Alkan ve soyadı öğrenilemeyen Ümmühan adlı kiĢi jandarma tarafından tartaklanarak
gözaltına alındı.
5 Aralık günü Adıyaman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto ettikleri” gerekçesiyle 5
öğrenci üniversite çıkıĢında gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin ikisi serbest bırakılırken, Hüseyin Gazi
Kılıç, Hayrettin Biçen ve YDG çalıĢanı Ġlyas Toptamur, Eski Saray Polis Karakolu'na götürüldü.

Ağrı
6 Ocak günü Diyadin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı TMġ ekipleri tarafından ev ve iĢyerlerine yapılan baskında
aralarında DTP Ġlçe yöneticisi Naci Çiftçi'nin de bulunduğu 10 kiĢi gözaltına alındı.
Doğubeyazıt Ġlçesi'nde Azadiya Welat gazetesi dağıtımını yapan Abdullah Andinç 9 Ocak günü gözaltına alındı.
Patnos ilçesi'nde gözaltına alınan DTP eski Ġlçe BaĢkanı Mehmet ġirin Açık, 30 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Patnos Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlardan Önder Korkmaz ve Recep Uçan, 12 ġubat günü
çıkarıldıkları Mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.
12 ġubat günü Ağrı ili Diyadin Ġlçesinde, 31 Ocak tarihinde TZP Kurdi'nin baĢlattığı "Bila zimanê Kurdî bibe zimanê
fermî (Kürtçe resmi dil olsun)" kampanyası kapsamında yapılan basın açıklaması ve yürüyüĢüne katılan ve
aralarında basın açıklamasını okuyan Orhan Tunç'un da bulunduğu 10 kiĢi ev ve iĢ yerlerine yapılan baskınlarda
gözaltına alındı.
13 ġubat günü Ağrı merkez ile Tutak ve Diyadin ilçelerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan Ġhsan Uçar, Ali
Çiftçi, Mehmet Çiftçi, Orhan Tunç ile Göner Akpolat ve M. Zeki YaĢar Emniyetteki sevk edildikleri Sulh Ceza
Mahkemesi'nde "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
16 ġubat günü Ağrı ili Patnos ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
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Ağrı merkezde ev ve iĢyerlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kiĢiden ġevket Temel ile Medine Durak 16
Mart günü Diyadin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle
tutuklandı.
DTP'nin bölge gezisi kapsamında Ağrı'da 4 Mart 2009 tarihinde düzenlediği mitinge katılan Erzurum Atatürk
Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi öğrencisi 16 kiĢi gözaltına alınarak 18 Mart günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta
ifadeleri alınan öğrencilerden 4'ü serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk
edildi. Mahkemeye sevk edilen Yalçın Köse, Adem Tüley, Saddam Özdemir, Köksal Seven, ġenol Özbey, Gönül
Trak, AyĢe Yılmaz, Handan Kran, Murat Özdemir, Binali Aslan, Cafer Yolcu ve Selçuk Özka isimli öğrenciler, "örgüt
propagandası" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
1 Nisan günü Ağrı ilinde seçimlere hile karıĢtırıldığı haberlerinin ardından yaĢanan olaylar sırasında gözaltına
alınan DTP Genel Merkez yöneticileri Mehmet Platin, Siyem Akyüz, ve Kenan Ayar ile Hilmi Özgülter, Emrullah
Sokurcu, Onur YaĢar, Oktay Göke, Ferhat Çelik, Ahmet Sönmez, Erdem Petekkaya, Çetin Aydın, Muhammet
AtardaĢ, Abdurrahman Temur, Orhan Yenigün, ġenol Muhammet Özbay, Erkan YaĢar, Faruk Demir Kanan
Karakol, Kadır Emre ile Emrullah Haykır savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 20 kiĢi tutuklama
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 20 kiĢi “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi
2 Nisan günü Ağrı'da, sabah saatlerinde kentin değiĢik yerlerinde 5 kiĢi gözaltına alındı.
Yerel seçim sonuçlarını izlemek üzere Avrupa'dan Ağrı'ya gelen 4 kiĢilik heyet Büyük Ağrı Oteli'nde 3 Nisan günü
gözaltına alındı. Kamera ve fotoğraf makinelerindeki görüntü ve fotoğrafları silinen heyet üyeleri daha sonra
serbest bırakıldı.
Ağrı'da 2 Nisan 2009'da seçim sonuçlarına yapılan itirazın sonucunu bekleyen kitleye yapılan müdahale ile çıkan
olaylarla ilgili, 20 Nisan günü ev ve iĢ yerlerine düzenlenen baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında Eğitim Sen
ġube BaĢkanı Cezmi Gündüz, Eğitim Sen eski ġube BaĢkanı Ali Gezgin ile DTP yöneticilerinin de bulunduğu 26
kiĢi 22 Nisan günü Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti
10 kiĢiyi 'Örgütü üyesi olmak', ' Örgütünün propagandasını yapmak', 'devlet memuruna mukavemet etmek ' ve '
2911 sayılı yasaya muhalefet etmek' suçlamasıyla tutukladı.
22 Nisan günü sabah saatlerinde ifade vermek amacıyla emniyete çağırılan DTP Belediye BaĢkan Adayı Murat
Öztürk gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Doğubayazıt Ġlçesi'nde aralarında belediye meclis üyesi Emin Koçkar'ında bulunduğu 4 kiĢi gözaltına
alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde 22 Mayıs günü, Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Ehmedê Xanî
müzik grubunda yer alan M.S., E.A. adlı çocuklar ile öğretmenleri Seyit Tayfur'u “8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında söyledikleri parçaları” gerekçe göstererek evlerine düzenlenen baskınla gözaltına aldı.
Tutak Ġlçesi Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi'ne bağlı Batalgazi Köyü kırsalında 23
Mayıs'ta çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Tayfur Uğul için 1 Haziran'da verilen mevlidi gerekçe göstererek,
12 Haziran günü Burnubulak Köyü'ne baskın düzenledi. Baskında birçok evde arama yapılırken, HPG'li Uğul'un
anne ve babasının da aralarında bulunduğu 20 kiĢi gözaltına alınarak Tutak Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na
götürüldü.
27 Haziran günü belediye önünden geçerken Ağrı'nın Tutak Ġlçesi'nde Belediye BaĢkanı Osman Ağaoğlu ile
adamlarının saldırısına uğrayan DTP Ġlçe BaĢkanı Cemal BaĢbuğa saldırıdan sonra polis tarafından gözaltına
alındı ancak saldırıyı protesto eden kitlenin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanması üzerine serbest bırakıldı.
12 Temmuz günü Ağrı'dan özel aracı ile EleĢkirt Ġlçesi'ne giderken polisler tarafından durdurulan Halis Kılıççı
adındaki vatandaĢ, arabasında Azadiya Welat bulundurduğu gerekçesiyle 20 saat gözaltında tutuldu. (12 Temmuz
2009 DĠHA)
EleĢkirt Ġlçesi'nde 30 Temmuz günü, Sedat Aslan adındaki DTP üyesi polis tarafından gözaltına alındı.
12 Eylül günü Doğubeyazıt‟ta, yapılan ev baskınlarında YDG üyeleri Bekir Özen, Nesim Babayiğit, Suat Elçi
gözaltına alındı.
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7 Ekim günü Patnos Ġlçesi'nde, BaĢtarla (Gurgure) ve Değirmendüzü (GaméĢwan) köylerinde Jandarma tarafından
düzenlenen ev baskınlarında, Değirmendüzü Köyü'nden Bekir Kaya ve Cesur Kaya ile BaĢtarla Köyü'nden Ġkram
Yılmaz gözaltına alındı.
1 Aralık günü Ağrı'da, “PKK‟nin kuruluĢ yıldönümü kutlamaları ve Öcalan‟a yönelik baskıları protesto eden”
gösterilere katıldığı gerekçesiyle 7 kiĢi gözaltına alındı.
1 Aralık günü Doğubayazıt Ġlçesi'nde, BarıĢ ve Demokratik Çözüm Gruplarını karĢılayan kitleye polisin
müdanelisiyle baĢlayan olaylarda 10 kiĢi gözaltına alındı.
2 Aralık günü Diyadin Ġlçesi'nde, BarıĢ ve Demokratik Çözüm Gruplarını karĢılama etkinliğinin ardından yürüyüĢe
geçen kitleye müdahale eden polis 5 kiĢiyi gözaltına aldı.
3 Aralık günü Ağrı‟da, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grupları”nı karĢılamadan sonra
yürüyüĢe geçen kitleye müdahale eden polis, 35 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 15‟i, 7 Aralık günü
Savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 15 kiĢiden 10'u serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen
Ümit Kaçak, Mevlit Alaca, Terzi Özer, Gökan Doğal ve Tefik Çelik "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
4 Aralık günü Patnos Ġlçesi'nde, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grupları”nı
karĢılamadan sonra yürüyüĢe geçen kitleni Öcalan posterleri açarak belediye binasına doğru yürüyüĢe geçmesi
üzerine polis havaya ateĢ açarak, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalede 3'ü çocuk 8 kiĢi
gözaltına alındı.
4 Aralık günü Ağrı‟da, yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınan 17 kiĢi Adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin
ardından mahkemeye çıkarılan 17 kiĢiden 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.S. ve G.Ç isimli
iki kadın “Örgüt propağandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
5 Aralık günü Doğubayazıt Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” için
yürüyüĢe geçen kitleye müdahale eden polis 28 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 28 kiĢi 8 Aralık günü
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 28 kiĢiden 8'i 'örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
(08.12.2009/DĠHA)
Patnos ilçesinde BarıĢ Grubu üyelerinin de katıldığı DTP mitingi sonrası yaĢanan olaylarla ilgili olarak gözaltına
alınan R.Ç. (16) ile Yalçın Temel, 9 Aralık günü tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. R.Ç ve
Yalçın Temel, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
9 Aralık günü Ağrı'da yapılan ev ve iĢ yeri baskınlarında gözaltına alınan 5 kiĢi, 10 Aralık gnü Savcılığa çıkarıldı.
Savcılıkta ifadesi alınan 4 kiĢi, serbest bırakılırken, Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Ahmet Aba "Örgüt
propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
10 Aralık günü Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde, ticaret yapmak için gittiği Gürbulak Sınır Kapısı‟nda görevli
memurlarla tartıĢan Ahmet Geren (30), dövülerek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Mahkeme tarafından
tutuklandı.
Patnos ilçesinde 10 Aralık günü, BarıĢ Grubu üyelerinin karĢılanmasının ardından yapılan yürüyüĢe polisin yaptığı
müdahale sonucu çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan Necmi Kaldırımcı, Patnos Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Doğubayazıt Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla yapılmak
istenen yürüyüĢe polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Azadiya Welat
gazetesi dağıtımcısı ReĢit Üstündağ, Belediye Meclis Üyesi Gülizar Etli ile Sefer Seferoğlu ve Müslüm Orhan, 18
Aralık günü Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti 4 kiĢiyi, "Örgüt propagandası
yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutukladı.
Diyadin Ġlçesi‟nde DTP'nin kapatılması ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek
amacıyla 17 Aralık günü yapılan basın açıklamasına katıldıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle yapılan ev ve iĢyeri
baskınlarında Medeni Durak, Eren Seven, Volkan Birgül, Orhan Boğa, Vedat Kaya ve Ġdris Adiyaman gözaltına
alındı.

Ankara
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Ankara Dikmen‟de 5 Ocak günü, Sokullu Lisesi önünde GBT taraması yapma bahanesiyle polis tarafından
durdurulan Halkevciler kimliklerini geri almak isterken polisin biber gazlı saldırısına maruz kaldı, 9 Halkevci
gözaltına alındı. Gözaltındaki 9 Halkevci, 6 Ocak günü savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
26 ġubat günü Ankara Emniyet Müdürlüğü TMġ‟ye bağlı polis ekiplerinin “Newroz Temizliği” adıyla düzenlediği ev
baskınları sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı. Baskın kararını Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin öğrencilerin
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla verdiği öğrenildi.
Gözaltına alınanlardan 5‟i “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 2 Mart günü tutuklandı.
Ankara‟da gözaltına alınan Zana Söğüt, 5 Mart günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra
tutuklandı.
10 Mart günü Ankara'da gözaltına alınıp, adli tedbir kararı ile serbest bırakılan Atalım gazetesi yazarı Hasan CoĢar,
29 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CoĢar'ın, hakkında yurt dıĢına çıkma yasağı konulmasına rağmen,
yurtdıĢına çıkmak istediği iddia edildi.
17 Mart günü Ankara‟nın Kızılay Meydanı‟ndaki bir gökdelene
“Nükleer Suç” yazılı pankart asmak isteyen Greenpeace
üyelerine müdahale eden polis ekipleri 7 kiĢiyi gözaltına aldı.
18 Mart günü Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) ise
karĢıt görüĢlü gruplar arasında çıkan kavgaya basınçlı su ve
biber gazıyla müdahale eden jandarma ekipleri 2 öğrenciyi
gözaltına aldı.
29 Mart günü Ankara'da, oy kullanmak için sandığa giden 70 kiĢi
çeĢitli gerekçelerle haklarında arama olduğu iddiasıyla gözaltına
alındı. Gözaltılar arasında Ankara SGD BaĢkanı Yağız Özel de
aralarında bulunuyor.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın
Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için 6 Nisan günü
TBMM‟ye yürümek isteyen ÖDP üyesi 15 kiĢi polis tarafından
gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 27
Ocak 2009‟da, Kızılay Mahallesi‟nde
yer alan üç bölgedeki 25 baz istasyonu
üzerinden yapılan tüm konuşma
trafiğinin birer saatlik dökümünü talep
ederek
Ankara
1.
Sulh
Ceza
Mahkemesi‟ne 25 Şubat 2009‟da
başvurdu. Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı‟nın (TİB) “Ceza Muhakemesi
Kanunu‟na
(CMK)
göre
kararda
izlenecek kişinin ismi ve telefon
numarası yer almalı” itirazı ise, Ankara
23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
10 Mart 2009‟da gerekçesiz reddedildi.
Karar üzerine TİB, istenilen baz
istasyonu dökümlerini savcılığa iletti.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK), Ankara 1. Sulh Ceza
Mahkemesi‟nin
Kızılay
bölgesinde
yapılan tüm telefon konuşma trafiğinin
tespitine yönelik kararıyla ilgili inceleme
başlatırken Yargıtay Başkanı Hasan
Gerçeker de toplu dinleme kararı
verilemeyeceğini belirtti.

DTP'ye yönelik operasyon kapsamında 17 Nisan'da Ankara
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından evlerine
yapılan baskınlarda gözaltına alınan DTP Mamak Ġlçe Yöneticisi
Mevlüt Aslan, SES Ankara ġube Yöneticisi Seher Tümer ile
Ġbrahim Bakır, SavaĢ Deli ve soy isimleri öğrenilemeyen Yılmaz,
Hêjar, Dilek isimli kiĢiler 20 Nisan günü savcılıktaki ifadelerinin
ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Tümer'in
'Örgüt propagandası yapmak' gerekçesiyle tutuklanmasına, diğer
6 kiĢinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Aynı operasyon
kapsamında gözaltına alınan ve soy isimleri öğrenilemeyen Cihat ve Pakizer adlı kiĢilerin de sorgulanmak üzere
Ġstanbul'a gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan Nurhayat Algöz ise emniyetteki sorgusunun ardından
çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılmıĢtı.
29 Nisan günü Bilkent Üniversitesi‟nde (Ankara) eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk‟e intihar saldırı giriĢiminde
bulunan D.A. adlı kadın intihar eylemcisi ile ilgili olduğu iddiasıyla S.O.Y. adlı bir erkek otobüs terminalinde
gözaltına alındı.
Ankara‟da Sıhhıye Meydanı‟nda gerçekleĢtirilen 1 Mayıs kutlamalarında atık kâğıt iĢçisi 6 kiĢi gözaltına alındı
ĠHD Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hasan Anlar, ĠHD MYK Üyesi Av. Filiz Kalaycı, ĠHD eski Saymanı Av. Halil
Ġbrahim Vargün ve Av. Murat Vargün 12 Mayıs günü polis tarafından “yasadıĢı örgüte yardım” iddiasıyla gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 4 avukat 15 Mayıs günü serbest bırakıldı.
Ankara'da 21 Mayıs günü gerçekleĢtirilen ev ve yurt baskınları sonrasında ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent öğrencileri
Fatih Seçkin ġiĢ, Kamer Doğan, Aycan Marangoz, Tuba Mumcu, Ġlhan Arslan, Birgül Mızrak, ÇağdaĢ KarakuĢ,
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Doğukan Onur Gürsoy, Sercan Çınar, Evrim Demircan, Onur Güler, Mahir Akkaya, Barın Kaya ve Cihan Yazgan
gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren öğrencilerden Doğukan Onur Gürsoy, Evrim Demircan, Cihan Yazgan,
Birgül Mızrak ve Onur Güler savcılıktan serbest bırakılırken 9 SGD'li tutuklanmaları talebiyle 24 Mayıs günü
hakimliğe sevk edildi. 8 SGD'li ile 1 ESP'li ise tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Makemeye çıkarılan 9
kiĢiden SGD üyeleri Fatih Seçkin ġiĢ, Kamer Doğan, Ġlhan Arslan ve Tuba Mumcu ile ESP'li Barın Kaya tutuklandı.
12 Mayıs günü 3 avukatla birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ĠHD Merkez Yürütme Kurulu
üyesi Avukat Filiz Kalaycı, savcının itirazı üzerine 27 Mayıs günü yeniden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne
çıkarıldı. Mahkeme, Avukat Filiz Kalaycı‟yı “kamu düzeni yararına suçun önlenmesi” gerekçesiyle tutukladı.
1 Haziran günü Kızılay‟da, Dev-Lis'lilerin Yüksel Caddesi'nde açtığı standa bir grubun tarafından saldırması üzerine
polislerle sol görüĢlü gruplar arasında çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢma sonrası 18 kiĢi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon soruĢturmasını yürüten
savcıların talimatı üzerine Ankara GATA'da görevli sivil memur olduğu öğrenilen Z.A, H.M ve Ġ.Ö'yü 4 Haziran günü
gözaltına aldı.
DĠHA Ankara muhabiri Çağla Yeleser, 22 Haziran günü sabah saatlerinde kaldığı eve baskın düzenleyen Ankara
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından, Malatya Cumhuriyeti Savcılığınca hakkında açılan bir soruĢturma
gerekçesiyle gözaltına alındı.
24 Temmuz günü 23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında
Ankara‟da 23 kiĢi gözaltına alındı.
2 Ağustos günü Ankara‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Sakarya Caddesi‟nde yemek yediği sırada,
“BaĢbakanım afiyet olsun, siz yemek yiyorsunuz ama bizim cebimizde harçlarımızı ödeyecek paramız yok” diye
bağıran 6 öğrenci gözaltına alındı.
6 Ağustos günü Ankara‟da, Rusya BaĢbakanı Viladimir Putin‟in yaptığı arasında nükleer enerji konusunun da
bulunduğu çalıĢma ziyaretini protesto eden YeĢil BarıĢ (Greenpeace) üyelerine müdahale eden polis Greenpeace
üyesi Perihan Pulat'u gözaltına aldı.
10 Ağustos günü Ankara‟da, öğrenci harçlarına yapılan zamları protesto etmek için yeni ve eski BaĢbakanlık
binaları arasında yaklaĢık 9 saat oturma eylemi yapan Genç-Sen üyelerine müdahale eden polis 14 öğrenciyi
gözaltına aldı. “Polise mukavemet etmek” ve “Yasal eylemin kurallarına uymamak” gerekçesiyle Cumhuriyet
Savcılığı'na sevk edilen ve aralarında Genç-Sen MYK üyeleri YeĢim Ergül, Birgül Mızrak, Emre Öztürk'ün
bulunduğu 14 kiĢi 11 Ağustos günü savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ankara‟da Mamak ĠĢçi Kültür Evi tarafından düzenlenen Mamak Kültür ve Sanat Festivali‟nin sona ermesinin
ardından 11 Ağustos günü Mamak ĠĢçi Kültür Evi‟ne polis ekiplerince düzenlenen baskın sonucu Evrim Erdoğdu,
Eda Ünalan ve Gülnur ErtaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Eda Ünalan ve Gülnur ErtaĢ, “Türkiye
Komünist ĠĢçi Partisi‟nin (TKĠP) faaliyetlerine katıldıkları” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 14
Ağustos günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Evrim Erdoğdu ise aynı suçlamayla 17
Ağustos günü tutuklandı.
7 Eylül günü Ankara'da, TMġ ġubesi ekiplerinin, Atılım Gazetesi ve BEKSAV çalıĢanlarıyla, ESP ve SGD üyelerinin
Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Tunceli‟de bulunan evlerine ve bu kurumların
bürolarına düzenlediği baskınlar çerçevesinde ESP ve SGD bürolarına ve evlere polis tarafından yapılan
baskınlarda, ESP'li Cenan Altunç, Güven Akın ve SGD üyeleri Ferda Çakmak, Onur Güler, Birgül Mızrak ve
ÇağdaĢ KarakuĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan 35 kiĢiden Ankara‟ya getirilen 24 kiĢi 11 Eylül günü Savcılığa
çıkarıldı. 5 kiĢiyi serbest bırakan Savcılığın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne sevk ettiği 19 kiĢiden Hacı Orman,
Sıtkı Güngör, Figen Yüksekdağ, Ġsminaz Ergün, AyĢe Yumli Yeter, Fatma Saygılı, Ayhan Namoğlu, Emin Orhan,
ÇağdaĢ KarakuĢ, Hayriye Çiçek, Mustafa Naci Toper, Cenan Altunç ve Uğur Ok adlı 13 kiĢi “yasadıĢı örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklandı.
21 Eylül günü Polatlı Ġlçesi‟nde, mevsimlik iĢçiler M. Emin Toy ve Adem Birden, bayram nedeniyle izinli oldukları
lunaparkın giriĢinde polis ekibinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında polis ekibinin fizikî Ģiddetine ve polis ekibinin
kıĢkırtması sonucu çevrede bulunanların linç giriĢimine maruz kaldıktan sonra gözaltına alındıç Toy'un kolu,
Birden'in ise ayağının kırıldığı saldırı sonrası polisler tarafından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne götürülen Toy
ve Birden “Polise mukavemet ettikleri” gerekçesiyle sevk edildikleri Polatlı Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest
bırakıldı.
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Halkevleri üyelerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin yaptığı su zammını protesto etmek için 12 Ekim günü
belediye binasının önünde toplanmalarına ve çadır kurmak istemelerine polis ekipleri müdahale etti ve Halkevleri
üyesi 11 kiĢiyi gözaltına aldı.
13 Ekim günü, Halkevleri üyelerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin yaptığı su zammını protesto etmek için
belediye binasının önünde imza toplamak istemelerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Halkevleri üyesi
12 kiĢi darp edilerek gözaltına alındı.
Ankara Gençlik Derneği üyeleri Bilgehan Karpat ve Ferhat Bulut, 23 Ekim günü TMġ‟ye bağlı polis ekiplerince
otobüs terminalinde gözaltına alındı.
26 Ekim günü Ankara‟da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe YerleĢkesi'nde TKP öğrencilerin standına Özel Güvenlik
Görevlileri müdahale etti. Öğrencilerin müdahaleye karĢılık vermesi üzerine üniversiteye gelen polis ekipleri
üniversitenin kütüphanesine girerek kütüphanede bulunan 66 öğrenciyi gözaltına aldı. Müdahale esnasında bir
polis memuru da bıçakla bacağından yaralandı.
YÖK‟ün 6 Kasım 1981‟de kurulmasını protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilen protesto gösterisine cop ve biber
gazıyla müdahale eden polis ekipleri iki öğrenciyi gözaltına aldı.
14 Kasım günü, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Genç-Sen üyesi Baran Nari evine yapılan baskında, aynı
üniversitede öğrenci ve Genç-Sen üyesi Dilay Aydoğan ise, kendisine telefon eden polislerin “geçen yıl kaybettiğin
telefonu bulduk, istersen gelip alabilirsin” demesi üzerine gittiği karakolda polis tarafından gözaltına alındı.
Öğrencilerin, katıldıkları 1 Mayıs kutlamaları sırasında “YasadıĢı slogan” attıkları ve pankart açtıkları gerekçesiyle
gözaltına alındıkları öğrenildi.
Ankara‟da, TEKEL‟e bağlı bazı iĢyerlerinin özelleĢtirilmesine ve bazı iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerin sözleĢmeli olarak
çalıĢtırılmasına karĢı çıkan TEKEL iĢçilerinin, Abdi Ġpekçi Parkı‟nda baĢlattıkları eylemin 3. günü olan 17 Aralık
günü kolluk güçleri iĢçilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında 29 iĢçi gözaltına alındı.
24 Aralık günü Ankara‟da, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında DTP eski Altındağ Ġlçe Yöneticisi Nurhayat Üstündağ, Tunceli eski
Belediye BaĢkanı Songül Erol Abdil gözaltına alındı.

Antalya
DTP‟nin 15 ġubat günü Antalya‟da düzenlediği eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kiĢiden Ebru
Güden (19) “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle 12 Mart günü tutuklandı.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla çeĢitli illerde baĢlatılan operasyonlar sırasında
Antalya‟nın Kumluca Ġlçesi‟nde gözaltına alınan Sedat Çakmak, 21 Nisan günü tutuklandı.
DTP'nin yerel seçim kampanyası döneminde, Antalya'da düzenlediği mitingde, izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla
4'ü 18 yaĢından küçük 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kiĢiden 10'unun sorgusu, Terörle Mücadele
ġube Müdürlüğü'nde, 4'ünün sorgusu da Çocuk ġubesi'nde gerçekleĢtirildi. Sorguları tamamlanan S.Ç, A.A, V.K,
S.Ç, L.B, E.E, M.P, A.A, R.A, Ġ.A, H.Ç, DK, M.A ve B.D Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ve Çocuk ġube
Müdürlüğü'nden alınarak 20 Nisan günü Antalya Adliyesi'ne getirildi.
DTP PM Üyesi Nedim TaĢ, Antalya Emniyet Müdürlüğü TMġ polisleri tarafından 12 Mayıs günü gerçekleĢtirilen ev
baskınında gözaltına alındı. Ankara'da hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan
TaĢ'ın Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
TMġ‟ye bağlı ekipler 26 Mayıs günü ġafak, Varsak ve Lara mahallerinde bulunan 6 eve eĢ zamanlı baskın
düzenledi. Baskınlarda YDG-M üyesi olan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri K.I, Y.A, R.K, M.C, ġ.C, B.Ö ve ismi
öğrenilemeyen 4 kiĢi, 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı'nda katılmak ve “yasadıĢı slogan atmak” iddiasıyla gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Antalya Örnekköy Semti‟nde çıkan bir kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri, olay yerinde
bulunan büfeye girmesine izin vermedikleri Hanifi ġenses‟i (24), “görevli polis memuruna mukavemet ettiği”
suçlamasıyla biber gazı sıkarak ve darp ederek gözaltına aldı. ġenses çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Temmuz günü Antalya‟da YürüyüĢ Dergisi‟nin tanıtımı ve satıĢını yapan beĢ kiĢiye polis ekipleri biber gazıyla
müdahale etti. Gözaltına alınırken darp edilen beĢ kiĢinin götürüldükleri karakolda da dövüldüğü ileri sürüldü.
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Antalya'da 27 Ekim 2008 tarihinde ÇağdaĢ Gemik adlı gencin öldürülmesinin ardından polis memuru Mehmet Ergin
hakkında açılan davanın 26 Haziran günü görülen duruĢması sonunda Mehmet Ergin‟i protesto eden ÇağdaĢ
Gemik‟in yakınlarından 15 kiĢi biber gazı ve coplarla müdahale edilerek gözaltına alındı.
Antalya‟da 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü‟nde meĢaleli yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazı ve
basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 24 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehmet Kılıç, Hakan Kılıç,
Mustafa Kılıç, M. Zülfü Dinçer, Zeynel Çelen, Hamza Kahraman, Mehmet Alak, Veysi Özçakan, Mehmet Emin
Fasulye, Diyadin Alak, Ġlyas Alak, Fuat Soysal, Mahmut Erüs, Erhan Erüs ve DilĢat Babat “yasadıĢı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 5 Eylül günü tutuklandı.

Ardahan
Ardahan'da evlerine yapılan baskında gözaltına alınan DTP üyeleri Tarzan Yılmaz, Levent Yılmaz ve Selçuk
Yılmaz 13 Ocak günü serbest bırakıldı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube ekipleri tarafından 23 ġubat günü evlere düzenlenen
baskınlarda DTP'li Ġl Genel Meclis Üyesi Adayı Bülent Öngel, Göle Belediye Meclis Üyesi Yalçın Altay ve DTP Göle
Ġlçe Yöneticisi Rıza Yıldırım gözaltına alındı.
10 Nisan günü Ardahan ili Göle ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
Ardahan merkeze bağlı BeĢiktaĢ (Mücüc) ve Dağcı (TîkoĢ) köylerine 22 Nisan günü sabah saatlerinde düzenlenen
eĢ zamanlı baskınlarda BeĢiktaĢ Köyü'nde Yağmur DemirbaĢ, TîkoĢ Köyü'nde Baran Yılmaz ve Yunus Yılmaz
gözaltına alındı. Ardahan Yurdu'na da baskın düzenleyen polisler, Özgür Topçu isimli kiĢiyi gözaltına aldı. YDG-M
üyesi olduğu ve 23 Mart'ta yapılan Newroz kutlamalarında 'yasadıĢı slogan' attıkları iddiasıyla gözaltına
alınanlardan Yağmur DemirbaĢ, Baran Yılmaz ve Yunus Yılmaz "Örgüte yardım yataklık" suçlamasıyla 24 Nisan
günü tutuklandı.
Ardahan merkezde 13 Mayıs günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Ardahan
Yüksek Meslek Okulu öğrencisi 11 kiĢi emniyetteki iĢlemlerin tamamlanmasından sonra savcılığa çıkarıldı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 kiĢi serbest bırakılırken, Muzzafer Kutman, HaĢim Tokay ve Selçuk Yılmaz isimli
öğrenciler, “örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandılar.
29 Mayıs günü Göle Ġlçesi‟nde, Ġhsan Holar (35) adlı kiĢi Hükümet Konağı önünde bir arkadaĢıyla tartıĢırken polis
ekibi tarafından dövülerek gözaltına alındı.
Ardahan‟da 15 Ekim günü, kayıp bir köpeği arayan polis ekiplerinin evini aramak istemesi üzerine arama emrini
görmek isteyen Yavuz Kemal Avcı (55, ) arama yazısının farklı bir kentten gelmesine ve 1 Haziran 2009 tarihli
olmasına itiraz ederek evini aratmak istemedi. TartıĢma sırasında Avcı, arama izni olduğu belirtilen evrakı `sahte'
olduğu gerekçesiyle iade etmeyince, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Aydın
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 9 Mart günü Aydın‟da konvoyu geçerken laf atan M.S.Ö. (13) isimli çocuk,
gözaltına alınıp “BaĢbakan‟a hakeret” suçlamasıyla savcılığa çıkarıldı. M.S.Ö. savcılıkça serbest bırakıldı.
Aydın‟da DTP‟nin düzenlediği seçim mitinglerinde “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle 1 Nisan günü Fehim
Artut, Ahmet TaĢdemir, Ergül Boylu, Levent Yazıcı, Ahmet Demircan, ReĢat Baydan, Ercan Uslu, SavaĢ Tekin,
Hüsamettin Dimen ve Sezgin Özden gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kiĢi “yasadıĢı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle 2 Nisan günü tutuklandı. (Gündem-02.04.09) (Gündem-01.04.09)
15 Nisan günü Aydın‟ın Ġncirliova Ġlçesi‟nde gözaltına alınan 7 öğrenciden Özgür Kaya, Deniz Kaya, Orhan Emeç,
SavaĢ Kılıç ve Çetin Yazıcı “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Nisan günü tutuklandı.
10 Mayıs günü Nazilli Ġlçesi'nde Nazilli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri tarafından gerçekleĢtirilen ev
baskınlarında gözaltına alınan 3 üniversite öğrencisi emniyetteki ifade iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadeleri alınan öğrenciler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, sorgu hakimliği tarafından
ifadeleri alınan öğrencilerden E.D ve C.A 'örgüt propagandası' yapmak iddiasıyla tutuklanırken, C.T ise serbest
bırakıldı.
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14 Mayıs günü Aydın'da gözaltına alınan Süleyman Güzel, Sefter Güzel, Cengiz Unutur, Murat TaĢdemir, Hüseyin
Hantırak ve ismi öğrenilemeyen bir DTP‟li, çıkarıldıkları mahkeme tarafından “örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
Denizli-Ġzmir seferini yapan yük treni ile mevsimlik iĢçileri taĢıyan bir minibüsün çarpıĢması sonucu yaralanan
iĢçilerin durumunu öğrenmek üzere 27 Mayıs günü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden DTP Aydın Merkez
Ġlçe BaĢkanı Eroğlu gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Eroğlu'nun
Aydın Emniyet Müdürlüğü TMġ‟ye götürüldü.
Aydın Jandarma Komutanlığından tarafından 29 Mayıs günü yapılan yazılı açıklamada PKK propagandası yaptığı
iddiasıyla 4 ilde düzenlenen operasyon sonucu, Aydın'ın KuĢadası ilçesi Davutlar beldesinde K.Y, E.Y, H.C.Y. ve
S.Y, Ağrı'nın Patnos ilçesinde M.B. ve T.B, Van'ın BaĢkale ilçesinde H.Ç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova
beldesinde ise S.Y'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Aydın'ın KuĢadası Ġlçesi'ne bağlı Davutlar Beldesi'nde 17 Haziran günü evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan
Caner Akdemir, Nimet Ġdem, Fatih Ġdem ve Abdullah Ġdem Savcılık sorgularının ardından 19 Haziarn günü
tutuklanma talebiyle Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 4 kiĢi, 22 Mart'da Aydın'da düzenlenen Newroz
Bayramı kutlamalarında katıldıkları ve yasa dıĢı slogan attıkları gerekçesiyle tutuklandı.
“Abdullah Öcalan‟ın Ġmralı F Tipi Cezaevi‟ndeki durumuna dikkat çekmek amacıyla yapılan gösterilere katıldıkları”
gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kiĢi 14 Aralık günü tutuklandı.
24 Aralık günü Aydın‟da, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında BDPĠl Yöneticisi Cengiz Ġvdil, Murat Akkaya, Muhittin Kıran, Alparslan Kıran,
Ekrem Gülser, Halil Turhan, Mustafa Yalçın ve Yılmaz Duman gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kiĢiden 7‟si
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman
DTP Batman Ġl Yöneticisi Mehmet Özbey 8 Ocak günü evine baskın düzenleyen Terörle Mücadele ġube ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
Azadiya Welat gazetesi Batman Büro Temsilcisi Filiz Yürek 10 Ocak günü gözaltına alındı.
16 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Gülhan Akıncı (1987), Azadiya Welat gazetesinin
dağıtımcısı olduğunu, 9 Ocak günü "Salnameya Navenda Çanda Mezopotamya " adında Kürtçe takvimi dağıtırken
çarĢıda 6-7 sivil polis tarafından gözaltına alındığını, 24 saat TEM Ģubesinde bekletildiğini, çıkarıldığı Savcılık
tarafından sorgulamasından sonra serbest bırakıldığını belirtti.
2 ġubat günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Bahattin MaltaĢ, M. Tahir Seçkin ve Süleyman Çakmaz,
çocukları Salim MaltaĢ (1990), Muhammet Seçkin ve Erdal Çakmaz‟ın (1999) 1 ġubat günü Bozooğlu Akaryakıt
Ġstasyonu alanında AKP Belediye BaĢkan adaylarının tanıtım mitinginde çıkan kargaĢa esnasında gözaltına
alındıklarını ve 2 ġubat günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandıklarını belirterek hukuki yardım talep
ettiler.
12 ġubat günü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından il merkezinde evlere düzenlenen baskınlarda Ġsmettullah
Açıkalın ve Alattin Baltacı isimli kiĢiler "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.
13 ġubat günü Batman ilinde gözaltına alınan YDG-M Üyesi Yasin Güngör, 16 ġubat günü sek edildiği Mahkeme
tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Aynı gün gözaltına alınan Kurdi-Der Batman ġube Yöneticisi
Zübeyir Çelik ile Batman'ın Çay Mahallesi'nde gözaltına alınan Abdulbari Tekin ise “Örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla tutuklandı.
14 ġubat günü Batman‟da, Abdullah Öcalan‟ın yakalanmasının 10.yılında protesto gösterisi düzenleyen DTP‟lilere
basınçlı su ve biber gazı ile müdahale eden polis çıkan olaylar esnasında ve 15 ġubat günü 47 kiĢiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan Bilal Yani (1995), Abdurrahman BaĢak (1992), BarıĢ Ay (1995), Zikrettin Dıvarcı (1962),
Bilal Turan (1984), Agit Kaya (1992), Ġdris Taymur (1993), Mazlum Mete (1993), Mehmet Emin ġahin (1968), Veysi
Ay (1992), Bulut Biçen (1993), Ahmet IĢık (1979), Mehmet Latif Saçan (1992) ve Mesut Çetin (1994) Savcılıkta
alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.Gözaltına alınanlardan Abdurrahman GüneĢ (1993), Kutbettin Yel
(1991), Muhammet Özer (1994), Hüseyin Türksoy (1993), Selman TaĢan (1994), Abdulhalim Arı (1992), Ġdris Deniz
(1993) ve Evin Acet (1993) Batman Sulh Ceza Mahkemesi Çocuk Mahkemesi tarafından, Mehmet Hanefi Dicle
(1976), Mehmet ġirin Dicle (1986), Ġsmetullah Açıkalın (1973), Alaeddin Baltacı (1964), Aslan Argıç (1991), Yasin
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Güngör (1983), Mehmet Araz (1990), Burhan Oğuz (1990), Alaeddin Atak (1958), ġevket Savgın (1957), Mehmet
Emin Eryılmaz (1988), Halil Kaya (1956), Necat Aydın (1984), Ramazan Akman (1943), Mehmet Emin ġahin
(1968), Osman Ġnan(1983), Ramazan Pazan (1986), Abdurrahim TaniĢ (1978), Elyesa Taymur (1983), Tayfun
Tamur (1989), Hüseyin Tufan (1990), Abas AyıĢ (1986), Orhan ġahin (1988), Sabri TaĢ (1964) ve Celal Demir
(1987) Batman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.
18 ġubat günü Batman'da yapılan yürüyüĢ sonrasında Evin Acet isimli kiĢi gözaltına alındı.
19 ġubat günü Batman ili Sason ilçesinde, “PKK militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
Batman Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri, 22 ġubat günü akĢam saatlerinde kent merkezinde
Azad Esin (26) adlı kiĢiyi gözaltına aldı.
Batman‟a bağlı Sason ilçesinin KarameĢe köyünde yakalanan Serhad kod adlı Ercan ġengün ismindeki PKK
militanın beyanları üzerine “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan Ali Bayındır,
Mehmet Bayındır (Ali oğlu), Mezer Bayındır, Mehmet Bayındır (ġemsettin oğlu), Mehmet Çaçan ve Halim Çaçan 23
ġubat günü, Lazgin Bayındır, Makbule Bayındır, Sabriye Çaçan, Zeki Alphan, M.Sabri Acet ve Ömer Alp 26 ġubat
günü ve Antalya‟da gözaltına alınarak Batman‟a getirilen Necat Çaçan ile Rukhete Çaçan 27 ġubat günü
çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.
22 ġubat günü Batman Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından Batman Devlet Hastanesi
civarında gözaltına alınan 3 kiĢi 24 ġubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
25 ġubat günü Batman'da Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından evlere düzenlenen baskında gözaltına alınan
Kenan Doğrul, Mehmet Emin Tekin ve S.K. 27 ġubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
YDG-M üyesi Seyran Kutabağ ve Erkan ÖzbaĢ, 5 Mart günü DTP Batman il binası önünde gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan ÖzbaĢ, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Batman'ın Ġpragaz Mahallesi'nde ikamet eden R.K. (16), 8 Mart günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
tarafından gözaltına alındı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Batman'ın Hasankeyf Ġlçesi'nde gül ve 8 Mart broĢürü dağıtmak isteyen
DTP Batman Kadın Meclisi üyeleri, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından engellendi. 8 Mart
broĢürlerinin yasal olmadığını gerekçe gösteren polisler, Rıdvan Ayhan, Yasemin Ayhan, Saliha Akça, Sezen
Doğan ve Hatun ġen‟i gözaltına aldılar.
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġube polisleri, YDG-M Üyesi Emel Temel'i 18 Mart günü
Diyarbakır Caddesi'nde gözaltına aldı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri M.K. (17) isimli çocuğu 18 Mart günü Batman
Belediyesi civarında gözaltına aldı.
19 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Döndü Gök, 17 Mart günü bir arkadaĢı ile birlikte
Batman‟da TEM ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını, kendisinin 5 saat gözaltına tuttuktan sonra serbest
bırakıldığını ancak arkadaĢının Ankara Cumhuriyet Savcısının emriyle gözaltında tutulduğunu belirtti.
Batman Yoksullarla DayanıĢma ve Yoksullukla Mücadele Derneği Nefel Yöneticisi Mahmut Akıl 26 Mart günü gittiği
Batman'ın Kozluk Ġlçesi'nde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından gözaltına alındı.
Batman ili GercüĢ Ġlçesi'nde bağlı Emir, Kantar, Gökçe, Yolağzı ve Yayladüzü köylerinde ikamet etmeyen kiĢiler ve
ölülerin yerine oy kullanıldığı itirazda bulunan ve gözaltına alınan DTP il genel meclis üyesi adayı Metin Yıldız, 2
Nisan günü seçim ihlallerini araĢtırırken “vatandaĢları tehdit ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin 23 Nisan günü Sason'a bağlı Tilo köyüne düzenlediği operasyonda, Serhat Amed kod adlı
Ercan ġengül (1980) isimli PKK militanı gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ tarafından 17 Nisan günü evlere yapılan baskında gözaltına alınan YDG-M üyesi
15 kiĢi 21 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Gece geç saatlere kadar süren ifadelerin ardından
Ahmet Altürk ile UlaĢ Ekinci serbest bırakılırken, diğer 13 kiĢi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi hakime sevk edildi.
Hakimlikte ifadeleri alınan Doğan ġenses, Baran Boral, Mukaddes Oruç, Zeynep Korkut, Ahmet Altun, Ömer
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Azizoğlu, Deniz ġahin, Veysi BaltaĢ, Mehmet Ergün, Ferhat IĢık, Uğur Ar, Yılmaz Kamik, Emin Etik, 'Örgüt üyesi
olmak', 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
26 Nisan günü Batman‟da, “Hakkâri'de yaĢanan olayları protesto etmek” amacıyla yapılan gösteriye müdahale
eden polis 5 kiĢiyi gözaltına aldı.
Batman'da polis tarafından 30 Nisan günü evlere düzenlenen baskında gözaltına alınan Devran KanaĢ, Kamuran
Yansit, Abdullilah Yiğitalp ve 18 yaĢından küçük M.E.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.E.T. 1 Mayıs
günü Mahkemeye sevk edildi. M.E.T., “Örgüt propagandası” ve “Örgüt adına faaliyet yürütmek” iddialarıyla
tutuklandı.
YDG-M Üyesi Mücahit Yürek 4 Mayıs günü Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermeye gittiği sırada polisler tarafından
gözaltına alındı.
Batman'da gözaltına alınan biri çocuk 4 kiĢi, 'Örgüt talimatı ile eylemlere katılma ve faaliyet yürütme' iddiasıyla
tutuklandı. Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ‟ye bağlı polisler tarafından 6 Mayıs gecesi evlere düzenlenen
baskında gözaltına alınan 18 yaĢından küçük A.G., Öner Baran, Hacı Aksu ve Talat Adlı emniyetteki ifadelerinin
ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan A.G., Baran, Aksu ile Adlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk
edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan bir çocuk 4 kiĢi “Örgüt talimatı ile eylemlere katılma ve faaliyet yürütme” iddiasıyla
tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ'nin 8 Mayıs günü evlere düzenlediği baskında gözaltına alınan Faruk KarabaĢ,
Nurettin Ayman ile Mehmet Ġlbasan emniyetteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı. Faruk KarabaĢ, Nurettin
Ayman savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Ġlbasan ise tutuklanma talebiyle hakimliğe
sevk edildi. Ġlbasan Mahkeme tarafından “Örgüt propagandası” yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ polisleri tarafından 14 Mayıs günü evlere yapılan baskında Mehmet Abayay,
Mustafa Çelik, Zeynep Turkut ve Nihat Zeroğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehmet Abayay ve
Mustafa Çelik 15 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ‟ye bağlı polisler tarafından 20 Mayıs günü evlere düzenlenen baskında S.I.,
Hüseyin Solak ve Makina Ġkmal Müdürlüğü'nde iĢçi olarak çalıĢan Hürriyet ġahin isimli kiĢiler gözaltına alındı. S.I.,
savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Solak ile Hürriyet ġahin 21 Mayıs günü “Örgüt
propagandası” yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ polislerinin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kiĢi 25 Mayıs günü
adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemelerce ifadeleri alınan H.A., T.A., Ö.B., H.Ġ., M.S.A., M.Ç., H.S. ve H.ġ.,
'örgüte yardım' ettikleri iddiasıyla tutuklanırken, bir kiĢi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Eğitim Sen Batman ġube Sekreteri Salih Erol, 27 Mayıs günü öğretmenlik yaptığı Vakıf Ġlköğretim Okulu'nda
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ polisleri tarafından gözaltına alındı. Erol, "Örgüt propagandası yaptığı"
gerekçesiyle 29 Mayıs günü tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü TMġ tarafından 27 Mayıs günü evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Ġsmet
Apaydın, Ekrem ġimĢek, Halim ġimĢek ile Enver ġahin “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 28
Mayıs günü tutuklandı.
Batman Ġl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından 27 Mayıs gecesi gözaltına alınan Batman Belediyesi Meclis Üyesi
Ġhsan Ekinci ile ġaban Değer, Mehmet Efe ve Abdurrahim Koyuncu sorgularının ardından 28 Mayıs günü savcılığa
sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ekinci, Değer, Efe
ile Koyuncu “Örgüt adına faaliyet yürütmek” iddiasıyla tutuklandı.
Mehmet Akgül isimli kiĢi 28 Mayıs günü Batman Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına
alındı. Akgül, 30 Mayıs günü tutuklandı.
M.Ġ., isimli çocuk, TMġ polisleri tarafından 2 Haziran günü Kısmet Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskın sonucu
gözaltına alındı.
Batman Belediye Meclis Üyesi Abdulsamet Durak, 3 Haziran günü TMġ ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Batman Belediye BaĢkan Yardımcısı Mustafa Tuğyıldız, 11 Haziran günü polis tarafından gözaltına alındı.
Tuğyıldız, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Batman'da 11 Haziran günü polisler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme
tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Batman Belediye BaĢkan Yardımcısı Mustafa Tuğyıldız,
16 Haziarn akĢamı evine giderken tekrar gözaltına alındı. Savcılığın Batman Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı
üzerine tekrar alınan Tuğyıldız, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na Muhalefet etmek” ve “21 Mart'ta
Batman'da greçekleĢtirilen Newroz kutlamalarında ulusal kıyafet giymek” gerekçeleriile tutuklandı.
Batman'ın Kozluk Ġlçesi ġelmo Petrol Sahası'nda petrol üretimi gerçekleĢtiren Kanada-PEMĠ ġirketi'ni devralan
Amerikan ġirketi tarafından Haziran ayında iĢten çıkarılan 88 iĢçi 18 Haziran günü protesto gösterisi yaptı ve
Ģirketin araçlarına hasar verdi. Askerlerin müdahale ettiği eylemde gözaltına alınan 88 kiĢi sorgularının ardından
adliyeye sevk edildi. Bu kiĢilerden 32'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Batman'da Azadiya Welat dağıtımını yapan Cuma Alökmen (16), 19 Haziran günü “yasak yayın dağıttığı”
gerekçesiyle Batman otogar civarında gözaltına alındı.
Siirt Belediye Meclis üyesi DTP'li ReĢit Teymür 25 Haziran günü Batman'da gözaltına alındı. Siirt'te katıldığı bir
basın toplantısında “PKK propagandası yaptığı” iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Teymür, çıkarıldığı nöbetçi
mahkeme tarafından tutuklandı.
Batman'da 29 Haziran günü Ağlık Mahallesi'ndeki evine polisler tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan
Eğitim Sen Batman ġube Yöneticisi Süleyman ġimĢek ve Murat Erol, 30 Haziran günü Nöbetçi Mahkeme'ye sevk
edildi. Ġfade iĢleminin ardından Erol serbest bırakılırken, ġimĢek “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
6 Ağustos günü Batman'da, DĠHA muhabiri Mekiye Görenç ve Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi Filiz
Yürek bir dükkanda haber takibi sırasında polis tarafından dükkânın sahibi M. Ali Toğ Yıldız ile beraber jandarma
tarafından gözaltına alındı. Görenç, Yürek ve Yıldız, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Görenç'in fotoğraf
makinesi ve kamerasına ise savcılık kararı olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından el konuldu.
Batman'da 30 Ağustos günü yapılan “Yol haritamızı istiyoruz” yürüyüĢünün ardından G.G. adlı çocuk ile Asiye
Turan kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı.
9 Eylül günü gözaltına alınan Bahar Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) bünyesindeki Koma Grava Rojê Müzik
gurubu müzisyenlerinden Mahfuz Aslan ve Adil Arslan, 10 Eylül günü "Örgüt üyeliği, "örgüt propagandası"
yaptıkları iddiasıyla sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı.
15 Eylül günü Batman‟da, DTP‟ye yönelik tutuklamaların protesto edildiği yürüyüĢe müdahale eden polis 5 kiĢiyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan DTP Batman Merkez Ġlçe Yöneticisi Kamuran AytaĢ ile Mehmet TaĢ, 16 Eylül
günü "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
15 Eylül günü Batman'da polisler tarafından gözaltına alınan Mevlüt Yıldız, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla
17 Eylül günü tutuklandı.
29 Eylül gecesi TMġ tarafından evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Yusuf YaĢar (50) ile Fehmi Yanol
(70), 30 Eylül günü Mahkemeye sevk edildi. Yenol serbest bırakılırken, YaĢar, "Örgüt propagandası yapmak" ve
"Gösteri ve yürüyüĢlere katılmak" gerekçesiyle tutuklandı.
9 Ekim günü Batman‟da, DTP Batman Ġl binası önünden Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçen gruba panzerler
eĢliğinde müdahale eden polis, ismi öğrenilemeyen 5 kiĢiyi gözaltına aldı.
25 Ekim günü Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nden Batman'a giderek, Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen Mesut
Eker, Rojban Birel, Deniz Yular ve Ömer Sevin, slogan atarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
TMġ‟ye bağlı polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
TMġ‟ye bağlı polisler tarafından 2 Aralık günü Bağlar Mahallesi'nde gözaltına alınan Namet Çetinkaya, 3 Aralık
günü "Polise molotofkokteyli atmak" iddiasından tutuklandı.
5 Aralık günü Batman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto” gösterilerinin ardından
evlere yapılan baskın sonucunda 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ö.A., R.N., S.A. ile M.E. isimli
çocuklar, aynı gün sevk edildikleri mahkeme tarafından "Polise molotofkokteyli atmak" iddiasıyla tutuklandı. 3'ü
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çocuk 10 kiĢi ise, 8 Aralık günü Mahkemeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınanlardan biri çocuk 8 kiĢi, "Polise
molotofkokteyli atmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 çocuk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
6 Aralık günü Batman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları protesto etmek” amacıyla toplanan 10
bini aĢkın kiĢiye panzerler eĢliğinde tazyikli su, gaz bombası ve coplarla müdahale edildi. Müdahale sırasında 35‟i
çocuk 60 kiĢi gözaltına alındı. 35 çocuk 9 Aralık günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Ġfadelerinin ardından 23
çocuk serbest bırakılırken, 12'si Mahkemeye sevk edildi. Ġfadeleri alınan R.B., A.K., O.B., N.K., R.T., Y.B., D.D.,
Ġ.Ö., Ġ.Ö., R.K., R.K., M.A., "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek", "Örgüt adına suç iĢlemek", "Eylem organize
etmek", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı. Aynı gösteride
gözaltına alınan 25 kiĢi ise 10 Aralık günü Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sevk edildi. Ġfadelerinin ardından 13 kiĢi
serbest bırakılırken, Azad Balta, Salim Bahsi, Tarık Özen, Ġdris Kızılçınar, Alattin Sümerli, Kasım Kaya, Ağit Bilir,
Mustafa Çakmak, Metin Baznamaz, Mahsum Bilir, Abdullah Çerçin, Ġbrahim Arslan ve Kerem Gülmez, "2911 sayılı
yasaya muhalefet etmek", "Örgüt adına suç iĢlemek", "Eylem organize etmek", "Örgüt propagandası yapmak" ve
"Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı.
7 Aralık günü BeĢiri Ġlçesi‟nde bulunan askeri lojmanın nöbet kulübesine el bombası atılmasının ardından polis, 8
Aralık günü ilçede bazı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda DTP ilçe yöneticileri Mehmet Emin Pekevin, Recai
DalmıĢ ve DTP BeĢiri Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Lazgin Özgün gözaltına alındı. 3 DTP'li yönetici ifadeleri alındıktan
sonra serbest bırakılırken, Özgün Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek üzere Adliyeye çağrıldı.
8 Aralık günü, Batman Üniversitesi öğrencilerinin “Diyarbakır'da polis kurĢunuyla yaĢamını yitiren Aydın Erdem için
baĢlattıkları bir günlük boykot” nedeniyle 21 öğrenci gözaltına alındı. Sabah saatleri itibariyle polislerin üniversiteye
giderek, öğrencileri tehdit ettikleri öğrenildi.
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin kapatılması” nedeniyle Batman'da yaĢanan protesto
gösterilerinin ardından evlere düzenlenen baskın sonucunda gözaltına alınanlardan 5 kiĢi, 15 Aralık günü
emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta sorgulanan 5 kiĢi tutuklama talebiyle sevk edildikleri
mahkemede "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek", "Polise mukavemet etmek" gerekçeleriyle tutuklandı.
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin kapatılması” nedeniyle Batman'da yaĢanan protesto
gösterilerinin ardından evlere düzenlenen baskın sonucunda gözaltına alınan ve Çocuk ġubesi'nde tutulan 19
çocuk 5 Aralık günü Savcılığa çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan 19 çocuktan 12'si serbest bırakılırken mahkemeye sevk
edilen 7'si "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek", "Polise mukavemet etmek" gerekçeleriyle tutuklandı.
18 Aralık günü Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde, 4 ilköğretim okulu öğrencisi, yere düĢen bayrağı
kaldırdıktan sonra “bayrağa hakaret etmek” gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha sonra Kozluk
Savcılığı'na sevk edilen öğrenciler hakkında 'bayrağa hakaret etmekten' dava açıldı.
DTP'nin Batman Merkez Ġlçe Yöneticisi Salih KeleĢ, 21 Aralık günü, Yavuzselim Ġlköğretim Okulu önünde yapılan
okul boykotu açıklamasından sonra gözaltına alındı.
24 Aralık günü Batman'da, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında Batman eski Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan, Necdet Atalay, Aydın
Kılıç, Ġlyas Sağlam, ġirin Bağlı, Gülizar Akar, Selamet Akyüz, ġeyhmus YaĢar ile Rıdvan Aslan, Cahit Konbay,
Nesri Kılıç, Rıfat BaĢalak ve Veysi Gülseren gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 27 Aralık günü Savcılığa çıkarıldı.
Buradan Mahkemeye sevk edilen 12 kiĢi, "KCK Türkiye Meclisi üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklandı.
Kapatılan DTP'nin Batman eski Ġl BaĢkanı Ahmet Sormaz, 27 Aralık günü Terörle Mücadele ġube polisleri
tarafından gözaltına alındı. Aynı gün, Adliye Binası önünde bekleyen savcılığa çıkarılanların durumunu öğrenmek
için bekleyen kitlenin içinde bulunan Dilan AtaĢ (19) adındaki kiĢi de polis tarafından gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube ekipleri, 28 Aralık günü, 12'si çocuk olmak üzere toplam 14
kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilmeyen 12 çocuk Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk
ġubesi'ne, 2 kiĢinin de Batman Emniyeti TEM ġubesi'ne götürüldü.
28 Aralık günü, Genel ĠĢ Sendikası Batman ġubesi imzalı "BaĢkanımızı Ġstiyoruz" pankartını astıkları gerekçesiyle
belediye halk otobüsü Ģoförlerinden Birzan Aslan ve Resul Adanır polis tarafından gözaltına alındı. 30 Aralık günü
tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 2 kiĢi, serbest bırakıldı. Trafik polisleri, 5 halk otobüsüne 61 TL para
cezası kesmiĢti.
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Nizamettin Onar adlı vatandaĢ, 30 Aralık günü Batman Belediyesi önünde Terörle Mücadele ġube polisleri
tarafından gözaltına alındı.

Bingöl
16 Ocak günü Genç Ġlçesi'ne bağlı Büyükçağ Köyü'nde, “yasadıĢı ögüte yardım yataklık" ettikleri iddiasıyla aynı
aileden biri kadın 5 kiĢi gözaltına alındı.
24 ġubat günü Bingöl'de "yasadıĢı örgüt progagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan DTP Parti Meclisi
Üyesi Ali Rıza Yurtsever, sevk edildiği Bingöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası
yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.
Karlıova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TMġ ekipleri, 10 Mart günü sabah saatlerinde bir eve düzenledikleri
baskında DTP Karlıova Belediye Meclis Üyesi adayı Sedat Sayak‟ı gözaltına aldı. Sayak daha sonra çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Serkan Buzğan adlı kiĢi 21 Nisan günü Ulu Camii karĢısında bulunan polislerce gözaltına alındı. (ĠHD Bingöl)
24 Nisan günü Bingöl ili Adaklı ilçesi dağlık arazi kesiminde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
Bingöl'de bir itirafçının ifadeleri üzerine baĢlatılan operasyonda gözaltına alınan 8 kiĢi 2 Mayıs günü Adliyeye sevk
edildi. Gözaltın alınanlardan ġerafettin BozkuĢ, M. Zeki Kılıç, Ramazan Berdibek, Nihat Berdibek, Ali Yılan, Ali
Korkankorkmaz ve Mehmet Koca, “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklanırken, bir kiĢi tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Bingöl'de 12 Haziran'da polis ve jandarma tarafından çok sayıda eve yapılan baskında gözaltına alınan ve daha
sonra çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından serbest bırakılan 21 kiĢi hakkında savcılığın itirazı sonucunda
tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Aralarında DTP Bingöl eski Ġl BaĢkanı Av. Ömer Faruk Ersöz'ün de bulunduğu
DTP'liler den 7'si polisin DTP Ġl binası önünde yaptığı kimlik kontrolleri ve bazılarının da iĢyerlerine yaptığı baskın
sonucunda 18 Haziarn günü gözaltına alınarak, yapılan iĢlemlerinin ardından tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi.
9 Eylül günü Bingöl'de, sabaha karĢı birçok eve polisler tarafından düzenlenen baskınlarda, DTP'nin Gençlik Kolu
YDG üyesi Yusuf Ergin, Didem Polat, Berivan Kıtay ve Hasan Kaya gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Nöbetçi
Mahkemeye sevk edilen Ergin, Kıtay, Kaya ve Polat, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
12 Kasım günü Bingöl Üniversitesi Kampusu'nda, karĢıt görüĢlü iki grup arasında çıkan kavgadan sonra Z.E, ġ.A,
G.T, A.K, A.T isimli sol görüĢlü öğrenciler ile sağ görüĢlü 9 kiĢi gözaltına alındı.
20 Kasım günü Karlıova Ġlçesi'ne bağlı Kargapazar Köyü'ne askerler tarafından yapılan baskında gözaltına Musa
Kaya (35), "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
2 Aralık günü Bingöl'de, DTP üyesi Veydi GüneĢ (28), DTP Bingöl Ġl binası önünde sivil polisler tarafından
durdurularak gözaltına alındı.
12 Aralık günü Bingöl'de sabah saatlerinde evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan F.C.(16), M.D.(16) ve G.B.,
sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından “polise taĢ attıkları” iddiasıyla tutuklandı.
29 Aralık günü Bingöl'de, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla düzenlenen
yürüyüĢte polise taĢ attığı” gerekçesiyle Rıdvan Bazencir adındaki kiĢi gözaltına alındı.

Bitlis
Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri 28 Ocak günü “DTP'nin Bölge Gezisi kapsamında Bitlis'te düzenlediği
mitinge katıldıkları ve slogan attıkları” gerekçesiyle 9 eve baskın düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan A.K.
(12), Nihat Baz, Metin TanıĢ, Ġzzettin Özdağ, Muham Karatekin, ġükran Ozan, Melahat KarabaĢ, Mehmet Emin
Çoban, Semih Tarhan, Sedat Samur, Ugur Özaydınlı, Ümit Okan, Haydar DanıĢman ve Kudbettin Eren
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Güroymak ilçesi Seçim Kurulu Müdürü Alaatin Karaağaç ve AKP'li Belediye Meclis Üyesi Faysal YeĢilyayla 23
ġubat günü gözaltına alındı.
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Seçim çalıĢmaları kapsamında Bitlis ili Hizan'a gelen DTP EĢbaĢkanı Ahmet Türk ve beraberindekilerin
karĢılanması sırasında "YasadıĢı slogan" attıkları gerekçesiyle 15 Nisan günü Hizan Ġlçesi'nde ev ve iĢyerine
düzenlenen baskınlarda aralarında 18 yaĢında küçüklerin de bulunduğu Ferhat Durbak, Mert Avcı, Ġdris Doğan,
Kenan Acar, Veysi Korkmaz, Yunus Çetin, Necip Kaya, Celal Çetin, Harun Aydın, Mesut ġimĢek, Celal Eren, ġakir
Çelik ile ismi öğrenilmeyen iki kiĢinin de bulunduğu 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kiĢiden 10‟u
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Nisan günü tutuklandı.
Güroymak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 17 Nisan günü yapılan ev baskınlarında gözaltına
alınan 20 kiĢiden 11'i 18 Nisan günü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 9 kiĢi savcılığa sevk
edildi. Savcılığa sevk edilen 9 kiĢiden 4'ü serbest bırakılırken, Burhan Tunç, Necmettin Akkur, BarıĢ Çetin, ġifa
Yaktın, Eyüp Tekin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 kiĢi
“YasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġubesi polisleri, 16 Nisan günü 10 mahallede eĢ zamanlı
düzenledileri ev baskınlarında Baver Tilay, Delil Akbulak, Özcan Yurtada, Yalçın Aysal, Ali TaĢ, Ömer Arınç, Burak
Altekin, Vedat Akbay, Naim Nuyan ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢiyi gözaltına aldı.
Tatvan Ġlçesi'nde 24 Nisan günü yapılan baskınlarda gözaltına alınan 20 kiĢiden Uğur Tarhan, Taner tatlı, Erkan
Ayaz, ġahbettin Batmaz, Ünal Öter, BarıĢ Karaoğlan ve Bawer Üstyol 25 Nisan günü "Örgüt propagandası"
yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. (25 Nisan 2009/DĠHA) (24 Nisan 2009/DĠHA)
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde DTP‟nin düzenlediği mitingde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla gözaltına alınan 11 kiĢiden 7‟si 25 Nisan günü tutuklandı.
DTP Genel Merkez Yöneticisi Ferhat Aksoy 6 Nisan günü Van'a giderken Bitlis giriĢinde yapılan yol araması
sırasında gözaltına alındı.
27 Nisan günü Bitlis‟de düzenlenen operasyonda, Hizbullah'ın “Ġlim” grubuna üye olduğu gerekçesiyle 3 kiĢi
gözaltına alındı.
Bitlis kent merkezi ve Mutki Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DTP Merkez Ġlçe BaĢkanı Veysi
Ceyhan, Ġrfan Yalçınkaya, Nasır Aslan, Akın Salgara, Mehmet Dursun, ġiyar Erçelik (17) ve YaĢar Yüksel Erçelik
(19) 19 Haziran günü çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Bitlis ve ilçelerinde çalıĢma yürüten Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) Üyesi ġeyman Kandarcıoğlu Ġl
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 19 Haziran günü gözaltına alındı.
4 Temmuz günü Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde Terörle Mücadele ekipleri tarafından Tatvan Belediyesi çalıĢanı Mehmet
Alptekin'in evine baskın düzenledi. Baskın sonucunda Mehmet Alptekin, Belediye çalıĢanı Asım Kaya ve BDP
Merkez Yöneticisi Kutbettin Kurt gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden Mehmet
Alptekin ve Asım Kaya serbest bırakırken, Kutbettin Kurt “Örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.
20 Temmuz günü Bitlis'in Tatvan Ġlçesi'nde, 41'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı ve Kültür Sanat
Festivali'nin kapanıĢ finalinin ardından Abdullah Turan (19) adlı kiĢi “slogan attığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Tatvan Belediye BaĢkanı Nametullah Epözdemir, 10 Ekim günü polislerce evine yapılan baskın sonucu gözaltına
alındı.
26 Ekim günü Tatvan Ġlçesi'nde, Mustafa Artıkboğa adındaki vatandaĢ, polisler tarafından ilçe merkezinde gözaltına
alındı.
26 Ekim günü Tatvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Mustafa Artıkboğa'nın gözaltına alınmak istenmesi üzerine
polisle vatandaĢlar arasında yaĢanan gerginlik sırasında gazeteci Sinan Aygün tartaklanarak ve hakarete maruz
kalarak gözaltına alındı. Aygün, polisler tarafından görüntüleri silindikten sonra serbest bırakıldı.
4 Kasım günü Tatvan‟da düzenlenen ev baskınında DTP Tatvan eski Ġlçe BaĢkanı Ġlhami Özel ve DTP Yöneticisi
Yıldız Ölgen gözaltına alınarak Tatvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. EĢ zamanlı olarak Güroymak ilçesinde
düzenlenen ev baskınında da 3 kiĢi gözaltına alındı.
5 Kasım günü Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı ev baskınlarında DTP üyeleri Memduh Kaçan,
Hüseyin Tepe ve ismi belirlenemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
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Tatvan Ġlçesi'nde çalıĢma yürüten DTP Genel Merkez çalıĢanı Diyadin Bilin, 1 Aralık günü sabah saatlerinde ilçe
merkezinde polis tarafından gözaltına alındı.
Adilcevaz ilçesinde 7 Aralık günü, Eren Üniversitesi'ne bağlı Adilcevaz Meslek Yüksekokulu'nda ülkücü öğrenciler
ile Kürt kökenli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası 8 öğrenci polis tarfından gözaltına alındı.
23 Aralık günü Tatvan, Güroymak, Hizan ve Ahlat ilçelerinde yapılan eĢ zamanlı ev baskınlarında, “PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve yapılan gösterilere yönelik müdahaleleri kınamak amacıyla 7 Aralık günü
Tatvan'da yapılan basın açıklaması” gerekçe gösterilerek 19 kiĢi gözaltına alındı. Güroymak'ta (NorĢîn) DTP eski
ilçe yöneticileri Cezmi Yılmaz, Secrettin Ural, Hüseyin Akkay, BDP Ġlçe Saymanı Menav Akkurt ile Nafiz Pekyüksel,
Zeynur Damar, Önder Mete, Ruken Özkan ve Cihan Özkan gözaltına alındı. Tatvan'da 6, Hizan'da 1, Ahlat'ta
(Xelat) ise 3 kiĢi gözaltına alınırken, 24 Aralık günü Savcılığa sevk edilen 19 kiĢiden 16'sı serbest bırakıltı. Burhan
Türk, Baver Tulay ve Nafis Pekyüksek ise Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından "Örgüt
propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
24 Aralık günü Bitlis‟te, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında BDP merkez yöneticisi ġahin Çoban gözaltına alındı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri, 30 Aralık günü ilçe merkezinde Yalçın Aysal adlı kiĢiyi
gözaltına aldı.

Bursa
18 ġubat günü Bursa‟da, sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında aralarında Sarya Kültür Merkezi çalıĢanlarının da
bulunduğu 13 kiĢi gözaltına alındı.
Bursa'da hakkında arama kararı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan SGD'li Mehmet Genç, Adana'ya götürülmek
üzere 18 Mart günü tutuklandı. (atilim.org-18.03.09)
21 Mart günü Bursa‟da yapılan Newroz kutlamasının ardından yürüyüĢe geçen gruba müdahale eden polis ekipleri
10 kiĢiyi gözaltına aldı.
DTP‟nin Bursa‟nın Osmangazi Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkan adayı Recep Kuru, yerel seçim öncesi seçim bürosu
açılıĢları sırasında yaptığı konuĢmalarda “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 2 Nisan günü gözaltına
alındı.
6 Nisan günü Bursa‟da DTP Ġl Örgütü binasına polis ekiplerinin “yasak yayın bulunduğu” gerekçesiyle düzenlediği
baskında DTP Bursa Ġl BaĢkanı Hüseyin Diken ile Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Erhan Bayrak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Bayraki “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 8 Nisan günü tutuklandı.
Bursa‟da 22 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlamasında “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle 27 Nisan günü 12
kiĢi gözaltına alındı. “YasadıĢı slogan atmak” ve “Suç ve suçu övmek” iddiasıyla gözaltına alınan 12 kiĢi 29 Nisan
günü Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere Bursa Nöbetçi Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edildiler. 12 kiĢi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa'da 8 Mayıs günü, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile jandarmanın merkez Osmangazi, Yıldırım
ve Nilüfer Ġlçeleri ile Uludağ Üniversitesi Kampusu'nda sabah saatlerinde düzenlediği eĢ zamanlı operasyonda
DTP'nin gençlik yapılanması YDG-M üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 4‟ü sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılırken, 9 kiĢinin Savcılığa sevk edildi.
Bursa‟nın Gemlik Ġlçesi‟nde bulunan Gemlik Haklar Derneği BaĢkanı Tuncel Ayaz, 1 Temmuz günü dernek binasını
basan jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Ayaz, akĢam saatlerinde serbest bırakıldı.
23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Bursa'da gözaltına
alınan 15 kiĢi 26 Temmuz günü sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü
savcılık tarafından, mahkemeye çıkarılan 12 zanlı ise Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa‟nın Merkez Nilüfer Ġlçesi'ndeki bir inĢaat firmasında çalıĢan Yıldıray Kaya ve Rıza Çilingir, 31 Temmuz günü
üst geçitten geçerken kendilerine kimlik soran iki polis memuru tarafından yüzlerine biber gazı sıkıldıktan sonra
dövülerek gözaltına alındı.
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31 Ağustos günü Bursa‟da ESP bürosuna polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonucu ESP üyeleri Hıdır Aslan,
Hasan Çağın ve Fatma CoĢkun gözaltına alındı.
7 Eylül günü Bursa'da TMġ ekiplerince düzenlenen baskında ESP'li Emin Orhan ve Hasan Çağın gözaltına alındı.
23 Eylül günü Bursa‟da, YürüyüĢ Dergisi‟nin satıĢını yapan gruplara polis ekipleri, “dergi hakkında toplatma kararı
olduğu” gerekçesiyle müdahale etti. Müdahale sonucunda 6 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4‟ü aynı
gün serbest bırakıldı.
Bursa‟da 6 Ekim günü gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve
tazyikli su ile müdahale etti Müdahale sonucunda 1 kiĢi gözaltına alındı.

Çanakkale
YürüyüĢ Dergisi‟nin Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Metin Bulut, YürüyüĢ Dergisi‟nin 3 Mayıs 2009 tarihli sayısında yer
alan haber nedeniyle 3 Temmuz günü Çanakkale-Küçükkuyu'da tatil esasında gözaltına alınarak, tutuklandı.
Çanakkale'de SGD üyesi Yalçın Yazar 7 Eylül günü sabah saatlerinde evinden sınav girmek için okula giderken
TMġ polislerince gözaltına alındı.

Denizli
9 Haziran günü Terörle Mücadele ġube polislerinin ev ve iĢyerlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında DTP il
yöneticisi Abdulrahman Yıldırım'ın da bulunduğu 6'sı çocuk 15 kiĢi, “Newroz'da yasadıĢı slogan altıkları”
gerekçesiyle gözaltına alındı.
24 Aralık günü Denizli‟de, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında Ahmet Aslan ve Ali Orkun gözaltına alındı.

Diyarbakır
5 Ocak günü Diyarbakır ili Merkez ilçesi Organize Sanayi bölgesinde “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi
gözaltına alındı.
10 Ocak günü Diyarbakır'da, YDG-M üyesi Orhan Emre Topalan, Yılmaz Akgün ve DTP Kayapınar yöneticisi
Samet Ok gözaltına alındı.
DTP Sur Ġlçe Örgütü üyesi Sehmus Çakar, 12 Ocak günü TMġ‟ye bağlı polisler tarafından AlipaĢa Mahallesi'nde
bulunan evinden gözaltına alındı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Karakaplan, 13 Ocak günü bulunduğu öğrenci evine yapılan
baskında gözaltına alındı.
15 Ocak günü polislerce yapılan ev baskında gözaltına alınan Bahri Ulam, Burhan Ulam, Müzevver Ulam ve ġahin
Ulam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Baki Demir isimli kiĢi 16 Ocak günü polislerce evine yapılan baskında gözaltına alındı.
20 Ocak günü Hani Ġlçesi'nde, Abdullah Öcalan'a yönelik baskıları protesto etmek amacı ile yapılan basın
açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan DTP Hani Ġlçe BaĢkanı Hüsnü Bülbül
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 ġubat günü Bismil Ġlçesi'nde, Hamdullah Ekinci isimli kiĢi “hakkında 2 ay hapis cezası olduğu” gerekçesiyle evine
düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.
6 ġubat günü polislerce evine yapılan baskında Fırat Karakaplan isimli kiĢi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 8 ġubat günü yaptığı açıklamada, “BĠM Market'e molotof kokteyli attıkları” iddia
edilen 4 kiĢinin gözaltına alındığını belirtti.
9 ġubat günü Bağlar Ġlçesi'nin Muradiye ile Fatih mahallelerinde TEM ġube polisleri tarafından evlere yapılan
baskınlarda Velat Çiçek ile Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Nihat Kavram gözaltına alındı.
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9 ġubat günü Derik Ġlçesi'nden Diyarbakır'a minibüsle gelen Hasan Demir ile Yunus Devran, Diyarbakır giriĢindeki
polis kontrol noktasında gözaltına alındı.
Amid Lisesi 4. sınıf öğrencisi M.P. 9 ġubat günü okula gelen sivil polislerce gözaltına alındı. Aynı gün serbest
bırakılan ve 10 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.P., gelen sivil polislerin okul idaresi ile
görüĢerek kendisini Çocuk ġube‟sine götürdüğünü, burada herhangi bir resmi iĢlem yapılmadığını belirtti.
Hacı Saçal, Yensure Tufan, Erdal Bayhan ve Aydın Tosun isimli kiĢiler, “Lice'nin Kayacık (Hêzan) Köyü'nde
bulunan Jandarma Karakoluna HPG'liler tarafından yapılan saldırının ardından yaĢamını yitiren 2 HPG'linin cenaze
törenine katıldıkları” gerekçesiyle 13 ġubat günü gözaltına alındı.
Ahmet Gezen isimli kiĢi 15 ġubat günü Diyarbakır Melikahmet civarında polislerce gözaltına alındı.
15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısı ile Diyarbakır'da yapılmak
istenen yürüyüĢe AKP Diyarbakır Ġl binası önünde panzer ve çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi.
Müdahale sonucu 48 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 24‟ü "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüte üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve “2911 sayılı yasaya muhalefet etmek” iddialarıyla tutuklandı.
Muhammet Zafer Tantekin adlı kiĢi 15 ġubat günü Diyarbakır KoĢuyolu parkının karĢısında polislerce gözaltına
alındı.
Bismil‟de 15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan protesto
gösterisine katıldıkları için gözaltına alınan 3 kiĢiden Kenan Eridi 16 ġubat günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16 ġubat günü çalıĢtığı iĢyerinden polisler tarafından gözaltına alınan Selim DüĢkün, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Diyarbakır TEM ġube Müdürlüğü 21 ġubat günü ailesini telefonla arayarak Mehmet Çürük‟ün gözaltına alındığı
belirtti.
2 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Muhittin Tanrıkulu, oğlu Mazlum Tanrıkulu‟nun 2 Mart
günü evlerine gelen 2 sivil polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
3 Mart günü Bismil Ġlçesi'nin Sanayi Mahallesinde evlere baskın düzenleyen polisler, Zeki Bayındır, Kemal
Bayındır, Adem Bayındır ve Hadi Bayındır adlı kardeĢleri gözaltına aldı.
5 Mart günü Lice ilçesi Muradiye Mahallesi'nde Ali BalkaĢ adlı vatandaĢın evine TMġ ekipleri ve özel harekat timleri
tarafından düzenlenen baskın sonrası Halim ve Bilal BalkaĢ gözaltına alındı.
Ergani Ġlçesi'nde DÖKH'ün 6 Mart günü düzenlediği miting sonrası “PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan
atarak yürüyüĢe geçtikleri ve Demokratik Konfederalizm bayrakları taĢıdıkları” gerekçesiyle Melike Kaplan ve
Çiğdem Kaplan adlı kadınlar gözaltına alındı.
Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 10 Mart günü Sur Ġlçesi'nin SavaĢ, Hasırlı, Cevatyılmaz ve
Melihahmet mahallelerinde evlere düzenledikleri baskınlarda Özgür YurttaĢ Derneği çalıĢanı Orhan Gürbüz,
Ferhan Bulutu, DTP çalıĢanı Mural Aral, Zeynel Mat ve Recep AktaĢ‟ı gözaltına aldılar.
Diyarbakır ili Lice Ġlçesi'ne bağlı Kayacık, Bağlan, Yalaza ve Ortaç Köyleri'ne saat 16.00'dan sonra giriĢ-çıkıĢlar
Mart ayında yasaklanırken, köylüler tarlalarına gitmek için askeri karakola kimliklerini bırakıp zorunda kaldıklarını
dönüĢlerinde ise sorgudan geçirildikleri belirttiler.
Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât timleri 13 Mart günü ilçenin değiĢik mahallelerindeki birçok eve
düzenledikleri baskınlarda Meki Ceylan, Nihat Bülbül, Atila GeniĢsoy, Ahmet Birgüler, Mahmat Birgüler, Ahmet
Çicekli, Burhan Tugan'ın da aralarında bulunduğu 9 kiĢiyi gözaltına aldı.
17 Mart günü Bağlar Ġlçesi'nde polis eĢliğinde esnafı dolaĢan AKP Bağlar Belediye BaĢkan adayı Veysi Malkoç'a,
"Hangi yüzle oy istiyorsunuz?" Ģeklinde tepki gösteren Remziye Akıncı adlı esnaf ile yanında çalıĢan iki kiĢi polisler
tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır‟da 12 Eylül 2006‟da 10 kiĢinin ölümü ve 16 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili
olarak 22 Mart günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟nce Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Mersin, Mardin, Batman,
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Sakarya ve ġanlıurfa‟da düzenlenen eĢzamanlı operasyonda 10 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kiĢiden
3‟ünün “saldırıyı kabul ettiği ve saldırıyı PKK adına gerçekleĢtirdikleri” iddia edildi. Saldırıdan sonra ise saldırıyı
Türk Ġntikam Tugayları (TĠT) üstlenmiĢti. 10 kiĢiden 7‟si 26 Mart günü serbest bırakıldı. 1 kiĢinin sorgulaması devam
ederken 2 kiĢi tutuklandı. 2 kiĢinin tutuklanma nedeni hakkında bilgi verilmedi. Tutuklanan B.G. ve M.E., savcılık
ifadelerinde haklarında ileri sürülen suçlamaları kabul etmeyerek gözaltında bulundukları sırada suçlamaları kabul
etmeleri için kendilerine iĢkence yapıldığını ileri sürdü
23 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ümit Yıldız, 22 Mart günü TEM ġubeden görevli
polislerin kendilerini arayarak babası Servet Yıldız‟ın gözaltında olduğunu söylediklerini belirtti.
Murat Özkan 26 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.
Mehmet Korkmaz adlı kiĢi 29 Mart günü Ergani Ġlçesi'nde oy kullanma iĢlemi sırasında gözaltına alındı.
Dicle ilçesinde 2 Nisan günü, Meydin Akgündüz ve Ahmet Eren adlı kiĢiler Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler
tarafından evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Mehmet Kocakaya isimli kiĢi 6 Nisan günü TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
6 Nisan günü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde "Amara YürüyüĢü"nde yaĢamını yitiren
Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden
polis, toplam 50 öğrenciyi tartaklayarak gözaltına aldı.
ġanlıurfa‟da Abdullah Öcalan‟ın doğum gününü kutlamak için yapılmak istenen yürüyüĢe kolluk güçlerinin
müdahale etmesi sonucu yaĢamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan‟ı anmak amacıyla basın
açıklaması yapan ve 7 Nisan günü gözaltına alınan 11 öğrenci, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11
Nisan günü tutuklandı.
Azize Balta isimli kiĢi, 9 Nisan günü üniversiteden eve dönerken svil polislerce gözaltına alındı.
Üniversite öğrencisi Ceylan ġaybak 13 Nisan günü Ofis semtinde 2 polis memuru tarafından gözaltına alındı.
ġanlıurfa‟da Abdullah Öcalan‟ın doğum gününü kutlamak için yapılmak istenen yürüyüĢe kolluk güçlerinin
müdahale etmesi sonucu yaĢamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan‟ı anmak amacıyla basın
açıklaması yapan öğrencilerden Ayattullah Özçelik ile Cihan Ölmez Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
13 Nisan günü tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan
operasyon kapsamında Diyarbakır'da çok sayıda ev ve iĢ yerine yapılan baskınlarda 37 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların isimleri Ģunlar; Herdem Kızılkaya, Lütfü Dağ, Mehmet Akın, Celal YoldaĢ, Hasan Ġnatçı,
Arslan Özdemir, Roza Erdede, Olcay KanlıbaĢ, Mustafa Sarıyakay, Seve Demir, Sara AktaĢ, Erdem Sezgin, Nadir
Yıldırım, Musa Farisğolları, Ahmet Zirek, Musa Çiftçi, Mesut Çetin, Nihayet TaĢdemir, Leyla Deniz, Mehmet
Abasoğulu, Kemal AktaĢ, Siracetin Irmak, Bayram Altun, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Birsin, Alaatin AktaĢ, Nimet
Sevim, Dilan TaĢdemir, Zöhre Bozacı, Esma Güler, Zahide Besi, Engin Kotay, Mazlum Tekdağ, Çimen IĢık,
Mehmet Tari, Pınar IĢık, Salih Akdoğan, Elif Kaya.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan
operasyon çerçevesinde merkezi Diyarbakır‟da bulunan Gün TV'ye baskın düzenlendi. Baskın sonrasında Gün TV
çalıĢanı Ahmet Birsin gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 15 ilde eĢ zamanlı olarak baĢlatılan operasyonda
'örgüt yöneticisi olmak' ve 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alından 51 kiĢi tutuklanarak Diyarbakır D Tipi
Cezaevi'ne götürüldü. Tutuklanan kiĢilerin isimleri Ģunlar; DTP Genel BaĢkan Yardımcısı Bayram Altun, DTP Genel
BaĢkan Yardımcısı Kamuran Yüksek, DTP PM Üyesi ve Derik Belediye BaĢkan Adayı Selma Irmak, Av. ġinasi Tur,
Av. Ebru Günay, Hüseyin Yılmaz, Kemal AktaĢ, Mehmet Abbasoğlu, Diyarbakır Barosu avukatlarından Siracettin
Irmak, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Celal YoldaĢ, Hasan Ġnatçı, Sara AktaĢ, Ercan Sezgin, Nadir Yıldırım, DTP
Diyarbakır Ġl Yöneticisi Musa Farisoğulları, Temer Tanrıkulu, Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin,
Zöhre Bozacı, Zahide Besi, Çimen IĢık, Heval Erdemli, Pergüzar Kaygusuz, Ahmet Çelen, Alican Önlü ve Salih
Akdoğan, Besima Konca, Elif Kaya, Leyla Deniz, Mazlum Tekdağ, Olcay KanlıbaĢ, Pero Dündar, Pınar IĢık, Seve
Demir, Zeynep Boğa, Ahmet Zirek, Nihayet TaĢdemir, Dilan TaĢdemir, Esma Güler, Gülcihan ġimĢek, Hasan Üner,
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Musa Çiftçi, Aslan Özdemir, Engin Kotay, Mehmet Nimet Sevim, Rahmi Özmen, Roza Erdede, Hasan Iraz, Lütfü
Dağ ve Senanik Öner.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla çeĢitli illerde baĢlatılan operasyonlar sırasında
Diyarbakır‟da gözaltına alınan Fahrettin TaĢ, 21 Nisan günü tutuklandı.
15 Nisan günü Van'dan Diyarbakır'a giden DTP Kadın Meclisi Üyesi Keziban Güler, Baykan giriĢinde jandarma
tarafından “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
DTP'ye yönelik 14 Nisan günü eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı TMġ polisleri tarafından gözaltına alınan DÖKP Üyesi Hacire Özdemir, 23 Nisan günü Diyarbakır Adliyesi'ne
sevk edildi. “Silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özdemir tutuklandı.
Nurettin Ildız isimli kiĢi 17 Nisan günü Mazıdağı‟nda gözaltına alındı.
19 Nisan günü Dicle Ġlçesi'nde bir eve baskın düzenleyen Dicle Jandarma Karakolu'na bağlı askerler, Ozan Bozkurt
adındaki vatandaĢı gözaltına aldı.
Mehmet Aydın isimli kiĢi 20 Nisan günü TEM ġube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YDG-M üyesi ġükran Deniz, 21 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı.
Mesut YaĢar isimli kiĢi 27 Nisan günü evinden polislerce gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Fırat Dağıtım çalıĢanı YaĢar Aydın, 29 Nisan günü Günlük gazetesinin dağıtımını
yaparken gözaltına alındı. Aydın daha sonra sernest bırakıldı.
Diyarbakır'ın çeĢitli semtlerinde 28 Nisan'da yapılan ev baskınlarında “eylem hazırlığı içinde bulundukları” iddiasıyla
gözaltına alınan 9 kiĢi, 2 Mayıs günü Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadeleri alınan ve
tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 9 kiĢiden 5'i “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢlemek” iddiasıyla tutuklanırken, 4 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Diyarbakır TAYDER Yöneticisi Fatma ArĢinmend, 29 Nisan günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde görüĢ
çıkıĢında polisler tarafından 2006 yılında "Örgüt üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılandığını dosyada aldığı cezanın
Yargıtay'a tarafından onaylanması nedeniyle gözaltına alındı. ArĢinmend daha sonra tutuklandı.
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'ne bağlı Abalı Köyü yakınlarında zırhlı askeri aracın geçiĢi sırasında meydana gelen
patlamada 2'si uzman çavuĢ 9 askerin yaĢamını yitirmesi üzerine 2 Mayıs günü gerççekleĢtirilen operasyonda
Ergin Köyü Muhtarı Çerkez Babur, Birlik Köyü Muhtarı Gıyasettin Özbek, Tekin ġimĢek, Metin Benice, Dilan
Oyunlu, Ahmet Oyunlu, Raif Benice, ilköğretim öğrencisi Çekdar Oyunlu (13), Güler Nergiz ve Leyla Nergiz, Kıralan
Köyü'nden Seyfi Das gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan 11 kiĢiden Tekin ġimĢek, Mühittin Benice ve Güler
Güler “HPG'lilere yardım ettikleri” iddiasıyla tutuklanırken, 8 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ahmet Arcan isimli kiĢi 7 mayıs günü il merkezinde polis tarafından “arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.
DTP YeniĢehir Ġlçe Örgütü yöneticisi Hüseyin Oğuzsoy, 11 Mayıs günü evinden gözaltına alındı.
14 Mayıs günü polis tarafından yapılan ev baskınında Bilal NaĢa isimli kiĢi gözaltına alındı.
DTP Ergani Ġlçe yöneticilerinden ġehmuz Doku ile Adem KarakuĢ 22 Mayıs günü sabah saatlerinde Diyarbakır
merkezde gözaltına alındı.
14 Nisan günü DTP üye ve yöneticilerine yönelik baĢlatılan operasyonlar kapsamında, 25 Mayıs günü
Diyarbakır‟da gözaltına alınan DTP Kadın Meclisi üyesi Ayfer Ekin 27 Mayıs günü tutuklandı.
DTP Ergani Ġlçe BaĢkanı Abdurrahman Bakır, “Aralık 2008'de yaptığı bir konuĢmada Örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla 2 Haziran günü askerler tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Ġfadesi alınan Bakır, tutuklanma talebiyle gönderildiği mahkemece, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
tutuklandı.
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Hakkında “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na
muhalefet ettiği” suçlamalarıyla iki davadan kesinleĢmiĢ 1 yıl 9 aylık hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 3
Haziran günü Diyarbakır‟da gözaltına alınan ESP üyesi Örsan Eylem Vural tutuklandı.
4 Haziran günü merkez Bağlar Ġlçesi'ne bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde ev baskınları düzenleyen polisler, Sinan
Çelik ve Hatip Akgönül'ü gözaltına aldı. Sur Ġlçesi Cemal Yılmaz Mahallesi'nde yapılan ev baskının da ise Rojin
Topdemir gözaltına alındı.
5 Haziran günü Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında “molotof
kokteyli eylemlere katıldıkları” iddiasıyla biri kadın toplam 7 kiĢiyi gözaltına aldı.
6 Haziran günü Adana kent gözaltına alınan Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) Üyesi Fadile Bayram,
çıkarıldığı Mahkeme tarafından “hakkında Diyarbakır'da çıkarılan arama kararı olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.
Körecik köyünde ikamet eden Ġsmail Köroğlan 8 Haziran günü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 11 Haziran günü Bağlar Mevlana Halit Mahallesi'nde iki ayrı eve
baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polisler, DTP Bağlar Kadın Meclisi Üyesi GülĢen Çelik ile ismi
öğrenilemeyen bir kadını gözaltına aldı.
YDG-M üyesi üniversite öğrencileri Ferda Suiçmez, Döndü Gök ve Adnan Tunç 12 Haziran günü TMġ ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
DTP'ye yönelik Nisan ayında baĢlatılan operasyon kapsamında 17 Haziran günü Diyarbakır'da eĢ zamanlı olarak
yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 kiĢi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 19 Haziran günü
Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek savcılığa çıkarıldı. DTP'lilerden Bağlar Belediye BaĢkan Yardımcısı Rojda BalkaĢ,
Ali Akyüz, DTP Diyarbakır Ġl Yöneticisi Mehmet Deviren, Abdullah Dallı, Bağlar Belediyesi Proje Ofisi'nde görevli
Özlem Yasaka ve Veysi Yıldırım savcılıkça serbest bırakılırken, Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr.
Ahmet Yıldırım, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Daire eski BaĢkanı Selahattin Elçi, Abdurrahim Tanrıverdi
ve Sur Belediye Meclis Üyesi Bahri Çeken ise tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Yapılan
yargılama sonucunda Yıldırım ve Elçi serbest bırakılırken, Çeken ve Tanrıverdi ise “KCK Türkiye Meclisi Üyesi”
olmak iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır'da kaldığı eve hırsız girmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü baĢvuran Eski Silopi DTP Ġlçe BaĢkanı
Süleyman ġavluk, 22 Haziran günü ifade vermek için çağırıldığı YeniĢehir Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.
23 Haziran günü Merkez Kayapınar Ġlçesi Park Ormanı içersinde oturan Mesut YaĢar adlı bir genç, polisler
tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
23 Haziran günü Diyarbakır‟da, ailesi ile birlikte yolculuğa çıkmak isteyen Rohar Karakoç adlı kiĢi otogarda polis
tarafından “Hakkari'de hakkında açılan bir soruĢturmadan dolayı ifadesinin alınması gerektiği” ileri sürülerek
gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 21 Haziran günü polise kimlik soran Çetin Aktepe adlı kiĢi dövülerek gözaltına alındıktan sonra 22
Haziran günü serbest bırakıldı.
DTP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Turan Genç, 14 Nisan 2009'da DTP'ye yönelik baĢlatılan operasyon
kapsamında 2 Temmuz günü Seyrantepe semtinde gözaltına alındı.
9 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.D., 7 Temmuz günü gözaltına alınarak TMġ‟ye
götürüldüğünü ve aynı gün serbest bırakıldığını belirtti.
Diyarbakır'da 26 Temmuz günü gözaltına alınan DTP'li Ġl Genel Meclis üyesi ġafi Hayme ve DTP üyeleri Ġbrahim
Duz, Hamit YaĢar ve Mehmet Çınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ardından 28 Temmuz günü Cumhuriyet
Savcılığı'na sevk edildi. Buradan mahkemeye çıkarılan 4 kiĢiden, ġafi Hayme ve Hamit YaĢar tutuklanırken,
Ġbrahim Duz ve Mehmet Çınar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik eĢ zamanlı olarak 23 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Diyarbakır'da
gözaltına alınan 13 kiĢi, 28 Temmuz günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 13 kiĢiden
6'sı serbest bırakılırken, aralarında bir doktor ile öğretmenin de bulunduğu 7 kiĢi, gönderildikleri mahkeme
tarafından ''Hizb-ut Tahrir örgütü üyesi olduğu'' gerekçesiyle tutuklandı.
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Mahmut Birgüler isimli kiĢi, Bismil'de yapılan HPG'li Yusuf Aydın'ın cenaze töreninde “yasadıĢı slogan” attığı
gerekçesiyle 28 Temmuz günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde 28 Temmuz günü, Saruhan ve Özkan aile fertleri arasında çıkan kavgaya müdahalede
bulunan polis ekipleri, kavgayı ayırmak isteyen Ġlhan ġanlı ve ÇarĢı Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ergün'ü döverek
gözaltına aldı. 3 saat sonra gözaltına alınan 2 kiĢi hastaneye götürülürken, yapılan iĢlemlerde gözaltı saatinin de
hastaneye götürüldüğü saat Ģeklinde düzenlendiği belirtildi. Savcılığa çıkarılan ġanlı, serbest bırakılırken,
tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan muhtar Ergün'e '500 TL Adli Kontrol' ve '15 günde bir Lice Ġlçe Emniyet
Amirliği'ne imza verme' cezası verildi.
4 Ağustos günü YDG-M'nin “Werin Rê” kampanyası çerçevesinde merkez Bağlar Ġlçesi'nde düzenlediği yürüyüĢün
ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan M.C, D.T, S.K, Metin Bulut, Abdurrahman Karacaoğlan, Ömer Alkın,
Mesut Can, Ensari Kalkan, ġefik Kaya, Cihan Ülser, Yılmaz Demiroğlu ve Ali Çimen adlı kiĢiler gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 9‟u 7 Ağustos günü Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ġ.H. isimli kiĢi 29 Ağustos günü polislerce yapılan ev baskınında “ifadesi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
4 Eylül günü Çermik Ġlçesi'nde, bir kahvehanede Roj TV izlendiğini gören Cumhuriyet Savcısı Taner Soysal'ın
ihbarı üzerine kahve sahibi Ahmet Karakoç ile oğlu M. Yakup Karakoç gözaltına alındı. "Örgüt propagandası yapan
kanalı umuma açık yerde izlettirdiği" gerekçesiyle suçlanan baba ve oğlu, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 5 saat
tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
7 Eylül günü Diyarbakır‟da, ESP Temsilcisi ESP Temsilcisi Fethiye Ok evine yapılan baskında gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, 11 Eylül günü sabaha karĢı birçok eve baskın düzenledi. Yapılan
operasyonlarda, Diyarbakır'ın merkez Bağlar Ġlçesi eski Belediye BaĢkanı ve DTP Yerel Yönetimler Bürosu
Yöneticisi Yurdusev Özsökmenler, Bismil eski Belediye BaĢkanı ġükran Aydın, Diyarbakır Ġl Genel Meclisi BaĢkanı
DTP'li ġehmus Bayhan, BüyükĢehir Belediye Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak, merkez
Kayapınar Belediye BaĢkan Yardımcısı Sebahattin Dinç, YeniĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı Ġhsan Uğur,
YeniĢehir Belediyesi Meclis üyesi Kenan Kaya, DTP Kadın Meclisi üyeleri Azize Yağız, Melike Karagöz, ajans
muhabirimiz Gülistan Aksoy, SELĠS Kadın Merkezi Aktivisti Sosyolog Behice Ok, DTP çalıĢanı Hasan Hüseyin
Ebem, DTP Bismil eski Ġlçe BaĢkanı Galip Kandemir ve DTP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Kerem Duruk ve
DTP‟li Mehmet Tari gözaltına alındı. Ayrıca ġırnak, Van ve Mardin‟de de ġırnak eski Belediye BaĢkanı ve GABB
Genel Sekreteri Ahmet Ertak, BarıĢ Partisi Genel BaĢkanı Demir Çelik, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Üyesi
ve Ġstanbul Kürt Enstitüsü Yöneticisi Alaatin AktaĢ ve Mazıdağı eski Belediye BaĢkanı Nuran Atlı da operasyonlar
çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polisteki sorgularının ardından 14 Eylül günü Adliyeye sevk
edildi. 19 kiĢiden 9'u (Demir Çelik, Yurdusev Özsökmenler, ġükran Aydın, Nuran Adli, Ġhsan Uğur, Azize Yağız,
Melike Karagöz, Behice Ok ve Gülistan Aksoy) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Nöbetçi Mahkeme
Tarafından ifadesi alınan 10 kiĢi (ġehmus Bayhan, Hüseyin Bayrak, Hacı Erdemir, Sebahattin Dinç, Galip
Kandemir, Hüseyin Ebem, Ahmet Ertak, Kerem Duruk, Alaaddin AktaĢ ve Mehmet Tari), "KCK Türkiye Meclisi
(KCK/TM) yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla tutuklanarak tutuklandı.
17 Eylül günü Diyarbakır'da, DTP Kadın Meclisi'nin partilerine yönelik baĢlatılan operasyonları protesto etmek için
düzenlediği yürüyüĢün ardından aralarında DTP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 19 kiĢi gözaltına alındı.
DTP Sur Ġlçe Örgütü'nün 18 Eylül günü, “partilerine yönelik operasyonu protesto etmek” amacıyla Dicle Fırat Kültür
Sanat Merkezi önünden Eski Hal mevkiine kadar yaptığı yürüyüĢün ardından DTP Sur Ġlçe Yöneticisi Saadet Kaya,
DTP üyeleri Abdulkadir Kızılırmak, ġehymus Uçaktan, Ferhat Ölmez, Sinan Donat, Mazlum Ekti ve Mazlum Ihlamur
ile YDG-M üyesi Fırat YaĢar gözaltına alındı.
19 Eylül günü yapılan ev baskınında Faruk Baruk isimli kiĢi gözaltına alındı.
Ergani Ġlçesi‟nde 19 Eylül günü gözaltına alınan YDG-M üyesi Dilek TaĢ, “yasak yayın bulundurduğu” ve “yasadıĢı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 20 Eylül günü tutuklandı.
19 Eylül günü Ġzmir‟den Diyarbakır‟a gelen Fırat YaĢar polis tarafından gözaltına alındı.
24 Eylül günü, ESP‟nin “24 Eylül 1996 yılında Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde gerçekleĢen olayla” ilgili düzenlenen
basın açıklamasından sonra Remzi Sönmez gözaltına alındı.
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Köz Dergisi Denizli Temsilcisi Banu Çıvgın, 30 Eylül günü geldiği Diyarbakır‟dan Ġzmir‟e dönmek istediği esnada
havalanında gözaltına alındı.
Genelkurmay BaĢkanlığı 3 Ekim günü günü yaptığı açıklamada, Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nde 19 Eylül 2009–19
Aralık 2009 tarihleri arasında 8 ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin
giriĢini yasakladı.
4 Ekim günü Diyarbakır‟da, TEM ekiplerinin yaptığı ev baskınlarında 7 kiĢi gözaltına alındı.
8 Ekim günü merkez Kayapınar Ġlçesinde, Diclekent semtinde Azadiya Welat gazetesine destek vermek amacıyla
gazete dağıtan DTP Kayapınar Ġlçe Yöneticisi ġevval KarakaĢ, DTP üyeleri Abdullah Aslan ve Ramazan Kaya,
polis tarafından "esnafa kepenk kapatmaları yönünde çağrıda bulundukları" iddiasıyla gözaltına alındı. KarakaĢ,
Aslan ve Kaya, 11 Ekim günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı.
8 Ekim günü Diyarbakır‟da, DTP'li belediye çalıĢanlarının evlerine ve DĠYAR A.ġ.'ye yapılan eĢ zamanlı
baskınlarda, aralarında DTP'li eski belediye baĢkanlarının da bulunduğu 35 kiĢi gözaltına alındı. 35 kiĢi, 4 günlük
gözaltı sürecinin ardından 11 Ekim günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sevk edildi. Ġfadeleri alınan 35
kiĢiden 23'si Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 12'si tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilenlerden biri mahkemeden serbest bırakılırken, Diyar A.ġ Genel Müdürü Vedat Bakır ve
çalıĢanlar Ali KarakuĢ, Necmettin Kızılkaya, Yusuf Kenan Baysan, Turhan Apik, Van'da gözaltına alınan Sait
Kantarcıoğlu, Kızıltepe'den gözaltına alınan Tahir KurtuluĢ, Mahmut KarakuĢ, Refik Akay, Diyarbakır Orman
Müdürlüğü'nde memur olan Vakkas Tokgözlü ile Feray Karahan "Ġhaleye fesat karıĢtırmak" iddiasıyla tutuklandı.
8 Ekim günü Ergani Ġlçesi'nde, ÇarĢı merkezinde gözaltına alınan 7 kiĢi, 9 Ekim günü Ergani Savcılığı'ndaki
ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen, Mahmut
Güler, Mahir Birgül, ZaferYıldız, Mazlum Bayar, Mehmet ġirin YaĢar, Necmettin Kaçar, Hayri Kaçmaz, tutuklandı.
Genelkurmay BaĢkanlığı 16 Ekim günü yaptığı açıklamada, Diyarbakır‟ın Ekinciler bölgesinde ve ġanlıurfa‟nın
Siverek Ġlçesi‟ndeki Karacadağ bölgesinde 19 Ekim 2009–11 Aralık 2009 tarihleri arasında 8 ayrı bölgeyi “geçici
askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
23 Ekim günü Diyarbakır ve Ġstanbul'da düzenlenen eĢ zamanlı operasyonlarda, “PKK'ye destek verdikleri
iddiasıyla” Diyarbakır'da 12 kiĢi gözaltına alındı.
3 Kasım günü Diyarbakır‟da, TEM ekipleri tarafından YeniĢehir ve Bağlar ilçelerinde evlere yapılan baskında
Mehmet Sıtkı Gündüz, Mustafa Malçok, Mehmet Yıldırım ve soy ismi öğrenilemeyen Ramazan adlı kiĢi gözaltına
alındı.
11 Kasım günü Silvan Ġlçesi‟nde, TMġ ekipleri sabaha karĢı 7 ayrı eve baskın düzenledi. Evlerde aramalar yapan
polis ekipleri, DTP Silvan Ġlçe Yöneticisi Fidan Ebruk, ġener Güçer, Mahir Kazan, Emre Dinen, Emrah TaĢkıran,
Mizbah Munar ve Berxwedan Yaruk'u gözaltına aldı.
12 Kasım günü Silvan Ġlçesinde, Mescit Mahallesi‟nde bir eve yapılan baskında Y.Ö.(15) adlı çocuk gözaltına
alındı.
15 Kasım günü Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi‟nde, Sinan Köyü sakinleri, tarlaları sürmek için gelen ve ağaya ait olduğu
iddia edilen traktörlere izin vermedi. Bunun üzerine köylülere müdahale eden jandarma, 9 kiĢiyi gözaltına aldı.
30 Kasım günü merkez Kayapınar ilçesinde, AKP Ġlçe binasına yönelik gerçekleĢtirilen molotoflu eylemde bekçinin
açtığı ateĢ sonucu bacağından yaralanan S.T (17) tedavi gördüğü hastaneden alınarak karakola götürüldü. S.T.,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 Aralık günü Diyarbakır'ın çeĢitli mahallelerinde yapılan protesto gösterilerinde toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Lokman Polat, sivil ve resmi polisler tarafından sabah
saat 06.00 civarında evlerine düzenlenen baskında, abisi Rıdvan Polat‟ın gözaltına alındığını belirtti.
“AKP Kayapınar Ġlçe binasına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla” Diyarbakır'ın çeĢitli semtlerinden, gözaltına alınan
çoğunluğu çocuk olan 17 kiĢi 3 Aralık günü Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından, tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kiĢiden 10'u serbest bırakıldı. Mazlum Timuçin, S.T, E.B, F.Y ve C.B, isimleri
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öğrenilmeyen 2 kiĢi çıkarıldıkları Diyarbakır 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt
üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklandı.
4 Aralık günü, Diyarbakır Tütün ĠĢletme Fabrikası'nın kapatılması ve Yaprak Tütün ĠĢletme Müdürlükleri'nde çalıĢan
iĢçilerin iĢ akitlerinin Ocak ayının sonunda feshedilmesine karĢı düzenlenen basın açıklamasının ardından Valilik
ve AKP Diyarbakır Ġl binasına yürümek isteyen iĢçilere polis müdahale etti. ĠĢçiler ve polis arasında çıkan
çatıĢmanın ardından iki iĢçi gözaltına alındı.
6 Aralık günü Diyarbakır'da, DTP Ġl binası önünde toplanan ve aralarında milletvekilleri ile belediye baĢkanlarının
da bulunduğu kitlenini Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin üst tarafından yürüyüĢe geçmesi üzerine polis müdahale etti.
Müdahale sırasında ve sonraki günlerde 9'u 18 yaĢından küçük 25 kiĢi gözaltına alındı. 10 Aralık günü ifadeleri
alınan 25 kiĢiden 7'si çocuk 22 kiĢi "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢlemek" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçlarıyla çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanıp
cezaevine gönderilirken, 3 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
7 Aralık günü Derik'te, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki koĢullarına dikkat çekmek” amacıyla
yürüyüĢ yapmak isteyen gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale eden polis, Fırat Esen, Abdullah Solmaz,
Mehmet Ayebe, ġaban Ayebe, Mehmet Yaldırık, Ali Ektiren, Ramazan Ġzci, Hüseyin Dinç ve Mahsum Acar‟ı
gözaltına aldı.
Eğitim Sen Diyarbakır ġube BaĢkanı Abdullah Karahan 9 Aralık günü yaptığı açıklamada, Eğitim Sen üyesi Zöhre
TaĢ'ın öğretmenlik yaptığı okulun önünde gözaltına alındığını belirtti.
10 Aralık günü Suruç‟ta, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” için Cumhuriyet
Meydanı'ndan DTP Suruç Ġlçe binasına yürüyüĢle dönmek isteyen kitlenin arasındaki bir kaç kiĢinin jandarma
lojmanlarına taĢ atması üzerine polis, lojmanları ve DTP Ġlçe binasını ablukaya aldı. Polis, DTP binasından çıkan
herkesi kimlik kontrolünden geçirirken, DTP Aligor Ġlçe BaĢkanı'nın da aralarında bulunduğu 16 kiĢiyi gözaltına aldı.
12 Aralık günü Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesi'nde 3 çocuk gözaltına alındı.
13 Aralık günü, Bağlar'da bulunan Akduman Apartmanı'ndaki bir eve düzenlenen baskında, evde kalan Dicle
Üniversitesi öğrencileri ve Demokratik Halklar Platformu üyeleri Mahrumi Haydaroğlu, Hasan Doğan Kılıç, Osman
Oğuz, ġenol Yıldız ve Ġlhan Turan gözaltına alındı. Kentte diğer öğrenci evlerine yapılan baskınlarda ise Dicle
Üniversitesi öğrencileri Hasan Basri Bostemir, Zeki Metin, Mahsun Alyan, Etem Öcalan ile soy isimleri
öğrenilemeyen Sedat, MahĢuk ve Vehbi adlı kiĢiler gözaltına alındı.
13 Aralık günü DTP Diyarbakır Ġl binası önünde çıkan olaylarda 3 kiĢi gözaltına alındı.
14 Aralık günü Lice Ġlçesi'nde, Atatürk Caddesi, Mümin Ağa, Karahasan Caddesi, Muğla mahallelerinde yapılan
gösterilerde gözaltına alınan X.T.(16) ve X.T.(15) 15 Aralık günü tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildi.
Ġfadeleri alınan X.T. (16), “gösterilere katıldığı” iddiasıyla tutuklanırken, X.T. (15) tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
14 Aralık günü, Kapatılan DTP'nin EĢbaĢkanları ve milletvekillerinin Diyarbakır'a geliĢi nedeniyle yapılan miting
sornası, AKP Ġl binasına ve Bağlar ilçesine doğru yürüyüĢe geçen gruba müdahale eden polis, 14 kiĢiyi gözaltına
aldı.
14 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Leyla Yürümeyen, 13 Aralık günü evlerinin polis
tarafından basıldığını, arama esnasında evde bulunmayan ablası ġefika Yürümeyen‟in “ifadesi olduğu ve emniyete
gelmesi gerektiğinin söylendiğini” ablasının 14 Aralık günü gittiği Emniyet Müdürlüğü‟nde gözaltına alındığını
belirtti.
14 Aralık günü Silvan Ġlçesi‟nde, sağ kol ve sağ ayağı felçli olan H.K. (16), “polise taĢ attığı” iddiasıyla gözaltına
alındı.
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġakir ve Bedia Esmer, çocukları Mehmet Esmer‟in 15
Aralık günü evlerinin civarında oynarken polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
19 Aralık günü Diyarbakır'da, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla 10 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2‟si
22 Aralık günü Savcılıkta 2 kiĢi serbest bırakılırken, 8 kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede ifadeleri alınan Sur Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ocaklı, Osman Ocaklı, Mahmut Okan, Adnan
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Bayram ve Veysi Akar, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanırken, 3 kiĢi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
Bismil Kadın Meclisi'nin “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları ve DTP'nin kapatılmasını protesto
etmek için” 19 Aralık günü gerçekleĢtirdiği meĢaleli yürüyüĢte Tekdar Kutlay, Bayram Ekinci ve Adnan Tosun
gözaltına alındı. 21 Aralık günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 3 kiĢiden Bayram Ekinci ve Adnan Tosun
serbest bırakılırken, Tekdar Kutlay Mahkemeye sevk edildi. Kutlay, "yasadıĢı gösteriye" katıldığı iddiasıyla
tutuklandı.
Kapatılan DTP'nin Kadın Meclisi'nde yer alan Selma Söker, 22 Aralık günü görüĢe girmek için gittiği Diyarbakır
Kapalı Cezaevi'nde gözaltına alındı.
24 Aralık günü, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında Demokratik Toplum Kongresi EĢbaĢkanı Hatip Dicle, Kapatılan DTP'nin
Diyarbakır eski Ġl BaĢkanı Fırat Anlı, Sur Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ, Kayapınar Belediye BaĢkanı Zülkif
Karatekin, Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı Ali ġimĢek, Çınar Belediye BaĢkanı Ahmet Cengiz,
Kapatılan DTP'nin Sur Ġlçe BaĢkanı Ömer Güven, ĠHD Genel BaĢkan Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı
Muharrem Erbey, Sakine Kayran, Dicle eski Belediye BaĢkanı Abdullah Akengin, Kayapınar Belediye Meclis Üyesi
Bedriye Aydın, Fatma Karaman, Fethi Süvari, Ramazan Debe, DĠSKĠ Genel Müdürü YaĢar Sarı, Silvan eski
Belediye BaĢkanı Fikret Kaya, Adil Erkek, avukat Servet Özen gözaltına alındı. 25 Aralık günü, aynı operasyon
kapsamında TMġ ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında ise, siyasetçi Kenan
Çiçek, Sabriye Orak, Mehti Atilla ile lise öğrencisi Dicle Orak ve üniversite öğrencisi Velit Erdem gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak Diyarbakır‟a getirilen 36 kiĢi, 25 Aralık günü Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı‟na sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından Yüksel Baran, Songül Erol Abdil ile Bedriye Aydın‟ın tutuksuz yargılanmasına
karar verilirken Servet Özen, Emine Esmer, Sakine Kayran, Cihan Ekin ve Sabiha Önen de serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 kiĢiden Muharrem Erbey, Hatip Dicle, Ali ġimĢek, Abdullah
DemirbaĢ, Necdet Atalay, Hüseyin Kalkan, Aydın Budak, Zülküf Karatekin, Ferhan Türk, Ethem ġahin, Leyla
Güven, Emrullah Cin, Abdullah Akengin, Nadir Bingöl, Fırat Anlı, YaĢar Sarı, Abbas Çelik, Cebrail Kurt, Kazım Kurt,
Fethi Süvari, Ahmet Makas, Pakize Turgay ve Ramazan Debe “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
Çınar Belediye BaĢkanı Ahmet Cengiz, Silvan eski Belediye BaĢkanı Fikret Kaya, YaĢar Çelik ve Adil Erkek ise
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın, mahkemeye sevk edilen 28 kiĢinin tek sıra
halinde ve elleri plastik kelepçeli bir halde görüntülerinin basına dağıtılmasıyla ilgili olarak soruĢturma baĢlattı.
26 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Besra Orak, 25 Aralık günü Bağlar‟da bulunan evinin
özel harekat timleri tarafından basıldığını, arama sonrası kızı Dicle ve kardeĢi Sabriye ile Velit ve Mehdi adlı iki
misafirinin gözaltına alındığını belirtti.
27 Aralık günü Bismil Ġlçesi'nde, TEM ġubesi'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Cumaali Sevim,
Ümit Sevim, Abdullah Aksu, Mehmet Aksu ve A. Menaf Soylu gözaltına alındı.
Kapatılan DTP‟nin Bismil Eski Ġlçe BaĢkanı Mehdi Tanrıkulu, BDP Ġlçe BaĢkanı Ahmet Tekin ve DTP yöneticisi
Mehmet Can Çalım, 28 Aralık günü, polis tarafından gözaltına alınadı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest
bırakıldı.
28 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan AyĢe Esatoğlu, kızı Meltem Esatoğlu‟nun 25 Aralık
günü saat 20.00 civarında gözaltına alındığını belirtti.
28 Aralık günü Diyarbakır'da, Özgür Halk dergisi çalıĢanı Ozan Tatlıdil, Haydar Erdoğan, Aysel KardaĢ ve soy ismi
öğrenilemeyen Gül, Bağlar Ġlçesi'nden Ġlçe Garajı'na giderken TEM ġubesi'ne bağlı polisler tarafından yanlarında
bulunan 1157 adet dergi ile birlikte gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 kiĢi, ifadelerinin
ardından serbest bırakıldı. 1157 adet dergiye ise "Toplatma kararı" olduğu gerekçesiyle el kondu.
Bismil Ġlçesi'nde 29 Aralık gecesi 02.00 sıralarında Ġlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ġubeye bağlı polisler tarafından
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Cumali Sevim, Ümit Aksu, Abdullah Aksu, Mehmet Aksu ve A. Menaf
Soylu, sevk edildikleri Mahkemede tutuklandı.
29 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Bülbülcü, oğlu Ferit Bülbülcü‟nün 10.01.2009
tarihinde askere gittiğini ancak 4 ay sonra psikolojik sorunları ve sara hastalığı nedeniyle rapor aldığını, Aralık ayı
baĢında oğlunun söyledi Karakola çağrıldığını, Karakolda “askerlik sorunu olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan
oğlunun tutuklandığını ve 23 günden beri Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde bulunduğunu belirtti.
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Edirne
22 Mart günü AKP Genel BaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Edirne‟de yaptığı seçim mitingine katılmak isteyen
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kiĢi, “Erdoğan‟ı protesto edecekleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Edirne Gençlik Derneği üyesi Cevahir Erdem, Harika Kızılkaya ve Gürbüz Sönmez adlı üç öğrenci, 16 Aralık
2009‟da “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyasının duyurusunu yaparken gözaltına alındı. Cevahir Erdem,
Harika Kızılkaya ve Gürbüz Sönmez 19 Aralık 2009‟da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edirne‟de “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Aralık 2009‟da tutuklanan arkadaĢlarının serbest
bırakılması için 27 Aralık günü Ģehir merkezinde imza kampanyası düzenleyen, ancak çevrede bulunanlar
tarafından linç edilmek istenen Edirne Gençlik Derneği üyesi 8 kiĢi, polis minibüsüyle olay yerinden
uzaklaĢtırıldıktan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kiĢi tutuklanma talebiyle 28 Aralık günü savcılığa sevk
edildi. Sorguları tamamlanan sekiz kiĢiden Ebru Aydoğdu ve Serkan Fikir “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Elazığ
Azadiya Welat Gazetesi Elazığ Temsilciliği'ne 9 Ocak günü polis tarafından baskın düzenlendi. MKM tarafından
çıkartılan ve toplatma kararı bulunan takvimler bulunduğu gerekçesiyle yapılan baskında Azadiya Welat Gazetesi
Elazığ Temsilcisi Ali Konar ve dağıtımcı Ġbrahim Ersöz gözaltına alındı. (9 Ocak 2009/DĠHA)
Karakoçan Ġlçesi'ne bağlı DTP Sarıcan Belediye BaĢkan Adayı Ġsa Gürbüz, “internet üzerinden yayın yapan
Halkların Sesi Radyosu'na katılarak 'örgüt propagandası' yaptığı” iddiasıyla 26 ġubat günü gözaltına alındı.
Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik ġubesi ekipleri, 14 Mart günü Tunceli Belediye BaĢkanı Songül Erol Abdil'in
makam aracı ve DTP Genel BaĢkan Yardımcısı Bayram Altun'un kullandığı aracı Elazığ çıkıĢında Kekliktepe
Mevkisinde "Ġhbar var" diyerek durdurdu. Tunceli Milletvekili ġerafettin Halis'in, kendini tanıtarak mahiyetindeki
araçların aranamayacağını belirtmesine rağmen, trafik ekipleri araçları arayacaklarını ve araçlarda bulunan kiĢilerin
kimlik kontrolünü yapacaklarını belirtti.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla çeĢitli illerde baĢlatılan operasyonlar sırasında
Elazığ‟ın Karakoçan Ġlçesi‟nde gözaltına alınan 4 kiĢi, 21 Nisan günü tutuklandı.
Karakoçan'a bağlı Gündeğdi Köyü'nde jandarma tarafından yapılan baskında, Mehmet B. (24) ve Sabri B. (57) ile
Hamurkesen Köyü'nde EĢref Y. (76) ve Bingöl'ün Yayladere Ġlçesi'nde ise Aziz Ö. (37) adından 4 kiĢi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Karakoçan'da 16 Nisan günü Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılarak tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın Elazığ'da bir üst mahkeme olan 1. Asliye Ceza Mahkeme'sine
yaptığı itiraz sonucu 21 Nisan günü yeniden hakim karĢısına çıkarılan 4 kiĢi “Örgüte yardım yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
27 Nisan günü Elazığ kent merkezinin yanı sıra Palu ve Kovancılar ilçelerinde düzenlenen operasyonda,
Hizbullah'ın “Ġlim” grubuna üye olduğu gerekçesiyle 19 kiĢiyi gözaltına aldı.
Genelkurmay BaĢkanlığı, Hakkari, Siirt ve ġırnak'tan sonra Elazığ'da birçok kırsal alanı 16 Haziran- 16 Eylül 2009
tarihleri arasında sebep göstermeden “askeri güvenlik bölgesi” ilan etti. Elazığ Valiliği de Haziran ayında yaptığı
açıklamada, Genelkurmay BaĢkanlığı'nın yasak bölge ilan ettiği Arıcak Ġlçesi Çevrecik Köyü'nün güneyinde kalan
Gorse Dağı'nın kuzey etekleri ve Yazlık Mezrası güney doğusunda kalan Dicle Ġlçesi sınır boyu Gorse Dağı kuzey
etekleri, Arıcak- Yazlık Mezrası güneyi ve LeyiĢeyh Deresi güneyinde kalan Dicle Ġlçesi sınır boylarınının, 16
Haziran- 16 Eylül 2009 tarihleri arası geçici Askeri Yasak Bölge ilan edildiğini ve bu bölgelere giriĢ yasağı
konulduğunu belirterek, halkın bölgeye girmemesini istedi.
30 Ekim günü Elazığ‟da, kanseri hastası olan ve cezaevinden tahliye edilmeyen Güler Zere‟nin serbest bırakılması
için pankart açan ve sloganlar eĢliğinde AK Parti Ġl Binası`na yürüyen gruba “2911 sayılı toplantı ve gösteri
yürüyüĢleri kanununa aykırı davrandıkları ve polise mukavemet ettikleri” gerekçesiyle müdahale eden polis, Tutuklu
Hükümlü Aileleri YardımlaĢma Derneği (TAYAD) 7 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kiĢi, 31 Ekim günü
serbest bırakıldı.

Erzincan
23 Ocak günü il merkezi ve ilçelerde, jandarma ve polis ekipleri tarafından dini eğitim verdiği iddia edilen vakıflara
ait evlere yapılan baskında 29 kiĢi gözaltına alındı.
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26 Ocak günü Kemah ilçesi jandarma ekiplerinin operasyonu kapsamında gözaltına alınan Küplü Köyü Muhtarı
Halil IĢık, oğlu Mızrap IĢık, Sarıyazı Köyü Muhtarı Zeki Algül ve Metin Ġnce, “evlerinde yapılan aramalarda patlayıcı
madde kullanımında kullanan bazı malzemeler bulunduğu” iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
26 Mart günü Çağlayan Beldesi'nde seçim çalıĢması yapan 5 DTP'li jandarma tarafından "konutlara parti afiĢleri
astıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.
13 Haziran günü Erzincan kent merkezi ile Geçit, Ulalar ve Çağlayan beldelerinde, “TKP/ML Konferans örgütüyle
iliĢkisi olduğu” iddiasıyla 9 öğrenci gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulanan 9 lise ve üniversite
öğrencisinden 5'i tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Burada ifadeleri alınan 5 öğrenciden 4'ü tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
TMġ‟ye bağlı polis ekiplerinin, 16 Ekim günü düzenlediği ev baskınlarında 23 öğrenci gözaltına alındı. 23 üniversite
öğrencisi, gözaltı sürelerinin tamamlanması ardından 20 Ekim günü Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Burada ifadeleri alınan öğrenciler, tutuklanma talebiyle Mahkemeye çıkarıldı. "Örgüt üyesi olmak" ile suçlanan
Yunus Tosun, Turan Tikis, Engin Sezgin, Bülent Tosun, Mehmet Ġrfan Hekimoğlu, Ġsa Demirci, Müslüm Göçer,
Derya Kutay, ġahin Durmazel, Sinan Karagöz'ün de aralarında bulunduğu 14 öğrenci tutuklandı, 9 öğrenci ise
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erzurum
DTP Erzurum ili Karayazı Ġlçe belediye baĢkanı aday adayı Elvan BeyaztaĢ 10 Ocak günü tutuklandı.
13 Ocak günü Karaçoban Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TMġ ekipleri tarafından ev ve iĢyerlerine baskın
düzenlendi. Ev baskınları sırasında Murat ġeker, Abdullah Ģeker, Baran DadaĢ, Serhat Geldiyok, Ġhsan Kabaklı,
Zeki GüleĢ ve ismi öğrenilemeyen 9 kiĢi gözaltına alındı.
14 Ocak günü Karaçoban Ġlçesi'nde bir liseye yapılan baskında 3 öğrenci gözaltına alındı.
16 Ocak günü Karayazı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TMġ ekipleri ev ve iĢyerlerine baskın düzenlendi.
Baskınlar sırasında SavaĢ TaĢtan, Turan Bülbül ve Yusuf Çelik adlı kiĢiler gözaltına alındı.
Horasan Ġlçesi‟nde 21 Ocak günü düzenlenen operasyonda “silah ve mühimmat taĢıdığı” iddiasıyla 1 kiĢi gözaltına
alındı.
Van GÖÇ-DER Yöneticisi Fesih Ertürk, 18 Mart günü Horasan Ġlçesi'nde gözaltına alındı.
Hınıs Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 7 Nisan günü DTP Ġlçe BaĢkanı Hafis Akyol ve DTP Belediye BaĢkan
Adayı Diyattin Emre'nin evine baskın düzenledi. Baskınlar sonucunda DTP Ġlçe BaĢkanı Hafis Akyol ve evinde
misafir olarak bulunan DTP Palandöken Ġlçe BaĢkanı Erdal Özakçı ile DTP Hınıs Belediye BaĢkan Adayı Diyattin
Emre gözaltına alındı. Erdal Özakçı ve Diyattin Emre 8 Nisan günü tutuklandı.
11 Nisan günü Trabzon, Rize ve Ġstanbul‟da yapılan eĢzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 kiĢi, “DHKP/C
üyesi oldukları” iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Nisan günü tutuklandı.
27 Nisan günü Erzurum il merkezi ile Narman ve Pasinler ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda,
Hizbullah'ın “Ġlim” grubuna üye olduğu gerekçesiyle 12 kiĢi gözaltına aldı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde 9 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında 6 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i
10 Mayıs günü emniyette yapılan sorgularının ardından serbest bırakılırken, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne
çıkarılan Remzi ġaraper ise “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
23 Temmuz günü Erzurum‟da, Erzurum Kongresi`nin 90`ıncı yıldönümü kutmalarına katılanCumhurbaĢkanı
Abdullah Gül`e nefes darlığı hastalığı bulunan 9 aylık kızları Beratül`ün 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi`nde ölümünde doktorların ihmali olduğuna iliĢkin mektup vermek isteyen Semra - Suat Aydın
çifti polis tarafından gözaltın alındı ve ziyaret günü boyunca karakolda tutuldu.
24 Temmuz günü 23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında
Erzurum‟da 6 kiĢi gözaltına alındı.
El-Kaide Örgütü‟ne yönelik düzenlenen eĢzamanlı operasyonlar kapsamında Erzurum‟da gözaltına alınan 10
kiĢiden 4‟ü, “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 18 Ekim günü tutuklandı.
| KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ

219

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Sivas‟ta Amerika‟ya karĢı karikatür sergisi açtıkları için “DHKP-C‟nin faaliyetlerine katıldıkları” iddiasıyla 27 Mayıs
2008 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan 5 kiĢinin 18 Ağustos‟ta günü Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görülecek ilk duruĢmalarına destek için gelen 58 kiĢi polis tarafından dövülerek gözaltna alındı.
15 Ekim günü Erzurum'da, El Kaide'ye yönelik yapılan “ġafak Operasyonu”nda 10 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 10 kiĢiden 4'ü 18 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Erzurum‟da Atatürk Üniversitesi‟nde öğrenim gören ve 17 Aralık günü aĢırı sağcı bir grubun saldırısına uğrayan
Emrah Ataç adlı Kürt kökenli öğrenci, tedavisi yapılmadan polis tarafından gözaltına alındı.

EskiĢehir
13 Mart günü EskiĢehir‟de hızlı tren açılıĢına katılan ve seçim mitingi yapan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı
Gar‟da protesto etmek isteyen ÖDP‟li gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kiĢiyi gözaltına aldı.
18 Mart günü Anadolu Üniversitesi'nde karĢıt görüĢteki iki grup arasında çıkan olaylarda yaklaĢık 140 öğrenci
gözaltına alındı. Eğitim Fakültesi önünde sağ görüĢlü bir grup, 18 Mart ġehitleri Anma Günü etkinliğine davet
bildirisi dağıttı. Bildiri dağıtanlarla bir grup sol görüĢlü öğrenci arasında gerginlik yaĢandı. Üniversite özel güvenliği,
bildiri dağıtan grubu, Eğitim Fakültesi binasına aldı. Sol görüĢlü öğrenciler, diğer grubun öğrenci olmadığını, bıçak
ve satır taĢıdıklarını öne sürdü. Kampus polisi fakültedeki grubu dıĢarı çıkarmaya çalıĢırken, iki grup çatıĢtı. Çevik
Kuvvet'in müdahalesiyle 40 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlara destek için akĢam saatlerinde Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne yürüyen öğrenciler Valilik önünde durdurulurken, 10-15 kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. Olaylara
müdahale eden polis 100 kiĢi daha gözaltına alındı.

Gaziantep
13 Ocak günü Gaziantep'te, ġehmus Ġstek adlı DTP üyesi il binasından çıkarken polislerce gözaltına alındı.
ġahinbey Ġlçesi'nde 22 Ocak günü, TMġ ekipleri Ahmet Özmen ve Zeynep Kaygusuz isimli kiĢileri gözaltına aldı.
Hakkında "yasak yayın" bulundurduğu gerekçesiyle tutuklama kararı bulunduğu iddia edilen Fırat Dağıtım
Gaziantep çalıĢanı Musa AĢkara 11 ġubat günü gözaltına alındı.
ġahinbey Ġlçesi Düztepe Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Yıldırım (55) 9 Mart günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
ġahinbey Ġlçesi'nde Güzelvade Mahallesi'nde ikamet eden Ġbrahim Gülmes (23), 20 Mart günü polis tarafından
gözaltına alındı.
R.B. adlı (15) çocuk, 28 Mart günü ġahinbey Ġlçesi Düztep Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.
29 Mart günü, ġahinbey Ġlçesi Vatan Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı.
ġehitkamil Ġlçesi Çıksorut Mahallesi‟nde ikamet eden Yusuf Çelik (27), 9 Nisan günü polis tarafından gözaltına
alındı. Çelik‟in gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.
ġahinbey ilçesi Yeditepe mahallesinde ikamet eden Hasan Üner, 14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon çerçevesinde evine düzenlenen
baskında gözaltına alındı.
17 Nisan günü Gaziantep'te DTP'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ġeyma A. ile Murat A. isimli kiĢiler
gözaltına alındı. (17 Nisan 2009/DĠHA)
21 Nisan günü Antep'te düzenlenen ev baskınlarında, El Kaide örgütü ile iliĢkisi olduğu iddia edilen 12 kiĢi
gözaltına alındı.
27 Nisan günü Gaziantep'te yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Operasyonda Vasat'ın
lideri konumundaki ġahmerdan Sarı ve 2 oğlu ile örgütle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 16 kiĢi gözaltına alındı.
29 Nisan günü Gaziantep‟te 1 Mayıs çalıĢması yürüten SGD üyesi Sibel IĢık ve Deniz Mahmut gözaltına alındı.
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Gaziantep'te 12 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Gaziantep Üniversitesi öğrencisi 4 kiĢiden
2'si 13 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkemece “Örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Cemal Akgün 3 Haziran günü gözaltına alındı.
ġehitkamil Ġlçesi'ne bağlı Mevlana ve Aydınlar mahallelerinde 11 Haziran günü evlere baskın düzenleyen polis
ekipleri, Ramazan Akan ve Mazlum Deniz adlı kiĢileri gözaltına aldı.
Recep Durmaz adlı kiĢi ġahinbey Ġlçesi'nde 14 Haziran günü gözaltına alındı.
7 Temmuz günü ġahinbey Ġlçesi'nde Mahmut Tekin adındaki kiĢi TMġ ekipleri tarafından gözaltına alındı.
10 Temmuz günü ġahinbey Ġlçesi'nde ġefik Yalçın adlı vatandaĢ gözaltına alındı.
“16 Ağustos günü il merkezinde polis minibüsüne taĢ ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla” gözaltına alınan Hasan
Özmen, Ramazan Özmen, Yahya Gengeç, Ġdris Atilla, N.T., Ö.Ö. ve R.B. 22 Ağustos günü çıkarıldıkları Mahkeme
tarafından tutuklandı.
10 Eylül günü ESP Gaziantep Temsilciliği, “büroda yasak yayın olduğu” gerekçesiyle TMġ‟ye bağlı polis ekipleri
tarafından basıldı. Baskında ESP Gaziantep Temsilcisi Satiye Ok gözaltına alındı.
ġanlıurfa'dan Ankara Sincan Cezaevi'ndeki abisiyle görüĢmeye giden Fırat Dağıtım çalıĢanı Ersin Ağgöz, 7 Kasım
günü Nizip Ġlçesi'nde askerler tarafından yapılan arama sırasında gözaltına alındı.

Hakkari
3 Ocak günü Çukurca Ġlçesi'ne bağlı YeĢilçeĢme Mahallesi'nde, kar maskeli özel hareket timleri Samet Erdem,
ġemsettin Erdem, Mustafa Akgül ve Ergül Kaçmaz'ın evlerine baskın düzenledi. Baskın sonrası ġemsettin Erdem,
Samet Erdem ve Ergül Kaçmaz gözaltına alındı.
13 Ocak günü Yüksekova Ġlçesi'nde gözaltına alınan YDG-M Üyesi Serhat Ġke çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DTP Belediye Meclisi aday adayı Reyhan Aslan, “hakkında açılan bir soruĢturma kapsamında ifade vermediği”
gerekçesiyle 13 Ocak günü Yüksekova Ġlçesi Cumhuriyet mahallesine yapılan ev baskınında gözaltına alındı.
16 Ocak günü Yüksekova Ġlçesi'nde gözaltına alınan Erhan Han adlı öğrenci, "Newroz olaylarına karıĢtığı "
gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ersin Fırtına adlı kiĢi 21 Ocak günü Yüksekova Ġlçesi'nde polisler tarafından gözaltına alındı.
21 Ocak günü TMġ ekipleri tarafından sabah saatlerinde Hakkâri merkeze bağlı Pehlivan, Dağgül, Keklik ve Pınar
mahallerine baskın düzenlendi. “Van'ın Çatak Ġlçesi kırsalında 19 Haziran 2008 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını
yitiren HPG'li Nihayet Kaya'nın (Eylem Dağlı) cenaze törenine katıldıkları” gerekçesiyle Ġl Genel Meclis Üyesi
Hıvzullah Kansu, ġerif Dağ, Zeki Kara, Cahit Erol, Ramazan Demir ile ismi öğrenilmeyen 2 kiĢiyle birlikte 7 kiĢi
baskın sonrası gözaltına alındı.
22 Ocak günü Hakkâri ili Merkez ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
28 Ocak günü Hakkari merkezden Çukurca Ġlçesi'ne gitmek isteyen 6 kiĢi, Üzümcü Karakolu'ndaki askerler
tarafından “PKK‟ye katılacakları” iddiasıyla gözaltına alındılar.
5 ġubat günü Yüksekova ilçesinde, Metin Gezer adlı kiĢi çarĢı merkezinde gözaltına alındı.
6 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında 6 kiĢi gözaltına alındı.
8 ġubat günü Hakkâri'nin Bağlar, Bulak ve Biçer mahallelerinde bulunan bazı evlere Terörle Mücadele ġube
polislerince baskın düzenlendi. Baskınlarda DTP Hakkâri Ġl BaĢkan Yardımcısı Melek Ata, ġaban AteĢ, Engin AteĢ,
Haci Güzel, Ali Abi ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Abi ve ġaban AteĢ, 19 Mayıs
2008 tarihinde KESK ġubeler Platformu'nun düzenlediği mitingde "yasadıĢı slogan" atarak, "örgüt propagandası"
yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar.
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11 ġubat günü Hakkari‟de, “9 Ağustos 2008 tarihinde DTP'nin kapatma davasına karĢı yapılan basın açıklamasına
katıldıkları ve slogan attıkları” gerekçesiyle gece evlerine yapılan baskında Emre Koç, Ercan Kara, Seyran Sevi,
Sevda Turan, Ġsmet Aydoğdu, Yavuz Aydoğdu ve Yakup Gül gözaltına alındı.
15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hakkari'de yapılan gösterilere
müdahale eden polis 14 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4‟ü “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla tutuklandı.
18 ġubat günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
DTP Kadın Kent Meclisi Üyesi Mahsüme Tümer 23 ġubat günü Yüksekova Ġlçesi'nde gözaltına alındı. Yüksekova
Ġlçesi'nde gözaltına alınan Fahrettin Bor, “15 ġubat protestolarına katılarak yasadıĢı örgüt propagandası yapmak"
suçlamasıyla 25 ġubat günü tutuklandı.
Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Samet Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kiĢi, 2 Mart günü sivil polisler
tarafından gözaltına alındı.
Hakkari yerel müzik guruplarından olan ve çektikleri Kürtçe klibin MMC TV'de yayınlanan Sümbül Avesta ve
Mustafa Adıyaman, 4 Mart günü jandarma tarafından gözaltına alındı.
6 Mart günü Hakkari - ġemdinli yolunda yapılan arama sırasında Evin Ö. ile Dilan A. isimli yaĢları 16 ile 17
arasındaki iki kız çocuğu gözaltına alındı. Çocukların gözaltına alınmasından sonra Yüksekova'da yapılan ev ve iĢ
yeri baskınlarında Ahmet Gürdal, Ramazan Öner, Orhan Orbey ve ismi öğrenilmeyen üç kiĢinin daha gözaltına
alındı.
16 Mart günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
20 Mart günü Yüksekova Ġlçesi'nde, Yüksekova YDGM Sözcüsü Rojhat Özkan ile YDG-M Üyesi Hakan YaĢar
gözaltına alındı.
Serdar Çakmak adlı kiĢi 22 Mart günü Yüksekova Ġlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunsırt Jandarma
Karakolu askerleri tarafından “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
25 Mart günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
25 Mart günü Hakkari'den Çukurca'ya giden Abdulhaluk Özkan, Ġlhan Özkan ve Aydın Değirmenci Depin
Karakolu'na bağlı askerlerce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 26 Mart
günü tutuklandı. (Gündem-26.03.09) (25 Mart 2009/DĠHA)
26 Mart günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK militanı gözaltına alındı.
(Genelkurmay Web)
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde gözaltına alınan 3 kiĢiden Fatih Ayaz “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle 7 Nisan günü tutuklanarak Hakkâri E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.
7 Nisan günü Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde düzenlenen ev baskınlarında DTP Yüksekova Seçim Komisyon
Üyesi Ġsmet Bor ile B.E. (16) gözaltına alındı.
9 Nisan günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK militanı gözaltına alındı.
13 Nisan günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Zübeyde Çoğaç, Van Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 14 Nisan evine
düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Yüksekova Ġlçesi'nde 15 nisan günü yapılan ev baskınlarında DTP Kadın meclisi üyeleri Mehsima Tuner ve Hatice
Özçelik gözaltına alındı.
Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Evrim Ġke ve DTP Kadın Meclisi Üyesi Hatice ÖzĢener, 17 Nisan günü
Yüksekova ilçesinde gözaltına alındı.
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20 Nisan Hakkâri ili Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
23 Nisan günü Yüksekova Ġlçesi'nde, DTP'ye yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto etmek için düzenlenen
yürüyüĢe müdahale eden polis 20 kiĢiyi gözaltına aldı.
“DTP‟ye yönelik baĢlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları 23 Nisan 2009‟da Hakkâri‟de protesto eden gruba
kolluk güçlerinin Abdülsamet Erip‟in (14) ölümüyle sonuçlanan müdahalesini protesto etmek” amacıyla 24 Nisan
günü Yüksekova‟da düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınan 11 kiĢiden YaĢar Çiftçi, Veysel ĠĢbilir, Veysel
Aslan, A. TaĢ, A. Tekin, Y. Urek ve A. Erez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Polise direnmek” suçlamasıyla 26
Nisan günü tutuklandı, 4 kiĢi ise Savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Hakkari'de 25 Nisan günü, DTP'ye yönelik operasyonu protesto amacıyla gerçekleĢtirilen protesto eylemlerine
katıldıkları iddiasıyla 2'si çocuk 15 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda Serkan Seray (19) aynı gün
tutuklandı.
26 Nisan günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, “PKK militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
Hakkâri'de 28 Nisan günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kiĢi emniyetteki sorgularının
tamamlanmasının ardından 30 Nisan günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 10 kiĢiden 9'u serbest
bırakıldı. Erhan Koç ise, “Selim ErtaĢ'ın DTP'den Hakkari Belediye BaĢkan Adayı gösterilmesinin geri çekilmesini
protesto amacıyla belediye önünde yapılan eylemde slogan attığı” iddiasıyla tutuklandı.
29 Nisan günü Hakkari Yüksekova‟da, Yüksekova Özgür YurttaĢ Derneği çalıĢanı Ġsmet Bor Zağros ĠĢ Merkezi'nde
polisler tarafından gözaltına alındı.
Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine bağlı Alan (Helane) Köyü'ne 14 Mayıs günü Sınır Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler tarafından yapılan baskında, köyün eski muhtarı Mehmet Halit AkbaĢ ile Ġzzettin Ġnan ve Muhyettin Elmas
adlı köylüler gözaltına alındı.
Yüksekova Belediye BaĢkan Vekili Fahri IĢık, 17 Mayıs günü DTP Çukurca Ġlçe Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye
giderken Hakkari-Çukurca yol ayrımında bulunan Depin Polis kontrol noktasında gözaltına alındı. IĢık, 18 Mayıs
günü serbest bırakıldı.
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nde bombalanan Umut Kitapevi‟nin sahibi Seferi Yılmaz, Bursa‟da “BaĢka ġemdinliler
olmasın” adlı panelde yaptığı konuĢması nedeniyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin “suçu ve suçluyu övdüğü”
suçlamasıyla TCK‟nın 215. maddesi uyarınca verdiği 1 yıl hapis cezasının kalan 79 gününü de cezaevinde
geçirmek için 15 Mayıs günü tutuklandı.
Yüksekova Ġlçesi'nde Rıfat Babat isimli bir kiĢi 19 Mayıs günü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alındı.
26 Mayıs günü Yüksekova Ġlçesi'nde HPG'li Ali Ġhsan Ġke'nin cenaze töreninden sonra ilçe merkezinde eylem yapan
gruba müdahale eden polis iki kiĢiyi gözaltına aldı.
28 Mayıs günü Hakkari‟de, BaĢakĢehir Bayramtepe'de Hakkari'de bir özel harekat polisleri tarafından bir çocuğun
dövülmesini protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları ve “Örgüt propagandası yaptıkları”
iddia edilen ġ.T (12), Z.T (12), J.T (9), Y.A (13), M.Ö (13) adlı çocuklar poli tarafından gözaltına alındı. 5 çocuk,
Küçükçekmece Adliyesi'nde Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kimlik tespitleri yapıldıktan sonra 'yaĢları küçük
olduğu' gerekçesiyle serbest bırakıldı.
2 Haziran günü Hakkari Çukurca ilçesinin Uzundere (ErtuĢ) Beldesi'nde operasyon nedeniyle sivil araçların giriĢ
çıkıĢlarının yasaklandı. Ġlçeye sadece askeri araçların geçiĢine izin verildi.
3 Haziran günü Hakkâri‟de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kiĢi “yasadıĢı örgüt propagandası
yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 4 Haziran günü
tutuklandı. (Gündem-04.06.09)
Naif Çetinkaya isimli kiĢi Çukurca Ġlçesi‟ne bağlı Kazan (Tiyar) Köyü‟nde askerî birlik tarafından 30 Mayıs günü
gözaltına alındı. Çetinkaya, 4 Haziran günü tutuklandı.
Hakkari Valiliği 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Hakkari sınırları içerisindeki 5 alana sivillerin giriĢ ve çıkıĢlarını
durdurdu.
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Hakkari merkeze bağlı Gazi, Biçer ve Pehlivan mahallelerinde 3 Haziran günü yapılan ev baskınlarında Sinan
Kazandığolu, Ertan AĢan, Ġmdat Özer ve isimleri öğrenilmeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. Hakkari Cumhuriyet
Savcılığı'nca ifadeleri alınan 5 kiĢi, 4 Haziran günü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 kiĢi, 'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak', 'Kamu malına zarar vermek' ve 'YasadıĢı örgüt
üyesi olmak' suçlamalarıyla tutuklandı.
15 Haziran günü Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı SarıtaĢ (Dirbisan) Köyü'ne askerler tarafından yapılan baskında A. K.
(16) isimli çocuk gözaltına alındı.
16 Haziran günü Yüksekova Ġlçesi'ndeki Zagros ĠĢ Merkezi'ne yapılan polis baskını sonrası binada bulunan
esnaflardan Senar Bora gözaltına alındı.
Yüksekova 21. Sınır Tugayı Komutanlığı'ndan ilçeye bağlı Güllüce (Sekran), Bulgurlu (Bölük) ve Navdiyan köyleri
kırsalına yönelik baĢlatılan askeri operasyon kapsamında Keçili (Soretavane), Hısark, Slort, DilektaĢ (Manis,)
Gökyurt (Tekorava), BağdaĢ (Peranis) ve Kazant (Avane) köylerine giriĢ ve çıkıĢlar 16 Haziran günü yasaklandı.
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri tarafından 29 Haziran günü sabah
saatlerinde yapılan ev ve iĢyeri baskınlarında Adem Koç, Murat Oğuz, Harbi Kaya, Veysi Bor, ismi öğrenilemeyen
soyadı Cansu olan ve kimliği açıklanmayan Mardin nüfusuna kayıtlı bir kiĢi gözaltına alındı.
Yüksekova'da 29 Haziran gecesi Gungur ve KıĢla mahallelerinde evlere baskın düzenleyen polisler, Yusuf Kına ve
Barzan Kapar ile isimleri öğrenilemeyen iki kiĢiyi gözaltına aldı. Van'a gönderilen Barzan Kapar, Yusuf Kına 2 kiĢi 2
Temmuz günü Van Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Yusuf Kına ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kiĢiyi
serbest bırakırken, Barzan Kaplan “Örgüte adam kazandırma” gerekçesiyle tutuklandı.
12 Temmuz günü Yüksekova Ġlçesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ören Ailesi'nin düğün törenine baskın
düzenleyen Terörle Mücadele (TEM) ġube polisleri biri kadın 3 kiĢiyi gözaltına aldı.
15 Temmuz günü, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından ev ve iĢyerlerine yapılan baskında gözaltına
alınan Recep Sayır, Necman Öner, Erdem Baran ve Ahmet Yalçın, 17 Temmuz günü sevk edildikleri Hakkâri Sulh
Cez Mahkemesi'nce “Örgüt propagandası” iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
21 Temmuz günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Derecik Taburu'nda yapılan kazıları izlemek isteyen Sabah muhabiri
Ercan Demirci ile Hürriyet muhabiri Azer Demir gözaltına alındıç 2 muhabir iki saat Derecik Taburu'nda gözaltında
tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Yüksekova çarĢı merkezinde gözaltına alınan ve yaĢları 15 ile 17 arasında değiĢen S.A., Ġ.A., A.Ü., R.K., F.D. ve
isimleri öğrenilemeyen 2 iki kiĢi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 27 Temmuz günü savcılığa
çıkarıldı. 7 kiĢi sevk edildikleri Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüte adam kazandırmak ve örgüte
katılma” iddiasıyla tutuklandı.
Yüksekova Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos günü gözaltına alınan YDG Yüksekova Sözcüsü Rojhat
Özkan, YDG Üyesi Hakan YaĢar ve DTP Üyesi Nazım Sevinç 7 Ağustos günü savcılığa sevk edildi. Savcılık
sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Rojhat Özkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılırken, Hakan YaĢar 'Patlayıcı madde bulundurmak' iddiasıyla tutuklandı. Nazım Sevinç ise daha önce
kesinleĢmiĢ cezası olduğu için tutuklandı.
Yüksekova Gever Kültür Sanat Merkezi Yöneticisi Doğan Aydın 12 Ağustos günü polisler tarafından gözaltına
alındı.
24 Ağustos günü Yüksekova ilçesine bağlı Güngür Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracı havaya ateĢ açarak
durduran polisler araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına aldı. (24 Ağustos 2009/DĠHA)
25 Ağustos günü ġemdinli Ġlçesi'nde, iftar saatinde evlerine gitmekte olan Nezir Uysal, Tayyar Güreli ile Agit Sev
adlı vatandaĢlar, ġemdinli Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındı.
Yüksekova'ya bağlı Güngör Mahallesi'nde yapılan baskın sonucu HPG'li olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ġehmuz
TaĢ 27 Ağustos günü sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
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8 Eylül günü, Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekiplerin yaptıkları baskınlarda DTP Belediye Meclis üyesi
Hamdi TaĢkın, DTP Hakkâri Ġl Yöneticisi Yusuf Zirek ile DTP üyeleri Öner IĢık, ġükrü Kaplan ve Leyla Tan
gözaltına alındı. 10 Eylül günü Savcılığa çıkarılan 4 kiĢiden Zirek, IĢık ve Tan tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılırken, Hamdi TaĢkın ve ġükrü Kaplan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi OriĢe Köyü Mêrgezer bölgesine atılan obüs ve havan topları sonucunda çok sayıda
koyunun telef olduğu iddiaları üzerine 8 Eylül günü bölgeye gitmek isteyen DTP Hakkâri Milletvekili Hemit Geylani,
bölgede operasyon olduğu gerekçesiyle askerler tarafından engellendi. 19 Elül günü aynı yere gitmek isteyen
Hakkâri Ġl Genel Meclis Hukuk Komisyonu üyeleri de bölgeye alınmadı.
12 Eylül günü Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'nde bir eve polis ve askerler tarafından yapılan ortak baskında, ev
sahibi Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulhalik Özdel ile aynı aileden Abdullah, Amina, Mustafa, Emine Umut,
Gülhan, Songül Özdel ve Baver Barzan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Yüksekova Belediye Meclis Üyesi
Abdulhaluk Özdel, Mustafa Özdel ve HPG'li olduğu iddia edilen Baver Barzan, 16 Eylül günü Yüksekova Sulh Ceza
Mahkemesi'ne çıkarıldı. 3 kiĢiden Özdel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Baver Barzan "Örgüt
üyeliği", Mustafa Özdel "Örgüte yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.
22 Eylül günü Hakkari merkezden 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiinde bulunan tesise giden Recep
Akbulut, Erdal Baran, Veysi GüneĢ, Nesip Atay ve Ġndiye Ġzgi, Depin arama noktasında polis tarafından gözaltına
alındı.
24 Eylül günü, Çukurca Ġlçesi'ne bağlı Kazan Vadisi'nde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 8 HPG'liden Hanife Ali ve
Kahraman ġex Ali'nin Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bulunan cenazelerinin ailelerine verilmemesi üzerine,
kentte çıkan olaylardan sonra yapılan ev baskınlarında Ġsmet Bayan ile ismi öğrenilmeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
Hakkâri Valiliği 25 Eylül günü yaptığı açıklamada, Hakkâri‟de 19 Eylül 2009–19 Aralık 2009 tarihleri arasında 5 ayrı
bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
6 Ekim günü Hakkari'nin Medrese ve Yenimahalle mahallelerinde yapılan ev baskınlarında, DTP Kent Kadın
Meclisi Sözcüsü Berivan Akboğa, Kadın Meclisi Üyesi Fatma Duman ile ismi öğrenilmeyen 2 kiĢi gözaltına alındı.
7 Ekim günü Hakkari‟de, MuĢ'tan geldiği öğrenilen Sait Fırat, Umut Aydoğdu ve soyadı öğrenilmeyen Gülsüm adlı 3
kiĢi Hakkari giriĢinde gözaltına alındı.
9 Ekim günü Yüksekova Ġlçesi‟nde, Abdullah Öcalan‟ın 9 Ekim 1998‟de Suriye‟den çıkarılmasını protesto eden
gösterilere katılan ve gözaltına alınan 7 kiĢiden Davut Özerli, Kadir Akdoğan, Nimetullah Azat “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” ve “kolluk güçlerine görevini yaptırmamak için direndikleri”
iddialarıyla 10 Ekim günü tutuklandı.
Yüksekova Ġlçesi'nde 9 Ekim günü gözaltına alınan D. Y. (16), 11 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece, "Örgüt
propagandası" yaptığı iddiası ile tutuklandı.
13 Ekim günü, Hakkari ile Yüksekova arasında bulunan Kırıkdağ (Dizê) Köyü'nün üst kısımlarında baĢlatılan
operasyonla birlikte, bölgede bulunan köylere giriĢ ve çıkıĢlar yasaklandı.
14 Ekim günü Hakkari‟de, TEM ekiplerinin Gazi Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında D.T. (12) adlı çocuk
gözaltına alındı.
15 Ekim günü Hakkari‟de, TEM ekiplerinin Keklikpınar Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında L.S.'yi (14)
gözaltına alındı.
20 Ekim günü Yüksekova Ġlçesi çarĢı merkezinde 3 kiĢi gözaltına alındı.
26 Ekim günü Yüksekova‟da, ilçenin su ihtiyacını karĢılamak için getirilmek istenen su kaynağında incelemek
yapmak için ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Weregoz bölgesine gitmek isteyen Yüksekova Belediye BaĢkanı
Ruken YetiĢkin, DTP Ġlçe BaĢkanı Nazif Ataman ile belediyenin teknik elemanlarının da arlarında bulunduğu 17
kiĢilik grup KamıĢlı Karakolu'ndaki askerler tarafından “bölgenin yasaklı bölge olduğu” iddiasıyla bölgeye
sokulmadı.
27 Ekim günü Çukurca Ġlçesi'nde gözaltına alınan ve “HPG'li olduğu” iddia edilen R.B. isimli kiĢi tutuklandı.
(27.10.2009/DĠHA)
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Van'dan Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne giden ve isimleri öğrenilmeyen iki kiĢi, 12 Kasım günü ilçe giriĢinde polis
tarafından gözaltına alındı.
22 Kasım günü, Yüksekova Ġlçesi'nde iĢyerine düzenlenen baskında gözaltına alınan DTP eski gençlik çalıĢanı
Ġlhami Keremoğlu, “hakkında verilen kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.
23 Kasım günü, DTP'ye yönelik Ġzmir'de yapılan saldırıyı protesto etmek için Hakkari'de düzenlenen protesto
gösterisinde 5 kiĢi gözaltına alındı.
Yüksekova Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla 30 Kasım günü
düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınan 7 kiĢiden Erhan DüĢünmez ve Telli Onan, 2 Aralık günü sevk
edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
1 Aralık günü Hakkari'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢulların düzeltilmesine yönelik yapılan gösteri
sonrası yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kiĢi 3 Aralık günü savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi
alınan 4 kiĢiden biri serbest bırakılırken, Murat Dayan, Sinan Özer ve Yusuf Akkboğa sevk edildikleri Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından "Örgüt propagandası yapmak ve devlet memuruna mukavemetten" ettiği gerekçesiyle
tutuklandı.
3 Aralık günü Çukurca Ġlçesi'nde, barıĢ grubunun yaptığı ziyaretin ardından Nervan Keskin (14) isimli çocuk polis
tarafından gözaltına alındı. (03.12.2009/DĠHA)
6 Aralık günü ġemdinli Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ
ve Demokratik Çözüm Grupları”nın karĢılanmasının ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve havaya
ateĢ açarak müdahale etti. Müdahale sırasında 12 kiĢi gözaltına alındı.
6 Aralık günü Hakkari'de, iĢ makinesi operatörü Mevlüt Dönder, “göstericilere yardım ederek barikat kurduğu”
iddiasıyla gözaltına alındı.
6 Aralık günü ġemdinli'de, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla yürüyüĢe geçen kitleye
polisin yaptığı müdahaleyle baĢlayan olaylar sırasında gözaltına alınan 6 kiĢi 8 Aralık günü Savcılığa çıkarıldı.
Ġfadeleri alınan 6 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken 4'ü tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkeme, 4 kiĢiyi "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutukladı.
8 Aralık günü ġemdinli‟de yapılan gösterilerde 3 kiĢi gözaltına alındı.
9 Aralık günü ġemdinli Ġlçesi'nde, evlere yapılan baskınlarda 7 kiĢi gözaltına alındı.
11 Aralık günü Hakkari'de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla öğleden
sonraki basın açıklamasının ardından yapılan yürüyüĢe polisin müdahalesiyle baĢlayan olaylarda 7 kiĢi gözaltına
alındı.
Hakkâri Valiliği tarafından 13 Aralık 2009‟da yapılan yazılı açıklamada, 12 Aralık günü Hakkâri ile Yüksekova
Ġlçesi‟nde meydana gelen gösterilerde, Hakkâri‟de 11, Yüksekova‟da da 30 kiĢinin gözaltına alındığı bildirildi.
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve DTP'nin kapatılmasını protesto eylemi” sırasında
Yüksekova‟da gözaltına alınan 11 kiĢi 14 aralık günü Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Ġfadeleri
alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Yüksekova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edilen 11 kiĢiden Musa Ayhan,
Ayhan Akdoğan, Emrah Geçirgen, YaĢar Kına, Atilla Noyan, Jiyan Akgül ve ġahabettin Koçak "örgüt
propagandası" yaptıkları ve "polise mukavemet" ettikleri iddiasıyla tutuklanırken, 4 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
Hakkari‟de DTP‟nin kapatılması ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla
gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polisin yaptığı müdahaleyle baĢlayan olaylar nedeniyle gözaltına alınanlardan 7‟si 17
Aralık günü Savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifade iĢlemlerinin ardından 3 kiĢi serbest bırakılırken, Hakkari Ağır
Ceza Mahkemesi‟ne çıkarılan 4 kiĢi, “Örgüt propagandası yapmak", "Devlet malına zarar vermek" iddiasıyla
tutuklandı.
21 Aralık günü, Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bazı ev ve iĢyerlerine baskın
düzenleyerek, Nazım Çakto, Kadir Çakto ve Metin Gezer'i gözaltına alındı.
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Hakkâri Valiliği‟nin 22 Aralık günü yaptığı açıklamada, Hakkâri‟de 20 Aralık 2009–20 Mart 2010 tarihleri arasında 5
ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
24 Aralık günü Hakkari‟de, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında Hakkari eski Belediye BaĢkanı Kazım Kurt gözaltına alındı.
27 Aralık günü, BDP'ye yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla Yüksekova'da yapılan gösteriye polisin
müdahale etmesiyle baĢlayan olaylarda Hakkarinews muhabirleri Çetin Yıldız ve Zekiye Kaçan ile ĠHA muhabiri
Senar Yıldız gözaltına alındı. Muhabirler hastaneye götürüldükten sonra serbest bırakılırken, gözaltında "kime
çekiyorsunuz?" Ģeklinde sorular sorulduğu belirtildi.
28 Aralık günü BDP Hakkari Ġl binasının açılıĢının ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli su
ile müdahele etti. Müdahale sonrası çıkan olaylarda 8 kiĢi gözaltına alındı.
Yüksekova Ġlçesi‟nde BDP‟ye yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla 26–27 Aralık 2009‟da düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kiĢiden 14‟ü Van‟a sevk edildi. Savcılık tarafından
ifadeleri alınan 14 kiĢiden 6'sı serbest bırakılırken, Teyfik Evin, Nejat KırbaĢ, Kenan Akdoğan, M. Salih Aslan,
Mehmet Bartın, Vehbi Dündan ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk 31 Aralık günü Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından "Örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla tutuklandı.

Hatay
18 ġubat günü Hatay ili Reyhanlı ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
25 Mart günü Hatay ili Reyhanlı ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
Antakya'nın Harbiye ilçesinde 14 Nisan günü, 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında yapacakları pikniğin duyurusunu
içeren bildirileri dağıtan ESP'liler Halil Aksakal ve Dilek Keskin ile SGD'li Yasemin Çiftçi gözaltına alınarak Harbiye
Jandarma Karakolu'na götürüldü. Dilek Keskin ve Yasemin Çiftçi, adli tıpa götürüldükten sonra serbest bırakılırken,
Halil Aksakal bir süre daha gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
27 Nisan günü Hatay'da yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kiĢi gözaltına alındı.
1 Mayıs günü, Uğur Mumcu Alanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamaları sonrasında ülkücülerin saldırısına uğrayan ve 15
DTP‟li gözaltına alındı. DTP'liler 2 Mayıs günü gözaltında tutuldukları ġehit Özen Polis Karakolundan serbest
bırakıldı.

Iğdır
DTP Iğdır Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Nuri GüneĢ, “2006 yılı Newroz kutlamalarında yaptığı konuĢma
nedeniyle hakkında açılan soruĢturmada ifade vermediği” gerekçesiyle 11 ġubat günü gözaltına alındı.
DTP Iğdır Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Nuri GüneĢ, 16 ġubat günü hakkında açılan bir soruĢturma kapsamında
yeniden gözaltına alındı.
Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nde 27 Mart gecesi Jandarma tarafından evlerine yapılan baskında, "Silahlı örgüt kurmak" ve
"Ölümle tehdit" iddiasıyla DTP Halfeli Belediye BaĢkan adayı Ömer Aksu ve Belediye Meclis adayları Ahmet Mengi,
YaĢar Parin ile DTP üyeleri Zeki Araslı ve Mehmet Karadağ gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü, “Ağrı ve Amara‟da halka yönelik baskıları kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasında
slogan attıkları ve yürüyüĢ düzenledikleri” gerekçesiyle 10 Nisan günü birçok ev ve iĢyerine baskın düzenledi.
Yapılan ev baskınlarında 11 kiĢi gözaltına alındı.
23 Nisan günü Halfeli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde ev ve iĢyerlerine baskın düzenledi.
Baskınlar sonrasında aralarında belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 17 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 12‟si 24 Nisan günü tutuklandı.
10 Mayıs günü DTP, SDP ve DGH tarafından Deniz GezmiĢ, Hüseyin Ġnan ve Yusuf Aslan'ı anmak amacıyla
düzenlenmek isteyen yürüyüĢe yaklaĢık bin kiĢilik ülkücü bir grup saldırdı. YaklaĢık 30 dakika süren arbedeye
güvenlik güçleri hiçbir müdahalede bulunmazken, arbedenin ardından olaya müdahale ederekanma yapan gruptan
50 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
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7 Haziran günü Tuzluca Ġlçesi'ne bağlı Berixane yaylasına gelen korucular ile yaĢanan gerginlikten sonra 4 yaylacı
gözaltına alındı.
Iğdır'da 25 Haziran sabahı gazete dağıtımı yaptığı esnada gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı
Belkız Öztürk, 18 yaĢından küçük olması nedeniyle Ġl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi'ne götürüldü. Burada
ifadesi alınan Öztürk, daha sonra serbest bırakıldı.
Azadiya Welat Iğdır çalıĢanı Nazlı Sorgün, 27 Haziran günü “hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle” Iğdır'dan
Van'a gelirken gözaltına alındı.
27 Temmuz günü Iğdır'da PKK'nın dağ kadrosuna adam kazandırdıkları gerekçesiyle bir süredir takip edilen bir
aracı durduran polis, DTP Ġl Saymanı Ġsmail Tikit, DTP Üyesi Resul Yılmaz, Tuncer Kaynar ve Vedat Er'i (17)
gözaltına aldı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün sorgulanan DTP üyelerinden Resul Yıldız, Ġsmail Tikit ile taksi
Ģoförü Tuncer Kaynar, Vedat Er ile Halis Er 1 Ağustos günü Iğdır Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Savcılık
tarafından sorgulanan Tikit, Yıldız, Kaynar ile Vedat ve Halis Er tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede yargılanan Vedat ve Halis er serbest bırakılırken, Tikit, Yıldız ve Kaynar 'Örgüt adına silahlı eylemde
bulunmak' iddiasıyla tutuklandı.
9 Aralık günü Iğdır Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekiplerinin DTP il binasına, Azadiya Welat Gazetesi
temsilciliğine ve Iğdır Üniversitesi Öğrenci Derneği ile birçok ev ve iĢyerine düzenlediği eĢ zamanlı baskınlar
sonucu 81 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 58‟i, 13 Aralık günü Savcılığa sevk edidli. 58 kiĢiden 19'u
savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 32 kiĢi ise "Örgüt propagandası yapmak ve devlet malına zarar
vermek" iddiasından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 32
kiĢi tutuklandı.
Haber yapmak amacıyla Iğdır'a giden DĠHA muhabiri Erdoğan Altan, 12 Aralık günü Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler tarafından kaldığı otelde gözaltına alındı.
15 Aralık günü Iğdır'da, “Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” amacıyla 9 Aralık‟ta düzenlenen gösteriye
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan DTP Iğdır Ġl BaĢkanı Ahmet Barbaros, il yönetim üyeleri Mustafa Dağgül,
Emine Yöndem ve Mehmet Anar, DTP Merkez Ġlçe BaĢkanı Tahir Alagöz, Ġl BaĢkan Yardımcısı Hüseyin Adıgüzel
ve belediye Meclis üyesi Mehmet Avcı, emniyetteki sorgularının ardından Savcılığa sevk edildi. Ahmet Barbaros,
Mustafa Dağgül, Emine Yöndem ve Mehmet Anar Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Tahir Alagöz, Hüseyin
Adıgüzel ve Mehmet Avcı, Mahkeme tararından tutuklandı.

Isparta
10 Mayıs günü DTP, SDP ve DGH tarafından Deniz GezmiĢ, Hüseyin Ġnan ve Yusuf Aslan'ı anmak amacıyla
Isparta‟da düzenlenmek istenen yürüyüĢe yaklaĢık bin kiĢilik ülkücü bir grup saldırdı. YaklaĢık 30 dakika süren
arbedeye güvenlik güçleri hiçbir müdahalede bulunmazken, daha sonra saldırıya uğrayan gruptan 50 kiĢiyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı

Ġstanbul
Özgür Radyo çalıĢanı Sinan Gerçek, muhasebecisi Metin Özalp ve Mine Özalp ile Demokrat Radyo Genel Yayın
Koordinatörü Nadiye Gürbüz 4 ġubat günü gözaltına alındı. 7 ġubat günü adliyeye sevkedilen radyoculardan
Nadiye Gürbüz ve Mine Özalp tutuklandı.
9 ġubat günü Küçükçekmece Ġlçesi‟nin Atakent Mahallesi‟nde bulunan evinden gözaltına alınan Bilim Eğitim Estetik
Kültür Sanat AraĢtırmaları Vakfı (BEKSAV) çalıĢanı Sakine Solhasan ile Hakan Çiçek, 11 ġubat günü çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
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TMġ ekipleri tarafından 15 ġubat günü AtaĢehir Ġlçesi 1 Mayıs ile Ferhat PaĢa mahallelerinde yapılan baskınlarda
Veysel Emektar, BektaĢ Aksoy, Cemal ÖzbarıĢ ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
15 ġubat günü Beyoğlu Ġlçesi‟nde düzenlenen yürüyüĢe yapılan müdahale sonucu 58 kiĢi gözaltına alındı.
15 ġubat günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, Y.A. (17), M.D. (14) ve Ġ.Ö. (16) isimli çocuklar DTP‟nin seçim
bürosunun açılıĢının ardından gözaltına alındılar.
Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım ĠĢçileri (Limter-ĠĢ) Sendikası Genel Sekreteri ve Birlikte BaĢarabiliriz
Platformu‟nun Ġstanbul‟un Tuzla Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkan adayı Kanber Saygılı 17 ġubat günü gözaltına alındı.
Demokrasi Derneği (DEM-DER) Yöneticisi BeĢir Baran 20 ġubat günü Küçükçekmece Ġlçesinde TMġ polis
ekiplerinin sabah saat 05:00‟te düzenlediği ev baskınında gözaltına alındı.
Ġstanbul BarıĢ Anneleri aktivisti Sakine Güven (55) 20 ġubat günü evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı.
DTP Sultangazi Ġlçe BaĢkanı Ġsmail AdamıĢ, hakkında tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle 2 Mart günü
tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.
Atılım Gazetesi‟nin çalıĢanı Sonnur Sağlamer,
hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 4 Mart
günü GüneĢ Ajans önünden TMġ‟ye bağlı polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ġstanbul'un Esenler Ġlçesi'nde 5 Mart günü, Azadiya
Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yapan Salih
Yıldız, dağıtım yaptığı sırada polisler tarafından
gözaltına alınarak Üçyüzlü Karakolu'na götürüldü.
10 Mart günü Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Hatay, Mersin
ve Adana‟da güvenlik güçleri, ESP, SGD, EKD
üyelerinin; Atılım Gazetesi, GüneĢ Ajans, Bilim,
Eğitim, Estetik, Kültür, Sanat AraĢtırmaları Vakfı
çalıĢanlarının ve yöneticilerinin evlerine düzenlediği
eĢzamanlı baskında 42 kiĢi gözaltına alındı.
Ġstanbul‟da gözaltına alınanlardan Atılım Gazetesi
Editörü Figen Yüksekdağ, ESP üyeleri Hasan Çağın,
Ġrfan Gerçek, Hatice Aydemir ve Sevilay AteĢçi akĢam
saatlerinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 42
kiĢiden 15‟i, 12 ve 13 Mart 2009‟da tutuklandı.
Havali Mengi isimli kiĢi, 18 Mart günü ESP‟nin
Taksim'de bulunan Merkezi Seçim Bürosu çıkıĢında
gözaltına alındı. Mengi, Adana'ya sevk edilmek üzere
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü.

Atalay: Polise kimlik sormaya engel yok
Türkiye sık sık polisler ile vatandaşlar arasında
„kimlik sorma‟ vakalarına sahne olurken İçişleri
Bakanı Beşir Atalay, “Vatandaşlarımızın kolluk
görevlileriyle muhatap olmaları halinde kendilerine
kimliklerini sormaya engel bir durum söz konusu
değildir” dedi.
DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, İstanbul
Avcılar‟da bir grup şahsın polis kıyafetiyle bir
kadını
kaçırarak
tecavüz
ettikleri
olayı
anımsatarak, İçişleri Bakanı Beşir Atalay‟a
“Vatandaşın polise kimlik sorma hakkı nasıl
güvence altına alınacaktır?” sorusunu yöneltmişti.
Atalay Tuncel‟in soru önergesine şu yanıtı verdi:
“Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği‟nin 28‟inci
maddesine göre üst ve eşya aramasının icrası
sırasında kolluk görevlilerinin kendilerini ispatlayan
kimliklerini
göstermeleri
zorunluluk
olarak
öngörülmüştür.
Vatandaşlarımızın
kolluk
görevlileriyle muhatap olmaları halinde kendilerine
kimliklerini sormaya engel bir durum söz konusu
değildir.”

15 Mart günü MHP‟nin Ġstanbul‟da Çağlayan Meydanı‟nda düzenlediği miting sonrasında dönüĢ yolunda mitinge
katılanlarla Okmeydanı Semti‟nde oturanlar arasında çatıĢma çıktı. Miting katılımcıları ile Nurtepe Mahallesi‟nde
bulunan vatanadaĢların arasında çıkan olaylara silah, biber gazı ve panzerlerle müdahale eden kolluk güçleri 18
kiĢiyi gözaltına aldı.
16 Mart günü Ġstanbul‟da, Dünya Su Forumu‟nu protesto için forumun yapıldığı Sütlüce Kongre ve Kültür
Merkezi‟ne yürümek isteyen “Suyun TicarileĢtirilmesine Hayır Platformu”na polis ekipleri plastik mermi, cop, biber
gazı ve basınçlı suyla müdahale ederek 17 kiĢiyi gözaltına aldı.
20 Mart günü Ġstanbul‟un Sarıgazi Ġlçesi‟ndeki Mehmetçik Lisesi‟nde öğrencilerin yaptığı kutlamaya jandarma
ekipleri müdahale ederek 5 öğrenciyi gözaltına aldı.
21 Mart günü Ġstanbul‟da KazlıçeĢme Meydanı‟nda yapılan Newroz kutlamasının ardından dağılan kalabalığa
müdahale eden polis ekipleri bir kiĢiyi gözaltına aldı.
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Ġstanbul‟da 21 Mart günü gerçekleĢtirilen “Newroz Kutlaması”nın ardından gözaltına alınan 15 çocuk 22 Mart günü
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ġstanbul KazlıçeĢme'de 21 Mart günü gerçekleĢtirilen “Newroz Kutlaması”nın ardından
taĢıdıkları iddiasıyla 3'ü kadın 11 kiĢi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 23
Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 10 kiĢi serbest bırakılırken, Adem
talebiyle 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme Özen'i 'Örgüt propagandası
tutuklayarak Metris Cezaevi'ne gönderdi.

“YasadıĢı pankart”
Mart günü Ġstanbul
Özen tutuklanması
yapmak' iddiasıyla

Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 21 Mart gecesi Bağcılar'da Soğanlı Mahallesi'nde bir eve baskın
düzenledi. Baskında Hasan Tayboğa, Bülent Tayboğa ile eĢi Nurten Tayboğa “PKK'ye yardım etmek” iddiasıyla
gözaltına alındı.
Ġstanbul'da 25 mart günü, Gazi Mahallesi'nde gözaltına alınan Grup Yorum‟un gitaristi Muharrem Cengiz, 2004
yılında hakkında açılan bir davadan dolayı verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine 26 Mart
günü tutuklandı.
Ġstanbul‟da 29 Mart günü, AyĢe Yumlu Yeter'in ortak aday olduğu Bahçelievler'de Kemal Hasoğlu Lisesi'nde sandık
görevlisi olan Emre ve Emrah isimli 2 ESP'li ülkücülerin saldırısına uğradılar. Polis, saldırganlar ile birlikte saldırıya
uğrayan ESP'lileri de gözaltına aldı.
2 Nisan günü Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde, Malik Zengin adlı avukat ile Zengin‟in asistanı Damla TaĢ, polis
otomobiliyle yaptığı kaza sonrasında 8 polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın 6-7 Nisan 2009 tarihleri arasında Türkiye‟ye yaptığı
ziyareti 6 Nisan günü Boğaziçi Köprüsü‟ne Türkçe ve Ġngilizce “BarıĢ için iklimi kurtar” yazılı pankart asarak
protesto eden Greenpeace üyesi 18 kiĢi gözaltına alındı.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için 6
Nisan günü BeĢiktaĢ Ġskele Meydanı‟ndan Cadde kenarında bulunan korkuluklara kendilerini zincirlemek isteyen
ESP üyesi 3 kiĢi, polis tarafından gözaltına alındı.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti 7 Nisan günü Ġstanbul‟da
2 botla Marmara Denizi‟ne açılarak protesto eden Greenpeace üyesi 4 kiĢi deniz polisi tarafından gözaltına alınıp
Balat Polis Merkezi'ne götürüldü.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti 7 Nisan günü Beyoğlu
Ġlçesi‟nde protesto eden SDP üyesi 6 kiĢi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ESP Ġstanbul Temsilcisi Ersin Sedefoğlu, ESP‟nin Beyoğlu Ġlçesi‟nde bulunan 7 Nisan günü bürosunun önünden
gözaltına alındı. Sedefoğlu, 9 Nisan günü tutuklandı.
Ġstanbul Kanarya‟da bulunan Dem-Der‟e 9 Nisan günü polis tarafından yapılan baskın sonrası Dem-Der BaĢkanı
Murat Tunç ve eski BaĢkan Mehmet Aslan gözaltına alındı.
10 Nisan günü Ġstanbul‟da, 2008 yılında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a “oyuncak araba ile suikast
planladıkları” suçlamasıyla “DHKP/C üyesi oldukları” iddia edilen 7 kiĢi gözaltına alındı.
10 Nisan günü Ġstanbul‟da düzenlenen bir basın açıklamasının ardından gözaltına alınan BarıĢ Anneleri aktivisti
Hacer Nar ile DTP Fatih Ġlçe Örgütü BaĢkan Yardımcısı Halil Doğan 12 Nisan günü tutuklandı.
13 Nisan günü Arnavutköy Ġlçesi‟nde baĢlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına plastik
mermilerle müdahale eden kolluk güçleri 15 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler
Ģunlar: Çetin Epli, Bülent Özbey, Saddam Ünal, Ömer YeĢil, Mehmet Olcan ve Kaya Ünal.
Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay, 14 Nisan günü, “eski bir davada ifade vermediği” gerekçesiyle
KurtuluĢ'ta gözaltına alındı.
Asrın Hukuk Bürosu ve Öcalan'ın avukatlarından ġinasi Tur, 14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın
talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon çerçevesinde Sultanahmet'te yoldayken
gözaltına alındı.
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DTP MYK üyeleri Bergüzar Kaygusuz ve Mazlum Tekdal ile Ġstanbul Kürt Enstitüsü BaĢkan Yardımcısı Alaatin
AktaĢ, 14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı
baĢlatılan operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan AktaĢ, “gözaltına alınması gerekenler
listesinde ismi bulunmadığı” için daha sonra serbest bırakıldı.
Ümraniye‟de 14 Nisan günü, Yerel seçimler öncesi Kocatepe Mahallesi‟nde bazı vatandaĢların mevcut binalarına
kaçak katlar çıktığı, bazılarının da kaçak bina inĢa ettiği bilgisi üzerine bu yapılar için yıkım kararı çıkartıldı. Mahalle
halkı yıkıma direnince zabıta ve polislerle çatıĢma çıktı. Çıkan çatıĢma sonucu 6 kiĢi yaralandı.
16 Nisan günü Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde baĢlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına cop,
biber gazı ve plastik mermilerle müdahale eden kolluk güçleri 40 kiĢiyi gözaltına aldı.
Ġstanbul Ümraniye‟de Haziran 2007‟de el bombaları bulunmasıyla baĢlayan Ergenekon soruĢturmasında 13 Nisan
günü 12. dalga operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, BaĢkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mehmet
Haberal, Ġnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Atatürkçü DüĢünce Derneği (ADD) Genel
BaĢkanvekili ve eski Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi‟nin
(OMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk,
Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı, 68‟liler Vakfı Genel Sekreteri Namık Kemal Boya evlerinden
yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. ÇYDD‟de tapılan aramalar sonrasında ise Ģu kiĢiler gözaltına alındı;
ÇYDD Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri avukat Nur Gerçel, Prof. Dr. Filiz Meriçli, Prof. Dr. Cihan Demirci,
Prof. Dr. AyĢe Yüksel, Pendik ġube BaĢkanı ġeyda EĢsiz, Beyoğlu ġube BaĢkanı Oya Adalı, Bakırköy ġube
BaĢkanı Gürsel Alparslan, Kadıköy ġube BaĢkanı Alev Ocaktar, Kartal ġube BaĢkanı Belkıs Bağ, Kağıthane ġube
BaĢkanı Dr. Naci Gürpınar, Tijen Mergen. Gözaltına alınanlardan, Tijen Mergen, ÇYDD yöneticileri Perran
Yorgancıgil, Belkıs Bağ, Nursel Gülter, Oya Ediz, ġükriye Varlık, Gülser Alparslan ve bağıĢçı iĢadamı Ferhat
ġenatalar 15 Nisan günü öğleden sonra mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 31‟i
ise 16 Nisan günü Ġstanbul Adliyesi‟ne getirildi. 17 kiĢi adliyede serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen
BaĢkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski rektörler Prof. Dr. Ferit Bernay, Prof. Dr. Mustafa
Yurkturan, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli öğretim üyesi Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof Dr. Erol Manisalı,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. AyĢe Yüksel, Memleket Sevdalıları Derneği üyesi kimya mühendisi
Ömer Sadun Okyaltırık ve matbaacılıkla uğraĢan Hamdi Gökhan Ecevit tutuklandı. Tutuklanmaları talebiyle
mahkemeye sevk edilen Giresun Üniversitesi Rektörü Osman Mustafa Öztürk, ÇYDD Ġkinci BaĢkanı Prof. Dr. Filiz
Meriçli, DerviĢ Özçelik, Fatma Nur Gerçel ve 68‟liler Birliği Genel Sekreteri avukat Namık Kemal Boya haklarında
haklarında yurtdıĢı yasağı ve adli kontrol kararı alınarak serbest bırakıldı.
18 Nisan günü Ġstanbul Kadıköy'de kimlik kontrolü sırasında “Malatya'daki bir davasında verdiği ifadenin evrakı
savcılığa ulaĢmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Günlük gazetesi editörlerinden RüĢtü Demirkaya, gerekli
evrakın gelmesinin ardından 19 Nisan günü serbest bırakıldı.
DTP'nin gençlik yapılanması olan YDGM‟ye Ġstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kiĢi, 21 Nisan
günü BeĢiktaĢ'ta bulunan Ġstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren DTP'liler, tutuklanma talebiyle 10.
Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Mustafa Doğrul, Cafer Yıldız, ġeyma Güzel, Cihat Dursun ve
Emrullah Çelik'i serbest bırakılmasına, Pakize UkĢul, Celal Ablak, Berat Birtek, Deniz Demir, Tuncer Bağ, Faruk
Karaaslan ve Önder Akar'ı 'YasadıĢı örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.
29 Nisan günü Ġstanbul‟un Taksim Meydanı‟nda bulunan tramvay durağına çıkan ve çevrede bulunanları 1 Mayıs
ĠĢçi Bayramı kutlamalarına çağıran SGD üyesi Esmagül Albay ve Yücel Ozan polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ozan ve Albay ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
27 Nisan 2009‟da Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟ne bağlı Bostancı Semti‟nde Devrimci Karargâh Örgütü‟nün militanı
Orhan Yılmazkaya‟nın Emniyet Amiri Semih Balaban‟ın ve olay yerinde bulunan Mazlum ġeker‟in ölümüyle
sonuçlanan ev baskını sonrasında, Devrimci Karargâh Örgütü‟ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 kiĢi
gözaltına alındı. Gözaltında alınan 40 kiĢiden 19‟u, 29 ve 30 Nisan günlerinde çıkarıldıkları Ġstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
1 Mayıs 1978‟de Takim Meydanı‟nın iĢçilere yasaklanmasının ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı‟nda yapılan
ilk kutlamalarla ilgili açıklama yapan Ġstanbul Valisi Muammer Güler, 108 kiĢinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanların tamamı iĢlemlerinin ardından 2 Mayıs günü serbest bırakıldı.
Türkiye Gerçeği Dergisi‟nin Yazı ĠĢleri Müdürü Selda BaĢusta, 5 Mayıs günü derginin bürosundan gözaltına alındı.
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6 Mayıs Günü Ġstanbul AtaĢehir‟de, Bostancı'da polisle girdiği çatıĢmada hayatını kaybeden Devrimci Karargah
üyesi Orhan Yılmazkaya için AtaĢehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3001 Caddesi'nde düzenlenen yürüyüĢe polis
tarafından müdahale edildi. Müdahale sonrası 2 kiĢi gözaltına alındı.
12 Mayıs günü Ġstanbul‟da, baĢka bir Ģirkete ait olan hacizli mallarının Hayat Tv ve Evrensel gazetesinde
bulunduğu iddiasıyla binaya zorla girmeye çalıĢan polise engel olmaya çalıĢan Evrensel Gazetesi Haber Merkezi
ġefi ġahin Doğan ve Hayat Tv kameramanı Semra Sevgi Koç polis tarafından gözaltına alınarak Feriköy Polis
Karakolu'na götürüldü.
13 Mayıs günü Ġstanbul'un 6 ayrı ilçesinde yapılan ev baskınlarında 15 kiĢi gözaltına alındı
17 Mayıs günü Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde “Mayıs ġehitleri” anma etkinliğinin ardından
gerçekleĢtirilen molotofkokteyli eyleme çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında Adem Atay ve ismi
öğrenilemeyen 4 kiĢi “eylemci oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Özgür Demokratik Alevi Hareketi (ÖDAH) Sultangazi Ġlçe Temsilcisi Ġmam Balveren 17 Mayıs günü iĢyerinde
“pankart bulundurduğu” gerekçesi ile ypaılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Ġstanbul Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde 20 Mayıs günü yasadıĢı bir eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alınan Sami Çiftçi ve Sedat Oran, 22 Mayıs günü sevk edildikleri BeĢiktaĢ 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklandı.
Ġstanbul Güngören'de 28 Mayıs günü, bir tekstil atölyesine yapılan polis baskınında, atölye çalıĢanı ve DTP üyesi
ġenol Kadacı, gözaltına alındı.
ESP, Gözaltında Kayıplar Haftası etkinlikleri kapsamında 30 Mayıs günü Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Kemeri
üzerine pankart astı. “Kaybedenler yargılansın” yazılı pankartı açan iki ESP'li gözaltına alındı.
2 Haziran günü Ġstanbul'da, ulaĢıma yapılan zammı protesto etmek amacıyla Taksim Tramvay Durağı'nda bir araya
gelerek Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi'ne (ĠBB) bisikletle gitmek isteyen Halkevleri üyelerini polis “YürüyüĢünüz
kanuni değildir” gerekçesiyle engellendi. Yürümekte ısrar eden eylemciler ve polis arasından kısa süreli yaĢanan
arbedenin ardından Halkevi üyeleri oturma eylemi yaptı. YaklaĢık 1 saat sonra, eyleme katılmadığı halde çevreden
destek verenlerden Mehmet TokuĢ adlı emekli bir vatandaĢın 'Ben sizinleyim ve yürümek istiyorum' demesi üzerine
yürüyüĢe geçen eylemcilere polis sert müdahalede bulundu ve 36 kiĢiyi gözaltına aldı.
Mehmet Sal isimli kiĢi, 2 Haziran günü GaziosmanpaĢa'da yolda yürürken yanına yaklaĢan sivil araçtan inen ve
polis oldukları iddia edilen kiĢiler tarafından araca zorla bindirilerek gözaltına alındı.
2 Haziran günü Ġstanbul‟un Sultanbeyli Ġlçesi‟nde baĢlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına
plastik mermilerle müdahale eden kolluk güçleri 17 kiĢiyi gözaltına aldı.
3 Haziran günü Ġstanbul‟da Eğitim Sen'in Toplu ĠĢ SözleĢmesi talebiyle Ankara'da yapılacak yürüyüĢe katılan
arkadaĢlarını uğurlamak için Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yürümek isteyen KESK
üyelerine küfür ve hakaret eden kiĢiye doğru yürüyen üç Eğitim-Sen üyesi polis tarafından gözaltına alındı.
4 Haziran günü Ġstanbul‟un Üsküdar Ġlçesi‟nde, baber merkezinin “UyuĢturucu madde kullanan Ģahıs” ihbarı üzerine
belirtilen adrese giden Üsküdar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı 4 polis memuru, Selami Dinç ile olay yerine gelen
Harun ve Yusuf kardeĢleri döverek gözaltına aldı. Polis, gece HaydarpaĢa Numune Hastanesi`ne getirdiği Selami
Dinç‟in durumunu gazetecilere anlatmak için hastaneden çıkmaya çalıĢması üzerine Dinç`in konuĢmasını ve
gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıĢtı. Bunun üzerine Dinç`in yakınları, polis ve güvenlik görevlileri
arasında arbede yaĢandı. Bu arbede sırasında ise Dinç`in yakınlarından 2 kiĢi daha mukavemet gerekçesiyle
gözaltına alındı.
6 Haziran günü DTP Esenler Ġlçe Örgütüne yapılan baskında, parti binasında bulunan DTP Üyesi Murat Olgun
gözaltına alınarak Esenler Ġlçe Karakolu'na götürüldü.)
Ergenekon soruĢturması kapsamında çeĢitli illerde gözaltına alınan 7 kiĢi 8 Haziran sabahı Ġstanbul Adliyesi'ne
sevk edildi. 4 askeri memur ve 2 muvazzaf asker savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Ergenekon
sanıklarından Levent GöktaĢ'ın avukatı Serdar Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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9 Haziran günü Ġstanbul‟un Esenyurt Ġlçesi‟nde bir tekstil fabrikasında iĢverenlerin iĢçilere saldırmasını protesto
eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDSP üyesi 4 kiĢi, 10 Hazirangünü “görevli memura
görevini yaptırmamak için direndikleri” gerekçesiyle Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
11 Haziran günü Ġstanbul‟da, bir grup öğrencinin Boğaziçi Köprüsü'nde zincirli eylem yaptığı yönünde polis
telsizinden anons geçmesi üzerine bölgeye hareket eden Cihan Haber Ajansı (CĠHAN) muhabiri Uğur Öztürk ve
kameraman Muharrem Özder polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Gazeteciler aynı gün serbest
bırakıldı.)
14 Haziran günü Ġstanbul‟da, küresel ekonomik krizi ve iĢveren örgütlerinin “eve kapanmayın pazara çıkın tüketin”
önerisini protesto etmek isteyen Halkevleri Ġstanbul ġubesi üyelerinin bir alıĢveriĢ merkezinde yatıkları basın
açıklaması sonrası bir süpermarkette kasa önünde bekleyerek ödeme yapmayarak beklemek istemelerine polis
ekipleri ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonucu 12 kiĢi darp edilerek gözaltına alındı.
21 Haziran günü Ġstanbul‟un Beylikdüzü Ġlçesi‟nde, araçları polislerce durdurulan Ġsmail Edemen, Muhammed
Kömürcü, Velit Yiğit ve soy adı öğrenilemeyen Tunay adlı 4 travesti polislerce dövülerek gözaltına alındı.
Eminönü'de Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat'ı dağıttığı esnada polis tarafından kimlik kontrolü ardından
gözaltına alınan Yusuf Dayan 27 Haziran günü savcılığa çıkarıldı. Sultanahmet Adliyesi'nde savcılığa çıkarılıp
ifadesi alınan Dayan serbest bırakılırken, abone formları, adresler ve telefonu ise teslim edilmedi. Bu arada
savcının Dayan'a 'Bu iĢi yapma baĢka iĢ yap' Ģeklinde telkinde bulunduğu öğrenildi.
Ġstanbul'da Ümraniye'de 1 Temmuz günü yolda yürürken polisler tarafından durdurularak gözaltına alınan YDG-M
Üyesi Ferat Çetiner, 3 Temmuz günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
YDG-M Üyesi Enes Baykal 2 Temmuz günü gözaltına alındı.
Yeni ġafak Gazetesi Yazarı Salih Tuna, 9 Temmuz günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi‟nde oğlunu gezdirmek için ġehit
Tevfik Fikret Karakolu‟nun yanında polis memurları tarafından “karakola 10 metere kala durduğu” gerekçesiyle
gözaltına alındı. Tuna, alkol ve sağlık muayenesinden geçirildikten sonra gece 23.00 sularında serbest bırakıldı.
18 Temmuz günü Ġstanbul‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın konvoyunun geçiĢi sırasında Unirock
Festivali‟ndeyken “metalci selamı” yapan Rıfat Emrah Altınyağ, Yusuf ġengül, Murat Uğurlu, Ġlhan Sözel ve Ġdil
Tekin, BaĢbakanlık korumalarının talimatıyla “devlet büyüğüne saygısızlık” suçu iĢledikleri gerekçesiyle gözaltına
alındı. saat karakolda tutulduktan sonra ġiĢli Cumhuriyet Savcılığı‟nca serbest bırakıldı. Polislerin gözaltı süresince
gençleri kelepçelediği ve gençlere disko ve Türk sanat müziği dinlettiği ileri sürüldü.
20 Temmuz günü, BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi ve YAKAY DER üyelerinin “KCK'nin 1 Eylül'e kadar uzattığı
çatıĢmasızlık kararına devletin cevap vermesi ve Kürt sorununda barıĢçıl çözümün geliĢtirilmesi” talebiyle AKP
AtaĢehir ilçe örgütünü iĢgal eylemine destek veren Mehmet Ayyılmaz ve Mazlum Özağar, eylemin ardından
gözaltına alındı.
Endonezya'da yasal bir parti konumunda bulunan Hizbul-Tahrir'in davetlisi olarak katıldığı konferanstan dönen
MAZLUMDER eski Genel BaĢkanı ġeyhmus Ülek, 24 Temmuz günü Hizbul-Tahrir örgütüne yönelik gerçekleĢtirilen
operasyon kapsamında Atatürk Havaalanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.
25 Temmuz günü Ġstanbul‟da, The Marmara Oteli‟nde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurulu ÇalıĢtayı‟nı izleyen
öğrenci Fatih Usta‟nın "Bize söz hakkı vermiyorsunuz" diye bağırması üzerine içeri giren 2 sivil polis Fatih Usta ve
Emre Öztürk‟ü ağızlarını kapatarak gözaltına aldı. Otel önünde toplanan Genç-Sen ve öğrenci kolektiflerine üye
öğrencilere de müdahale eden polis 11 öğrenciyi gözaltına aldı.
23 ilde eĢzamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Hizb-ut Tahrir örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Ġstanbul'da
gözaltına alınan 18 kiĢiden 1‟i 28 Temmuz günü Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17'si tutuklanma talebiyle
Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme 6 kiĢiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken
11'i hakkında tutuklama kararı verdi.
29 Temmuz günü Ġstanbul'un Gazi ve Okmeydanı semtlerinde Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube
ekipleri tarafından yapılan ev baskınlarıyla 8 kiĢi gözaltına alındı. 2 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri
alınan 8 kiĢi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 6 kiĢi hakkında 'Örgüt üyesi olmak' iddiasıyla
tutuklama kararı verirken 2 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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5 Ağustos günü gittiği Esenler Üçyüzlü Karakolu'nda eski bir davasında ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına
alınan DTP Esenler eski Ġlçe BaĢkanı Faysal TaĢ Bakırköy Adliyesi'nde yapılan iĢlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.
Ulusal Kanal'ın yöneticilerinden Teoman Alili 13 Ağustos günü Ergenekon soruĢturmasını yürüten Cumhuriyet
Savcılarının talimatı doğrultusunda evinde gözaltına alındı.
14 Ağustos günü Kartal Soğanlık Mahallesi'nde ikamet eden DTP üyeleri Hüseyin Tunç, Metin Gülgül ve Veysi
Sevina ile AtaĢehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden 4 kiĢi evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına
alındı.
20 Ağustos günü Küçükçekmece Ġlçesi'nde, Ġkitelli Mahallesi'nde TMġ ekipleri tarafından evlerine düzenlenen
baskın sonucu DTP üyesi Mirza Aydın (27) ve Sadık Balbal (25) gözaltına alındı.
Ġstanbul‟da ĠĢçi Köylü Gazetesi‟nin Kartal Bürosu çalıĢanı Suzan Zengin ile gazetenin okuru Gökhan Sarıtoprak 28
Ağustos günü gözaltına alındı.
7 Eylül günü Ġstanbul'da, TMġ ekiplerinin, Atılım Gazetesi ve BEKSAV çalıĢanlarıyla, ESP ve SGD üyelerinin
Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Tunceli‟de bulunan evlerine ve bu kurumların
bürolarına düzenlediği baskınlar çerçevesinde, Atılım Gazetesi, BEKSAV çalıĢanları, ESP ve SGD üyelerinin
evlerine ve bu kurumların bürolarına düzenlenen baskınlarda Hacı Orman, Figen Yüksekdağ, Tuncay Mat, ÇağdaĢ
Küçükbattal, Murat Güner, Fatma Saygılı, Hayriye Çiçek, Volkan Gedik, Selim Sezer, Ayhan Namoğlu, Fırat
Çağlar, Bilal Çınar, Erkan Salduz, Serkan Tosun ve Hakkı Tosun gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Tuncay
Mat, ÇağdaĢ Küçükbattal, Fırat Çağlar, Hasan Çağın, Hakkı Tosun, Volkan Gedik ve 6 kiĢi, Sarıgazi Ġlçesi‟ne bağlı
Gazi Mahallesi‟nde “baz istasyonlarına karĢı eylem düzenleyerek yasadıĢı örgüt adına eylem yaptıkları”
suçlamasıyla 11 Eylül günü tutuklandı.
ESP Ġstanbul Temsilcisi AyĢe Yumli Yeter 7 Eylül günü akĢam saatlerinde ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nden gözaltına
alındı. AyĢe Yumli Yeter‟i gözaltına almak isteyen polis ekiplerinin ĠHD‟ye girebilmek için özel izin çıkarttığı
öğrenildi.
27 Eylül günü Ġstanbul‟da, 6–7 Ekim 2009‟da yapılması düĢünülen IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto
eden gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kiĢiyi gözaltına aldı.
29 Eylül günü Ġstanbul‟da kanser hastası hükümlü Güler Zere‟nin tedavi edilmesi için tahliye edilmesi amacıyla
Galata Kulesi‟ne pankart asan TAYAD üyesi 4 kiĢi gözaltına alındı.
30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde Ġstanbul'da yapılan operasyonlarda, “Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları”
iddiası ile 9 kiĢi gözaltına alındı.
Ġstanbul‟da düzenlenecek olan IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde 1 Ekim günü Bilgi Üniversitesi‟nde
üniversite öğrencileriyle bir araya gelen IMF BaĢkanı Dominique Strauss-Kahn‟ı Bilgi Üniversitesi‟nin önünde
protesto eden gruba polis ekipleri coplarla müdahale ederek 19 kiĢiyi gözaltına aldı.
1 Ekim günü Bilgi Üniversitesi‟nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen IMF BaĢkanı Dominique Strauss-Kahn‟a
ayakkabısını atarak IMF BaĢkanı‟nı protesto eden Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Birgün Gazetesi Editörü S.
Selçuk Özbek ile salonda pankart açmak isteyen Zeynep Çatalkaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların akĢam saatlerinde serbest bırakıldı.
1 Ekim günü, IMF ve Dünya Bankası‟nı protesto etmek için AKP ġili Ġlçe binasını iĢgal ederek binanın penceresine
pankart asan SGD üyesi 3 kiĢi gözaltına alındı.
Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde bağlı Bostancı Semti‟nde bir eve 27 Nisan 2009‟da düzenlenen baskında Orhan
Yılmazkaya‟nın öldürülmesinin ardından Devrimci Karargâh Örgütü‟ne yönelik düzenlenen operasyonlarda
“Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan 14 kiĢi ve serbest bırakılan 3 kiĢi hakkında
hazırlanan iddianame, Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 30 Eylül günü 4 ilde
eĢzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kiĢiden, UlaĢ Erdoğan, YaĢar Kaygın, Onur Sarıefe,
Cenk Büyükkahraman, Volkan Karakoç, Murat Akıncılar, Gökhan Aydın ve BarıĢ Kaygın 3 Ekim günü “yasadıĢı
örgüt yöneticiliği ve üyeliği” suçlamalarıyla tutuklandı.
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Ġstanbul‟da 6 Ekim 2009‟da baĢlayan ve 7 Ekim 2009‟da biten IMF ve Dünya Bankası toplantıları sırasında 22‟sinin
18 yaĢından küçük 103 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 103 kiĢiden 14‟ü 7 Ekim günü Adliyeye sevk edildi.
kiĢiden Murat Duru ve Emre Genç tutuklandı.
Alibeyköy Ġlçesi‟nde 7 Ekim günü, Tunceliler Derneği BaĢkanı Mesut Gerçek, ESP üyesi Tolga Arı ve Ġrfan Gerçek
kar maskeli polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi, 11 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Mesut
Gerçek Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Tolga Arı ile Ġrfan Gerçek tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı
bulunması nedeniyle avukatların, Tolga Arı ve Ġrfan Gerçek‟in tutuklanma gerekçesini öğrenemediği bildirildi
13 Ekim günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, Osmangazi Mahallesi‟nde gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını
protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonucunda bir
çocuğun yaralandığı, 23 kiĢi gözaltına alındı.
Küçükçekmece Ġlçesi‟nde 15 Ekim günü gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı Ġhsan SilmiĢ, “hakkında
verilen kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.
22 Ekim günü Ġstanbul Esenler'de bildiri dağıtan ESP üyeleri Gökben Keskin ve Yılmaz Selçuk, gözaltına alınarak
Üçyüzlü Polis Karakolu‟na götürüldü.
23 Ekim günü Diyarbakır ve Ġstanbul'da düzenlenen eĢ zamanlı operasyonlarda, “PKK'ye destek verdikleri
iddiasıyla” Ġstanbul'da 2 kiĢi gözaltına alındı.
Ġstanbu Avcılar'da 8 Kasım günü, kimlik kontrolü için durdurmak istedikleri Önleyici Hizmetler Amirliği'nde görevli
polislerden kaçarken ateĢ ettikleri iddiasıyla vurularak yakalanan Özkan Gerçek ile Ömer Adıgüzel, 12 Kasım günü
sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
9 Kasım günü Ġstanbul‟da, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyasının afiĢlerini Okmeydanı Semti‟nde asan
Gençlik Federasyonu üyesi 6 kiĢi gözaltına alınarak Feriköy Karakolu‟na götürüldü.
11 Kasım günü BaĢakĢehir Ġlçesi‟nde, Güvercintepe mahallesinde polis sabah saatlerinde DTP üyelerinin evlerine
baskın düzenlendi. Baskında DTP üyeleri Cesim Kınalı, Ġzzet Kınalı, Murat Açıkalın, Kenan Beyhan, Ġbrahim Tarın
ve isimi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
Ġstanbul‟da 1 Mayıs 2009‟daki ĠĢçi Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen olaylarda yer aldıkları iddiasıyla,
bir araĢtırma görevlisi ile iki üniversite öğrencisi 16 Kasım günü tutuklandı. (ntvmsnbc.com-16.11.09)
2 Aralık günü Ġstanbul‟da, Okmeydanı Demokrasi ve Kültürevi‟ne baskın düzenleyen polis ekipleri, “yasadıĢı eylem
yapacakları” iddiasıyla 12‟si çocuk 19 kiĢiyi gözaltına aldı.
2 Aralık günü Ġstanbul‟da, DTP‟nin Esenler Ġlçe Örgütü‟ne baskın düzenleyen TMġ ekipleri 1 kiĢiyi gözaltına aldı.
Ġstanbul‟da 5 Aralık 2009‟da gözaltına alınan 15 kiĢiden DTP Esenler Ġlçe BaĢkanı Yılmaz Dursun‟un da bulunduğu
10 kiĢi Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Aralık günü tutuklandı.
7 Aralık günü Ġstanbul‟da, “Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koĢullarının ağırlaĢtırılmasına iliĢkin gerçekleĢen protesto
gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla 24 saat içinde Ġstanbul'un çeĢitli ilçelerinde aralarında çocuk ve yaralıların da
bulunduğu toplam 114 kiĢi gözaltına alındı.
7 Aralık günü Ġstanbul‟da, DĠSK‟e bağlı Nakliyat-ĠĢ Sendikası‟na ve üyelerinin evlerine polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskınlarında 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilenler Ģunlar; Nakliyat-ĠĢ Genel
BaĢkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Genel Merkez Sekreteri Aziz Cengiz, Malî Daire BaĢkanı Rıza Ballı,
Örgütlenme Daire BaĢkanı Abdullah Menek, Eğitim Daire BaĢkanı Abuzer Aslan, Ġstanbul ġubesi BaĢkanı Nurettin
GümüĢ, Ġstanbul ġubesi Sekreteri Hacı AltaĢ, Gebze ġubesi BaĢkanı Erdal Kopal, Konya Temsilcisi Ali Özçelik,
sendika üyeleri Erkan Erçel ile Cihangir Ceylan. Gözaltına alınan 14 Nakliyat-ĠĢ üyesi ve yöneticisinden 10‟u “bir ve
birden fazla kiĢinin çalıĢma hürriyetini engelledikleri” gerekçesiyle 10 Aralık günü tutuklandı.
10 Aralık günü Ġstanbul'da, “çeĢitli tarihlerde molotofkokteyli atılması ve izinsiz gösteri yapılması olaylarına
karıĢtıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 27 kiĢi 5'i, Savcılık sorgularından sonra serbest bırakılırken, 22'si sevk
edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.
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BDSP çalıĢanı Ali Haydar Karaçam, 10 Aralık günü BaĢakĢehir Ġlçesi‟nde yolda yürürken sivil polis ekibi tarafından
gözaltına alındığını, öldürülmekle tehdit edildiğini ve dövüldüğünü 7 saat sonra ise hakkında iĢlem yapılmadan
serbest bırakıldığını belirtti.
Bahçelievler Ġlçesi Yenibosna semtinde 12 Aralık günü yapılan gösterinin ardından polisin kimlik kontrolü sırasında
Ģüpheli Ģahıs oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.M (15) ve M.D. (12) Kocasinan Polis Karakolu Çocuk
ġubesi'ne götürüldü. Çocukların, avukatları olmadan kimlik tespitleri yapılırken, 14 Aralık günü Ġstanbul Adliyesi'ne
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen çocuklardan S.D, 'Örgüt
propagandası yapmak ve izinsiz gösteri düzenlemek' iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme M.D'ye ise yurt dıĢı yasağının
da içinde yer aldığı denetimli serbestlik Ģartı getirerek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Beyoğlu Ġlçesi‟ne bağlı Dolapdere Semti‟nde 13 Aralık günü, DTP‟nin kapatılması nedeniyle DTP il binasının
önünde protesto gösterisi düzenleyen gruba düzenlenen saldırıda ayağından vurulan DTP‟li ġevket Arslan ile onu
hastaneye götüren Nuredin D. fotoğrafa dayanılarak “terör örgütüne üye olmak ve mala zarar”dan 15 Aralık günü
tutuklandı. Saldırıyı düzenleyen silahlı üç kiĢi ise serbest bırakıldı. Aslan'ın avukatı Hasari Yenice, müvekkilinin
olaydan sonra bilgisine baĢvurulmak üzere karakola götürüldüğü ancak sonradan bu bilgi alma durumunun
gözaltına dönüĢtüğünü belirtti. Tutuklamanın delillerin karatılır olması durumunda baĢvurulabilecek bir tedbir
olduğunu söyleyen Yenice, “Ortada delillerin karatılması gibi durum yok. Müvekkilimin kaçma Ģüphesi de yok.
Bıraksalardı en fazla hastaneye kadar gidebilirdi” dedi.(DĠHA-17.12.09)
13 Aralık günü Ġstanbul‟un Merter Bölgesi‟nde, gece arkadaĢını ziyarete giden Irmak adlı travesti, evine gitmek için
taksi beklerken dövülerek gözaltına alındı. Irmak, 14 Aralık günü, “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” ve
“kamu malına zarar verdiği” iddiasıyla hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Sultanbeyli'de 14 Aralık günü “YasadıĢı gösterilere katılmak” iddiasıyla gözaltına alınan 15 kiĢi Savcılık ifadelerinin
ardından 15 Aralık günü tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 15 kiĢiden 4'ünün
tutuklanmasına karar verdi.
15 Aralık günü Ġstanbul‟da, DTP‟nin kapatılmasının ardından yapılan protesto gösterılerınde çıkan olaylarda
gözaltına alınan 4 kiĢi tutuklandı.
KESK ve Kamu-Sen‟in 25 Kasım 2009‟da gerçekleĢtirdiği bir günlük iĢ bırakma eyleminin ardından görevden alınan
TCDD çalıĢanı 16 kiĢinin görevlerine iade edilmesi için Ġstanbul‟da HaydarpaĢa Garı‟nda 16 Aralık günü baĢlatılan
eyleme müdahale eden polis ekipleri 5 sendika üyesi iĢçiyi gözaltına aldı.
Avcılar Ġlçesi‟nde 20 Aralık günü, BDSP üyesi Ali Haydar Karaçam ile Tarık Alıcı “izinsiz bildiri dağıttıkları”
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sultangazi Ġlçesi‟nde 20 Aralık günü düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11
çocuk, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadıĢı gösteriye katıldıkları” iddiasıyla 22 Aralık günü
tutuklandı.
23 Aralık günü Ġstanbul‟da, Marmara Üniversitesi‟ne bağlı ĠletiĢim Fakültesi‟nde karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında
yaĢanan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan beĢ öğrenciden 3‟ü gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi‟nde 24 Aralık günü gerçekleĢtirilen “BarıĢ için Vicdanî Retçiler Kurultayı”na giderken KabataĢ
Vapur Ġskelesi‟nde gözaltına alınan vicdanî retçi Enver Aydemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından aynı gün
tutuklanarak Maltepe Askerî Cezaevi‟ne gönderildi.

Ġzmir
11 ġubat günü "hakkında toplatma kararı bulunan yayınları arama" gerekçesiyle DTP Ġzmir il binasına baskın
düzenleyen polis ekipleri arama sonrası DTP Ġzmir Ġl BaĢkanvekili Yusuf Kaya ile Ġzmir MKM Yöneticisi Veysi
GüneĢ'i gözaltına aldı.
16 ġubat günü Ġzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından Menemen ve Mevlana
semtlerinde gerçekleĢtirilen ev baskınları sonucunda 5'i üniversite öğrencisi 18 kiĢi gözaltına alındı.
Ġzmir‟in Menemen Ġlçesi‟ne bağlı Asarlık Beldesi‟nde gözaltına alınan 10 kiĢiden 8‟i “kamu malına zarar verdikleri”
gerekçesiyle 17 ġubat günü tutuklandı.
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Ġzmir Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 8 kiĢiden
Z.S., “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 18 ġubat günü tutuklandı.
Ġzmir‟in Menemen Ġlçesi‟nde 15 ġubat 2009‟da yapılan protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan
Ġ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” ve “kamu malına zarar verdiği”
suçlamalarıyla 21 ġubat günü tutuklandı.
Menemen‟de gözaltına alınan DTP Seçim Komisyonu üyesi Aslan Ġlhan, “kamu malına zarar verdiği” iddiasıyla 27
ġubat günü tutuklandı.
Ġzmir‟in Menemen Ġlçesi‟nin YahĢili Köyü‟nde gözaltına alınan 12 kiĢiden 4‟ü “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 13
Mart günü tutuklandı.
19 Mart günü Ġzmir‟de Ege Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği kutlama sonrasında 2 öğrenci polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci, 21 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla
tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi‟ne gönderildi.
Menemen ilçesi Yenimahalle'de Newroz kutlamalarına katılan Mehmet ġaki (24) adlı kiĢi, kutlama dönüĢünde
Menemen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gözaltına alındı. (Gündem-23.03.09)
Ġzmir'de 28 Mart günü gözaltına alınan ESP Temsilcisi Hatice Aydemir 30 Mart günü tutuklandı.
Ġzmir'in Konak Ġlçesi'nde 6 Nisan günü, üzerlerine Dev-Genç yazan tiĢörtler giyen 4 kiĢi, Amerika BirleĢik Devletleri
BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için kendilerini tarihi Saat Kulesi'ne
zincirledi. Polis, protestocu 4 kiĢinin yanısıra, Konak Meydanı'nda eylemcilerle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle
2 kiĢiyi gözaltına aldı.
9 Nisan günü Konak Ġlçesi‟nde, Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Nezir Çelik, dergi dağıtımı yaptığı sırada “yasak yayın
bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
9 Nisan günü Urla Ġlçesi‟ne bağlı Bademler Köyü‟nde, Hüseyin Altan, Mustafa ġen, Hıdır Boz ve Hasan Sarıgül
isimli kiĢiler jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ġzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri, 14 Nisan günü Konak'a bağlı Kadifekale
Semti'nde ev baskını gerçekleĢtirildi. Baskında Ġbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi patlayıcı madde
bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Ġzmir Emniyet Müdürlüğü TMġ polisleri tarafından 17 Nisan günü düzenlenen operasyonda 29 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Ege Üniversitesi öğrencisi Sami KarataĢ, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ġeyhmus
DeliktaĢ, ġeyhmus Demirel ve Baver Kılıçoğlu ile CüneĢt Çelik ve Özcan Sabuncuoğlu adlı 6 kiĢi 19 Nisan günü
savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında Ġzmir MKM BaĢkanı Veysi GüneĢ'in de bulunduğu 23 kiĢi ise
tutuklanmaları talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi.
Ġzmir Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri, 23 Nisan günü Menemen'in Ulukent Mahallesi'nde 3 eve baskın düzenledi.
Köpekleriyle evlere giren polislerin yaptığı arama 3 saat sürdü. Aramaların ardından Mehmet Sadık Çetin, Abdullah
Avcı ve Sinan Yılmaz gözaltına alındı. EĢ zamanlı olarak Buca Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında ise 17 Nisan'da
gözaltına alınan ve ardından savcılık ifadeleriyle serbest bırakılan Emrah Pirbudak, Ferhat Sevinç ve Kesip Rahat
gözaltına alındı.
Ġzmir'de YDG-M'ye yönelik olarak baĢlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan
ve savcılığın yaptığı itirazın ardından tekrar gözaltına alınan Kesip Rahat, Emrah Pirbudak ve Ferhat Sevinç 23
Nisan günü adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3
kiĢiden Kesip Rahat serbest bırakılırken, Emrah Pirbudak ve Ferhat Sevinç ise 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla
tutuklandı.
Ġzmir'de 27 Nisan günü gözaltına alınan 5 öğrenciden Mehmet Fatih Kurt ile Abdullah Umar 29 Nisan günü
tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilirken, Melike Güler, Uğur Tarhan ve Emrah Çağlayan tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ġzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarının ardından Taksim'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla Konak
Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçen 17 Halkevi üyesine müdahale eden kolluk güçleri 17 kiĢiyi gözaltına aldı
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5 Mayıs günü, Yenikapı Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Orçun Masatçı ve Hayriye Çiçek, Ġstanbul‟da 3 Mayıs 2009‟da
Taksim Meydanı‟nda ve 4 Mayıs 2009‟da Kadıköy Ġskelesi‟nde sergilenmek istenen “Palto” adlı oyuna polis
ekiplerinin müdahale etmesini protesto etmek amacıyla Ġzmir‟de basın açıklaması yaptı. EĢ zamanlı olarak Ġstanbul,
Mardin, Denizli ve Ankara‟da da yapılan basın açıklamasının Ġzmir‟deki bölümünde Orçun Masatçı ve Hayriye
Çiçek gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla Ġzmir, Ġstanbul, Manisa, Ankara ve Van‟da KESK
üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda KESK Kadın Sekreteri Songül Morsümbül, BarıĢ Meclisi Üyesi ve
ĠHD Onur Kurulu Üyesi Yüksel Mutlu, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Gülçin Ġsbert, Ankara Eğitim Sen 2 No'lu ġube
üyesi Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 34 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Nerciz Acar, Vahat
Bingöl, Haciali Sipahi, Mehmet Emin Özcan, Faysal Ceylan ve Mehmet Güçlü 29 Mayıs günü Ġzmir Kırıklar
Jandarma Karakolu‟ndan serbest bırakıldı. 28 kiĢi ise 31 Mayıs günü Bayraklı Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Ġzmir
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk
edilen 28 kiĢiden 14'ü tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 14 KESK
üyesinin isimleri Ģöyle: KESK eski Genel Sekreteri Abdurrahman DaĢdemir, Yüksel Mutlu, Hasan Soysal, Hasan
Umar, Haydar Demir, ġermin GüneĢ, Harun GündeĢ, Mehmet Hanefi KuriĢ, Nami Özgen, Elif Akgül AteĢ, Nihat
Keni, Sakine Esenyılmaz, Mustafa Beyaz ve Aydın Güngörmez.
Engin KonaĢ adlı kiĢi 29 Mayıs günü Konak'ta gözaltına alındı. KonaĢ'ın, 15 ġubat 2009 tarihinde Menemen'in
Asarlık Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle yapılan protesto
gösterisine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
31 Mayıs günü Azadiya Welat ve Günlük Gazetesi‟nin Ġzmir bürosuna düzenlenen baskında Azadiya Welat
Gazetesi Ġzmir Temsilcisi Eyüp Tutal ile Dicle Haber Ajansı muhabiri Fatma Koçak “yasak yayın bulundurdukları”
gerekçesiyle gözaltına alındı. Bozyaka Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü'nde sorgulanan Koçak ve Tutal, 1
Haziran günü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ġzmir'de 2 Haziran günü Uğur Kayacı olduğu iddia edilen bir kiĢi gözaltına alınarak Bozyaka TMġ‟ye götürüldü.
4 Haziran günü Ġzmir'de, Ergenekon soruĢturması kapsamında Foça'daki Deniz Üssü'nde görevli sivil memur Dilek
B. Bayraklı'da oturduğu evde gözaltına alındı.
6 Haziran günü, ÖSS'yi protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki NTV Ġzmir Temsilciliği'ni iĢgal eden ve
“ÖSS geçen yıl 1,5 milyon hayat aldı” yazılı pankart asan DevLis üyelerine müahale eden polis, 34 öğrenciyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 34 kiĢiden 30'u serbest bırakılırken, 4 kiĢi Bayraklı Adliye'sine sevk edildi.
9 Haziran günü Bergama Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eğitim Sen'li kadınları ziyarete giderken Bergama'da Eğitim
Sen Ġzmir 5 No'lu ġube Üyesi Süheyla Demir, 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Abdurahman Timur EĢrefyıl isimli kiĢi, 9 Haziran günü Ġzmir Alsancak Ġskelesi önünde arkadaĢları ile eğlendiği
sırada polis tarafından dövülerek gözaltına alındı.
Ġzmir Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Ağustos'ta KESK'e yönelik olarak gerçekleĢtirdiği operasyonda
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 KESK üyesi hakkında Savcılığın yaptığı itirazın ardından yakalama
kararı çıkarıldı. KESK üyeleri 16 Haziran akĢamı gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar.
Ġzmir'in Buca Ġlçesi'nin ġirinyer Semti'nde 17 Haziran günü, bir parkta su satan Metin Aykal ve yanında bulunan 13
yaĢındaki oğlu M.A.'nın önce zabıta ardından olay yerine gelen polisler tarafından dövüldükten sonra gözaltına
alındı. Bu sırada zabıta ve polislerin uyguladığı Ģiddete tepki göstererek 'Neden dövüyorsunuz bunlar adam mı
öldürdüler?' diyen bir vatandaĢ da tartaklanarak gözaltına alındı.
Ġzmir'de 17 Nisan 2009'da DTP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, ancak
savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklama kararı çıkarılan Mehmet ġefik Öztekin Bayraklı 10. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde açılan davanın duruĢmasında hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 14 Nisan 2009'da DTP'ye yönelik baĢlatılan operasyon kapsamında,
A.K. adlı kiĢi 16 Temmuz günü Ġzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda gözaltına alındı.
Ġzmir‟de Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Cafer Yapıcı, 21 Temmuz günü “hakkında yasak yayın dağıttığı
yönünde ihbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Bozyaka TMġ‟de saat süreyle gözaltında tutulan Yapıcı
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ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldıYanında bulunan ve hakkında herhangi bir toplatma kararı bulunmayan
100 kadar Azadiya Welat ve Günlük Gazetelerine ise hiçbir gerekçe gösterilmeden el konuldu.
23 Temmuz günü Ġzmir Konak Meydanı'ndaki belediye binası önünde öğrenim harcı zamlarını protesto eden
öğrencilerin imza kampanyası ve halkı bilgilendirme gerekçesiyle çadır kurmak istemesi üzerine polis 30 öğrenciye
biber gazı ve copla müdahale ederek gözaltına aldı.
Gaziemir Aktepe'de 8 Ağustos günü YürüyüĢ ve Toprağın Sesi dergilerinin satıĢını yaparken gözaltına alınan Ferit
Mutlu, Gökhan Sırmacı, Ġsmail Hakverdi ve Çağrı Çevik, 10 Ağustos günü “Polise görevini yaptırmamak için
direnme” suçlamasıyla tutuklandı.
19 Ağustos günü ESP‟nin Bornova Ġlçesi‟ne bağlı Çamdibi Semti‟nde gerçekleĢtirdiği konsere katılım çağrısına
müdahale eden polis ekipleri, ESP üyesi 11 kiĢiyi döverek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra
“Kabahatler Kanunu‟na uymadıkları” iddiasıyla 140‟ar TL para cezası ödeyerek serbest bırakıldı.
Karabağlar Ġlçesi'nde 26 Ağustos günü TMġ ekipleri tarafından gözaltına alınan Mahir Çakır (20) çıkarıldığı Ġzmir
10. Ağrı Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüt propagandası yapmak”, “patlayıcı madde bulundurmak” ve “yasak
yayın bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklandı.
28 Ağustos günü Karabağlar Ġlçesi'nde, TMġ‟ye bağlı ekipler tarafından Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Aysel KaradaĢ
ve soyadı öğrenilemeyen YDG-M üyesi ÇağdaĢ adında iki kiĢi gözaltına alındı.
7 Eylül günü Ġzmir'de, ESP ve SGD üyelerinin evleri ile Demokrat Radyo çalıĢanlarının evlerine yapılan baskın
sonrasında Uğur Ok, Ġsminaz Ergün, Ramazan ToptaĢ ve Pınar Gayip gözaltına alındı.
30 Eylül günü, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin akademik yılı açılıĢına katılmak üzere Ġzmir‟e gelen BaĢbakan Recep
Tayyip Erdoğan‟ı Konak Meydanı‟nda protesto etmek için kendilerini Saat Kulesi‟ne zincirleyen SGD üyesi Nazan
AkkuĢ, Yurdum Dönder, Ġlker AteĢ, Esra Ayyıldız gözaltına alındı.
Ġzmir‟de 6 Ekim günü, Konak Meydanı'nda IMF'yi protesto için kendilerini tarihi Saat Kulesi'nin sütunlarına zincirle
bağlayan 3 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.
13 Ekim günü Ġzmir‟in KarĢıyaka Ġlçesi‟nde, “Parasız eğitim hakkımızı alacağız” kampanyası standı açan Dev-Lis
üyesi dört kiĢi ve SDP üyesi bir kiĢi gözaltına alındı.
Ġzmir‟de 4 Kasım 2009‟da polis ekiplerinin, Doğançay YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği‟ne düzenlediği baskın
sonucu Cemil Güncü ve Dursun GöktaĢ‟ın gözaltına alındığı öğrenildi.
4 Aralık günü Ġzmir‟de, TMġ‟nin düzenlediği ev baskınlarında 15 kiĢi, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11‟i 6
Aralık günü tutuklandı
14 Aralık günü Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Gürkan Bozkurt, Buca'da bulunan kampus
çıkıĢında TMġ‟ye bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
“Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ile DTP'nin kapatılmasını protesto etmek” amacıyla Doğanlar Mahallesi'nde
yapılan gösterilerin ardından evlere düzenlenen baskında gözaltına alınan 15 kiĢi ile Kadifakale'de gözaltına alınan
ġ.Ü. isimli çocuk 15 Aralık günü serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele ġube ekiplerinin Konak Ġlçesi Kadifekale Semti'nde düzenlediği ev baskınlarında göz altına
alınan Yusuf Özdemir ve Ali Yıldırız, 16 Aralık günü tutuklama talebiyle Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk
edildi. Mahkeme, Özdemir ve Yıldırız'ı “Örgüt üyesi olmak” ve “Kamu malına zarar vermek” iddiasıyla tutukladı.
Menemen ilçesinde, “yasa dıĢı gösteri yaparak araç ve iĢ yerleri ile polis panzerine molotofkokteyli attıkları, bir
belediye otobüsünü de taĢladıkları” iddiasıyla gözaltına alınan inĢaat iĢçileri Y.C. (19), A.A. (22), E.A. (25), M.V.
(23), U.K. (19), S.E. (17), Y.Y. (17) ve Ö.G.'nin (17), 19 Aralık günü Savcılığa sevk edildi. Gözaltına alınanlardan
3'ü serbest bırakılırken, Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Y.C., A.A., E.A., M.V. ve U.K. tutuklandı.
29 Aralık günü Bornova Ġlçesi'nde, Mevlana semtinde sabaha karĢı bazı evlere düzenlenen baskınlarda, Ege
Üniversite öğrencileri Numan Yiğit, Veysel Akkurt ve Mahsun Ataman, BDP Bornova Ġlçe yöneticileri Burhan Bayar
ve Sami Bayar ile isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı.
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KahramanmaraĢ
27 Nisan günü KahramanmaraĢ'ta yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kiĢi gözaltına alındı.
6 Eylül günü, 2008 yılında güvenlik güçleriyle çıkan çatıĢmada hayatını kaybeden HPG'li DerviĢ KöĢker için
ÇokyaĢa Köyü'ndeki mezarı baĢında yapılan anmanın ardından Ģehir merkezine dönenler Jandarma tarafından
durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından DĠHA muhabiri Ġsmail Eskin ile beraber 11 kiĢi gözaltına alındı.

Kars
7 Ocak günü gözaltına alınan Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAÜ-ÖDER) üyesi Yılmaz Doğan, Narin
AtlaĢ, Mücahit Tekin, Siyami Selimegendioğlu ve Erol Ġlbasın 8 Ocak günü tutuklanmaları talebiyle Kars Sulh Ceza
Mahkemesi`ne çıkarıldı. Mahkeme 5 öğrencinin “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanmasına karar
verdi.
Kars merkezde Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAÜ-DER) üyesi öğrencilerin evine Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan Dilan Ġpek, Ümit Uçar,
Mahir Emen, Abdurahim Gül ve soyadı öğrenilmeyen Bülent isimli 5 öğrenci 16 Ocak günü çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar.
Kars merkezde gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi öğrencisi Nurullah Tereci, 25 ġubat günü çıkarıldığı
mahkemece “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.
24 Mart günü Kars'ta, Newroz kutlamasına katılmak isteyen Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivisti Gül
KızıltaĢ alan giriĢinde gözaltına alındı.
DTP Kars Ġl BaĢkan Yardımcısı Turgut TaĢkıran, 21 Nisan günü Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine yapılan
baskın sonucu gözaltına alındı. TaĢkıran, 22 Nisan günü tutuklandı.
Kars'ta çeĢitli tarihlerde DTP tarafından yapılan basın açıklamalarında “Örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle
gözaltına alınan Ö.K, H.K, A.G ve M.F.B., 11 Haziran günü sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklandı.
DTP SarıkamıĢ Ġlçe BaĢkanı Avukat Aydın Alkan, 17 Haziran günü otomobil park etme yüzünden tartıĢtığı kiĢiden
Ģikayetçi olmak için gittiği adliye binasında Cumhuriyet Savcısı Can Bayar'a hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Kars'ta çeĢitli tarihlerde DTP tarafından yapılan basın açıklamalarında “PKK propagandası” yaptıkları gerekçesiyle
gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden A.Ö ile S.K., 18 Haziran günü sevk edildikleri Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklandı.
28 Mayıs 2009‟da KESK‟e yapılan operasyon sonucunda tutuklanan 22 arkadaĢlarının serbest bırakılması için 14
Kasım günü Kars‟da basın açıklaması yapmak isteteyen KESK üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında
31 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında annesinin kucağında iki yaĢnda bir kız çocuğunun da
olduğu görüldü.
17 Ekim günü Digor Ġlçesinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalıĢmalarda, “çeĢitli zamanlarda örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla 13 kiĢi gözaltına alındı.
Kafkas Üniversitesi'nin (KAÜ) çeĢitli fakültelerinde okuyan 4 öğrenci 17 Ekim günü evlerine düzenlenen baskınla
gözaltın alındı. 18 Ekim günü Mahkemeye sevk edilen Ö.K., A.G., H.K. ve M.F.B. isimli öğrenciler, “değiĢik
tarihlerde yapılan basın açıklamalarında örgüt propagandası yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla
tutuklandı.
4 Kasım günü Kars‟ta, Halk Cephesi üyelerinin “ABD karĢıtı” düzenledikleri protesto gösterisinin “izinsiz” olduğunu
iddia eden polis ekiplerinin müdahalesi sonucu Halk Cephesi üyesi 13 kiĢi gözaltına alındı.
14 Kasım günü Kars‟ta, Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 19-20 Kasım 2009‟da yargılanmaya baĢlayacak olan
KESK üyesi 22‟si tutuklu 31 kiĢiye destek olmak amacıyla yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle KESK üyesi 29 kiĢiyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 29 kiĢi tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından 15 Kasım günü
serbest bırakıldı.
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13 Aralık günü, Kağızman Ġlçesi'nde yürüyüĢ sonrası yaĢanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alınan Cesim
Güzel, "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
13 Aralık günü Digor ilçesinde, Çıldır Mahallesi'nde DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla yapılan
yürüyüĢün ardından grçekleĢtirilen ev baskınlarında 7 kiĢi gözaltına alındı.

Kırklareli
10 Ağustos günü Kırklareli‟nde Toplu Konut Ġdaresi‟ne (TOKĠ) ait konutların inĢaatlarında çalıĢan ve 18 aydır
maaĢlarını alamayan taĢeron firma iĢçilerinden asım Bozkayar, Salih Bozkayar, Ġsmail Bozkayar, Ġskender ġahin,
Mehmet Yağız, Behçet Aslan ve Mehmet ġerif, polis ekiplerinin sabaha karĢı düzenlediği Ģantiyeye operasyonda
“eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli
22 Nisan günü evine yapılan baskınla gözaltına alınan DTP Kocaeli Ġl BaĢkanı Ali Kavak, savcılıkça ifadesinin
alınmasının ardından serbest bırakıldı.
28 Haziran günü AKP Kocaeli Ġl TeĢkilatı'nın Olağan Kongresi'ne katılmak için Kocaeli'ne gelen BaĢbakan Recep
Tayip Erdoğan'ı otobanı trafiğe kapatarak protesto eden Belediye-ĠĢ sendikası üyesi 16 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar BaĢbakan‟ın Kocaeli‟nden ayrılmasının ardından serbest bırakıldı.
24 Temmuz günü 23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında
Kocaeli‟de 20 kiĢi gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Kocaeli‟nde, 1999 yılında yaĢanan depremin ardından Irak Hükümeti tarafından yaptırılan ve
valilik tarafından 10 yıllığına depremzedelere verilen Irak Arızlı Konutlarında yaĢayan ve bürokratların konutlara
yerleĢmeye baĢlamalarını protesto eden grubun eĢyalarını deprem konutuna taĢıyan bir bürokratı engellemesi
üzerine çevik kuvvet ekipleri protestoculara müdahale etti ve Recep Or, Recep Uğur, Orkun Demir ve Canan
Yamak ile birlikte toplam 10 kiĢiyi gözaltına aldı.
11 Kasım günü Kocaeli‟nde, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyasının afiĢlerini asan Gençlik Federasyonu
üyesi Erkan Karaslan ve Asena Alpaslan gözaltına alındı.
Kocaeli‟nde 1 Aralık günü gözaltına alınan 5 kiĢiden, aralarında DĠHA muhabiri Ġsmail Eskin‟in de bulunduğu 4‟ü 3
Aralık günü Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Konya
5 Mart günü Konya‟da bulunan Selçuk Üniversitesi öğrencisi iki grup arasında çıkan kavga sonrası gözaltına alınan
4 öğrenciden Mustafa Vefa, Özcan Gülmez ve Bilal Özbay aynı gün tutuklandı. (Vatan-06.03.09)
21 Nisan günü Konya'da düzenlenen ev baskınlarında, El Kaide örgütü ile iliĢkisi olduğu iddia edilen 2 kiĢi gözaltına
alındı.
27 Nisan günü Konya‟da, 'Anadolu Federe Ġslam Devleti/Ġslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği'ne (AFĠD/ĠCCB)
yönelik düzenlenen operasyonda 13 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kiĢiden 10‟u “yasadıĢı Ġslâmî örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 29 Nisan günü tutuklandı.
13 Mayıs günü Konya'da, aralarında DTP Ġl BaĢkanı Ayfer Almaz'ın da bulunduğu DTP üyesi öğrencilere yönelik,
yürütülen operasyonda 20 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 3‟ü 14 Mayıs günü serbest bırakılırken, 17 kiĢi
15 Mayıs günü Konya Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 kiĢiden
Ümit Çetin, Mustafa Tanrıverdi, Mehmet Güzelemek, Ġdris ĠĢlek, Ġdris Nilüfer, Ġsmet Uzun, Hatip Ekelek, Mesut
Dinçer, Eylem Almaz, Gökhan Sefil tutuklanırken, DTP Ġl BaĢkanı Ayfer Almaz ve öğrenciler Hüseyin Belge, Zeliha
Belge, Halim Yavuz, Ayhan Ġnalhan, Felemez Öner, Emrah Arifoğlu, Ramazan Tunç serbest bırakıldı.
Konya'da DTP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, ancak savcılığın itirazı üzerine
19 Mayıs günü yeniden gözaltına alınan Zeliha Belge ve Halim Yavuz, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklanarak Konya Cezaevi'ne gönderildi.
23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Konya'da
düzenlenen gözaltına alınıp 26 Temmuz günü s adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 3'ü tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Konya‟da, Halkevleri, ÖDP ve TKP tarafından gerçekleĢtirilen 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi‟ni protesto eylemine
katılan Halkevleri üyesi 2 kiĢi 14 Eylül günü sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kütahya
MAZLUMDER Kütahya ġubesi BaĢkanı Lütfiye Özkul ve kuzeni, 15 Ekim günü polis ekipleri tarafından gözaltına
alınarak emniyete götürüldü. Özkul, venlik ġube Amirleri ve polisleri tarafından Kütahya Belediyesi önündeki
alanda yapılan baĢörtüsü eylemleri nedeniyle uyarıldığını belirtti.

Malatya
3 Ocak günü Malatya Yurtsever Demokratik Öğrenci Derneği'nin düzenlemiĢ olduğu dayanıĢma Ģöleninde haftalık
Analiz gazetesi'nin dağıtımını yapan Adem Kaya ile Feddal Oran adlı öğrenciler gözaltına alındılar.
26 ġubat günü Malatya‟da 1 öğrenci gözaltına alındı.
27 Nisan günü Malatya'da bazı ev, dernek ve kitabevi baĢta olmak üzere çok sayıda adrese düzenlenen
operasyonda, Hizbullah'ın “Ġlim” grubuna üye olduğu gerekçesiyle 16 kiĢi gözaltına alındı.
21 Mayıs günü Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde “Kapitalist Yoz Kültüre KarĢı Ümit Cihan Tarho Alternatif Bahar
ġenlikleri” nedeniyle bir araya gelen öğrencilere müdahalede bulunan jandarma Erkin Kocaman ile birlikte 6 kiĢiyi
gözaltına aldı.
4 Temmuz günü Malatya'ya gelen Çocuk ve Aile'den Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın AKP il binasını
ziyareti sırasında “Güler Zere'ye özgürlük” talebiyle yapılan protesto gösterisinde Güler Zere'nin yeğeni Haydar
Zariç ile Sevcan GötaĢ gözaltına alındı.
7 Eylül günü Malatya‟da, SGD'li Mustafa Naci Toper polis tarafından gözaltına alındı.
28 Eylül günü Malatya‟da, YürüyüĢ Dergisi‟nin satıĢını yapan Malik Özkoca ve Sevda Kurban “dergi hakkında
toplatma kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Özkoca ve Kurban 29 Eylül günü Savcılıktan serbest
bırakıldı.
Malatya'da bulunan Battalgazi Yüksek Öğrenci Yurdu ve Merkez Kız Öğrenci Yurdu'na 10 Aralık günü düzenlenen
baskında; Battalgazi Öğrenci Yurdu'nda Rahim Orak ve Kamuran isimli 2 öğrenci, Merkez Kız Öğrenci Yurdu'nda
ise soy isimleri öğrenilemeyen ġeyda ve Sıdıka isimli öğrenciler gözaltına alındı.

Mardin
Azadîya Welat gazetesi dağıtımcısı Nizamettin Yılmaz 30 Ocak günü Derik Ġlçesi‟nde gözaltına alındı.
4 ġubat günü Savur ilçesine bağlı olan beldelerde askerler tarafından evlere yapılan baskında 32, YeĢilalan
(Barman) Beldesi'nde 18, Sürgücü (Êvnêna) Beldesi'nde 8 ve Pınardere (Elfan) Beldesi'nde 6 kiĢi “DTP'nin
belediye baĢkan adayları tanıtımı esnasında yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
8 ġubat günü Nusaybin ilçesinde polislerce yapılan ev baskınlarında soyadları öğrenilemeyen Ġsmail, Fırat Hakkı
ve Zinar isimli kiĢiler gözaltına alındı. Hakkı ve Zinar isimli kiĢiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
12 ġubat günü Kızıltepe'de yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınan Aziz Tekin, Mehmet Gürkan,
Ramazan AbiĢka, Hüseyin Araç, Fırat Kızıl, Ferhat Yıldırım, Ahmet Alioğlu, Nazmi Çetin, Mustafa Sevim ve
Selahattin Sevim, çeĢitli eylemlere katılarak "YasadıĢı slogan attıkları" gerekçesiyle sevk edildikleri mahkemece
tutuklandılar.
12 ġubat günü Nusaybin ilçesinde “PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 11. yıldönümü nedeniyle
yapılan eylem sonrası sokakta yürürken “eyleme katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan P.Ġ (15) ve M.Ö (16)
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
13 ġubat günü Kızıltepe'de, TMġ ekiplerince evlere yapılan baskında Celile Ġldeniz, Sakine Yılmaz ve soyadı
öğrenilemeyen Berfê adlı kiĢiler gözaltına alındı.
Mardin'de gözaltına alınan DTP PM Üyesi ve Seçim Komisyonu Üyesi Alattin Sinayiç “yasadıĢı örgüt propagandası
yaptığı” iddiasıyla 14 ġubat günü tutuklandı.
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15 ġubat günü “Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini protesto etmek” için Kızıltepe Ġlçesi'nde yapılan gösteriler
sonucu yaklaĢık 20 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kiĢiden Emrah ġahin, Anıl Uygur Gökçen ve Mustafa
Abiç 17 ġubat günü tutuklandı.
16 ġubat günü Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle Dargeçit Ġlçesi‟nde düzenlenen
protesto gösterisine polisin müdahalesi sonrası Abdulkerim Akdoğan (17), Sinan Saydun (22), Ġdris Özdemir (16),
ġahin Acar (16), Devran Aydoğan (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 15 ġubat günü düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 25 kiĢiden 16‟sı 16 Eylül
günü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Rengin Özalp (20), Cengiz Alptekin (19), Bilal Doğan (19), Faruk
Seyhan (19), Devran Ergen (17), Ömer Turgut (19), Özgür Aktan ( 16), Ömer Kaya (25) ve Bereket Akyüz (18)
"Örgüt propagandası yapmak", "YasadıĢı eylemlere katılmak" iddiasıyla tutuklandı.
16 ġubat günü Dargeçit Ġlçesi‟nde düzenlenen protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla 6 kiĢi gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü dolayısıyla yapılan protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Kadri Aydemir ve Fahri Karaboğa 23 ġubat günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Terörle Mücadele ekipleri tarafından 4 Mart günü Nusaybin Ġlçe merkezi ile Kanter Köyü'ne düzenlenen baskında
gözaltına alınan ġiyar Al, Ġhsan Gökkal ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mazıdağı ve Midyat ilçeleri ile Yalım Beldesi'nde evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 16 kiĢi 5 Mart günü
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 Mart günü Kızıltepe Ġlçesi‟nde, Fırat Dağıtım Ģirketinin çalıĢanlarından Mehmet GümüĢ ve Yeliz Ayyıldız gözaltına
alındı.
12 Mart günü Nusaybin ilçesinde, Nusaybin Merkez Karakolu'nca evlere yapılan baskın sonucu gözaltına alınan
Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Mehmet Ali Çelik, Sinan Aktan, Tahir Bal, Hasan Turan ve Abdulhamit Özmen
çıkarıldıkları mahkemece “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla tutuklandılar.
12 Mart günü Mardin ili Merkez ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
12 Mart günü Savur Ġlçesi'ne bağlı Sürgücü Beldesi'nde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında 5 Mart 2009
tarihinde gerçekleĢen DTP'nin seçim bürosu açılıĢında "YasadıĢı slogan attıkları" iddiasıyla 11 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 kiĢiden Cengiz Koluman, Devran Akgül, Allattin Ġpek, Ali Budak, Abdurahman Koluman,
Necmettin Kaymaz, Sevgi Turay, Aynur Poyraz ve Nadide Ayaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Midyat Ġlçesi'nde 16 Mart günü, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler yaptıkları ev baskınında Gül Ekmen (23)
adlı kadını gözaltına aldı. Ekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Midyat Ġlçesi‟nde 24 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlamasının ardından gözaltına alınan bir kiĢinin durumunu
öğrenmek için Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne giden, DTP Midyat Ġlçe BaĢkanı Abdulaziz Bilgin “kutlamada Kürtçe
konuĢma yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Nizamettin Yılmaz 24 Mart günü Derik Ġlçesi'nde gözaltına alındı.
29 Mart günü Nusaybin Ġlçesi Bülent Pekdemir Ġlköğretim Okulu'nda oy kullanan bir kadın, “arandığı” gerekçesiyle
polisler tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon
çerçevesinde 14 Nisan günü Mardin merkezde yapılan ev baskınlarında 29 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların isimleri Ģunlar; Kızıltepe Belediye BaĢkan Yardımcısı Senanik Öner, DTP PM Üyesi Selma Irmak, Pero
Dundar, Tuncay Özgün, Abdulvahap Ete, Ġlhami Ceylan, Mehmet Ari, Hüseyin TaĢ, Mesut Azkul, Selahttin Temel,
Rıdvan Bakay, Ozan Turan, Dılbırin Amak, Hamdullah Bayram, Ġsmail Sönmez, Mehmet Özgün, Remziye
Usanmaz, Cüneyt Sinci, Nezir Bingül, Vedat Bigül, Abdullah Çelik, Seyfettin Arı, Metin Kaymaz, Mehmet Erdem,
Erol Özer, Sultan GüneĢ, Günay Bayraktar, Hamdullah KarakuĢ ve Abdullah Bayram. Gözaltına alınanlardan 14‟ü
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Nisan günü tutuklandı.
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Adana'dan Mardine giden Hasan Iraz adlı vatandaĢ, 14 Nisan günü sabah saatlerinde Mardin Otogarı'nda Mardin Ġl
Emniyeti'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.
22 Nisan günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde yapılan ev baskınlarında DTP gençlik meclisi çalıĢanı Cengiz Doğan,
Vahap Abandır, Ġsmail Özbek ile soyadı öğrenilmeyen Süleyman ve Selami adlı kiĢiler gözaltına alındı.
Mardin merkez ve Mazıdağı Ġlçesi'nde 22 Nisan günü polisler tarafından yapılan ev baskınlarında, Mardin
merkezde DTP üyesi Ahmet Bingöl, Mazıdağı'nda ise Yusuf ġık gözaltına alındı.
“DTP‟ye yönelik baĢlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları 23 Nisan 2009‟da Hakkâri‟de protesto eden gruba
kolluk güçlerinin Abdülsamet Erip‟in (14) ölümüyle sonuçlanan müdahalesini protesto etmek” düzenlenen gösteriler
sırasında gözaltına alınan 7 kiĢiden 1'i serbest bırakılırken, 6 kiĢi 25 Nisan günü tutuklandı.
Mardin'de 1 Mayıs günü sabah saatlerinde evlere yapılan baskın sonrasında Tuncay Coyrat, Murat Ġçen, Turan
Ġçen ve Zeynettin Kuzu gözaltına alındı. 2 Mayıs günü Mahkemeye sevk edileb 4 kiĢi, “Patlayıcı madde
bulundurmak” ve “Örgüt üyeliği” iddiası ile tutuklandı.
Nusaybin'de 20 Mayıs günü evine giderken gözaltına alınan YDG-M üyesi Mesut ġengül, 22 Mayıs günü
tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildi. ġengül, “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Mardin Belediyesi Meclis Üyesi Ġpek GüneĢ, 3 Haziran günü Mardin Kapalı E Tipi Cezaevi'ndeki akrabasını ziyareti
sonrası cezaevi çıkıĢında polis tarafından “Amara YürüyüĢü'ne katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.
YSK‟nın seçimleri iptal ettiği Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı Girmeli Beldesi'nde 7 Haziran günü oy verme
iĢlemleri sırasında çıkan kavga sonucu 15 kiĢi gözaltına alındı.
17 Haziran günü Kızıltepe Ġlçesi'nde bir eve yapılan baskında DTP üyesi Abdullah Dal adlı kiĢi gözaltına alındı.
Nusaybin Ġlçesi'nde 23 Haziran günü düzenlenen ev baskınlarında Serhat Özbey, Ahmet Çağlayan ve Sezai
Alptekin isimli kiĢiler gözaltına alındı.
Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DTP'li 8 kiĢi, Mardin'de Mayıs ayında
yapılan “BarıĢ yürüyüĢü'ne katılarak örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle 25 Haziran günü tutuklanma
talebiyle mahkemeye gönderildi. Burada ifadeleri alınan 8 kiĢi, “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle
tutuklandı.
Kızıltepe Ġlçesi'nde ikamet eden Serhat ÜĢenmez (20), 3 Temmuz günü kentin çarĢı merkezinde dövülerek
gözaltına alındı.
1 Ağustos günü Kızıltepe Ġlçesi'nde, YDG-M üyesi Nazmi Çetin TMġ ekiplerince gözaltına alındı.
DTP Nusaybin Ġlçe BaĢkanı Süleyman Çiftçi, ilçe yöneticileri Abdulaziz Keskin, Mehmet Salih Özen ve belediye
meclis üyeleri Sebgatullah Alper, ġemsettin Dağhan ile DTP üyesi Tenzire Irmak ve M.A. adlı çocuk, Nusaybin
Mitani Kültür Merkezi‟nde düzenlenen gençlik Ģöleninde, polisin içeri girerek görüntü almasına izin vermedikleri
gerekçesiyle 17 Ağustos günü terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sanıklar sevk edildikleri nöbetçi
savcılık tarafından, “toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet, terör örgütü propagandası yapmak ve
görev baĢındaki memura mukavemet” suçlarından tutuklandı.
19 Ağustos günü Nusaybin Ġlçesi'nde, 7 DPT‟linin tutuklanmasını protesto eden gruba müdahale eden polis A.A ve
U.M adlı çocukları gözaltına aldı.
8 Ekim günü Kızıltepe Belediyesi'ne düzenlenen baskında, Kanalizasyon ĠĢletme Müdürü Tahir KurtuluĢ,
Muhasebe Müdürü Refik Akay, soyadı öğrenilemeyen teknik eleman Mahmut ile Belediye BaĢkanı eski Yardımcısı
Ömer DermirtaĢ gözaltına alındı. Mazıdağı Eski Belediye BaĢkanı Nuran Atlı fa, Mazıdağı'ndaki evinde polis
tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay BaĢkanlığı 29 Ekim günü yaptığı açıklamada, Mardin‟in Mazıdağı Ġlçesi ile Kızıltepe Ġlçesi‟nde 1
Kasım 2009–31 Mayıs 2010 tarihleri arasında 18 ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen
bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
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11 Kasım günü Derik Ġlçesi‟nde yapılan ev baskınlarında, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
Cebrail Çağırdan, Burhan Çelik, Arafat Özgen, Eser Çamcı, Ahmet Temel ve ismi öğrenilmeyen 2 kiĢi gözaltına
alındı.
18 Kasım günü Kızıltepe Ġlçesi'nde, DTP Ġlçe Yöneticisi Seyithan Emen, ilçe merkezinde polis tarafından “yasak
yayın bulundurduğu” iddiasıyla gözaltına alındı.
2 Aralık günü Nusaybin Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını proteste etmek için Özgür
YurttaĢ Derneği önünde toplanan gruba müdahale eden polis, haber takibi yapan Rojev gazetesi çalıĢanı Hasan
Doğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kiĢi, 3 Aralık günü Cumhuriyet
Savcılığı'na çıkarıldıktan sonra serbest bırakılırken, aynı gün Sezail Alptekin adlı vatandaĢ polis tarafından
gözaltına alındı.
3 Aralık günü Kızıltepe Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla
düzenlenen yürüyüĢe müdahale eden polis 2 kiĢiyi gözaltına aldı.
4 Aralık günü Nusaybin Ġlçesi'nde, gece gösteri yapan gruba polisin müdahale etmesi üzerine çıkan olayların
ardından 4 kiĢi gözaltına alındı.
9 Aralık günü Derik Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının protesto edildiği gösteri sırasında
gözaltına alınan 9 kiĢi, sorguları ardından Adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 9 kiĢiden 8
kiĢi serbest bırakılırken, Abdullah Solmaz sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı.
10 Aralık günü “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın durumuna dikkat çekmek” amacıyla Derik'te yapılan gösterinin
ardından 11 Aralık günü düzenlenen baskınlarda Hamdullah Dölek gözaltına alındı.
12 Aralık günü Nusaybin Ġlçesi'nde, ġirin Sokak'ta toplanan ve yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında 4 kiĢi gözaltına alındı.
Savur Ġlçesi YeĢilalan (Barman) Belde Belediyesi meclis üyesi Hamdullah BaĢtaĢ, 15 Aralık günü Mardin'den köye
gittiği sırada YeĢilli (RıĢmıl) Ġlçesi'nde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
15 Aralık günü Kızıltepe ilçesinde, ilçe otogarında ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi “Ģüpheli olduğu” gerekçesiyle gözaltına
alındı.
15 Aralık günü Mardin'de, kapatılan DTP'nin Belediye Meclis Üyesi Netice Kalkan, Saraçoğlu Mahallesi'nde evine
yapılan baskında gözaltına alındı.
20 Aralık günü Mardin'de, Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı ġahin Baydağ, gazete dağıtımı yaptığı sırada kendisini
durduran polislerin üst aramasında “çantasında 2 adet Özgür Halk dergisi bulunduğu” gerekçesi ile gözaltına alındı.
21 Aralık günü, Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerinde çok sayıda eve eĢ zamanlı yapılan baskınlarda Özgür Halk
Dergisi Mardin çalıĢanı Mehdi Aslan, Ġdris Yüksel, Mustafa Sevim, MKM sanatçısı Seyda Perinçek, Metin Dölek,
Berivan BaĢtaĢ, Mesut Doğan, Azad Tahiroğlu, Delil Karadeniz, Rıdvan Kaya, Zinar Boğa, Feyzullah Çakır, Ahmet
Adıgüzel ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi gözaltına alındı. 25 Aralık günü Savcılıktaki ifadelerinin ardından
mahkemeye sevk edilen 14 kiĢi, "örgüt adına suç iĢledikleri" gerekçesiyle tutuklandı.
24 Aralık günü Mardin‟de, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında Kızıltepe Belediye BaĢkanı Ferhan Türk gözaltına alındı.
30 Aralık günü Nusaybin Ġlçesi'nde, sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mahsum Çelik ve
Mehmet Ali AkĢin'in de aralarında bulunduğu 4 kiĢi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 2
kiĢi serbest bırakılırken, Mahsum Çelik ve Mehmet Ali AkĢin sevk edildikleri Mahkeme tarafından “15 Aralık
2009‟da DTP‟nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı.

Mersin
12 Ocak günü Mersin ili Merkez ilçesi Tece Beldesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
11 ġubat 2006 tarihinde BaĢbakan Erdoğan ile arasında "ananı da al git" polemiği yaĢanan Mersinli Çiftçi Mustafa
Kemal Öncel, BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟ın 8 Mart günü Mersin‟de katıldığı miting öncesi karakola götürülerek gün
boyu gözaltında tutuldu. Öncel mitingin bitmesi ile serbest bırakılırken, Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Öncel‟in, “tedbir
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amacıyla” gözaltına alınmasıyla ilgili soruĢturma baĢlattı. Ġddiaların her yönüyle araĢtırıldığını söyleyen Cumhuriyet
BaĢsavcısı Mehmet ġerif Eren, “Gözaltına alınmıĢ mı, alınmamıĢ mı? AlınmıĢsa ne tür bir uygulama yapılmıĢ,
hangi sebeple alınmıĢ, ona bakıyoruz. Yayınlar ihbar kabul edildi ve soruĢturma bugün baĢlatıldı. Savcılığımıza söz
konusu kiĢinin gözaltına alındığı yönünde bir bilgi verilmiĢ değil” dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de,
ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis BaĢkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Ģu soruları
yöneltti: "Mustafa Kemal Öncel'in gözaltına alınmasının gerekçeleri nelerdir? Gözaltı iĢleminin yasal dayanağı
nedir? Mustafa Kemal Öncel'in gözaltına alınması talimatı kimler tarafından verilmiĢtir? Bu talimattan haberiniz var
mıdır? Öncel'in gözaltına alınmasının BaĢbakan Erdoğan ile daha önceden bir diyaloga girmesi ile bir iliĢkisi var
mıdır? Gözaltı iĢlemi Öncel'in BaĢbakanı protesto edeceğine iliĢkin bir duyum üzerine mi gerçekleĢtirilmiĢtir? ġiddet
içermeyen protestoların gözaltı ile engellenmesi insan haklarına iliĢkin ulusal üstü normlarla bağdaĢmakta mıdır?"
24 Nisan günü Mersin'de HPG'li oldukları gerekçesiyle gözltına alınan ve aralarında polis tarafından vuralarak
yaralanan Cebrail Ancar‟ın da bulunduğu 6 kiĢiden 5‟i 28 Nisan günü tutuklandı, 1 kiĢi ise serbest bırakıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi giyimli polisler, 29 Nisan günü Fillo Kargo Gündoğdu ġubesi'nden
Özgür Halk dergisinin Nisan sayısını almak üzere giden dergi çalıĢanları ġehmuz Güney ve Rubar Kandemir'i
kargo Ģubesinde gözaltına aldı. Bin 200 adet Özgür Halk dergisine de el koyan polisler, dergi çalıĢanları Kandemir
ve Güney'i Mağazalar Polis Karakolu'na götürdü. Kandemir serbest bırakıldı.
1 Mayıs günü Mersin'in Çilek Mahallesi'nde Günlük gazetesini dağıtan Ümmühan Demir ġehit Natık Karadeniz
Karakol Amirliği'ne bağlı sivil ve resmi polisler tarafından gözaltına alındı.
9 Mayıs günü Mersin‟de, özelleĢtirilen Mersin Limanı‟nın yükleme, boĢaltma ve nakliye iĢlerini yapan AKAN-SEL
Nakliyat‟ta çalıĢan 192 iĢçinin iĢten atıldıktan sonra iĢyeri önünde 125 gündür sürdürdüğü eyleme destek vermek
isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 7 kiĢiyi gözaltına aldı.
Özgür Halk Mersin Temsilcisi Rubar Kandemir, 22 Temmuz günü Mersin Otogarı'nda polis tarafından gözaltına
alındı. Kandemir'in yanındaki bin adet dergiye de el konuldu.
Merkez YeniĢehir Ġlçesi Akkent Mahallesi'nde Orhan Ötgen (20), ġaban Toprak (21) ve Zafer ġavur (21), 1 Ekim
günü “duvara yasadıĢı yazılar yazdıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
9 Ekim günü Mersin‟de, Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den ÇıkarılıĢının Yıldönümü nedeniyle yaılan gösterilerde 5 kiĢi
gözaltına alındı.
Mersin‟de Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nün 1 Aralık günü düzenlediği ev baskınlarında 40 kiĢi gözaltına alındı.
Mersin‟de 4 Aralık günü yapılan gösteriler sonrası baĢlatılan operasyonlarda 57 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 35‟i, 6 Aralık günü tutuklandı.
“PKK‟nın kuruluĢunun yıldönümü nedeniyle ve Abdullah Öcalan‟ın Ġmralı F Tipi Cezaevi‟ndeki durumuna dikkat
çekmek” amacıyla 7 Aralık günü yapılan gösteriler sonrası Tarsus Ġlçesi‟nde, gözaltına alınan 35 kiĢiden 5‟i 7 Aralık
günü tutuklandı.
13 Aralık günü DTP'nin kapatılmasını protesto eden gösterilerde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kiĢiden
5‟i, 19 aralık günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla
26 Mart günü Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nin Turgutreis Beldesi‟nde DTP‟nin Belde Belediye BaĢkan adayı Ġdris
DanıĢlı‟nın düzenlediği miting dağılırken PKK Bodrum‟dan çık‟ sloganları atan MHP‟lilerle DTP‟liler arasında kavga
çıktı. Olayda dört kiĢi gözaltına alındı.
Bodrum'a bağlı Yalıkavak Beldesi'nde bulunan sanayi sitesinde inĢaat iĢçilerinin kaldığı barakaya 27 Mayıs günü
sabah saatlerinde Gökçebel Jandarma Karakolu jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. YaklaĢık 300
asker eĢliğinde yapılan baskının ardından Fehmi Demir, Celil ġahbaz, Adil ġahbaz, Mehmet Ali Ġnan, Halim
Bozkurt, Ali Ġhsan IĢık, Mehmet Demir, Erhan AktaĢ, Enver Demir, Erdoğan Kaya ve ismi öğrenilemeyen 4 iĢçi
gözaltına alındı. Yalıkavak Gökçebel Jandarma Karakolu'na götürülen iĢçilerden Fehmi Demir, Erhan AktaĢ, Enver
Demir, Erdoğan Kaya sorgularının ardından serbest bırakıldı. ĠĢçilerin, telefonlarında bulunan Kürtçe mesajları ve
seçim döneminde DTP'nin mitinglerinde 'YasadıĢı slogan atmak' gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
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Ġngiliz turist Thomas Robert Strong 15 Ağustos günü Marmaris'te Atatürk Anıtı önünde soyunarak “uygun olmayan”
davranıĢlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yeminli tercüman eĢliğinde ifadesi alınan Ġngiliz Thomas
Robert Strong hakkında çıkarıldığı Mahkeme tarafından, “Atatürk'e hakaretten” sınırdıĢı kararı verildi. Strong‟ın
gelecek beĢ yıl içinde de Türkiye'ye giriĢi yasaklandı.
Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nde gözaltına alınan 2‟si çocuk 5 kiĢi 12 Aralık günü tutuklandı
15 Aralık günü Bodrum ilçesinde, Gündoğan beldesinde ikamet eden Medeni Bayraktar, Bilal Bayraktar, Orhan
Bayraktar ve Öner Cengiz evlerine baskın düzenleyen jandarma tarafıdnan telefonlardaki “Kürtçe mesajlar”
gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

MuĢ
12 Ocak günü MuĢ ili Bulanık ilçesi Karaağıl beldesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
12 Ocak günü Malazgirt Ġlçesi'nde yapılan ev baskınında Fidel Arman isimli bir kiĢi gözaltına alındı.
10 ġubat günü Bulanık Ġlçesi'nde, TZP Kurdi'nin baĢlattığı "Bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî (Kürtçe resmi dil
olsun)" kampanyası kapsamında yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle DTP Bulanık Ġlçe BaĢkanı
Rahmi Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 kiĢi gözaltına alındı.
Varto ilçesinde 15 ġubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle
yapılan basın açıklamasına katılan ve aralarında basın açıklamasını okuyan DTP Yöneticisi Mahir Yılmaz'ın da
bulunduğu 12 kiĢi 4 Mart günü gözaltına alındı.
DTP‟nin 6 Mart günü Bulanık Ġlçesi'nde düzenlediği miting sonrası yaĢanan olaylarda 4 kiĢi gözaltına alındı.
MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi‟nde gözaltına alınan BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi Faime Güzelyıldız (60), Demokratik
Konfederalizm bayrağı açarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 11 Mart günü Malazgirt Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
12 Mart günü Malazgirt Ġlçesine bağlı Gülkoru Beldesi ve Okçuhan Köyü'ne akĢam saatlerinde jandarma tarafından
ev baskınları sonrasında, DTP konvoyunu karĢılama esnasında slogan attıkları gerekçesiyle 9 kiĢi gözaltına alındı.
Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 2 Nisan günü düzenledikleri ev baskınlarında DTP Varto Ġlçe
Yöneticisi Mesut Bingöl ile ġefik Yıldırım, Behçet Yılmaz ve Saim Sever'i gözaltına aldı.
24 Mayıs günü Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde, Eski Ġl Encümeni Abidin KalbiĢen ve Malazgirt Ġlçe
BaĢkanı Lale KalbiĢen‟in evlerine baskın süzenleyen güvenlik güçleri Ruken KalbiĢen, RuĢen KalbiĢen, Lokman
KalbiĢen ve Çimen KalbiĢen‟i gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Lokman KalbiĢen, çıkarıldığı Sulh Ceza
Mahkemesi'nce “YasadıĢı örgüte yardım yataklık etmek” iddiasıyla tutuklandı.
Gazeteci Esra Çiftçi 9 Haziran günü MuĢ Havaalanı'nda gözaltına alındı. ġemdinli Cumhuriyet Savcılığı tarafından
8 Mart 2009‟da Abdullah Öcalan'a “Sayın” ibaresini kullandığı için hakkında açılan soruĢturmadan dolayı MuĢ
Savcılığı'na ifade veren Çiftçi daha sonra serbest bırakıldı.
Malazgirt'e bağlı Tatargazi Köyü kırsalında 23 Mayıs'ta çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Ġkram KabiĢen'in
ağabeyi Abidin KabiĢen, ifadesi alınmak üzere çağrıldığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2 Haziran günü gözaltına
alındı KabiĢen, sevk edildiği Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüte yardım yataklık etmek” iddiasıyla
tutuklandı.
DTP Malazgirt Ġlçe Yöneticisi Zozan KalbiĢen, 12 Haziran günü ifadesi alınmak üzere çağrıldığı Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen KalbiĢen “Örgüte yardım yataklık
etmek” iddiasıyla tutuklandı.
Varto'ya bağlı Kalecik (Qalencix), Yayıklı (Muzura) köyleri ile Gümgüm Mahallesi'nde 8 kiĢi, 7. Koğ Tepesi
Festivali'nde “YasadıĢı slogan atmak” ve “Örgüt propagandasını yapmak” iddiasıyla 3 Ağustos günü gözaltına
alındı.
MuĢ Merkeze bağlı Ġncesu (Erisank) Köyü'nde ikamet eden ve 5 ay önce YDG-M çalıĢmalarına katıldığı
gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Servet Akın, 24 Eylül
günü Üçevler Karakolu'na bağlı askerler tarafından evlerine yapılan baskında korucu olan babası Mutluk Akın ile
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birlikte gözaltına alındı. Askerler 25 Eylül sabahı da, Ġncesu Köyü'nde 20 korucuyu silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.
Üçevler Karakolu'na götürülen korucuların, hakkında arama kararı bulunan Servet Akın'ın köyde olduğu bilgisini
vermedikleri için gözaltına alındıkları belirtildi. Gözaltına alınan Servet Akın 29 Eylül günü tutuklanırken, Akın'ın
korucu olan babasıyla birlikte gözaltına alınan 20 korucunun silahlarına el konuldu.
DTP Varto Ġlçe BaĢkanı Sırrı Sever, 26 Ekim günü iĢ yerine yapılan polis baskını sonucunda gözaltına alındı.
11 Kasım günü Malazgirt Belediyesi'ne yapılan baskında 6 belediye çalıĢanı gözaltına alındı. EĢ zamanlı olarak
eski belediye baĢkanı Mehmet Tahir Kahramaner'in evine de baskın yapan polisler, Kahramaner'i gözaltına aldı.
7 Aralık günü Malazgirt Ġlçesi'nde, DTP ilçe binası önünden belediye binasına doğru yapılan yürüyüĢ sonrası bir kiĢi
gözaltına alındı.
Bulanık Ġlçesi‟nde 15 Aralık 2009‟da “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve DTP'nin kapatılmasını
kınamak” amacıyla yapılmak istenen yürüyüĢe müdahalenin ardından çıkan olaylarla ilgili olarak 17 Aralık günü
yapılan ev baskınlarında aralarında Halit Çiftçi, Sercan Köylü, Mahmut Çelik, Cesim Dilek, Kamuran Kaya, Reis
Öztürk, Faruk Öztürk, Kutbettin Yalçın, Muhammet Demir Karabalık ve Fesih Çoban'ın bulunduğu 18 kiĢi gözaltına
alındı. 19 Aralık günü Savcılıktaki ifadelerinin ardından 11 kiĢi serbest bırakılırken, 7 kiĢi tutuklanma talebiyle
Bulanık Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, "Örgüt propagandası yapmak", "Kamu malına zarar
vermek", "Toplu Gösteri YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet etmek" iddialarıyla Mehmet Mirza YaĢar, Sercan Köylü,
Mehmet Çelik, Cesim Bilek, Raif Öztürk, Ferzende Aslan ve Kutbettin Yalçın'ın tutuklanmasına karar verdi.
Bulanık Ġlçesi‟nde 15 Aralık 2009‟da “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve DTP'nin kapatılmasını
kınamak” amacıyla yapılmak istenen yürüyüĢe müdahalenin ardından çıkan olaylarla ilgili olarak 20 Aralık günü
yapılan ev baskınlarında Ercan Kaya, Musa Balıkçı, Sinan Kurtberal, Mazlum Yani, Yılmaz Karabalık, SavaĢ Çelik,
Metin Baltık ve ismi öğrenilmeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar için ek gözaltı süresi alınırken, 23
Aralık günü ilçe merkezi ve MeĢeiçi (Alikulakan) Köyü'nde yapılan ev baskınlarda 2 kiĢi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 7‟si 25 Aralık günü tutuklandı.
Bulanık Ġlçesi‟nde 15 Aralık 2009‟da “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını ve DTP'nin kapatılmasını
kınamak” amacıyla yapılmak istenen yürüyüĢe müdahalenin ardından çıkan olaylarla ilgili olarak ġehitlik ve
Yenimahalle mahallelerindeki evlere düzenlenen baskınlarda 6 kiĢi 26 Aralık günü gözaltına alındı.27 Aralık günü
Savcılıkta tarafından ifadesi alınan 6 kiĢiden 2'si serbest bırakılırken, Fevzi Demirbağ, Ferzende Kaya Alp, Selim
Yıldız ve Mehmet Kaya Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından "Örgüt propagandası yapmak"
suçlamasıyla tutuklandı.
MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik operasyon ve tutuklamaları kınamak amacıyla 29 Aralık günü yapılan
basın açıklaması ve yürüyüĢten sonra polisler Gazi Mahallesi'nde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda Belediye
Meclis Üyesi Murat KızıltaĢ, Eyüp Ok ve Ceylan Çakır, gözaltına alındı.
30 Aralık günü Malazgirt Ġlçesi'nde, Yusuf Keklik, Naim Yalçın ve Erdal Uçak polis tarafından gözaltına alındı.
MuĢ‟un Bulanık Ġlçesi‟nde yaĢanan olayların ardından 30 Aralık gecesi yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
Ersin Tepe ve Murat Çelik 31 Aralık günü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme 2
kiĢiyi, "Örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla tutukladı.

Osmaniye
27 Nisan günü Osmaniye'de yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kiĢi gözaltına alındı.

Rize
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 24 Ocak günü Rize ziyareti sırasında Güneysu Ġlçesi‟nin Pazarköyü Mevkii‟nde
yolun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Erdoğan'ın korumalarıyla tartıĢtığı ve konvoyun geçtiği sırada Erdoğan'a hakaret
ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ġenol Topçu (35), çıkarıldığı mahkemece ''Devlet büyüğüne hakaret'' ettiği
gerekçesiyle tutuklandı.
16 Ağustos günü Rize‟de, Kürt kökenli inĢaat iĢçilerinin bir bakkaldan yaptıkları alıĢveriĢ sonrası çıkan kavgada 12
iĢçi gözaltına alındı.
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Sakarya
El-Kaide Örgütü‟ne yönelik 15 Ekim günü Ġstanbul, Bursa, Adana, Tokat, Erzurum, Sakarya, Konya, Hatay, Batman
ve Van‟da düzenlenen eĢzamanlı operasyonlarda Sakarya‟da gözaltına alınan 10 kiĢiden 7‟si, “yasadıĢı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla 19 Ekim günü tutuklandı.

Samsun
14 Mart günü Samsun‟da düzenlenen ev baskınlarında 11 öğrenci “PKK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı.
TMġ‟ye götürülen 11 kiĢiden biri gece Emniyet'ten serbest bırakılırken, Adnan Akipa (23) isimli öğrenci 17 Mart
günü tutuklandı.
Samsun'da bulunan Karadeniz Özgürlükler Derneği‟in 12 Mayıs günü basan polis ekipleri 8 kiĢiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 8 kiĢiden Günay Özarslan, Ali Kemal ÂĢık, Hayriye Gündüz, Muhammed Ayvaz ve Ġhsan Özdil 15
Mayıs günü tutuklanarak Samsun Hapishanesi'ne gönderildi.

Siirt
2 Ocak günü Kurtalan Ġlçesi'nde, DTP'nin Atabağı (Cumaniye) Belediye BaĢkan Adayı Fikri Örenç ile DTP Kurtalan
Ġlçe BaĢkanı Davut Esmer, Erdi Çelik, Faruk Çelik, Abdurrezak Çelik ve Serhat Çelik'in de aralarında bulunduğu 10
kiĢi gözaltına alındı.
Azadiya Welat gazetesi Kurtalan dağıtımcısı Faki Evirgen 9 Ocak günü gözaltına alındı.
9 Ocak günü MKM DER'e baskın düzenleyen Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler dernek yöneticisi Mustafa
Gündüz ve Zeki Alkan‟ı gözaltına aldı.
Azadiya Welat Siirt dağıtımcısı Mehmet Altay 10 Ocak günü gözaltına alındı.
Siirt Yoksullukla Mücadele Derneği'ne (SĠYDER) yapılan baskında gözaltına alınan Dernek BaĢkanı Mahfuz Talo
"yasadıĢı örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle 14 ġubat günü tutuklandı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısı ile 15 ġubat günü Çakmak Mahallesi'nde
gösteri yapan bir gruba müdahale eden polis Naif Kaçar, Adil Kaçar, Alican Kaçar, Ferhat Özer, Ömer Dayan,
Yusuf Aslan, Ömer Aydın, Agit Yılmaz, Rıdvan Demir ve soyadı öğrenilemeyen Ġsmet adlı kiĢinin de aralarında
bulunduğu 15 kiĢiyi gözaltına alındı.
Kurtalan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 15 ġubat günü sabah saatlerinde çok sayıda eve eĢzamanlı baskın
düzenledi. Baskınlarda, DTP'den Belediye Meclis üyesi aday olan Ali Keklik, Naman Seven, Tahir Doğan, Çaçan
Yorulmaz, Behcet Ece, Zekeriya Toymaz, Muhyettin Gayrınal, Cemallettin Yüksekbağ ve Hüseyin KarataĢ
gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Siirt‟te gözaltına alınan Asiye Asan, Cüneyt Oyan, Sait Selçuk ve A. Halim Aslan adındaki öğrenciler 17-20 ġubat
tarihleri arasında tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldular.
Siirt‟te gözaltına alınan B.T. (62) “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 19 ġubat günü tutuklandı.
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 3 Mart günü Siirt Newroz Alanı'nda düzenlenen mitingin dağılması
sırasında MubeĢar Erdoğan, Erdal Yaprak, Hayrettin Ağırman, Orhan GüntaĢ ve Evin AĢkara polis tarafından
gözaltına alındı.
Metin Kılıçarslan adlı kiĢi, Eruh Ġlçesi'nde 4 Mart günü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen
Ģenlikten sonra gözaltına alındı.
10 Mart günü 50 adet Yurtsever Gençlik dergisini iade için arabayla Siirt Postanesi'ne götürmek isteyen DTP'li
Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kaysı, Serdar GüneĢ ve Muharrem Çağlar gözaltına alındı.
Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Mehmet Altay (60), 15 Mart günü Cumhuriyet Meydanı'nda gazete dağıtımı
yaparken polis tarafından gözaltına alındı.
Kurtalan ilçesi'ne bağlı Bağlıca Köyü'nde ikamet eden Diyadin Tilki, “2008 yılında Kurtalan'da yapılan Newroz
kutlamasında yasadıĢı slogan attığı” gerekçesiyle 10 ay kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu belirtilerek 15 Mart günü
jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Siirt‟te 16 Mart günü yerel seçimler için yapıĢan mitingin ardından Pervari'ye hareket eden DTP seçim otobüsünün
de içinde yer aldığı konvoy, Pervari'ye 20 km kala jandarma karakolunda kimlik kontrolü gerekçesiyle yaklaĢık
yarım saat bekletildi.
Siirt‟in Dumlupınar, Ulus ve Conkbayır mahallelerine 17 Mart günü polis ve özel harekât timleri tarafından yapılan
ev baskınlarında öğretmen Alican Esen ile Davut Tuğrul ve Cemal Elçiçek adlı vatandaĢlar gözaltına alındılar.
22 Mart günü Siirt'in Çal, Çakmak ve Karakol mahallelerindeki Newroz kutlamalarına müdahale eden polis 3 kiĢiyi
gözaltına aldı.
23 Mart günü Siirt'te gerçekleĢtirilen Newroz kutlaması sonrası RahĢan Ongunlu, MemiĢ Bark, Dilan AĢkara ve
Muharrem Çağlar adlı kiĢiler gözaltına alındı.
23 Mart günü Çakmak Mahallesi'nde Newroz kutlamalarını izleyen DĠHA muhabirleri Mekiye Görenç ve
Abdurrahman Gök tartaklanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Gök çıkarıldığı mahkemece “yasadıĢı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
“Kurtalan Ġlçesi'nde 2008 Newroz'unda yasadıĢı slogan attığı" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan Yakup Oral adlı
kiĢi 3 Nisan günü tutuklandı.
8 Nisan günü Siirt Çakmak Mahallesi'ni bir eve özel harekât timleri ve sivil polisler tarafından düzenlenen baskında
“21 Ekim 2008 tarihinde Adana'nın Ceyhan Ġlçesi'nde bir gösteriye katıldığı” gerekçesiyle hakkında gıyabi
tutuklama kararı çıkarılan 10 çocuk annesi Gülbeyaz Kaçar gözaltına alındı.
10 Nisan günü Batman'dan Siirt'te giden Özgür Halk dergisi çalıĢanı Hatun ġen, il giriĢinde TEM ġubesi'ne bağlı
polisler tarafından gözaltına alındı.
Yüksel Yılma adlı kiĢi 29 Nisan günü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır'da KoĢyolu Parkı'nda DTP'nin yaptığı 2 günlük açlık grevine katılanlardan Siirt'e dönenlerin araçları 4
Mayıs günü il giriĢinde polisler tarafından durduruldu. Yapılan aramalarda Siirt Üniversitesi öğrencisi Hadi Taraman
"Yasak yayın taĢımak" gerekçesiyle gözaltına alındı. (4 Mayıs 2009/DĠHA)
Siirt‟te 25 Mayıs günü gözaltına alınan 2 kiĢiden Ebubekir Sayılgan “Siirt‟te bir militan cenazesine katılarak yasadıĢı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 27 Mayıs günü tutuklandı. Diğer öğrenci ise serbest bırakıldı.
Siirt'te 27 Mayıs günü, MKM-Der yöneticisi Mustafa Gündüz Yeni Mahalle'deki evine yapılan baskında gözaltına
alındı.
Siirt‟te 28 Mayıs günü, C.K. ve A.K. isimli kiĢiler 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde düzenlenen DTP
mitinginde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
Siirt MKM-DER yöneticisi Bedri Kaya, Siirt'te 16 Mart'ta yapılan DTP mitinginde 'YasadıĢı slogan atmak' iddiasıyla
28 Mayıs günü evine yapılan baskında gözaltı alındı.
11 Haziran günü Siirt'in Yenimahalle ve Bahçelievler semtlerinde Siirt Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı evlere
yapılan baskınlarda gözaltına alınan 20 öğrenci, 13 Haziran günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta
ifadeleri alınan 8 kiĢi serbest bırakılırken, 12 kiĢi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.
Mahkemede ifade veren Ġbrahim Bulak, Serdar GüneĢ, Derya Yurtsever, Rıdvan Uysal, Necdet Esmer, Ġzzet Yiğit,
Mustafa Özer, Umut Deng, Adnan Tunç, Ferda Suiçmez, Döndü Gök ve Mustafa Mumay, “Örgüt üyesi olmak” ve
“Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı.
12 Haziran günü Siirt'te yapılan ev baskınlarında YDG-M üyesi 15 kiĢi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesi'nde 20 Haziran günü sivil polisler tarafından gözaltına alınan Siirt Üniversitesi Sınıf
öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Hadi Taraman, sevk edildiği Siirt Nöbetçi Mahkemesi tarafından tutuklandı.
DTP'li Siirt Belediye Meclis Üyesi Yüksel Yılmaz, 24 Haziran akĢamı Siirt giriĢinde polisler tarafından gözaltına
alındı. Yılmaz, 2 gün sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.
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Kurtalan'da kurulan 'BarıĢ Çadırı'nda yaptığı açıklama ile ilgili ifade vermek için 7 Temmuz günü gittiği Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü‟nde gözaltına alınan DTP Kurtalan ilçe baĢkanı Fikri Örenç, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla
tutuklama talebiyle sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DTP Siirt Merkez Ġlçe BaĢkanı Halil Adıgüzel, 9 Temmuz günü “örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla” gözaltına
alındı.
DTP üyesi Hüseyin Arasan 14 Temmuz günü DTP Siirt il binasında çıktığı esnada polisler tarafından gözaltına
alındı. Arasan, GBT incelemesinden sonra serbest bırakıldı.
15 Temmuz günü Siirt‟te, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla gözaltına alınan M.G. (15) tutuklandı.
Halil Elinç isimli kiĢi 15 Temmuz günü Siirt merkezde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Elinç, akĢam
saatlerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
23 Temmuz günü DTP Siirt il binasına yapılan baskında “örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle H.G. (25) isimli kiĢi
gözaltına alındı.
24 Temmuz günü Siirt‟te 5 ayrı eve yapılan baskın sonucu “Hizbutahrir örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle A.Y,
M.G, Ö.A, H.G ve A.B isimli kiĢiler gözaltına alındı.
ÇatıĢmada yaĢamını yitiren Ġdris Nas isimli militan için 25 Temmuz günü kurulan taziye çadırına sivil polisler
tarafından yapılan müdahalede Abdülaziz Nas gözaltına alındı. Nas, geç saatlerde serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele ġube ekipleri tarafından 28 Temmuz günü Evren Mahallesi'nde Abdulvahap Yıldırım adlı kiĢinin
evine düzenlenen baskın sonrası Yıldırım ile evde misafir bulunan ve Ġbrahim Han Vatansever gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar 31 Temmuz günü tutuklandı.
31 Temmuz günü gözaltına alınan M. Ata Ġnan 31 Temmuz günü çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı.
Siirt merkez Sakarya mahallesinde ikamet eden Mahsun Sev 13 Ağustos günü evine yapılan baskın sonrası
gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Eruh Ġlçesi'nde düzenlenen 1. Eruh Çırav Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'ne katılmak isteyen 2
kiĢi, “araçlarında Özgür Halk dergisi bulunduğu” gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Ġdil Ġlçesi'nden 1. Eruh Çırav Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'ne katılmak isteyen Nafiye Çaylak
(50), Kasrik Beldesi'nde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.
DTP Siirt il yöneticisi Ferman Sercan 15 Ağustos günü Eruh ilçe giriĢinde gözaltına alındı. Sercan, geç saatlerde
savcılık tarafından serbest bırakıldı.
21 Ağustos günü gözaltına alınan Cemal Turhan 22 Ağustos günü tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine
konuldu.
Hazar Sercan (1986) isimli kiĢi, 1 Eylül günü, Siirt çıkıĢındaki arama noktasında gözaltına alındı. Sercan, ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı.
12 Eylül günü Siirt‟te, aralarında DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ve Belediye BaĢkanı Selim Sadak‟ın da bulunduğu
kalabalık kitlenin “PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın hazırladığı yol haritasına sahip çıkmak” amacıyla yapmak istediği
meĢaleli yürüyüĢe polis müdahale etti. Müdahale sırasında, DTP Belediye Meclis Üyesi Besna Sercan (1978) darp
edildikten sonra gözaltına alındı.
14 Eylül günü Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde, DTP yöneticisi Mesude Yasak, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldıktan
sonra gözaltına alındı.
17 Eylül günü Siirt‟te, Belediye BaĢkan Vekili Musa Kurhan ve 2 oğlu ile Denas ġemdin ve Hüseyin Ömer Evren
mahallesindeki evinden gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan 4‟ü 19 Eylül günü çıkarıldıkları Mahkemece
serbest bırakıldılar.
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Siirt‟te 27 Ekim günü, polis ve jandarma ekiplerinin eĢzamanlı düzenlediği ev baskınlarında Siirt Tutuklu Aileleri ile
YardımlaĢma Derneği, DTP, BDP ve Siirt Yoksullukla mücadele Derneği üyesi 30 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 30 kiĢiden Siirt Tutuklu Aileleri ile YardımlaĢma Derneği (STAY-DER) Yöneticisi Ahmet Aydın ve BDP
Pervari Ġlçe BaĢkanı HabeĢ Güzel 29 Ekim günü tutuklandı.
10 Kasım günü Siirt Cezaevi'ne görüĢe giden Kumru Korhan (83), daha önce hakkında açılan bir davada hapis
cezası aldığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Korhan, hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
YürüyüĢleri Kanununa muhalefet etmek" suçlamasıyla açılan davadan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezasının
kesinleĢmesi nedeniyle 12 Kasım günü tutuklandı.
21 Kasım günü, Kurtalan Belediye Meclis üyeleri Enise Esmer ve Selamet Tadik ile DTP Kurtalan Ġlçe Yöneticisi
Mesude Yasak, Kurtalan Ġlçesi'ne giderken il çıkıĢında Terörle Mücadele polisleri tarafından “Demokratik Özgür
Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından „25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Güne‟ nedeniyle hazırlanan
broĢürler nedeniyle” gözaltına alındılar.
24 Kasım günü TEM‟e bağlı sivil polislerin düzenlediği ev baskınlarında Diyadin Yakut, Ahmet Kaçar, Rıdvan
Demir, Sinan TaĢçı ve Agit TaĢçı'nın da aralarında bulunduğu 8 DTP üyesi gözaltına alındı. 25 Kasım günü
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 5 kiĢi serbest bırakılırken, Ahmet Kaçar, Rıdvan Demir ve Agit TaĢçı
“molotof kokteyli eylemlere katıldıkları” iddiasıyla tutuklandı.
“PKK'nin kuruluĢ yıldönümünü kutlamak ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının ağırlaĢtırılmasına
dikkat çekmek” amacıyla 30 Kasım günü Belediye Ġkmal Garajı'nda yapılan mitinge polisin müdahalesi sonucu 12
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kiĢiden 2 Aralık günü 5'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Siirt‟te 2 Aralık günü, Belediye Ġkmal Garajı'nda yapılan mitinge polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve
mahkemeye çıkarılan 12 kiĢiyi adliye önünde bekleyen kitlenin polis aleyhine slogan atması üzerine polis kitleye
müdahale ederek 2 kiĢiyi gözaltına aldı.
Siirt'te 6 Aralık günü “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına dikkat çekmek” için yapılan yürüyüĢte 46
kiĢi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 46 kiĢiden ifadeleri alınan 39‟u serbest bırakılırken,
Rıdvan TaĢ ile Muzaffer Ulu, Mehmet Nas, Eyüp Çaylak, Mehmet Nuri Çaplak, ġehmuz Gündüz ve Sıdık Bahan 10
Aralık günü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 7 kiĢiyi “2911 sayılı yasaya muhalefet etmek”,
“örgüt adına suç iĢlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutukladı.
Eruh ilçesinde “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ağırlaĢtırılan koĢullarını protesto etmek” amacıyla geçtiğimiz
düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları gözaltına alınan 6 kiĢi, 11 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
14 Aralık günü Kurtalan'da, sabaha karĢı çok sayıda eve düzenlenen baskında, kapatılan DTP'nin Kurtalan Ġlçe
BaĢkanı Fikri Örenç, ilçe yöneticisi Esmer Baran ile Vesile Tadik, Naciye Tokova, Tarık Yılmaz, Rızgar Yılmaz,
Ġlyas Yılmaz, Sedat Kul ve Fikret Doğan gözaltına alındı.
15 Aralık günü Çakmak, Alan ve Kooperatif mahallelerinde çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda, S.E., M.D.,
H.K., C.Ö. ve T.E. isimli lise öğrencileri ile Bahattin Atabay ve Recep Özer gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7
kiĢiden S.E., M.D., H.K., C.Ö. ve T.E. 16 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldı.
24 Aralık günü Siirt‟te, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında Siirt Belediye BaĢkanı Selim Sadak gözaltına alındı. Sadak, 26 Aralık günü
sevk edildiği Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sivas
15 Ocak günü Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından Eğitim-Sen Sivas ġube'sine ve
öğrencilerin kaldıkları evlere yapılan baskında 20 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden isimleri
öğrenilebilenler Ģunlar: Cihan Kirsiz, Onur Akdeniz, Ünal Günal, Onur Yılmaz ve soyadları öğrenilemeyen Orhan,
Burhan, Aysun, Çağatay ve Kubilay.
25 ġubat günü Sivas‟ta, Eğitim-Sen ile BTS‟nin Ģubelerine ve üyelerinin evlerine yapılan baskında Eğitim-Sen
Sivas ġube BaĢkanı Önder Doğan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Akyol, Tamer ġimĢek, Turan Demircan, Mustafa
Erol, Engin Kömür ve Belgin Aksak ile BTS Sivas ġube BaĢkanı Nejat Sezginer ve yönetim kurulu üyeleri Caner
Yurdadön, Turgut Ergan, Hasan Çınar, Mahmut Ġnce, Erdal Akyol ve Ġlhan Dikmen gözaltına alındı. 28 ġubat günü
Mahkemeye sevl edilen sanıklardan Eğitim-Sen Sivas ġube BaĢkanı Önder Doğan ve BTS Sivas ġube BaĢkanı
Nejat Sezginer tutuklandı.
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ġanlıurfa
YDG-M Üyesi Ġbrahim Lafçı 13 Ocak günü ġanlıurfa'da gözaltına alındı.
14 Ocak günü ġanlıurfa ili Yukarı Göklü Beldesi'nde sabah saatlerinde Belde Jandarma Karakolu'na bağlı
askerlerin evlere düzenlediği baskınlar sonucu aralarında DTP yöneticilerinin de bulunduğu 23 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Mustafa Öcalan ve Ahmet Sönmez DTP'nin bölge gezisi sırasında "yasadıĢı slogan"
attıkları iddiasıyla tutuklandı.
7 ġubat günü DTP ġanlıurfa Ġl Örgütü'nün Belediye BaĢkan Adayı tanıtımı için il binasına giden V.D. adlı öğrenci, 8
ġubat günü YeĢildirek Mahallesi'nde bulunan evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.
ViranĢehir Ġlçesi'nde 31 Ocak 2009 tarihinde gerçekleĢtirilen DTP Belediye BaĢkan Adayı Leyla Güven'i karĢılama
töreninde “YasadıĢı slogan attığı” iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut Ġnan, 16 ġubat günü tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
25 ġubat günü gözaltına alınan Eğitim-Sen Sivas ġubesi BaĢkanı Önder Doğan ve BTS Sivas ġubesi BaĢkanı
Necati Sezginer, “yasadıĢı örgütlere yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla 27 ġubat günü tutuklanarak Erzurum
H tipi Cezaevi‟ne gönderildi.
1 Mart günü ViranĢehir Belediyesi'nin açılıĢına katılan Mustafa Kurt ve Ġbrahim Uçkun, "Örgüt propagandası
yapmak" ve "YasadıĢı slogan atmak" iddiası ile gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
ĠHD ġanlıurfa ġubesi eski BaĢkanı Aziz Durmaz, “BaĢbakan Tayyip Erdoğan'a suikast yapacağı” iddiası ile 6 Mart
günü ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.(6 Mart 2009/DĠHA)
20 Mart günü ġanlıurfa'da Newroz kutlaması sonrası dağılan kitleden Fatih DuĢak, Cebrail Akpınar, Emin Güler,
Ġsmail Vakar, Ferhat Durdurga, Mithat Canacır, Hasan Ay ve isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı.
Siverek ilçesinin ġirinkuyu Mahallesi'nde 21 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasına katılanlardan Ġlyas
Gündoğan, Kenan Kabadayı, Lütfü Kont, Mustafa Çiftçiler ve Halil Büyükboy, ''örgüt lehine slogan attıkları" ve
"yasadıĢı afiĢ ve pankart taĢıdıkları'' iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kenan
Kabadayı, Ġlyas Gündoğan ve Lütfü Konk 22 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
21 Mart günü ġanlıurfa‟daki Newroz kutlamaların ardından dağılan kalabalık arasından polis ekipleri 10 kiĢiyi
gözaltına aldı.
ViranĢehir Ġlçesi'nde 22 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarının ardından E.A. adlı kiĢi gözaltına alındı.
ġanlıurfa DevteĢti Mahallesi'nde 23 mart günü yapılan Newroz kutlamasında ateĢler yakılarak halay çeken
kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, A.S.'yi (17) gözaltına aldı.
Karacadağ Jandarma Karakolu'na bağlı askerler, Siverek Ġlçesi'ne bağlı Uzunziyaret Köyü'nde ikamet eden Salih
Çay'ı 24 Mart günü evine yapılan baskın sonrası gözaltına aldı.
29 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle ġanlıurfa Bilim Ġlköğretim Okulu ve Dr. Cahit Özyeğin Ġlköğretim Okulu'nda
görevli 2 DTP müĢahidi gözaltına alındı.
3 Nisan günü ġanlıurfa ili Merkez ilçesinde, “PKK militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
5 Nisan günü, Abdullah Öcalan'ın doğum yeri olan Amara Köyü'ne giden kitleye yapılan müdahalede yaralan ve
ġanlıurfa'nın Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Dağ ve Mahsum Karaoğlan'ın yaĢamını yitirdiği
hastane kapısında çıkan olaylarda Mahmut Eryılmaz, Ġsmail IĢık, Zekeriya Olgun, Murat Olgun, Atilla Yavuz, Hasan
Demir, Abdullah YeĢiltepe, Ġsmail Güler ve ismi öğrenilmeyen 1 kiĢi gözaltına alındı.
“Amara YürüyüĢü'ne yapılan müdahaleyi kınamak amacıyla ġanlıurfa'da gerçekleĢtirilen eyleme katıldıkları”
iddiasıyla 6 Nisan günü gözaltına alınan C.A. (16) ile M.Ö. (15) “yasadıĢı eylem yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
ViranĢehir Ġlçesi'nde "yasadıĢı slogan attığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Velat Erdemci adlı kiĢi, 7 Nisan günü
tutuklandı.
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9 Nisan günü Eyübiyye ve Yavuz Selim mahallelerinde birçok ev ve iĢyerine yapılan baskın sonucu Ali KarataĢ,
Mehmet Ezme, Güzel Sürücü ile Nesim Toprak adlı vatandaĢlar “Amara YürüyüĢü‟ne katıldıkları” gerekçesiyle
gözaltına aldı.
Urfa'nın Suruç Ġlçesi'nde Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) Üyesi Zeynep Boğa, 14 Nisan günü Diyarbakır
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon çerçevesinde Suruç
Belediye binası önünde gözaltına alındı.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla çeĢitli illerde baĢlatılan operasyonlar sırasında
ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nde gözaltına alınan DTP üyesi 3 kiĢi, 21 Nisan günü tutuklandı.
Suruç'ta askerler tarafından gözaltına alınan Avni Gürbüz, Mehmet Solmaz, M.A. (17) 20 Nisan günü sevk
edildikleri Suruç 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüte adam kazandırmak" iddiasıyla tutuklandılar.
21 Nisan günü Urfa'da düzenlenen ev baskınlarında, El Kaide örgütü ile iliĢkisi olduğu iddia edilen 1 kiĢi gözaltına
alındı.
27 Nisan günü ġanlıurfa'da yasadıĢı Vasat örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kiĢi gözaltına alındı.
Suruç Ġlçesi'ne 29 Nisan günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mustafa ġahin, Mahmut YavuzuĢ, Emre
Akaslan 29 Mart seçimlerinde "YasadıĢı slogan attıkları gerekçesiyle" tutuklandılar.
Suruç'ta DTP'nin seçim çalıĢmalarında yer alarak “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan Emine
Yılmaz, Fatma TaĢ, Nazlı Binici, Tuba Balin, Emine ġahin, 6 Mayıs günü Mahkemeye sevk edildi. DTP üyelerinden
ġahin ve Balin 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılırken, Yılmaz, TaĢ ve Binici tutuklandı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat 2008‟de Suruç'ta yapılan gösteride
“yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 12 Mayıs günü gözaltına alınan YDG-M üyeleri Yusuf Yavuz ve Mehmet Kıvık
13 Mayıs günü Suruç Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı Yavuz ve Kıvık'ı tutuklanma
talebiyle mahkemeye gönderdi. Mahkemede ifadeleri alınan Yavuz ve Kıvık, “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle
tutuklandı.
Suruç'ta 14 Mayıs günü gözaltına alınan DTP Üyesi Müslüm Kaplan, 15 Mayıs günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk
edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Kaplan, “örgüte eleman kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı.
22 Mayıs günü Suruç‟ta, jandarma ekipleri sabaha karĢı evlere yapılan baskınlarda 4 Nisan 2009‟da ġanlıurfa‟nın
Suruç Ġlçesi‟nde 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği gösterilerde “yasadıĢı slogan attıkları “iddia edilen ġevket Kalay (49),
Hikmet Beyhan (31), Sabri ġahin (38), Orhan Or (26), Mehmet Talan (32) ve Ali Solmaz‟ı (42) gözaltına aldı.
4 Nisan 2009‟da ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi‟nde Abdullah Öcalan‟ın doğum günü nedeniyle yapılan gösteriye
katıldıkları iddia edilen DTP Urfa Milletvekili Ġbrahim Binici'nin kardeĢi Avni Binici (34), Hebat Mimkara (23), Emin
Yıldız (28), Hasan Basri Sütpak (27), Hidayet Dögel (32), Abdurrahman Elmascan (36), Vahap Ġlhan (24) ve Bilgeç
Bozkurt (19) 25 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kiĢiden 7‟si, “suçu ve suçluyu
övdükleri”, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na
muhalefet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla 27 Mayıs günü tutuklandı.
ViranĢehir Ġlçesi'nde Nuri Çiftçi adlı kiĢi, 7 Haziran gecesi Belediye Caddesi'ndeki iĢ yerinde polisler tarafından
gözaltına alındı.
YDG-M Üyesi Emine Yavuzus, 9 Haziran günü Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan arkadaĢını ziyaret
etmek için gittiği cezaevinde askerler tarafından gözaltına alındı. Yavuzus daha sonra cezaevine gelen Terörle
Mücadele (TEM) ġubesi polislerine teslim edildi.
ViranĢehir'de 16 Haziran günü evlerine yapılan baskın sonucunda gözaltına alınan Metin Genç ve Muhittin I. adlı
kiĢiler, 18 Haziran günü sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından “Örgüt üyesi olmak” ve “Kamu malına zarar
vermek” iddiaları ile tutuklandı.
YDG-M üyesi Dilan adlı kadın 18 Haziran günü DTP Urfa Ġl binasından çıktığı sırada Terörle Mücadele ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
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DTP Suruç Ġlçe BaĢkanı Ahmet Yenilmez, 23 Haziran günü, daha önce yaptığı bir basın nedeniyle hakkında
baĢlatılan soruĢturma kapsamında Cumhuriyet Savacılığı'na çağrıldı. Buradan mahkemeye sevk edilen Yenilmez
“örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
1 Temmuz günü TEM ġube polisleri BağlarbaĢı ve Direkli mahallelerinde birçok eve düzenlediği baskınlarda,
Ahmet AteĢ, Nihat Kutlucan ve M. Ali Doğantürk adlı kiĢileri gözaltına aldı. Savcılığa çıkarılan AteĢ, Kutlucan ve
Doğantürk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
20 Temmuz günü ġanlıurfa‟da, Yenice Semti‟nde bulunan ruhsatsız yapıların yıkımına karĢı çıkan yurttaĢlara
polisin göz yaĢartıcı biber gazıyla müdahalede bulunması üzerine çıkan olaylarda 7 kiĢi gözaltına alındı.
ViranĢehir'de 15 Temmuz günü bir bankaya kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce molotofkokteyli atılması ardından
gözaltına alınan Abdurrahman Ata, Nedim Kahraman, Ali UlutaĢ ve Mazlum Çizik 17 Temmuz günü emniyetteki
sorguları ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 4 kiĢi, tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ġanlıurfa'da
gözaltına alınan 16 kiĢiden 1'i 27 Temmuz günü savcılıkça serbest bırakıldı, 15'i ise mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, zanlılardan “örgütün bölge sorumlu yardımcısı olduğu” öne sürülen M.N.Y. ile C.K. ve M.T.Y.‟nin
tutuklanmasına karar verirken, 12 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 Ağustos günü kentin Eyyübiye,
ġehitlik ve YeniĢehir mahallelerinde Hizb-ut Tahrir örgütü adına bildiri dağıttığı iddia edilen Mehmet K. (25), M.
Salih ġ. (24) ile Abdullah K. (25) adlı kiĢileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kiĢi çıkarıldıkları mahkemece, “örgüt
üyesi olmak ve bildiri dağıtmak” suçlarından tutuklandı.
22 Ağustos günü Urfa'nın YeniĢehir Mahallesi'ndeki DTP Ġrtibat Bürosu önünde gözaltına alınan Fevzi Aslansoy ve
Ġ.Halil Çubukçu adlı YDG-M üyeleri, “ġanlıurfa'nın birçok noktasına Abdullah Öcalan posterlerini asarak yasa dıĢ
eylem yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
4 Eylül günü ġanlıurfa'da, YDG üyesi Abdullah Koç ġanlıurfa Belediyesi önünde gözaltına alındı. Emniyetteki
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 Eylül günü ġanlıurfa'daki, Kapaklı Pasajı esnafına yük taĢıyan bir kamyonetteki 3 hamala polisin kimlik sorması
üzerine tartıĢma çıktı. Kamyonetin durduğu yerin trafik kurallarına uymadığını dile getiren polis ekipleri, hamalları
gözaltına almak istedi. Pasajdaki esnaflar da olaya karıĢınca polis biber gazı ve copla vatandaĢlara müdahale etti.
Polis 3 hamal ile 2 esnafı gözaltına aldı.
ViranĢehir Ġlçesi'nde "Werin Rê yürüyüĢünde yasadıĢı slogan attığı” iddiası ile gözaltına alınan Mehmet Ali Çizik 12
Eylül günü tutuklandı.
29 Eylül günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, Hürriyet Mahallesi'nde yapılan ve polisin havaya ateĢ açarak müdahale ettiği
gösterinin ardından Ali Dayan, Siraç Çiloğlu, Nedim Kahraman, Faruk Ceylan, Ali UlutaĢ ve Halil Ülük gözaltına
alındı.
2 Ekim günü ViranĢehir Ġlçesi'nde, “molotofkokteyli ile eylem hazırlığında olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Ali
Dayan tutuklandı.
13 Ekim günü Suruç Ġlçesi‟nde, ifadesi olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na çağrılan DTP eski il yöneticisi
Faik TaĢkın “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla hakkında verilen 10 aylık hapis cezasını çekmek
üzere tutuklandı.
DTP ViranĢehir Ġlçe BaĢkanı Adnan Etli, 13 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı.
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto” amacıyla ViranĢehir'de 18 Ekim günü yapılan
eyleme katılarak "YasadıĢı slogan attıkları" iddia edilen M.T.(17) ve M.Y. (15) 20 Ekim günü gözaltına alındı. M.T.
ve M.Y, çıkarıldıkları ViranĢehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
23 Ekim günü ViranĢehir'de, 18 Ekim tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto etmek
amacı ile yapılan eylemde “örgüt propagandası” yaptığı iddia edilen Süleyman Vural, ġırnak Mahallesi'ndeki
evinden gözaltına alındı.
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29 Ekim günü Suruç Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı yapılan çelenk bırakma töreni
sırasında Hüseyin ġahin ve ismi öğrenilemeyen bir Ģahıs polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki
kiĢiye, "Ġstiklal MarĢı'na saygısızlık" ettikleri iddiasıyla Kabahatler Kanunu'na göre 140 TL para cezası verildi.
13 Kasım günü ġanlıurfa'da, Azadiya Urfa Kültür Sanat Merkezi çalıĢanları Mikail Gözek, soy ismi öğrenilemeyen
Ġlayda ile Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi Veysel AteĢ, Sırrın Mahallesi'nde polisler tarafından gözaltına alındı.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören ġanlıurfalı Seyfullah Saylan, 22 Kasım günü Konya'dan ġanlıurfa'ya
giderken gözaltına alınarak ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
1 Aralık günü Suruç'tan ġanlıurfa'ya giden Özgür Halk çalıĢanı Adil Kumru, yol kontrolü sırasında polis tarafından
gözaltına alındı.
“ġanlıurfa'da 1 Aralık gecesi Açıksu Mahallesi'nde gerçekleĢen yürüyüĢe katıldıkları” iddia edilen 2 kiĢi, 2 Aralık
günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
5 Aralık günü, DTP ġanlıurfa Ġl Örgütü'nün, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına dikkat çekmek”
amacıyla gerçekleĢtirdiği miting sonrası yürümek isteyen kitleye polis, Ġpekyolu ġehitlik KavĢağı'nda müdahale etti.
Müdahalede 49 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 kiĢiden 8'i emniyetteki sorgularından sonra serbest
bırakılırken, 10'u çocuk 41 kiĢi 9 Aralık günü Adliyeye sevk edildi. 10 çocuktan 5'i Savcılıktaki ifadelerinden sonra
serbest bırakırken, 5'i çocuk 36 kiĢi ise "Örgüt propagandası yapmak", "Görevli memura mukavemet", "Yanıcı ve
patlayıcı madde bulundurmak" suçlarını iĢledikleri iddiasıyla tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk
edildi. Burada ifadeleri alınan 5 çocuk serbest bırakılırken, 31 kiĢi ise tutuklandı.
10 Aralık günü Suruç'ta yapılan yürüyüĢ ardından 16 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltın alınan 16 kiĢiden 12'si
emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kiĢi ise, "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanma talebiyle
Mahkemeye sevk edildi. Suruç Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferman Dağhan serbest bırakılırken,
Mehmet Çelik, Salih Doğantürk ve Mehmet Kanat tutuklandı.
10 Aralık günü ġanlıurfa‟da, Kandil ve Maxmur BarıĢ Grupları üyelerinin Urfa Kültür Merkezi'ne yaptığı ziyaret
sonrası, Mahmut YaĢar ile Feridun Sayıl, merkez binası önünde gözaltına alındı.
ġanlıurfa‟da gözaltına alınan 5‟i çocuk 7 kiĢi 14 Aralık günü ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde sağlık
kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 7 kiĢiden, Serhat Ü. (17),
Mehmet Ç. (17), Adem Ö. (17), Kemal M. (17), Serhat M. (19) Doğan A.'yı (19) "Molotofkokteyli hazırlamak",
"Korsan gösteri yapmak", "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanırken, Mehmet Ali. Ö ise adli kontrollü olarak
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
14 Aralık günü ġanlıurfa‟nın YeniĢehir Mahallesi'nde, Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Fatih Demir,
“Ģüpheli olduğu” gerekçesi ile gözaltına alındı.
18 Aralık günü Siverek'te, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı'daki koĢullarını ve DTP'nin kapatılmasını protesto
etmek amacıyla” yapılan gösterinin polis, internet kafe ve kahvelere baskın düzenleyerek arama yaptı. Burada
vatandaĢların ellerini kontrol eden polis, "benzin koktuğu, elleri kirli olduğu ve terli olduğu" iddiasıyla 11‟i çocuk 25
kiĢiyi gözaltına aldı. 25 kiĢi, akĢam saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 7'si
çocuk 14 kiĢi serbest bırakılırken, 11 kiĢi ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme 4'ü
çocuk 9 kiĢinin "Örgüt üyesi olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Dağılma sırasında silah ve araçlarla
mukavemet etmek", "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanmasına, 2 kiĢinin ise serbest bırakılmasına
karar verdi.
ġanlıurfa'nın YeniĢehir Mahallesi'nde 22 Aralık günü yapılan ev baskınlarında, Harran Üniversitesi öğrencileri
Baran Günanan ve Abdurrahman Kan ile soyadları öğrenilemeyen DTP gençlik meclisi üyesi Zehra ve Rufai adlı 4
kiĢi gözaltına alındı. Bahçelievler Mahallesi'nde ise G.T. adlı öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
Abdurrahman Kan, 23 Aralık günü sevk edildiği Mahkeme tarafından "örgüt üyesi olmak", "örgüt adına suç iĢlemek"
ve "suça teĢvik etmek" iddiasıyla tutuklandı.
22 Aralık günü ġanlıurfa merkez ve Suruç Ġlçesi'nde sabah erken saatlerinde dört ayrı eve baskın düzenleyen
jandarma ekiplerinin MEYA-DER Yöneticisi Kemal Barlin, Ömer Faruk Çobanoğlu ile DTP yöneticileri Bekir Acar ve
Selam Argun‟u gözaltına aldı. 24 Aralık günü "Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla Mahkemeye sevk edilen 4 kiĢi
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tutuklandı. Tutuklananlardan Selma Argun'un (71) kızı DılĢa KuĢ, annesinin yılda iki defa Suriye'ye gidip dedesinin
mezarını ziyaret ettiğini belirterek, polislerin bu ziyaretlerde annesinin örgüte gittiğini iddia ettiğini belirti.
23 Aralık günü ġanlıurfa‟da, Mehmet BeĢaltı, Müslüm Caymaz, Mehmet Çağlayan, Ġbrahim Halil Göv ve
Abdürrezak Ġpek evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren Ģahıslar,
“Suruç'ta yapılan basın açıklamasında jandarmaya ait lojmanlara taĢ attıkları” iddiasıyla 24 Aralık günü tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılananlardan Mehmet BeĢaltı serbest bırakılırken,
4 kiĢi tutuklandı.
24 Aralık günü ġanlıurfa‟da, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında Suruç Belediye BaĢkanı Ethem ġahin, ViranĢehir Belediye BaĢkanı Leyla
Güven ve eski ViranĢehir Belediye BaĢkanı Emrullah Cin gözaltına alındı.
ViranĢehir'de 26 Aralık günü yapılan protesto amaçlı yürüyüĢe katılan ve gözaltına alınan Cengiz Ata, 28 Aralık
günü "örgüt propagandası" yaptığı iddiası ile sevk edildiği ViranĢehir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Cizre'nin Yafes ve Sur mahallelerinde BDP'ye yönelik yapılan tutuklamaları protesto amacıyla yapılan gösteriye
polisin müdahalesinin ardından Mürdü Köse (24), Gökhan Yılmaz (31), A.D. (16), Mehmet Erik (19), M.G.B. (17),
M.B. (14), H.B.(15), Kamuran Uğur (34), Koçer Çelik (32) ve H.Ü. (15) gözaltına alındı.
Kapatılan DTP'nin ViranĢehir Ġlçe BaĢkanı Adnan Etli 28 Aralık günü evine yapılan baskında gözaltına alındı. Etli,
29 Aralık günü çıkarıldığı ViranĢehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.

ġırnak
6 Ocak günü Bozova Ġlçesi'ne bağlı Yaylak Beldesi'nde Yaylak Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından
düzenlenen ev baskınları sonucu Bekir Dağ, Muhittin Aslan, Rahim GümüĢ ve Sedat TaĢ gözaltına alındılar.
7 Ocak günü Ġdil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri ve özel harekât timleri tarafından ilçede
bulunan internet cafeye düzenlenen baskın sonucunda gözaltına alınan Ġbrahim Aslan çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Cizre Ġlçesi'nde 10 Ocak günü Özel Harekat Timleri tarafından Cudi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Ertene'nin evine
yapılan baskından sonra Ahmet Ertene ve oğlu Basri Ertene gözaltına alındı.
15 Ocak günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle Ġdil ilçesinde yapılan protestoda
ġivan Fidan ve ismi iğrenilmeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ġivan Fidan çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
16 Ocak günü Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK militanı gözaltına alındı.
21 Ocak günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK militanı gözaltına alındı.
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'nde seçim çalıĢmalarını takip etmek amacıyla DĠHA tarafından oluĢturulan Seçim 2009
Ekibi'nin bulunduğu araç 27 Ocak günü Cizre Ġlçesi'nden Nusaybin'e giderken Kurumcu Jandarma Karakolu'nda
görevli askerler tarafından durduruldu. Haklarında 'ihbar' bulunduğu iddiasıyla ajans çalıĢanları ErtuĢ Bozkurt,
Ġsmet Mikailoğulları ve Yılmaz Hatman'ın kimliklerine el konuldu. Daha sonra araç askerler tarafından iki defa didik
didik aranırken, yaklaĢık bir buçuk saat boyunca çalıĢanlar karakol önünde bekletildi. Bu arada ajans çalıĢanları
aralarında Kürtçe konuĢunca askerler tarafından, "Bu bölgede Kürtçe konuĢmak yasak. Kürtçe konuĢmayın
konuĢursanız, komutanlarımız kızar size" diyerek uyarıldı. YaklaĢık bir buçuk saat süren arama ve kimlik
kontrolünün ardından çalıĢanlar serbest bırakıldı.
29 Ocak günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK militanı gözaltına alındı.
1 ġubat günü Cizre ilçesinde, Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto eden kitleye polis müdahale etti.
Polisin müdahalesinin ardından 5 kiĢi gözaltına alındı.
4 ġubat günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
6 ġubat günü Cizre ilçesinde, Hasan DalmıĢ (26) adlı kiĢi 2005 yılında BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde yapılan Berxbir
Festivali'ne katıldığı gerekçesiyle Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Avukat Hüseyin Cihan 7 ġubat günü ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.
Bahattin Dargan, Ġ.E. (15) ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi 6 ġubat günü Cizre Ġlçesi'nde evlerine yapılan baskınla
gözaltına alındı.
DTP ġırnak Ġl BaĢkanı Halil Ġrmez, 12 ġubat günü DTP Merkezi Seçim Komisyonu üyelerinin bulunduğu eve polisin
baskın düzenlemesi sonucu gözaltına alındı.
Cizre Ġlçesinde 12 ġubat günü önceki gün yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan T.N (16), A.Ç (15) ve M.B
(15) 14 ġubat günü çıkarıldıkları mahkemece "YasadıĢı örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandılar.
13 ġubat günü Cizre Ġlçesi'nin Nur ve Dicle mahallerine Özel Harekat Timleri tarafından yapılan ev baskınlarında
15 yaĢındaki M.K. ile 14 yaĢındaki M.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.
13 ġubat günü ġırnak DTP Merkezi Seçim Komisyonu üyesi Ayfer Ekin‟in evine yapılan baskında seçim komisyonu
üyesi, Necmettin Bellier gözaltına alındı.
14 ġubat günü Ġdil Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan gösterilere
müdahale eden polis 3 kiĢiyi gözaltına aldı.
Ġdil Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin 10. yıl dönümü nedeniyle yapılan protestoda gözaltına alınan
ġivan Fidan 15 ġubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 ġubat günü Ġdil Ġlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü
nedeniyle yapılan gösterilerde Ġ.ġ. (17) isimli çocuk gözaltına alındı.
15 ġubat günü ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ġubesi polisleri tarafından DTP'lilerin
evlerine yapılan baskında Aziz Kutlu, Ali Temel Kuran, Bedirhan Uysal, Fahrettin ĠĢlek, Celalettin Güngen, Turan
Fidan ve Necmettin Bendel gözaltına alındı. Savcılık tutuklama talebiyle 7 kiĢiyi nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Mahkeme Kutlu, Temelkuran, Uysal, ĠĢlek, Fidan ve Bendel hakkında tutuklama kararı verirken, Celalettin Güngel'i
serbest bıraktı.
Silopi'de Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle 15 ġubat günü çıkan olaylarda gözaltına
alınan 19 kiĢi 17 Eylül günü serbest bırakıldı.
Siirt Üniversitesi öğrencisi Asiye Asan 16 Eylül günü gözaltına alındı.
Siirt Üniversitesi öğrencisi Cüneyt Oyan 17 Eylül günü Adliye önünde gözaltına alındı.
17 ġubat günü Ġdil Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan
gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Hakim Doğan ve Mehmet Nergis çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.
18 ġubat günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
19 ġubat günü Ġdil ilçesine bağlı Sırtköy Beldesi'nde Sulak Jandarma Karakolu ve Ġdil Ġlçe Jandarma Karakolu'nda
görevli oldukları iddia edilen JĠTEM elemanları ve askerler tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan Sait
Tatlı, Gevriye Balican (80), Baki Balican ve Abdurrahman Balican çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Cizre'de 2 Mart günü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından “15 ġubat 2009 tarihinde yapılan gösterilere
katıldıkları” gerekçesi evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınan Hasan Ecer, Ġsa Kartal, Ramazan Özdemir ve
Ġ.D (16), 4 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
ġırnak ili Uludere Ġlçesi'nin ġenoba Beldesi'nde 10 Mart günü AKP'lilerin DTP'lilere yönelik saldırısın kınamak
amacıyla DTP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ġırnak Belediye BaĢkanı Ahmet Ertak, DTP Ġl BaĢkanı Halil Ġrmez
ve belediye baĢkan adaylarının da aralarında bulunduğu konvoyun beldeye giriĢine korucular izin vermedi.
12 Mart günü ġırnak ili Ġdil ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
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Ġdil Ġlçesi'nin Sırtköy Beldesi'nde sivil giyimli askerler tarafından 12 Mart günü bir eve düzenlenen baskında Emine
Ballıca gözaltına alındı.
20 Mart günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 1 PKK militanı gözaltına alındı.
ġırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 25 Mart gecesi DTP'nin seçim çalıĢmaları kapsamında mahallede yapılan
çalıĢmaları takip eden DĠHA muhabirleri Mesut Ertak ile Cemil Yorgu ile Abdurrah Çakar, ReĢit Uyar, Resul Katar
ve Cemal Katar adlı DTP çalıĢanları ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) polisleri
tarafından gözaltına alındı.
29 Mart günü Cizre ġehit Kamil Atak Ġlköğretim Okulu'nda oy kullanmak için sıra bekleyen Sadi Arslan, polis
tarafından gözaltına alındı.
29 Mart günü Cizre Ġsmail Ebul-iz Ġlköğretim Okulu'nda oy kullanmak sıra bekleyen Ekrem Ġnedi, polis tarafından
gözaltına alındı.
29 Mart günü Ġdil Arafartalar Ġlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Fevzi Kaya adlı kiĢi polis tarafından gözaltına
alındı.
30 Mart günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 3 PKK militanı gözaltına alındı.
4 Nisan günü Abdullah Öcalan‟ın doğum günü olması nedeniyle ġanlıurfa‟nın Suruç Ġlçesi‟nden Halfeti Ġlçesi‟ne
yürüyüĢ yapmak isteyen gruba kolluk güçlerinin müdahale ederek 2 kiĢinin ölmesini 6 Nisan 2009‟da ġırnak‟ın
Silopi Ġlçesi‟nde protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan K.Y. (15) ve M.T. (17) 7 Nisan günü tutuklandı.
5 Nisan günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 6 PKK militanı gözaltına alındı.
8 Nisan günü ġırnak ili Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK militanı gözaltına alındı.
Silopi Belediye Meclis Üyesi Temel Tanrıkulu, 14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla
DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan operasyon kapsamında evinden gözaltına alındı.
27 Nisan günü ġırnak‟ta, 14 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla baĢlatılan operasyon
kapsamında, aralarında DTP MYK üyesi Bekir Kılıçaslan, Azadiya Welat çalıĢanı Ali Ertuğrul, DTP üyeleri Burhan
Tekinalp, Saim Basal, Emin Ülger, Ġzzetin Ġke, Rıdvan Ġnal, Ayhan Deniz ve Ubedullah Tokay‟ın da bulunduğu DTP
üyesi 21 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10‟u 30 Nisan günü tutuklanırken, geri kalan 11 kiĢi 1 Mayıs
günü ġırnak Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcıdaki sorgularının ardından Emin Ülger serbest bırakılırken,
DTP MYK Üyesi Bekir Kılıçaslan, Ġl Genel Meclis Üyesi Emin Ġrmez, Azadiya Welat dağıtımcısı Ali Ertuğrul, HurĢit
Külter, Abdulaziz Bulut, Burhan Tekinalp, Saim Basan, Muset Kar, Ayhan Deniz ve Mehmet DalmıĢ ġırnak Asliye
Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada yapılan yargılamada, Ayhan Deniz serbest bırakılırken, 9 kiĢi ise yapılan
telefon görüĢmeleri, basın açıklamaları ve yürüyüĢleri gerekçe gösterilerek, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt
üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
29 Nisan günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde DTP'ye yönelik yapılan operasyonları protesto etmek için baĢlayan protesto
gösterilerinde 3 kiĢi gözaltına alındı.
Ġdil Ġlçesi'ne bağlı Sırtköy Beldesi'nde “Örgütüne yardım yataklık etmek” suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet
Ġmecik ve Ġbrahim Akman 5 Mayıs günü Ġdil Asliye Mahkemesi'ne sevk edildi. Ahmet Ġmecik, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanırken, Ġbrahim Akman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ġdil ilçesinde 11 Mayıs günü, sabah iĢ yerini açan Selim Akıt (48), Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler
tarafından “ifadesi var” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Silopi'de 14 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DTP YDG-M üyeleri Ömer Kabul, Metin Çetin,
Levent Aslan, Emin Ürün, Yusuf Sönmez ve Sabahattin Kartal, 17 Mayıs günü Nöbetçi Mahkeme tarafından “Örgüt
propagandası” yapmak iddiasıyla tutuklandı.
Cizre ilçesinin Nuh Mahallesi'nde polis ekipleri 17 Mayıs gecesi gece çok sayıda eve baskın düzenledi. Evlerde
aramalar yapan polisler, Metin Gengeç, Mesut Acet ve Abdulaziz ġanlı'yı gözaltına aldı.
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Silopi ilçesinde 19 Mayıs günü, Silopi Lisesi öğrencilerinin, 6 arkadaĢlarının polis tarafından gözaltına alınmasını
protesto amacıyla yaptığı gösteriye polisin gaz bombasıyla müdahale etmesinin ardından 36 öğrenci gözaltına
alındı. ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nde kimlik ve adres tespitleri yapılan 36 öğrenci, 20 Mayıs günü ġırnak
Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek üzere serbest bırakıldı.
ġırnak'ın Vakıfken Mahallesi'nde 27 Mayıs günü yapılan ev baskınında Sıdık Kılınç isimli kiĢi gözaltına alınarak 23.
Jandarma Tümen Komutanlığı'na götürüldü.
Ġdil ilçe merkezi, Sulak (Basê), YarbaĢı (Hespist) köylerinde 8 Haziran günü yapılan ev baskınlarında, “21 Mart
Newroz kutlamasında yasadıĢı pankart açtığı ve slogana attığı” gerekçesi ile 20 kiĢi gözaltına alındı. “Örgüt
propagandası yaptıkları” iddia edilen 20 kiĢi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Silopi Ġlçesi'nde 13 Haziran günü evlere yapılan baskında gözaltına alınan 6 lise öğrencisinden biri 15 Haziran günü
tutuklandı.
ġırnak ve Cizre Ġlçesi'nde 16 Haziran gecesi evlere yapılan baskınlarda Cizre Belediye Meclis Üyesi Faysal
Sarıyıldız, Tüm Bel-Sen Cizre Temsilcisi Metin Fındık, Ġl Genel Meclis Üyesi Nezir Ayan, DTP eski Merkez Ġlçe
BaĢkanı Yahya Ġdin ve DTP üyesi BeĢir Katar gözaltına alındı.
ġırnak ve Cizre'de 18 Haziran günü evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan Cizre Belediyesi Meclis üyesi
Faysal Sarıyıldız, Tüm-Bel Sen Cizre Temsilcisi Metin Fındık, DTP'li ġırnak Ġl Genel Meclis üyesi Nezir Ayan, DTP
üyeleri, Abdurrahman Çakar, Yahya Ġdin, BeĢir Katar ve Fatma Uyar 19 Haziran günü ġırnak Emniyet
Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından ġırnak Adliyesi'ne getirilerek Savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan
DTP'liler daha sonra 'tutuklama' talebi ile Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildiler. Burada yapılan yargılama
sonucunda DTP Ġl Genel Meclis üyesi Nezir Ayan serbest bırakılırken, Sarıyıldız, Fındık, Çakar, Ġdin, Katar ve Uyar
'Örgüte üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dicle Haber Ajansı ġırnak muhabiri Volkan Bora, 20 Haziran günü Cizre Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri
tarafından "Ģüpheli hareketlerde bulunduğu‟ gerekçesiyle gözaltına alındı.
Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba Beldesi'nde 24 Haziran günü, DTP Belde BaĢkanı Faysal Babat, 29 Mart
seçimlerinde belde belediye baĢkan adayı olan kardeĢi Halit Babat ve diğer kardeĢleri Halil Babat, ġenoba
Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.
Ġdil Ġlçesi'ne bağlı Camili (Mizgevtok) Köyü'nde ikamet eden kalp hastası Hazni Haykır (70) adlı kadın, yerel
mahkemenin “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla verdiği cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından 24
Haziran günü tutuklandı. Haykır, askerlerin eve baskın yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Askerler tarafından Ġdil
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haykır, yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Saatlerce hastanede
müĢahede altında tutulan Haykır, askerlerin zoruyla kollundaki serumla birlikte ambulansa bindirilerek Mardin E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
DTP'nin 28 Haziran günü yapılacak ġırnak Ġl Kongresi'nde il baĢkan adayı olan Selim Bayar kongre öncesi
gözlatına alındı. Bayar, ġırnak emniyetindeki sorgusunun ardından ġırnak Nöbetçi Savcılığı'na çıkarıldı. Bayar'ın
burada ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
DTP'li ġırnak Ġl Genel Meclis Üyesi Jiyan Demir 1 Temmuz günü “Ġfaden var” diyerek çağrıldığı ġırnak Emniyet
Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.
8 ve 9 Temmuz günlerinde Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele
(TEM) ekipleri ve özel harekat timleri tarafından yapılan ev baskınlarında 6 kiĢi gözaltına alındı.
ġırnak'ın BeytüĢĢebap (Elkê) Ġlçesi'nde belediye sınırları içerisinde bulunan ve her yıl geleneksel Berxbir
Festivali'nin yapıldığı LaliĢ Yaylası askerler tarafından, "Ġnsanların can ve mal güvenliği açısından tehlikeli" olduğu
iddiasıyla Temmuz ayı baĢında "yasak bölge" ilan edildi. (12 Temmuz 2009 DĠHA)
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'ne bağlı Kurumcu (Derbaçiya) Köyü'ndeki Kurumcu Jandarma Karakolu‟nun 30 Temmuz günü
yaptığı yol aramasında YDG-M üyesi olduğu gerekçesiyle DerviĢ Ersoy (21) gözaltına alındı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı
çıkarılan Cizre Belediye Meclis üyesi Yusuf Kalkan 31 Temmuz günü jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak
gözaltına alınarak Adana'ya götürüldü.
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ġırnak ili BeytüĢĢebap'taki LaleĢi Yaylası'nın 6 Ağustos günü “operasyon bölgesi olduğu” gerekçesiyle
yasaklanmasının ardından, 7 Ağustos günü yaylaya koyun sağmaya giden berivanlara izin verilmemesi üzerine
Berivanlar ilçe merkezinde yürüyüĢ yaparak durumu protesto etti. ġırnak Valisi Ali Yerlikaya, yaylalara çıkıĢını
yasaklanmasında haklı olduklarını ileri sürerek, vatandaĢların yaptığı gösteriyi provokasyon olarak değerlendirdi.
9 Ağustos günü Uludere Ġlçesi'ne bağlı ġenoba (Sêgirkê) Beldesi'nde, DTP Belde Yöneticisi ġerin Paksoy evine
yapılan baskın sonucu gözaltına alınarak ġenoba Jandarma Karakolu'na götürüldü.
17 Ağustos günü Cizre Ġlçesi'nde Cihan Yapar adlı vatandaĢ, TMġ ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cizre Ġlçesi'nde 12 Eylül günü gözaltına alınan A.K. (15), 2008 yılının Ekim ayında ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde
düzenlenen bir gösteride “kolluk güçlerine taĢ attığı” iddiasıyla 13 Eylül günü tutuklandı.
13 Eylül günü Silopi Ġlçesi'nde, YDG üyesi Mesut Tosun, KarĢıyaka Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskında
polis tarafından gözaltına alındı.
15 Eylül günü Silopi ilçesinde, Cudi, Barbaros, KarĢıyaka, BaĢak, Ofis ve ġehit Harun Boy mahallelerinde bulunan
birçok eve düzenlenen baskınlarda, YDG üyeleri Emin Gören, Kezban Tanboğa, Süleyman Algan, Mahsun Kunur,
Mazlum Kunur, Abdullah Kunur, Cemal Kunur, Veli Kunur, Suat Sansur, Tahir Konur, Osman Kunur, Mehmet
Kunur, Rıza Kunur ve Mustafa Kunur gözaltına alındı.
DTP Sur Ġlçe Örgütü ve DTP Kadın Meclisi'nin DTP'ye yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla düzenlediği
yürüyüĢün ardından gözaltına alınan 8 DTP'li, 19 Eylül günü Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri
alınan 8 kiĢiden DTP YeniĢehir Ġlçe Yöneticisi Saadet Kaya serbest bırakılırken, YDG-M Üyesi Fırat YaĢar, DTP
üyeleri Abdulkadir Kızılırmak, ġeyhmus Uçaktan, Ferhat Ölmez, Sinan Donat, Mazlum Ekti ve Mazlum Ihlamur ise
tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan Sinan Donat serbest bırakılırken,
YaĢar, Kızılırmak, Ölmez, Ekti, Ihlamur ve Uçaktan, "Örgüte adam kazandırmak" ve "örgüt adına eylem yapmak"
iddiasıyla tutuklandı.
1 Ekim günü Cizre Ġlçesi'nde yapılan ev baskınında Seve Tok ve Süleyman Tok gözaltına alındı.
3 Ekim günü, Cizre Anadolu Lisesi'ne getirilen ve içinde kravatların bulunduğu kutuların birinin içinde PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın resimleri bulunduğu gerekçesiyle Anadolu Lisesi Müdürü Hıdır Oktaykan ve okulun giyim
ihtiyacını karĢılayan konfeksiyoncu ġehzat Dinler gözaltına alındı. Oktaykan ve Dinler, ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
6 Ekim günü BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 6'sı çocuk
11 kiĢi 9 Ekim günü Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 11 kiĢiden U.A. serbest
bırakılırken, H.A., H.A ve N.C., E.C., M.Ç., B.K., Y.B., Ö.A, A.U., E.T. "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt üyesi
olmamakla beraber örgüt adına eylem yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı.
8 Ekim günü Cizre Ġlçesi'nde, gözaltına alınan belediye çalıĢanı Edip Örüç, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
tutuklandı.
DTP Silopi Ġlçe Yöneticisi Nusret Yıldırım, 9 Ekim günü BOTAġ jandarma arama noktasında, polis tarafından
gözaltına alındı. Yıldırım, 12 Ekim günü tutuklandı.
9 Ekim günü Silopi Ġlçesi'nde gerçekleĢen gösterilerde 4 kiĢi gözaltına alındı.
9 Ekim günü Cizre Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkmasının yıl dönümü dolayısıyla
baĢlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan S.S. (14), 11 Ekim günü sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme
tarafından, "PKK üyesi olmak", "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı.
11 Ekim günü Cizre Ġlçesi Dörtyol mevkiinde, 13 yaĢlarında 2 çocuk, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den
çıkıĢının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
14 Ekim günü Ġdil Ġlçesi'ne bağlı YarbaĢı Köyü'nde, jandarmanın yaptığı ev baskınında Hazine Gürses (32) ve
Hizmet Oruç (30) gözaltına alındı. Gürses ve Oruç, sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından "Örgüte yardım ve
yataklık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.
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15 Ekim günü Kumçatı Beldesi'nde jandarma ekipleri tarafından evlere yapılan baskınlarda Belde Belediye BaĢkanı
Abidin Durak ile DTP üyeleri Nadir Alp, Halil CoĢkun, Kasım Kıraç, Osman Sağnak, Abdullah Çiçek, ReĢit Pağan
gözaltına alındı. ġırnak'a getirilen ve adliyeye çıkarılan 7 kiĢi, haklarında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde
"örgüte yardım etmek" iddiasıyla açılan davada verilen 3'er yıl 9'ar hapis cezası kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından onandığı gerekçesiyle tutuklandı.
17 Ekim günü Silopi Ġlçesi'nde, Cudi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabri Ormanlı polis tarafından gözaltına alındı.
18 Ekim günü Nusaybin‟de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 19 Ekim günü Silopi'den Türkiye'ye giriĢ
yapacak barıĢ grupları için bildiri dağıtan DTP yöneticileri Hewleci ġık ve Diyadin Doğan polis tarafından gözaltına
alındı.
19 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandile ve Maxmur'dan Türkiye'ye gelen BarıĢ ve
Demokratik Çözüm Grupları üyesi 34 kiĢiden 29‟u, Habur Sınır Kapısı‟nın bulunduğu gümrük alanı içindeki Tarım Ġl
Müdürlüğü‟ne ait binada Savcılar tarafından sorgulandıktan sonra, 20 Ekim günü “Pasaport Yasası‟na muhalefet
ettikleri” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nurettin Turgut, Hüseyin Ġpek, Musa Tomak,
Elif Uludağ ve Vilayet Yakut ise, ortak ifadede yer alan “sayın” ve “önder” sözcüklerinin tutanağa geçmesini istediği
gerekçesiyle Mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 kiĢi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
21 Ekim günü ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nin Sırtköy (DeĢta Darê) Beldesi'nden Batman'a doğru araçlarıyla seyir halinde
bulunan Resul Ġlçin (52) ve DTP'li Sırtköy Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ġlgin, saat 23.30 sıralarında özel
hareket polislerince durdurulup gözaltına alındı.
24 Ekim günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi'ne bağlı Ortaköy (AroĢ) Köyü'ne baskın düzenleyen askerler, aracı
kurĢunlanan Ģoför Sakin Berk ile babası Nazım Berk'i gözaltına aldı.
8 Kasım günü Silopi Ġlçesi BaĢverimli (Tilqebîn) Beldesi'nde, sabah saatlerinde jandarma tarafından yapılan ev
baskınlarında Halil Uysal, Ġsmail Bozkurt ve Ġbrahim Bozkurt adlı kiĢiler, Kandil ve Maxmur'dan gelen barıĢ
gruplarının Silopi'deki karĢılanmasında "YasadıĢı pankart ve bayrak taĢımak" iddiasıyla gözaltına alındı.
17 Kasım günü Silopi Ġlçesi'nde, Barbaros Mahallesinde jandarma ve sivil giyimli polisiler tarafından yapılan ev
baskınlarında Reber Demir ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı.
22 Kasım günü Cizre Ġlçesi'nde, Özgür Yüce adlı kiĢi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 22 Kasım günü
Diyarbakır'a getirilen Özgür Yüce, Nöbetçi Mahkeme tarafından, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
Cizre Ġlçesi'ne bağlı UlaĢ (Zevka Aliağa) Köyü'nde 25 Kasım günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan Mesut
Gökhan ve Ġbrahim Kaya, çıkarıldıkları Cizre Nöbetçi Mahkemesi tarafından "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla
tutuklandı.
26 Kasım günü Batman'dan ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'ne giden Nesrin Kılıç (30), TMġ polisleri tarafından gözaltına
alındı.
1 Aralık günü Uludere ilçesinde, PKK Lideri Öcalan'ın ağırlaĢtırılan cezaevi koĢullarını protesto etmek için ilçe
meydanında toplanan gruba müdahale eden polis 1 kiĢiyi gözaltına aldı.
DTP üyesi Sekvan Yaman, Uludere Ġlçesi‟nde 25 Eylül 2009‟da düzenlenen konserde “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla 2 Aralık günü ifade vermek için gittiği Uludere Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Aynı gün
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yaman, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
3 Aralık günü Cizre Ġlçesi'nde, Cudi ve Nur mahallelerine sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında ġükrü Özalp (19),
B.Z (14), A.E. (15), Ġ.K. (16), M.Ç (16), C.P.(16), R.D. (16), M.D (15) ve A.E isimli çocuklar gözaltına alındı. 4 Aralık
günü Mahkemeye sevk edilen sanıklardan B.Z. (14), 15 yaĢından gün almadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılırken, ġükrü Özalp (19) ile yaĢları 18'den küçük olan 7 kiĢi "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt
propagandası yapmak", "Örgüt adına silah kullanmak" iddialarıyla tutuklandı.
4 Aralık günü Cizre Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto gösterileri sırasında 17
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kiĢinin isimleri Ģöyle: Doğan Ekici (19), Halil Bahattin (16), Mustafa ErtaĢ
(46), Naciye Baysal (22), Yılmaz Güven (23), Selman Ġneç (16), H.T(17), Mehmet Demir (24), Ġzzet Ceylan (49), M.
Ġhsan Aygün (36), Sait Dayar (28), M.Sinan Dağlı (50), Mahmut Ürek (47), H.A (15), Faruk Encü (18), Nezir Ürek
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(49), Ahmet Ürek. Gözaltına alınanlardan 14‟ü 7 Aralık günü tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede ifadeleri alınan 14 kiĢiden biri serbest bırakılırken, Doğan Ekici, H.O., Mustafa ErtaĢ, Naciye Baysal,
Yılmaz Güven, Halit Aydın, Sait Dayar, Mahmut Ürek, H.T., Nezir Ürek, Ahmet Ürek, M. Sait Dağlı ve Faruk Encü
"örgüt üyesi olmak", "Toplantı ve gösterilerde silah kullanmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
6 Aralık günü Silopi'de gerçekleĢtirilen gösterilerde 3 kiĢi gözaltına alındı.
7 Aralık günü Silopi Ġlçesi'ne bağlı Kavaközü (Ribeye) Köyü'nde, Y.G. (11), M. A. (11), A. T. (12), M. G. (13), M. A.
(16) adlı çocuklar “gösteriye katıldığı” gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
8 Aralık günü Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ağırlaĢtırılan cezaevi koĢullarını protesto etmek için
düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ġ (16), “Örgüt propağandası” yaptığı gerekçesiyle
tutuklandı.
24 Aralık günü ġırnak‟ta, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11
ilde düzenlenen operasyon kapsamında siyasi yasaklı Cizre Belediye BaĢkanı Aydın Budak, BDP Ġlçe BaĢkanı A.
Celil Piranoğlu, DTP eski yöneticisi Abdullah Ürek, Menduh Ürek, Necip Tokgözoğlu, Sami Paksoy, Ömer yaman,
Serbest Paksoy, Mesut Altürk, Hasan Tanğ, M.Salih Tanğ, Serdar Tanğ, Yusuf Tanğ, Cahit Tanğ, Ekrem Babat,
Segvan Bulut, Mustafa Tok ve Agit Berek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 27 Aralık günü Cizre BaĢsavcılığı'na
sevk edildi. Burada ifadelerin ardından Necip Tokgözoğlu ve Agit Berk serbest bırakılırken 16 kiĢi tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de yargılanan BDP Ġlçe BaĢkanı Celil Piranoğlu, "YasadıĢı
örgüt üyesi olmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "YasadıĢı eylemi organize etmek", Abdullah Ürek, Serhat Ürek,
Menduh Ürek, Sami Paksoy, Ömer Yaman, Serbest Paksoy, Mesut Altürk, Hasan Tonğ, M.Salih Tonğ, Serdar
Tonğ, Yusuf Tonğ, Cahit Tonğ, Ekrem Babat, Segvan Bulut ve Mustafa Tok ise, "YasadıĢı örgüt üyesi olmak" ve
"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
17 Aralık günü Cizre Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik operasyonda 23 kiĢinin tutuklanmasını protesto eden gruba polis
müdahale etti. Müdahalede 2 kiĢi gözaltına alındı.
30 Aralık günü Ġdil'de çok sayıda eve baskın düzenlenen baskınlar sonucu aralarında Ġdil Belediye Meclis Üyesi
Hüsnü Babat (32), Ç.D. (16), Fırsat Hezer (22), Lezgin Uca (21), Cehver Malgaz (19), Halit Malgaz (19), M.K. (16),
Ġlyas Demir (19), Ġslam Atça (18), Hamit Atça (64), Ġdris ErĢek (24), H.E. (16), M.Ö. (17) ve soyadı Baver adlı kiĢinin
de bulunduğu 30'a yakın kiĢi gözaltına alındı.

Tekirdağ
1 Mart günü Tekirdağ‟da bulunan DTP‟nin seçim bürosuna 5 kiĢilik bir grubun saldırması sonucu büroda bulunan
DTP‟lilerle grup arasında çıkan kavgada 3 kiĢi yaralandı. Olaya iliĢkin soruĢturma baĢlatan polis ekipleri, 5 kiĢiden
3‟ünü ve DTP üyesi 2 kiĢiyi gözaltına aldı.
Tekirdağ‟ın Çorlu Ġlçesi‟nde 21 Mart günü yapılan kutlamalarının ardından biri çocuk 2 kiĢi “yasadıĢı pankart
taĢıdıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. 23 Mart günü Savcılıkta ifadesi alınan E. T (10), serbest bırakılırken,
Habib Demir ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe çıkarıldı. Demir, 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla
tutuklanarak, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
28 Mayıs günü Tekirdağ‟ın Çorlu Ġlçesi‟nde, bir kebapçıda çalıĢan S.I. (16) adlı çocuk verilen sipariĢi götürmek
üzere gittiği Çorlu Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟nın giriĢinde bulunan askere “Abdullah Öcalan‟ın kırsal kesimde
çektirdiği iddia edilen resimleri gösterdiği” iddiasıyla Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na gelen Terörle Mücadele ġube
Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.I. çıkarıldığı mahkemece “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla tutuklandı.

Trabzon
11 Nisan günü Trabzon Haklar Derneği‟ne basan polis ekipleri 9 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ġsmet
Kurukafa, Hasan Toğan, Çetin Güven, Banu Özcan, Zeynep Gonca Karakoç, Songül Öktem, Hasan Basri Yıldız,
Yeliz Kılıç ve Zeynep Erduğrul 15 Nisan Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.

Tunceli
Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 5 Mayıs 2009‟da Tunceli‟de 5 ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan
etmesinin ardından 13 Mayıs günü toplanan ĠL Mera Komisyonu, il merkezindeki yaylaların tümünün kapatılmasına
karar verdi. ĠHD Tunceli Temsilcisi avukat BarıĢ Yıldırım, bazı bölgelerin güvenlik bölgesi ilan edilmesinin
Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın iptali için dava açtı.
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22 Haziran günü Tunceli‟de DTP'ye yönelik baĢlatılan operasyonda 23 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
8‟i 24 Haziran günü serbest bırakılırken, 15 kiĢi 26 Haziran günü Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan Baran Nikbey, Gül Sunca, Erhan Çakan, Yusuf Ali Arslan, Ahmet Göksel Demir, Ahmet
Balta ve Dilan Aksoy serbest bırakılırken, Harun Bağmacı, Çağla Yeleser, Metin Kala, Ufuk Sünger, Mücahit Yürek,
Umut Çanga, Hacı Mehmet DemirtaĢ tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan 7 kiĢi,
“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
Munzur Sünger adlı vatandaĢ 29 Haziran günü evinin önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
Tunceli'de devam eden 9. Munzur ve Doğa Festivali'ne katılmak için 31 Temmuz günü kentte gelen Aziz
Karakoyun gözaltına alındı.
DTP Adana Ġl Yöneticisi Aysel Bozkurt 1 Ağustos günü “ihbar olduğu” gerekçesiyle Tunceli Emniyet Ġl Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Ağustos ile 23 Kasım tarihleri arasında Tunceli‟nin 5
ayrı bölgesinin koordinatları verilerek buralar “geçici güvenlik bölgesi” ilan edildi.
7 Eylül günü Tunceli‟de, ESP Temsilcisi Sıtkı Güngör gözaltına alındı.
23 Eylül günü Tunceli‟de, YürüyüĢ Dergisi‟nin satıĢını yapan gruplara polis ekipleri, “dergi hakkında toplatma kararı
olduğu” gerekçesiyle müdahale etti. Müdahale sonucunda 2 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün
serbest bırakılırken 150 tane YürüyüĢ Dergisi‟ne el kondu.
29 Eylül günü Tunceli‟de, “yasadıĢı bildiri dağıttığı” gerekçesiyle gözaltına alınan P.K.‟nin ifadesi doğrultusunda
özel harekât timlerinin de bulunduğu kar maskeli polis ekipleri Tunceli Belediye BaĢkanı Edibe ġahin‟in evine ve
Tunceli Belediyesi‟nin misafirhanesine baskın düzenledi. Konutlarda PKK‟ye ait dokümanlar olduğu iddiasıyla
düzenlenen baskında polis ekipleri konutlarda bulunan gazete ve dergilere el koydu.
29 Eylül günü Tunceli‟de çalıĢma yürüten Günlük Gazetesi çalıĢanı SavaĢ KarakuĢ, polisler tarafından gözaltına
alındı.
6 Ekim günü Tunceli'de, Günlük gazetesi dağıtımcısı Nuri YeĢil sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
“25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Günü”ne iliĢkin yapılacak etkinlikler ile ilgili Tunceli'ye giden
DTP Parti Meclisi (PM) Üyesi Zahide GümüĢ, 16 Kasım günü Mazgirt Ġlçesi giriĢinde bulunan Elmalı Jandarma
Karakolu askerlerince yapılan kimlik kontrolünde, “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Genelkurmay BaĢkanlığı 20 Kasım günü yaptığı açıklamada, Tunceli‟de 24 Kasım 2009 - 24 ġubat 2010 tarihleri
arasında 5 ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
25 Kasım günü Nazimiye Ġlçesi'nde Günlük Gazetesi dağıtımcılığını yapan Ertan Aytekin, haftalık yayınlanan
Mezopotamya Gazetesi'ni dağıttığı sırada gözaltına alındı.
7 Aralık günü Tunceli'de, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına iliĢkin” yapılan yürüyüĢün ardından
Alibaba Mahallesi'nde bulunan birçok eve düzenlenen baskında ismi öğrenilemeyen iki kiĢi gözaltına alındı.
10 Aralık günü ĠHD Tunceli ġubesi tarafından postane önünde yapılan açıklamanın ardından DTP Tunceli Kadın
Meclisi Üyesi Kamile Atabay, sivil polisler tarafından “Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın hakkında verdiği tutuklama
kararı” nedeniyle gözaltına alındı.
18 Aralık günü Nazimiye ilçesindeki birçok eve polis tarafından yapılan baskında kapatılan DTP üyeleri Erkan
GiĢioğlu, Tayfun Dalga, Tuncay Kırmızıdağ ve Hüseyin Aslan gözaltına alındı. Nazimiye Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen DTP‟lilerden Hüseyin Aslan aynı gün serbest bırakılırken, 20 Aralık günü mahkemeye sevk edilen
GiĢioğlu, Kırmızıdağ ve Dalga, “yasa dıĢı gösteriye katılmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Tunceli Valiliği‟nden, Erzincan Valiliği ile Sivas Valiliği‟ne basın aracılığı ile duyurulmak üzere 18 Aralık günü
yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık 2009–24 ġubat 2010 tarihleri arasında Erzincan‟da 5 ayrı bölgeyi ve Sivas‟ta 2
ayrı bölgeyi “geçici askerî güvenlik bölgesi” ilan ederek belirlenen bölgelere sivillerin giriĢini yasakladı.
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Van
2 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Mevlüt Bağrı, “9 Ocak günü sebze haline doğru yoldan
yürürken TEM ġube polisleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilciliği'ne yapılan baskında gözaltına alınan gazetenin Van Temsilcisi Nadir
Erdem ve gazete çalıĢanı Mustafa Toprak "Yasak yayın bulundurmak" iddiasıyla 11 Ocak günü tutukladı.
12 Ocak günü Van ili merkez ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
15 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında
gözaltına alınan YYÜ öğrencileri Mehmet Ali Karakaplı, Recep Deniz ve ismi öğrenilmeyen bir öğrenci çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar.
16 Ocak günü Van‟ın KarĢıyaka Mahallesine düzenlenen eve baskınlarında “PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri”
gerekçesiyle Abidin, Kamil, Hacı, Giyasettin, Zubeyir, Feyzi ve Habib isimli 7 kiĢi gözaltına alındı.
Van Ġmamlar Derneği‟nin Ġsrail‟in Gazze‟ye yönelik saldırısını protesto etmek için 15 Ocak günü düzenlenen basın
açıklamasında "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan imam Hefit Keskin 17 Ocak günü
tutuklandı.
Erhan Ergül, Zafer Güney ve Fırat Yurt isimli öğrenciler, “Zaman gazetesinin Van bürosuna molotofkokteyli atmak"
iddiasıyla 24 Ocak günü gözaltına alındılar.
26 Ocak günü günü Van‟ın Hacibekir Mahallesi'nde Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto etmek
amacıyla yapılan eylemin ardından M.B. (13) isimli çocuk gözaltında alındı. (3 ġubat 2009/DĠHA)
8 ġubat günü DTP'nin Van merkezde açılıĢını yaptığı seçim bürosunun açılıĢından sonra Cumhuriyet Caddesi'nde
yürüyen Lokman Öner, “açılıĢta slogan attığı” gerekçesiyle Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġube
polisleri tarafından gözaltına alındı.
9 ġubat günü Van F Tipi Cezaevi'nde oğlunu ziyarete giden Zühre Toprak (60) ziyaret çıkıĢında gözaltına alındı.
13 ġubat günü ErciĢ Ġlçesi'nin YeĢilova Mahallesi'nde bir araya gelen ve DTP seçim bürosuna doğru yürüyüĢe
geçen grubun yürüyüĢ güzergahında bulunan AKP ErciĢ Ġlçe binasından baĢka bir grupla tartıĢması sonrası polis
DTP'li gruba müdahale ederek 5 kiĢiyi gözaltına aldı.
Ġsa Kaya isimli kiĢi 14 ġubat günü Van DTP tarafından yapılan basın açıklaması sonrası gözaltına alındı. (ĠHD Van)
14 ġubat günü Van'da Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasını takip eden
DĠHA muhabirleri Aysel Ertunç ve Nazan Sala gözaltına alındı.
15 ġubat günü Van ili Bostaniçi beldesinde Fadıl Kaçan gözaltına alındı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü Van‟da sabah saatlerinde baĢlayan
protestoların ardından 20'ye yakın kiĢi gözaltına alındı.
Sadrettin Ersayan isimli kiĢi 18 ġubat günü polislerce gözaltına alındı.
Van YDG-M çalıĢanı Mevlüt ġeyhun 19 ġubat günü gözaltına alındı.
DTP BaĢkale Ġlçe BaĢkanı DerviĢ Polat, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıl dönümü nedeniyle
ilçede yapılan basın açıklamasını okuduğu” gerekçesiyle 19 ġubat günü gözaltına alındı.
21 ġubat günü Tunceli‟de, DSP Genel BaĢkanı Zeki Sezer‟in katıldığı mitingde, 19 Aralık 2000‟deki Hayata DönüĢ
Operasyonu‟nda ve 122 kiĢinin öldüğü ölüm oruçlarında DSP‟nin payı olduğu gerekçesiyle Sezer‟i protesto etmek
isteyen gruba güvenlik güçleri cop ve biber gazı müdahale ederek 5 kiĢiyi gözaltına aldı.
25 ġubat günü BaĢkale'ye bağlı Yavuzlar Köyü'nde evlere baskın düzenleyen askerler 2 DTP'liyi gözaltına aldı.
Köylüler, köylerine gelen DTP'lilerin konvoyuna takıldığı için bir süre beklemek zorunda kalan Kaymakam Yunus
Kalaycı'nın tepki göstermesinin ardından askerlerin köye baskın düzenlediğini öne sürdü.
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Adem Acar adlı kiĢi “ErciĢ Ġlçesi'nde 20 Ekim 2008 tarihinde yapılan DTP mitinginde güvenlik güçlerine taĢ attığı”
gerekçesiyle 25 ġubat günü gözaltına alındı.
Çatak ilçesi kırsalında 19 Haziran 2008 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟li Nihayet Kaya‟nın cenaze
törenine katılarak “Örgüt propagandası yapmak” ve “Yasa dıĢı slogan atmak” iddiasıyla gözaltına alınan 7 kiĢiden
ġerif Dağ ile Zeki Kara 21 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
27 ġubat 2009 tarihinde BaĢbakan Erdoğan'ın Van'a geliĢi öncesi Adurrahman Gazi, Akköprü ve Hacibekir
Mahallelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 18 kiĢi, Emniyet Müdürlüğü TMġ‟deki sorgularının
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Van Ağır Ceza
Mahkemesi Nöbetçi hakimliğine sevk edilenlerden 17‟si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Suphi
Yalçınkaya adlı kiĢi "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
5 Mart günü Van ili Gürpınar ilçesinde, “pkk militanı olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı.
5 Mart günü Bostaniçi Beldesi'nde yapılan ev baskınlarında Nasri Sungur, Fernat Ġnal, Sinan Bazar, Hasip Duman,
Zafer Tunç ve Mahsun Tunç gözaltına alındı.
Ahmet Karçığa ve 3 arkadaĢı 15 Mart günü MelikĢah yurdunun önünde sivil giyimli dört kiĢi tarafından gözaltına
alındı.
Özalp Ġlçesi'ne bağlı Balçıklı Köyü'nde sivil giyimli jandarma ekipleri tarafından yapılan ev baskınında Savcı Pay
gözaltına alındı. Pay, 16 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleĢkesinde Halepçe Katliamı ile ilgili yapılan basın açıklaması
sırasında 6 öğrenci gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 6 öğrenciden Murat Ekin ile Celal Karaca 18 Mart
günü tutuklandı.
20 Mart günü ErciĢ Ġlçesi'nde DTP seçim bürosunu ziyaret etmek isteyen öğrencilerden Faruk Bozkaya gözaltına
alındı.
24 Mart günü Van‟da düzenlenen operasyonda YDG-M üyesi 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. 4 öğrenci
“yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 25 Mart günü tutuklandı.
26 Mart günü Van Ġki Nisan Caddesi üzerinde plakasız bir araçla yardım dağıtıldığının bildirmesi üzerine söz
konusu aracın yanına gelen DTP Van Ġl yöneticileri Sıddık Gül ile Ramazan Kamaç, "Yağma yapmaya teĢebbüs
etmek" iddiasıyla gözaltına alındı.
Van Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde oturan Mesut Özdemir ile ismi öğrenilmeyen bir kiĢi 27 Mart günü polis
tarafından Özdemir‟in evine yapılan baskında gözaltına alındı.
30 Mart günü Van‟da, DTP'nin kutlamalarını yaptığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kitlenin arasından çıkıp Sanat
Sokağı'na yürüyen bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı.
ErciĢ Ġlçesi‟nde 7 Nisan günü “Amara YürüyüĢü‟ne saldırıyı protesto gösterisi” sırasında gözaltına alınan Mevlüt
ġeyhun, Cihat Kandemir, Umman Balıkçı, Ömer Demir ile M. Hanifi Sağlam, 9 Nisan günü adliyeye çıkarıldı.
Savcılık tarafından ifadesi alınan 5 kiĢiden Ömer Demir, serbest bırakılırken; ġeyhun, Kandemir, Balıkçı ile
Sağlam, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, 4 kiĢinin “YasadıĢı örgüte
yardım ve yataklık etmek” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
12 Nisan günü Muradiye Ġlçesi‟nde polis memurlarıyla Muradiye Çok Programlı Lisesi öğrencileri arasındaki
oynanan futbol maç sırasında, H.G. adlı öğrencinin arkadaĢından Kürtçe olarak “pas” istemesine tepki gösteren
polisler, Harun GümüĢ, Necdet GümüĢ, BarıĢ GümüĢ ve Yücel Ağrak adlı öğrencileri döverek gözaltına aldı.
ErciĢ ilçesinde DTP Ġlçe eski yöneticisi Bahattin Bütün, 14 Nisan günü evinde düzenlenen baskında gözaltına
alındı.
YDG-M Üyesi Mustafa Doğrul, 17 Nisan günü kent merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. (17 Nisan
2009/DĠHA)

266

KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

Z.H. (15) isimli çocuk, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a geliĢini protesto amacıyla yapılan eylemlere
katıldığı iddiasıyla 20 Nisan günü öğrenim gördüğü Mizancı Murat Lisesi‟nde polisler tarafında sınıftan gözaltına
alındı. Z.H., 22 Nisan günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı.
29 Nisan günü BaĢkale ilçesine bağlı Saçan Köyü'ne baskın düzenleyen askerler, Fatma Çakır (55) ile kızları
Saadet Çakır (20) ve Perihan Çakır‟ı (22) gözaltına aldı. “PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına
alınan 3 kadın BaĢkale Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
7 Mayıs günü Kalecik Köyü'nden Valilik ile görüĢmek üzere kente gelen vatandaĢlar, hat üzeri çalıĢan minibüsle
kente geldikleri gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Minibüse el koyan polisler, araç Ģoförü Fuat Özgökçe'yi
de gözaltına aldı.
Van Kalesi yanında bulunan Kültür Parkı'nda yapılacak olan "DTP'yi susturma silahları sustur, çatıĢmasızlığa
cevap ver" mitingine katılmak üzere MuĢ'tan yola çıkan yaklaĢık 20 araçtan oluĢan konvoy 23 Mayıs günü Van'ın
ErciĢ Ġlçesi çıkıĢında polisler tarafından durduruldu. Araçların evraklarını kontrol eden polisler, birçok araca, "aĢırı
hız", "eksik evrak" gerekçesiyle 200 ila 300 TL arasında para cezası kesti.
29 Mayıs günü Van'ın Hacibekir Mahallesi'nde bir öğretmenin Ģikâyeti üzerine yapılan ev baskınlarında 9'u çocuk
10 kiĢi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 10 kiĢi, ifadeleri alındıktan sonra gece geç saatlerde serbest bırakıldı.
3 Haziran günü KESK'e yönelik gözaltıları ve tutuklamaları protesto etmek için meĢaleli yürüyüĢ düzenlemek
isteyen kamu emekçilerne müdahale eden polis 1 kiĢiyi gözaltına aldı.
BaĢkale'de 9 Haziran günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DTP yöneticisi Fatih Güler ile YDG-M üyesi
ġaban Bozkurt sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
Van'da 9 Haziran günü Ġl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerce gözaltına alınan 17 öğrenciden 7'si, Ġl
Jandarma Komutanlığı'ndaki iĢlemlerinin ardından 12 Haziran günü adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda
ifadeleri alınan 7 öğrenciden 6'sı serbest bırakılırken, Gürsel Yamaç, sevk edildiği Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Nöbetçi Hakimliği tarafından 'YasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' iddiasıyla tutuklandı. 10 üniversite
öğrencisi ise 14 Haziran günü Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan öğrencilerden 4'ü serbest
bırakılırken, 6 kiĢi de tutuklanma talebiyle Van. 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Yapılan
yargılamada Halil Yıldırım ve Murat Arasa adlı öğrenciler, “Örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla
tutuklanırken, 4 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü TMġ polisleri 22 Haziran günü YDG-M Üyesi Mücahit Yürek'in kent merkezindeki evine
baskın düzenledi. Evde yapılan aramadan sonra Yürek gözaltına alındı.
BaĢkale Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 4 Temmuz gecesi gözaltına alınan
DTP BaĢkale Gençlik Meclis Sözcüsü Kemal Bozkurt, 5 Temmuz günü sevk edildiği Mahkemece "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
13 Temmuz günü Bostaniçi Beldesi'nde yapılan ev baskınında Hekim Ġtah isimli kiĢi gözaltına alındı.
BaĢkale Ġlçesi Güzeldere mevkii Ova Dinlenme Tesisleri civarında 3 kiĢinin 19 Temmuz günü JĠTEM elemanları
oldukları söylenen kiĢilerce gözaltına alındığı iddia edildi.
Van'ın Özalp Ġlçesi'nin Yukarı Turgalı Köyü'nde gözaltına alınan Abdullah Avul (45), Zeynel Avul (17) ve ReĢit Kıran
(30) "Örgüte yardım" ettikleri iddiasıyla 20 Temmuz günü tutuklandı.
23 ilde eĢ zamanlı olarak Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Van'da gözaltına
alınan 8 kiĢi 27 Temmuz günü Mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, “Hizb-ut Tahrir üyesi olmak” suçundan
zanlılardan M.H.E, Ö.Ç, Z.Y ve O.Ö'nün tutuklanmasına, 4 kiĢinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmasına karar verdi.
Iğdır'da DTP'lilerin bulunduğu araçta bulunan bir kiĢinin özel harekât timleri tarafından öldürülmesi ve 5 kiĢinin de
gözaltına alınmasını protesto etmek için 30 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere
29 Temmuz günü Van'dan hareket eden DTP otobüsüne Çaldıran‟da polisler tarafından el konuldu.
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6 Ağustos günü Muradiye Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından ilçeye bağlı BeĢparmak Köyü'ne
yaptıkları ev baskınında gözaltına alınan 4 kiĢi 8 Ağustos günü savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan
4 kiĢiden felçli olan Gürgin Kurt, oğlu Sinan Kurt serbest bırakılırken, isimleri öğrenilmeyen 2 kiĢi ise 'örgüt üyesi
olmak' iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme iki kiĢiyi tutukladı.
Eğitim Sen Van ġube BaĢkanı Lezgin Botan 6 Ağustos günü gözaltına alındı.
6 Ağustos günü ErciĢ Ġlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından üç gün önce evlerine
yapılan baskınlarda gözaltına alınan Eğitim-Sen ErciĢ Temsilciliği Yöneticileri Yakup Sekin, Hasan Yiğit, Mehmet
Taha Minas, Ahmet Salgın ile misafir olarak ErciĢ'te bulunan Erhan Aydın ve Atilla ÇoĢkunüzer 9 Ağustos günü
Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkemede de ifadelerin ardından Sekin, Yiğit, Minas ve Salgın “Örgüte yardım
yataklık” yaptıkları iddiasıyla tutuklanırken, Erhan Aydın ile Atilla ÇoĢkunüzer “Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla
tutuklandı.
7 Ağustos günü Berçalan Yaylası'na gitmek için Van'a gelen DTP milletvekillerinin karĢılanması sırasında yaĢanan
gerginlikte 3 kiĢi gözaltına alındı. Vekillerle birlikte Van Emniyet Müdürlüğü'ne giden 3 kiĢi daha sonra serbest
bırakıldı.
BaĢkale'de 9 Ağustos günü gözaltına alınan Van GÖÇ-DER Yöneticisi Fesih Ertürk ile Saçan Köyü sakinlerinden
Fırat Özcan 11 Ağustos günü sevk edildikleri Van Sulh Ceza Mahkemesi'nce “Örgüte yardım ve yataklık yapmak”
iddiasıyla tutuklandı.
12 Ağustos günü Özalp Ġlçe merkezinde gezen ġahin Karabat isimli kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay BaĢkanlığı, Van'ın BaĢkale Ġlçesi'nin Ġran sınırından itibaren 10 kilometrelik alanı, Ağustos ayında
askeri yasak bölge ilan etti.
Van'ın Saray Ġlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı köyünde ikamet eden ve 8 Eylül günü, “Ġran askerlerinin mazot almak
için geçiĢlere izin verileceği” haberi üzerine gittikleri sınırda Ġran ve Türk askerleri tarafından çapraz ateĢe tutulan
köylülerden Lütfü Yüca, Zeki Akın, Necip Akın, Nadir Akın, Ferhat Akın, Serkan Taylan, Metin Kurt, Öner ġengül,
Sedat Konu, Çetin Kulp ve Necdet Akın gözaltına alındı.
18 Eylül günün Çaldıran Ġlçesi Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na bağlı askerler, gece geç saatlerde birçok köye eĢ
zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda Abdullah Kaçak, ġahin Ayaz ve Mehmet Çakır adındaki 3 köylü gözaltına
alındı.
26 Eylül günü Van‟da, DTP eski yöneticisi Fadıl BarıĢtıran, iĢyerine yapılan baskında gözaltına alındı. Özalp Ġlçe
giriĢinde ise özel aracıyla Saray'a giden Yusuf Akın isimli esnaf gözaltına alındı. Aynı gün, Ayrıca Ġlçeye bağlı
Damlacık (ReĢkan) Köyü'ne yapılan baskında da Ġbrahim Koç adlı kiĢi gözaltına alındı.
Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü'nde 7 Ekim günü, lise öğrencisi Ġbrahim Atabay ile HPG militanları
Sunullah Keserci (1976) ve Necmeddin Ahmed Hasan'ın (1977) jandarma özel timleri tarafından “çıkan çatıĢmada
öldürüldükleri” olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Emin Atabay ve Sinan Atabay 9 Ekim günü “örgüte yardım
yataklık ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı.
8 Ekim günü ErciĢ Ġlçesi'nde, Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü'nde 3 kiĢinin öldürülmesiyle
sonuçlanan olaydan sonra kepenklerin kapandığı Zilan Caddesi üzerinde YDG-M üyesi olduğu öğrenilen 3 kiĢi
polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 10 Ekim günü Savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi
alınan 3 kiĢiden biri serbest bırakılırken, Nayif Sayıner ve Mürsel Sayıner ise “Halkı tehdit etmek ve kamu malına
zarar vermek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Heyeti, 2 kiĢiyi tutuksuz
yargılamak üzere serbest bırakırken, Savcının yaptığı itiraz üzerine bir saat sonra tutuklandılar.
8 Ekim günü Van merkezde polislerin seyir halindeki bir aracı durdurarak gözaltına aldığı Mehmet Emin Akdağ,
Tahir ĠĢnaz, Binar AĢkın, ġükrü Eraslan, Nebi Davut Hasar, Emin Aslan ve Mustafa ġimĢek, 12 Ekim günü Adliyeye
sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 kiĢiden ġükrü Eraslan, Nebi Davut Hasar serbest bırakılırken,
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Mehmet Emin Akdağ, Tahir ĠĢnaz, Binar AĢkın, Emin Aslan ve
Mustafa ġimĢek'i "örgüte yardım" suçlamasıyla tutuklandı.
8 Ekim günü Van‟da, gece boyunca eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında, Van Belediye BaĢkan DanıĢmanı
Sait Kantarcıoğlu, Belediye Temizlik ĠĢleri Müdürü Ġrfan Kaval, Van Belediyesi Ġhale Komisyonu BaĢkanı Bünyamin
Kayacan ve Hacı ġimĢek adlı kiĢinin de aralarında bulunduğu 20'yi aĢkın kiĢi gözaltına alındı.
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümü olan 9 Ekim günü DTP Van Ġl binası önünde
baĢlayan yürüyüĢe polisin müdahale etmesi ile gün boyu süren olaylarda gözaltına alınan 11 kiĢi, 14 Ekim günü
Van Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 11 kiĢiden 7'si serbest bırakılırken, Ömer Vural, ÖkkeĢ
Kava, Serhat Kurt ve Ġdris Somert ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılamada 4
kiĢi, "YasadıĢı gösteri yapmak" ve "Devlet memuruna mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklandı.
15 Ekim günü Van ve 7 ayrı ilde El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 19 Ekim günü
adli makamlara sevk edilen 13 kiĢiden 3'ü tutuklandı.
11 Kasım günü Van'ın Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavga sonrası YÖDER üyesi Eyüp
Çelik, Kemal Ayhan, Ömer Yağan, Rehber AltıntaĢ ve Yasin Demirhan adlı öğrenciler gözaltına alındı.
20 Kasım günü Van‟da, Mücadele ġube polisleri, ġabaniye Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracı durdurarak,
arama yaptı. Arama sonucunda araçta bulunan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın AĠHM'e sunduğu
savunmalarından hazırlanan "Demokratik Uygarlık", "Kapitalist Uygarlık" ve "Özgürlük Sosyolojisi" adlı 6 bin kitaba
el konuldu. Kitaplarla ilgili Van TUYAD-DER BaĢkanı Ġbrahim Ete, DTP Van Ġl Yöneticisi Haydar Ataç ile Artos Gıda
Derneği Yöneticisi ġevket Abukan gözaltına alındı.
30 Kasım günü Ankara'ya gitmek için Van Ferit Melen Havaalanı'na giden DTP Genel Saymanı Salih Yıldız, “Örgüt
propagandası” yaptığı iddiasıyla Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan bir davada ifade vermediği
gerekçesiyle gözaltına alındı. Yıldız, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
ErciĢ Ġlçesi'nde 3 Aralık günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek için yapılan
yürüyüĢe polisin müdahalesi sonrası çıkan olaylardan 9 kiĢi gözaltına alındı. 5 Aralık günü ErciĢ Nöbetçi
Hakimliği'ne sevk edilen 9 kiĢiden 7'si "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanırken, 2 kiĢi serbest bırakıldı.
(06.12.2009/DĠHA)
ErciĢ ilçesinde 3 Aralık günü yapılan yürüyüĢe polisin yaptığı müdahale sonucu meydana gelen olayların ardından
9 Aralık günü, ev, iĢ yeri ve kahvehanelere yapılan baskın sonucu 15 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
9‟u, 10 Aralık günü Savcılıkta serbest bırakılırken, aralarında 18 yaĢından küçük kiĢilerin de olduğu 6 kiĢi "Örgüt
üyesi olmak" ve "Kamu malına zarar vermek" iddialarıyla tutuklandı.
5 Aralık günü Van'ın Hacıbekir, Yüniplik, Süphan, Akköprü, ġabaniye, Düzyol mahallerinde eylem yapan
göstericilere polis gaz bombaları ile eylemcilere müdahale etti. Müdahalede 7 kiĢi gözaltı alındı. Gözaltına alınan 7
kiĢiden 3'ü 6 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Harun Özlü, Kenan Gür, Emine Kiye ve ġeref
AĢkan adlı kiĢiler tutuklandılar.
7 Aralık günü Çaldıran Ġlçesi'nde yapılan basın açıklamasından sonra, ilçe merkezinde Fettah Yıldırım ve Feyroz
Akyüz gözaltına alındı.
9 Aralık günü Van'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla çıkan olaylar
sırasında gözaltına alınan 12 kiĢi Savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 12 kiĢiden 4'ü serbest
bırakılırken, Özgül ġenkaya, Vedat Emre, Vedat AteĢ, Sinan Ertürk, Semra Ayvaz, Gıyaseddin AkbaĢ, Erol Toprak
ve Yakup Erol tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, 8 kiĢiyi
"örgüt propagandası yapmak ve devlet memuruna mukavemet" iddiasıyla tutukladı.
Van'da 10 Aralık günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla 50 bin kiĢinin
yaptığı yürüyüĢe polisin yaptığı müdahale sonrası 32 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 13 Aralık günü
Savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 32 kiĢiden 16'sı serbest bırakıldı. Kapatılan DTP Özalp Ġlçe
BaĢkanı Recep Ceylanci, Seyhan TaĢ, Gülistan Yıldırım, Murat Duman, Haydar Maho, Niyazi Tunç, Sinan Yacan,
Dündar Atlı, Serdar Kaçlık, M. Zahir Malsak, HaĢim Yıldız, Tuncer Baldo, Ferhat Endakçı, Ömer Demir, Yılmaz
Acar ve Gökhan Bayat ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi
Hakimliği'nde yargılanan 16 kiĢi ise "Örgüt propagandası yapmak ve kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla
tutuklandı.
12 Aralık günü DTP Van Ġl binası önünden yürüyüĢe geçen kitleye gaz bombasıyla müdahale eden polis, aralarında
çocukların da bulunduğu yaklaĢık 23 kiĢiyi tartaklayarak gözaltına aldı.
ErciĢ Ġlçesi‟nde PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe
polisin müdahalesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 35 kiĢiden 30‟u 13 Aralık günü Savcılığa sevk edildi.
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Savcılık tarafından ifadesi alınan 30 kiĢiden 18'i serbest bırakılırken, Murat Bedir, Taner Erol, Hanım Çelik, Bilal
Sancar, Harun Satı, Aziz Koç, Muhyettin Atay, Emrah Yıldız, Hakan Yılmaz, ġakir Akkoyun, Fevzi Doğu ve Güledin
Müftioğlu ise “Örgüt propagandası yapmak", "Devlet malına zarar vermek” iddiasıyla tutuklanmaları sevk edildikleri
ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklandı.
14 Aralık günü Çaldıran ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere çağrılan eski DTP Çaldıran Ġlçe
BaĢkanı Metin Adugit, gözaltına alındı.
ErciĢ Ġlçesi‟nde PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢulları ve DTP‟nin kapatılmasına yönelik yapılan açıklama
ve yürüyüĢün ardından çıkan olayların ardından gözaltına alınan 8 kiĢi 16 Aralık günü savcılığa sevk edildi. Savcılık
tarafından tutuklama talebiyle ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi‟ne çıkarılan Ercan Bedir, Feyyaz Bedir, Eyüp Çimen,
M.Emin Yıldırım, Ethem Albayrak, Engin Seyat, Gökhan Kopuk, Ġhsan Bayza "Örgüt propagandası yapmak",
"Devlet malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı.
16 Aralık günü ErciĢ Ġlçesi‟nde Final Dershanesi'ne saatlerinde düzenlenen polis baskınında 10 öğrenci gözaltına
alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla 24 Aralık günü Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında, “KCK Türkiye yapılanması Van giriĢiminde oldukları” iddiasıyla MEYADER
Van ġube BaĢkanı Ferzende Abi, Hacibekir Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği BaĢkanı Tefik Say, kapatılan DTP'nin
Van Ġl Saymanı Sıddık Gül, BDP Kadın Meclisi Üyesi Yıldız Tekin ile Eylem Açıkalın, Kerem Çağlı, Ramazan Özlü,
Selim Çay, Cafer Koçak, Zihni Karakaya, Mustafa Ayaz, Kamuran Parlak, Resul Edemen ve Sabriye Duman
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kiĢi 27 Aralık günü Adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta verilen ifadenin ardından
Sabriye Duman serbest bırakılırken, 13 kiĢi de Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Sabah
saatlerine kadar süren yargılamada, mahkeme hakimi, lise öğrencisi Resul Edemen'i tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bıraktı. Diğer 12 sanık ise "KCK üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
ErciĢ Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin kapatılmasını protesto gösterilerine
yapılan müdahalelerden sonra gözaltına alınan Nevzat Meydan, Zafer Altay, Tahsin Mercan, Mustafa Pala, Ġhsan
Beyza, Nevzat Meydan, Nesim Babat, Mustafa Demir, Vatan Pala, Mehmet Bircan ve Feyyazi Elbir 26 Aralık günü
Savcılığa sevk edildi. Ġfadeleri alınan 11 kiĢi ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından "Örgüt
propagandası yapmak" ve "Devlet malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı.
BaĢkale Ġlçesi‟nde 30 Aralık günü, 20 Aralık 2009‟da Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarını ve DTP‟nin
kapatılmasını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan Tuncay Aydın, Ferdi Kırıcı, Namet AĢkan, ġeref Bozkurt, Harun Yağız, Saim
Demir ve Rıfat Vurgun, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla 30
Aralık günü tutuklandı. Mahkeme ayrıca, Harun Yağız, Saim Demir ve Rıfat Vurgun'u akli dengesinin yerinde olup
olmadığına dair doktor raporu istemiyle Van Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
24 Aralık günü, BDP'ye yönelik 10 ilde düzenlenen eĢ zamanlı operasyonda, 12 kiĢi Van'da gözaltına alındı. 25
Aralık günü ise BaĢkale Ġlçesi'nde Kent Kadın Meclisi Üyesi Eylem Açıkalın, kent merkezinde ise Kent Kadın Meclis
Üyesi Ebru Öndil ile Mustafa Aslan gözaltına alındı.
31 Aralık günü ErciĢ Ġlçesi'nde, Faruk Demir ile Kıyasettin Demir Zilan Caddesi üzerinde polis tarafından gözaltına
alındı.

Yalova
24 Mart günü Yalova‟daki Newroz kutlamasında Azadiya Welat Gazetesi‟ni satan Metin Çelikel “yasak yayın
bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.

2. CEZAEVLERİ
Cezaevlerinde Sağlık Hakkı Ġhlali
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Ġsmet Ayaz‟ın sağlık durumu ve tedavisine iliĢkin ĠHD
Diyarbakır ġubesi‟nin 21 Aralık 2008 tarihinde yapmıĢ olduğu baĢvuruya üzerinden uzun bir zaman geçmiĢ
olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmediği gibi, Ocak ayında hükümlüden alınan bilgilendirmeye göre tedavisi
için ciddi giriĢimlerde de bulunulmadığı öğrenildi. Ġlgili tarihli dilekçede belirtilmiĢ olduğu gibi, Ayaz‟ın sağlık
sorunları ilerleyerek devam etmiĢ ve hükümlünün yemek yeme, lavabo ve benzeri zaruri ihtiyaçlarını gidermesini
tamamen engelleyecek seviyeye ulaĢmıĢtır. Ayaz, Dünya genelinde 3 milyon insanda bir görülen “Çolyak “hastalığı
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teĢhisi konulmuĢtu. Bu hastalık ile ilgili olarak gerekli tedavi koĢulları sağlanıp tedavisi yapılamadığından hükümlü
tamamen yatalak hale gelmiĢ ve aĢırı derecede kilo kaybına uğramıĢtı. Ġsmet Ayaz, 9 Mart günü ĠHD Adıyaman
Ģubesine mektupla görüĢme istediğini bildirdi. Ġsteği üzerine ĠHD Adıyaman ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Avukat
Osman Süzen 20 Mart günü cezaevine giderek Ġsmet Ayaz ile görüĢtü. GörüĢmede Ġsmet Ayaz, diĢ tedavisi için
hastaneye giderken ring aracının ani fren yapması üzerine araçta baĢını çarptığını ve kan kaybı yaĢadığını,
boynunda ağrılar olduğunu, Çölyak hastalığı için tedavisine baĢlandığını, Adıyaman Devlet Hastanesi‟nde
Dr.Muharrem TaĢkoparan tarafından muayene edildiğini ancak kendisine rapor verilmediği belirtti.
12 ġubat günü ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Nurcan Yılmaz, halen Bitlis E Tipi kapalı cezaevinde
hükümlü bulunan eĢi Abdulbaki Yılmaz‟ın çok ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu, acil olarak da böbrek tedavisi
görmesi gerektiğini ve nefes almasını engelleyen burundaki kemiklerin alınması gerektiğini ancak yaklaĢık 2 yıldır
hükümlü olarak tutulduğu Bitlis Cezaevinde tedavisinin gerçekleĢmediği, ayrıca, yaĢları küçük dört çocuklarının
olduğunu ve çocuklarının babalarının ziyaret etmek istediklerini, ancak halen ikamet etmekte olduğu Diyarbakır
ilinin Bitlis‟e uzak olması nedeniyle ekonomik koĢullardan dolayı kendisini ziyaret edemediklerini bu nedenle eĢinin
Bitlis Cezaevinden Diyarbakır‟a daha yakın bir cezaevine acilen sevk edilmesini istediklerini belirtti.
12 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Kadri Kuzu, oğlu Hanefi Kuzu‟nun 2006 yılından beri
cezaevinde bulunduğunu, cezaevi doktorunun kemik erimesinden dolayı oğluna tüm diĢlerinin çekilmesi gerektiğini
söylediğini, 10 diĢinin çekilip yerine plastik diĢler takıldıktan sonra “yanlıĢlık yaptık” diyerek tedaviden
vazgeçildiğini, oğlnun bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ancak dilekçesinin iĢleme konulmadığını, tedavisi
tam anlamıyla yapılmayan ve bundan sonra ücret ödenmesi koĢuluyla tedavisinin yapılacağı söylenen oğlunun
ruhsal durumunun çok kötü olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
18 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hiyal Özer, eĢi Veysi Özer‟in Diyarbakır E Tipi
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, kanser hastası olan eĢinin yatalak ve bakıma muhtaç olduğunu,
ihtiyaçlarını kendisinin karĢılayamadığını, eĢinin sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması için hukuki yardım
talep etti.
10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Selma Özkan, Mardin Cezaevi'nde 13 yıldır tutuklu
bulunan babası M. Emin Özkan'ın ölümcül hasta durumunda olduğunu ve doktorların kendilerine tam olarak bilgi
vermediğini iddia etti. Selma Özkan, babasınn kontrol amaçlı iki sefer Ġstanbul Adli Tıp Kurumu‟na götürüldüğünü,
daha önce bağırsak ameliyatı olduğunu, kalp, tansiyon ve guatr rahatsızlıkları mevcut olduğnu belirtti.
10 Mart günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi D 7 kısım D 3 odasından ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda
bulunan Ali Ataman, Tahsin Dursun, Ekrem Yaprak, A.Kadir Acar, Murat Maçin, Mustafa Oruç, Hasan Eren,
Cevahir Yanar, Ömer Nadiroğlu, Hamdih Dülge, Deniz Yüksel, Xemgin Durak, M. Salih Çelik, Tacettin Turan,
Mehmet Acar, Selim DüĢkün, Serdar Deviren, Ġzzet Turan, Cengiz Ruvanas ve Abbas Değer isimli mahkumlar, 5
Mart günü odalarına getirilen Sedat Ekmen isimli mahkumun % 65 özürlü olduğunu, epilepsi hastalığına bağlı
olarak bakıma muhtaç olduğunu ve sürekli sara nöbetleri geçirdiğini belirttiler. Mahkumlar, beyinsel fonksiyonları 510 yaĢındaki çocuklar kadar olan Sedat Ekmen‟in cezaevinde kalacak biri olmadığını ve ihtiyaçlarını
karĢılayamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
17 yıldır UĢak E Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası hükümlüsü Türkan Ġpek'in yaĢadığı sağlık sorunları
nedeniyle Mart ayında 2 kez acile kaldırıldı. Türkan Ġpek, ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ameliyat
olduğunu ancak hastalığının yeniden nüksettiğini bildirerek, 27-28 ġubat 2009 tarihlerinde acile kaldırıldığını ve
sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde görevli doktorların 9 Nisan günü Muhammed Eroğlu adlı hükümlüyü “siz
teröristsiniz” diyerek muayene etmediği ve Eroğlu‟na hakâret ettiği iddia edildi.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde 10 diĢinin çekilmesi ve tedavi edilmemesi üzerine açlık grevine ve yetkililerin
verdiği söz üzerine açlık grevini bırakan Hanifi Kuzu, verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden açlık
grevine baĢladı. Cezaevi arkadaĢlarının gönderdiği mektupla durumu aktarılan Kuzu, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Cezaevi revirine daha önce baĢvurmuĢ ve kemik erimesi nedeniyle çürüyen 7 diĢinin çekilmesi gerekçesiyle revire
kaldırılmıĢtı. Kuzu'nun aynı tarihte tam 10 diĢi çekilmiĢ ve kendisinden 900 TL masraf istenmiĢti. Kuzu'nun Ģu anda
hiçbir Ģekilde tedavi edilmeden ve rahatsızlığı nedeniyle yiyecek ve içecek tüketemeden cezaevinde tutulduğu
belirtildi.
14 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sadedin Kavak, kardeĢi Baran Kavak‟ın yaklaĢık 3
aydır Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu ve bir hafta önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde
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apandisit ameliyatı olduğunu, kardeĢini ziyarete giden anne ve babasının kardeĢinin sağlığını hiç yerinde
olmadığını, yarasının açık olduğunu ve hiçbir bakımın yapılmadığını aktardıklarını belirtti.
Kırıklar (Ġzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Uğur Yıldırım (23) 15 Mayıs günü rahatsızlanarak Atatürk Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Uğur Yıldırım‟ın ameliyatına doktor kıyafeti giyen 4
askerin de girdiği iddia edildi. Ulusal ve uluslararası hasta hakları sözleĢmelerine aykırı olan bu uygulamaya
Yıldırım avukatı aracılığı ile Ġzmir Tabib Odası Yönetim Kurulu BaĢkanlığına doktorların görevlerini ihmal ettikleri
gerekçesiyle baĢvuruda bulundu.
Sincan Kadın Cezaevi‟nde bulunan Ajda Ġnci, Dicle Haber Ajansı‟na (DĠHA) gönderdiği mektupta, 15 Mayıs 2009‟da
tedavi edilmek için götürüldüğü hastanede jandarma erlerinin tedavisinin yapılması engellendiklerini iddia etti. Ajda
Ġnci, hastanede doktorun jandarma erlerinden muayene odasından çıkmalarını istemesi üzerine erlerin doktora da
tepki gösterdiğini belirtti.
21 Mayıs günü Ġzmir‟de, kan kanseri olan hükümlü Abdulsamet Çelik‟in tedavi gördüğü hastanedeki mahkûm
koğuĢundan baĢka bir odaya alınmamasını protesto ettiği gerekçesiyle Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟ne cezaevine
tedavi tamamlanmadan geri gönderildi.
26 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġsmet Arslan, oğlu Serhat Arslan‟ın Erzurum E Tipi
Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, oğlunun 2005 yılında psikiyatrik hastalığı nedeniyle 40 gün
tedavi olduğunu ve raporla ilaç kullandığını, ancak oğlunu cezaevinde olması nedeniyle ilacını kullanamadığını,
oğlunun hastalığının ilerlediğini, cezaevinde doktorların oğluyla ilgilenmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
29 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġrfan Ekinci, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden yeni
tahliye olduğunu, tutuklu bulunduğu sırada koğuĢunda bulunan ReĢat Demirhan isimli mahkumun ağır hasta
olduğunu ancak cezaevinde yeteli tadevi göremediğini, sürekli olarak bayıldığını belirtti.
DTP EĢbaĢkan Yardımcısı Selma Irmak 5 Haziran günü avukatıyla yapılan görüĢmede, hasta olan mahkumların
revire çıkarılmadığını, Hetait C ve Sara hastası Güler Nergiz adlı bir makumun annesi Refika Nergiz ile birlikte
cezaevinde kaldığını, hastaneye yatırılması ve tedavi edilmesi gerektiği halde yapılmadığını belirtti.
Müebbet hapis cezası alan ve Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK'li hükümlü Cebrail Vural, Aralık ayında
ailesine gönderdiği mektupta, mide rahatsızlığının bulunduğunu ancak tedavi edilmediğini iddia etti. Midyat Devlet
Hastanesi'ne gidiĢ ve geliĢi sırasında bir uzman çavuĢ tarafından onur kırıcı sözlü saldırıya maruz kaldığını belirten
Vural, hastanedeki doktorun da, kendisini izinde olan genel cerrahi uzmanına sevk ettiğini ancak cerrahın 15 gün
sonra geleceğinin belirtildiğini, daha sonra yeniden mide rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü aynı hastanede, bu
defa da endoskopi cihazının bozuk olduğu gerekçesiyle tedavi edilmediğini ifade etti.
3 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehdiye Er, oğlu Mahsun Er‟in hükümlü olarak Erzurum Oltu E
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, uyuĢturucu madde satmaktan ceza alan oğlunun aynı zamanda uyuĢturucu
madde bağımlısı olduğunu, Bayram ziyareti için açık görüĢe gittiğinde “görüĢ yasağı olduğu” gerekçesiyle oğluyla
görüĢemediğini ve kendisine “oğlun hücre cezası almıĢ. KoğuĢta rahat durmuyor, herkese saldırıyor, dengesi
yerinde değildir” denildiğini, bir süre sonra oğlunu kapalı görüĢte ziyaret edebildiğini, oğlunun kendisini
tanıyamadığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.
15 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Sefer Görenç, oğlu Sedat Görenç‟in 1995 yılından beri siyasi
nedenlerden dolayı cezaevinde bulunduğunu, oğlunun nedenini bilmedikleri Ģiddetli baĢ ağrılarının olduğunu,
psikolojik rahatsızlığının da olduğunu düĢündüklerini, oğlunun tedavisinin yapılması ve görüĢüne daha rahat
gidebilmeleri için Bingöl M Tipi Cezaevi‟nden Diyarbakır‟a nakledilmesi için hukuki yardım talep etti.
17 Aralık günü Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Ġsmail Tüzün, belli
rahatsızlıklarından dolayı farklı cezaevlerine gitmek için bakanlığa sevk talebinde bulunduğunu, bunun üzerine
Bakanlık tarafından Elbistan Devlet Hastanesi heyetine sevk edildiğini, heyetin “burada tedavi olabilir” raporu
verdiğini, bunun üzerine hastaneye sevkini çıkardığını, ortopedi bölümünde muayenesi yapıldıktan sonra filminin
çekildiğini, vücudunda 13 tane Ģarapnel parçası tespit edildiğini, ancak doktorun tedavi talebine “seni tedavi
etmem” yanıtı verdiğini, bunun üzerine neden bakanlığa burada tedavi olabilir Ģeklinde rapor verildiğini sorduğunu,
ancak doktorun ağrı kesici, krem ve hap için reçete yazdığını, doktoro “Bakanlığa bu tutumunuzu bildireceğim”
demesi üzerine “Bakanlığa bildir, bakanlık seni 10 sefer de buraya gönderse aynı raporu yollarız” dediğini belirtti.
18 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nden baĢvuran Hasan Dal, 1993 yılından
bu yana cezaevinde bulunduğunu, bu süre içerisinde birçok hastalığa yakalandığını, bel ve kalça kemiklerinde aĢırı
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ağrılar bulunduğunu, baĢvuruları sonucunda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, Siirt‟te yapılan
tetkikler sonucu “Ankilozan spondilit” hastalığı teĢhisi konulduğunu, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için fizik
tedavi ve egzersize ihtiyacı olduğunu, 18 Ağustos 2009‟da getirildiği Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde 3 ay boyunca
hastaneye götürülmediğini, Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda bulunması sonrası hemen Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne götürüldüğünü, Ģu an ilaç tedavisi uygulandığını ancak halen fizik tedaviye
gönderilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Siirt Ģubesine Aralık ayında faksla baĢvuruda bulunan YaĢar Ġnce isimli
mahkum, Kronik Hepatit B hastası olduğunu ve 3 yıldır ilaç tedavisi gördüğünü, bunun yanısıra Mitral Kalp
yetmezliği olduğunu ancak Hepatit B hastalığı dolayıyla gereken Kalp ilaçlarını kullanamadığını, böbreklerinde
fonksiyon bozukluğu, böbrek üstü bezlerde büyüme, midesinde de reflü ve gastrit olduğunu ve bel fıtığı
rahatsızlıkları yaĢadığını, Kemal Ertürk isimli mahkumun ise Ģeker ve hipertansiyon hastalığı ve buna bağlı
halsizlik, vücut direncinin zayıflaması, mide ve bağırsak sorunları, baĢ ve kas ağrıları, idrar yollarında rahatsızlıkları
olduğunu, Mesut Deniz isimli mahkuma da ileri derecede Ģizofren teĢhisi konulduğunu ancak ağırlaĢtırılmıĢ
müebbet olarak tek kiĢilik hücrede tutulduğunu belirtti.
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Nazım Sevdar Köker‟in babası Aralık ayında Almanya‟dan faksla
ĠHD MuĢ Ģubesine yaptığı baĢvuruda, oğlunun psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve tedavi edilmediğini belirterek
hukuki yardım talep etti.
8 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Akif Sünkür, abisi Refik Sünkür‟ün hükümlü olarak
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunduğunu, baĢvuru ekinde sunulan raporlarda ve abisinin yazmıĢ olduğu mektupta sol
kolunda kemik kaybı oluĢtupunu belirtildiğini, kardeĢimin acil olarak ameliyat olması gerektiğini belirterek hukuki
yardım talep etti.
Haziar ayında, 17 yıldır Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Cengiz Eker'in kalp damarlarından 3'ünün
tıkandığını ancak tedavi edilmediğini belirten kardeĢi Ġsmail Eker, abisinin Ankara'da tedavi edilmesi için cezaevi
idaresi ve Adalet Bakanlığı'na yaptıkları baĢvurulara olumsuz cevap verildiğini belirtti. Ġsmail Eker Ekim ayında
yaptığı açıklamada ise, abisi Cengiz Eker‟in 4 aydır talep etmelerine rağmen, tedavi için Ġstanbul veya Ankara'ya
sevk edilmediğini belirtti.
18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Feyziye Kolakan, oğlu Ahmet Kolakan‟ın iĢlemiĢ bir
suçtan dolayı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, oğlunun kalp rahatsızlığı
bulunduğunu ve doktorların kalp kapakçıklarının değiĢmesi gerektiğini söylediğini, ancak cezaevinde gerekli tedavi
yapılamadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 24 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine tekrar baĢvuruda
bulunan Fevziye Kolakan, oğluyla haftada bir yaptığı görüĢün havalandırması olmayan kabinlerde yapıldığından
konuĢmakta ve nefes almakta zorlandıklarını belirtti.
Sıddık Cengiz isimli kiĢi Haziran ayında Siirt Kapalı Cezaevi'nden ĠHD Siirt ġubesi‟ne yaptığı baĢvuruda, daha önce
kalp kapakçıklarından ameliyat olduğunu, doktor raporlarında hiçbir Ģekilde kapalı bir mekanda uzun süre
kalmaması ve sigara dumanından uzak durması belirtildiği halde cezaevinde her an sigara dumanına maruz
kaldığını belirtti.
Mardin Cezaevi'nde bulunan Zeynettin Kuzu Haziran ayında yaptığı açıklamada, diĢlerinde yaĢadığı rahatsızlığa
rağmen diĢ tedavisinin yapılmasına izin verilmediğini iddia etti.
Tutuklu Aileleri ve Yakınları Derneği‟nin (TAYAD) 6 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Edirne F Tipi Cezaevi‟nde
bulunan Kemal Avcı‟nın göz muayenesi için gittiği hastanede jandarma erlerinin Kemal Avcı‟nın kelepçesini
çıkartmadığı ve muayenenin bu Ģekilde yapılmasını istediği, uygulamaya karĢı çıkan Kemal Avcı‟nın tedavisinin
engellendiği belirtildi.
Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20'ye yakın siyasi hükümlü ve tutuklunun Haziran ayı sonunda
cezaevinde verilen bayat gıdadan dolayı zehirlendiği iddia edildi. Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Umut
Beyaz'ın ağabeyi Hüseyin Beyaz 2 Temmuz günü yaptığı görüĢmede cezaevinde önceki hafta gıda
zehirlenmesinin yaĢandığını ve zehirlenmeden dolayı durumu ağırlaĢan tutukluların hastaneye kaldırıldığı belirtti.
Aynı blokta farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularda mide ağrısı, bunaltı, ishal, üĢüme, kusma ve halsizlik gibi
belirtilerle rahatsızlıkların ortaya çıktığını ifade eden Beyaz, “Zehirlenme olayı sonrası bir kısım tutuklu koğuĢlarda
tedavi edilmeye çalıĢılmıĢ. Ancak durumu ağırlaĢan kardeĢim Umut Beyaz, Zülfikar Tunç, Eyyüp Gül ve Mehmet
Can Dinler adlı hükümlüler ise revire çıkarılmak istenmiĢ ancak revirde nöbetçi doktor olmadığı için cezaevine acil
servis çağrılmıĢ. Acil servis ile cezaevine gelen doktorun yaptığı tedavi sonucunda, zehirlenmenin bayatlamıĢ
gıdadan kaynaklandığını dile getirmiĢ” dedi.
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1995 yılından beridir cezaevinde bulunan ve kaldığı Elbistan E Tipi Cezaevi‟nde damak kanserine yakalanan ayrıca
Çukurova (Adana) Üniversitesi Adlî Tıp Ana Bilim Dalı‟nın “yaĢamının ağır risk altında bulunduğu”na ve cezaevi
koĢullarında bakım ve tedavisinin mümkün olmadığına dair rapor verdiği Güler Zere (37), 6 Temmuz günü Ġstanbul
Adlî Tıp Kurumu tarafından muayene edilmek üzere karayoluyla Ġstanbul‟a gönderildi. Güler Zere muayenesinin
ardından tekrar karayoluyla cezaevine gönderildi. Zere, 12 Ekim günü Balcalı (Adana) Hastanesi‟nde üçüncü kez
ameliyat oldu. Güler Zere‟nin hastalığının tüm vücuda yayıldığı ve doktorların bundan sonra kemoterapiye
baĢlayacağı öğrenilirken ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alınan Güler Zere‟ye “kaçma ihtimali olduğu”
iddiasıyla kelepçe takıldı. Ġnsan hakları savunucularının CumhurbaĢkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
düzeyinde baĢvuru yaptığı Güler Zere‟nin, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi yönünde rapor hazırlaması
gereken Adlî Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu, Temmuz ayında yapılan baĢvuruyu 4 Kasım günü karara bağladı. Adli
Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu‟nun Güler Zere‟nin tahliye edilmesi yönündeki raporu Elbistan Cumhuriyet
BaĢsavcılığı‟na, Elbistan Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın gerekli evraklarla beraber Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel
Müdürlüğü‟ne gönderdiği Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün de tahliye kararını vermesi için raporu
5 Kasım 2009‟da CumhurbaĢkanlığı‟na gönderdiği öğrenildi. Güler Zere, 5 Kasım günü CumhurbaĢkanı Abdullah
Gül'ün af kararından 5 saat sonra hastaneden tahliye oldu.
9 Temmuz günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Çetin Baysal, kardeĢi Temino Baysal‟ın (1966) 2 yıla yakın
bir süredir Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, “yatalak” olduğunu ve her gün temizliğini yapmaya gittiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.
Mersin Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanırken Mayıs ayında 55 gün önce Kürkçüler F Tipi Cezaevi'ne
nakledilen kalp hastası Ġdris Nas'ın (60) tek kiĢilik hücrede tutulduğu belirtildi. Ġdris Nas'ın oğlu Nimet Nas,
babasının cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada iki kez kap krizi geçirdiğini ancak cezaevi idaresinin 'KoğuĢlarda
yer yok' hücrede tutulduğu belirtti.
1996 yılında TKP/ML örgütüne üye olduğu gerekçesiyle Malatya 1 No'lu DGM'nin kararıyla müebbet hapis
cezasına çarptırılan, 1996 yılında baĢlatılan ve 69 gün süren ölüm orucu eylemi sonrasında 'Wernicke Korsakoff
sendromu' tanısı konulan Kemal Özelmalı isimli mahkum, Ġstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 'Hastalığının organik
akıl hastalığı olduğu ve süreklilik kazandığı' yönündeki raporuna rağmen hala Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde
tutuluyor. Ġstanbul Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı 3. Ġhtisas Kurulu'nca 7 Temmuz 2001 tarihinde Özelmalı'nın
hastalığının tespit edilmesinin ardından, 13 Temmuz 2001 tarihinde iyileĢinceye kadar Özelmalı'nın infazının
ertelenmesine karar veren infaz savcılığı, sağlık durumuna iliĢkin 6 ayda bir rapor alınması Ģartı getirdi. Aynı kurul
tarafından 7 Ocak 2002 ve 7 Haziran 2002 tarihlerinde verilen raporlarda, 'Hastalığın organik akıl hastalığı olduğu
ve süreklilik kazandığı' belirtilmesine rağmen Özelmalı, 2003 yılında askere alındı. Askerliğini yaptığı sırada yaptığı
baĢvuru üzerine muayene için Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Özelmalı'ya 4 Nisan 2003'te 'Hastalığının
organik akıl hastalığı olduğu ve süreklilik kazandığı' Ģeklinde raporunun tekrar verilmesinden sonra Kara Kuvvetleri
Komutanlığı GümüĢsuyu Askeri Hastanesi, 28 Nisan 2003'te Özelmalı'nın askerliğe elveriĢli olmadığına karar verdi.
Ancak tüm raporlara rağmen, 2004 yılının Ocak ayında Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talebi üzerine 6 ayda bir
vermesi gereken raporu vermediği gerekçesiyle, Wernicke Korsakoff hastası Özelmalı yeniden tutuklanarak
Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilerek, burada uzun bir süre tek kiĢilik hücrede tutuldu. Müvekkilinin
tekrar tutuklanmasının ardından Ceza Ġnfaz Savcılığı'na baĢvurduğunu dile getiren Avukat Beyhan Günyeli,
müvekkilinin cezasının ertelenmesi için baĢvuruda bulunduğunu söyledi. Günyeli, 'Ġnfaz Savcılığı Adana Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne müvekkilimin sevkini yaptı. Sevkin yapılmasından sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'nce 'cezaevinde kalmasında herhangi hayati bir tehlike yoktur' Ģeklinde rapor verdi. Bu raporun
verilmesinden sonra müvekkilimin cezası ertelenmedi' dedi.
23 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Soysal, oğlu Nurettin Soysal‟ın müebbet
hapis cezası aldığını, oğlunun kaldığı MuĢ Cezaevi‟nden rahatsızlığı nedeni ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Hastanesi‟ne sevk edildiğini ve yapılan tetkikleri sonucunda kanser teĢhisi konulduğunu, doktorunun hastalığının
yayılma aĢamasına girdiğini ve tam tedavisinin yapılmaması halinde 5–6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde tüm
vücuduna yayılacağını söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
30 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan GülĢah Kargılı, eĢi ġemsettin Kargılı‟nın 1996
yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, bu tarihten beri Amasya, Bolu ve en son olarak Siirt Cezaevlerinde
kaldığını, eĢinin tedavi olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne getirildiğini, eĢinin anjiyo olduğunu, eĢinin kendisine
anjiyo yapıldığı esnada ellerinin kelepçeli olduğunu belirttiğini, daha önce iki kere felç geçiren eĢinin psikolojisinin
bozulduğunu belirtti. 19 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan ġemsettin Kargılı da,
kısmi felç, disk kayması, hafıza kaybı, kalp rahatsızlığı gibi ağır hastalıklarının olduğunu belirterek tedavisi için
hukuki yardım talep etti.
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17 Ağustos günü Van F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan GizlenmiĢ, cezaevi
görevlilerinin hasta olan mahkumlara “günde bir sefer olmak üzere revire çıkma hakkı var” dediklerini belirtti.
Mardin E Tipi Cezaevi'nde Çöl yak hastalığına yakalanan Nesimi Kalkan‟ın kızı Nesrin Kalkan Ağustos ayında
yaptığı açıklamada, babası için doktor tavsiyesi ile ailesi tarafından özel olarak Ġtalya'dan getirilen yiyeceklerin
“Adalet Bakanlığı ihtiyaçlarını giderecek” denilerek cezaevi yönetimi tarafından 4 aydır içeri alınmadığını, Kalkan'a
cezaevi yönetiminin bir haftadır özel olarak hazırlanan yemeği de vermediği belirtti. Nesrin Kalkan ayrıca, 16
Ağustos günü hastalığından dolayı babasının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığını ancak burada tedavi
edilmeden yine cezaevine götürüldüğünü iddia etti.
Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nde tutuklu bulunan görme engelli Hediye Aksoy'un Ağustos ayında 4 gün üst
üste hastaneye sevk edilmesine rağmen, akĢam saatlerine kadar cezaevinin ring aracında bekletildikten sonra
muayene edilmeden cezaevine geri getirildiği iddia edildi.
21 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan RuĢen Tutku, Selim Acar, Mehmet Bağrıyanık,
YaĢar Kırmızı, Mehmet Gök, Ahmet Osman, Ġsa Gültekin, Adnan Çelebi, Sadık ġen, Hakkı Aygün, Selatin Ayhan,
Cuma Özkan, Mustafa Abı, Nuri Sarsu, Halil GüneĢ, A.Kerim AktaĢ, Mehmet Polat, Yahya Aynan, Hamit Adıman,
Ali Karasayılı, Kemal Süleyman, Ali Paksoy, ve Mustafa Amutkan Ģu beyanlarda bulundu: “Gaziantep H Tipi Kapalı
Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktayız. Bizler çok ciddi ve farlık sağlık sorunları yaĢamaktayız. Parmak
hastalığı, mide ülseri, düĢük tasiyon, Gut hastalığı – kronik, BehĢet hastalığı kronik, Hepatit B hastalığı, Miyop,
Yüksek ġeker, Tansiyon, Boyun fıtığı, Bel fıtığı, Prostat kan pıhtılaĢması, Sırtta kireçlenme, Sinüzit kronik, Akciğer
yetmezliği, Kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, Böbrek yetmezliği, Göz kaybetme vb. sağlık sorunları yaĢıyoruz.
Bunun için düzgün bir Ģekilde tedavi edilmek istiyoruz. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep
etmekteyiz.”
8 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Selma Özkan, Mardin Cezaevi'nde bulunan babası
Mehmet Emin Özkan‟ın (70) cezaevi koĢulları ve yaĢlılık nedeniyle ciddi sağlık sorunları olduğunu, bağırsak
ameliyatı olması gerekirken bilmedikleri nedenlerden dolayı ameliyatının yapılmadığını, cezaevinde yeterli
derecede tedavisinin yapılmadığını, ayda bir sefer Mardin‟de hastaneye götürüldüğünü, doktorların kendilerine ve
babasına rahatsızlığı hakkında bilgi verilmediğini belirterek yardım talep etti.
10 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Vesvedin Öztürk, oğlu Veysi Öztürk‟ün iĢlemiĢ
olduğu bir suçtan dolayı Ģu an Erzurum Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, oğlumun akli dengesinin yerinde
olmadığını ve bu nedenle askere dahi alınmadığını iddia ederek oğlunun aldığı sağlık raporları ıĢığında cezasının
ertelenmesi veya affedilmesi için hukuki yardım talep etti.
17 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cemil Ġvrendi, Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde
hükümlü olarak bulunduğunu, uzun zamandan beri diĢlerinin Ģiddetli bir Ģekilde sancılandığını belirterek tedavi
olmak yardım talep etti.
18 Ağustos günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdurrahman Aslan, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C–26
koğuĢunda kaldığını, Ekim 2007 tarihinde gözaltında polis tarafından iĢkencye maruz kaldığını, yapılan iĢkenceler
sonucunda burnunun kırıldığını, kulaklarına, testislerine ve cinsel organına atılan tekmeler sonucu ĢiĢlik ve
kanamalar meydana geldiğini, yaklaĢık 2 yıldır doktora gittiğini ancak bu zamana kadar burnunun ameliyat
edilmediğini ve testislerinin ve cinsel organının tedavi edilmediğini, sadece ağrı kesici verildiğini belirterek hukuki
yardım talep etti.
Ağustos ayında Midyat E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Dicle Haber Ajansı‟na faks gönderen mahkumlar, kolu kırık olan
Habil Emel adlı mahkumun 1,5 yıl önce doktora götürüldüğünü ancak “bir Ģeyi olmadığı” söyleyenerek tedavi
edilmeden geri gönderildiğini, 1,5 yıl sonra 2009 Ağustos ayı baĢında tekrar muayeneye giden Habil Emel‟e
kolunun kırık olduğunun belirtildiği alçıya alındığı aktarıldı.
Bingöl'de 2009 yılında "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanan Selim Buğrahan‟ın (75) idrar, böbrek ve kalp
gibi sağlık sorunları olduğu, 13 Ağustos 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan ilk duruĢmaya
düzenli olarak kullandığı ilaçları verilmeden ve “kaçabilir” ihtimaliyle elleri kelepçeli olarak Diyarbakır'a götürüldüğü
belirtildi.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ağustos ayında Dicle Haber Ajansı‟na faks gönderen mahkumlar, Türkiye Ġldem
(73) adlı tutuklunun yaĢamıĢ olduğu rahatsızlıktan dolayı hastaneye götürüldüğü sırada etkin piĢmanlıktan
yararlanıp yararlanmayacağının sorulduğu, Ġldem'in de hiçbir Ģey yapmadığı için bundan yararlanmak istemediğini
belirtmesi üzerine tedavi edilmeden geri getirildiği iddia edildi.
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Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 300 makum, 7 Eylül günü verilen akĢam yemeğini yedikten sonra
zehirlendi. Cezaevi idaresince gizli tutulan zehirlenme olayı, tutuklu yakınlarının yaptıkları görüĢme sırasında
ortaya çıktı. Tutuklular ailelerine, akĢam yemeğinde çıkan pirinç pilavı ve çorbayı yedikten sonra kendilerinde
kusma ve halsizlik belirtilerin baĢ gösterdiğini iletti. Cezaevi idaresinin tutuklulara geç müdahale ettiğini belirten
tutuklular, bazı tutukluların zehirlenmenin ardından kan kustukları belirtti. Zehirlenen bazı tutukluların Mardin'deki
hastanelere kaldırılarak tedavi edildiği belirtilirken, geriye kalan tutukluların da cezaevinde tedavi edildiği belirtildi.
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlülerden Yıldız Çelebioğlu (39) Eylül ayında yaptığı açıklamada,
kendisiyle birlikte bir kaç siyasi tutuklunun da götürüldüğü Bitlis Devlet Hastanesi'nde elleri kelepçeli bir Ģekilde
jandarma erlerinin yanında muayene edilmek istendiğini belirtti.
Siirt Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdurahman Aslan, iki yıl önce gözaltında gördüğü iĢkencelerden dolayı
burnunun kırıldığını, kulaklarının ağırlaĢtığını ve testislerinin tahrip olduğunu belirterek, tedavisinin yapılmadığını
iddia etti.
11 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nesrin Bulut, eĢi Cuma Bulut‟un Batman M Tipi Kapalı
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, bir ay önce Onu ziyarete gittiğinde eĢinin çok zayıflamıĢ olduğunu ve
yatalak duruma düĢtüğünü gördüğünü, kendisine sırtında kist Ģeklinde büyük bir Ģeyin oluĢtuğunu, bunun çok
ağrıdığını, ağrısını gidermek için kendisine iğne yapıldığını, bu iğneden sonra sırtının ve bacağının daha fazla
ağrıdığını ve artık ayakta duramadığını, ayaklarının üstüne basamadığını, daha sonra doktora götürüldüğünü ve
doktorun iğnenin kılcal damarlara denk geldiğini söylediğini aktardığın belirterek hukuki yardım talep etti.
17 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Kara, bağırsak kanseri teĢhisi konulan oğlu
Metin Kara‟nın tedavi gördüğü sırada, 3,5 ay önce “kesinleĢmiĢ cezası var” denilerek tutuklandığını ve Batman
Kapalı Cezaevi‟ne konulduğunu, Cezaevi Müdürü‟nün “bunu alamam, bu ölürse baĢım belaya girer, çocuk çok
hasta” dediğini, ancak Savcı “birĢey olmaz” deyince cezaevine konulduğunu, durumu cezaevinde kötüleĢince Dicle
Üniversitesi Hastanesi mahkum koğuĢuna kaldırıldığını, iyi bir tedavi uygulanmayınca oğlumun hastalığının
ilerlediğini, Adli Tıp Kurumu‟nun “hastane Ģartlarında infazının mümkün olduğunu belirten bir rapor verdiğini”
belirterek hukuki yardım talep etti.
Eylül ayında ĠHD Mardin Ģubesine baĢvuruda bulunan T.N (16), boğazında ĢiĢlik meydana geldiğini ancak
hastaneye sevkinin yapılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
24 Eylül Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektıpla baĢvuruda bulunan ġadiye Manap, Midyat Cezaevi‟nde
hükümlü olarak bulunan Ġsa Yağbasan‟ın kanser hastası olduğunu belirterek, tedavisinin sağlanması için hukuki
yardım talep etti.
7 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ağa Aldemir, kardeĢi Hasan Aldemir‟in Ankara Sincan L
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu olarak bulunduğunu, kardeĢinin özürlü olup bu durumun sağlık kurulu raporu ile de
tespit edildiğini, son dönemlerde ağzından ve burnundan sürekli kan geldiğini, kardeĢinin rahatsızlıklarını bildirmiĢ
olmasına rağmen tedavisinin yapılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Van F Tipi, Bayburt H Tipi, MuĢ E Tipi ve Rize L Tipi cezaevlerinde bulunan ve ameliyat olmaları gereken 5 hasta
tutuklu ve hükümlü, Ekim ayında Van TUYAD DER ve ĠHD Van ġubesi'ne mektupla baĢvuruda bulunarak
tedavilerinin yapılması için yardım talebinde bulundu. Bayburt H Tipi Cezaevi'nde bulunan ve 36 yıl hapis cezası
alan, siyasi hükümlü Gani Kaya, gözlerindeki rahatsızlığı nedeniyle defalarca cezaevi idaresine baĢvurduğunu,
ancak tüm baĢvuruların sonuçsuz kaldığını, gözlerindeki rahatsızlığın ilerlemesi ile göz kayması yaĢandığını ve
gözlerini kaybetmeyle karĢı karĢıya kaldığını belirtti. MuĢ E Tipi Cezaevi'nde bulunan ve bronĢit hastalığı nedeniyle
tedavisi için Van F Tipi Cezaevi'ne getirilen Alaatin Aslan ise, götürüldüğü Van Devlet Hastanesi'nde ameliyat
edilmeden geri gönderildiğini ifade etti. Aslan, kan grubunun narkozla bağdaĢmadığı için ameliyat edilmediğinin
kendisine bildirildiğini aktardı. Yargılaması devam eden ve 2 yıldır Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan, kalp hastası
Burhan Kartal ise tedavi olmak için Adalet Bakanlığı, Cezaevi Savcılığı ve Cezaevi Ġdaresi'ne defalarca
baĢvurduğunu, ancak Ģu ana kadar bir sonuç alamadığını belirtti. 4 yıldır Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan ve 10 yıl
hapis cezası alan 55 yaĢındaki Necmettin Korkaç'ın oğlu Metin Korkaç ise ĠHD Van ġubesi'ne baĢvurarak,
babasının göz rahatsızlığı ve dizindeki ağrılarının tedavisi için defalarca cezaevi idaresine baĢvuru yapmasına
rağmen, tedavi edilmediğini ifade etti. 15 yıldır çeĢitli cezaevlerinde bulunduktan sonra Rize L Tipi Cezaevi'ne
gönderilen ve 36 yıl hapis cezası alan Nesip Tarım da Van TUYAD DER'e mektup göndererek, “Ganstrit Ülser ,
kansızlık ve halsizlik” nedeniyle çok defa cezaevi idaresine baĢvuru yapmasına rağmen tedavi edilmediğini ifade
etti.
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Ġstanbu Avcılar'da 8 Kasım günü, kimlik kontrolü için durdurmak istedikleri Önleyici Hizmetler Amirliği'nde görevli
polislerden kaçarken ateĢ ettikleri iddiasıyla vurularak yaralanan ve 12 Kasım günü sevk edildikleri nöbetçi
mahkeme tarafından tutuklanan Özkan Gerçek ile Ömer Adıgüzel‟in aileleri ve avukatları 15 Kasım günü ĠHD
Ġstanbul ġubesi‟nde yaptıkları açıklamada, çocuklarının tedavilerinin engellendiğini belirttiler. Gerçek'in babası Ali
Gerçek, “Oğlum dirseğinde iki kurĢun yarasıyla tecritte kalıyor. Doktorların anlattığına göre kristal Ģeklinde kırıklar
var. Yaralılar, tek kiĢilik hücrede kalıyorlar. Bu bir iĢkencedir” dedi. Avukat Özlem GümüĢtaĢ da Okmeydanı
Hastanesi'nde doktorun, Gerçek ve Adıgüzel için 16 Kasım'a ameliyat kararı aldığını belirterek, müvekkillerinin
sağlık durumunun ciddi olduğunu ve hapishane koĢullarında kalmaya uygun olmadığını vurguladı.
13 Kasım günü Midyat M Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Leyla Saraç, 2004 yılında
Canlı Kalkan ekibinde iken Çırav Dağı‟nda askerler tarafından darp edilirken kulağıma yumrukla darbe aldığını, 1-2
yıl içinde her iki kulağında iĢitme kaybı yaĢanmaya baĢladığını, 2006 ve 2008 yılında iki ameliyat olduğunu, Ģu an
her iki kulağında bulunan cihazlarla duyabildiğini, cihazları çıkarınca telefonla yaptığı konuĢmaları iĢitemediğini,
doktorum “gerekmediği sürece telefonla konuĢma” dediğini, cezaevinde olduğu için kapalı görüĢlerde telefonla
konuĢmak zorunda olduğunu, her telefonla konuĢma sonrası mide bulantısı, baĢ dönmesi ve denge kaybı meydana
geldiğini belirtti.
Kasım ayında MuĢ E Tipi Cezaevi'nden Günlük Gazetesi‟ne mektup gönderen Güngör Oktar, halk arasında akciğer
sönmesi olarak bilinen Pnömotoraks teĢhisi ile 5 defa ameliyat olduğunu, Van ve Elazığ'da bir süre tedavi
gördüğünü, halen yatalak konumda ve ihtiyaçlarını tek baĢına karĢılayamaz durumda bulunduğunu, cezasının
infazının durdurulması için bütün resmi kurumlara baĢvurulmasına rağmen, yetkililerin sessiz kalmayı tercih
ettiklerini, bu süreç içinde tedavisinin de durdurulduğunu ve herhangi bir fakülteye sevk edilmediğini belirtti.
23 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektıpla baĢvuruda bulunan Ahmet KardaĢ, 02.11.2009 tarihinden beri
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, 2006 yılında omurilik kemiğinden yaralanması
nedeniyle yatalak bir Ģekilde hayatına devam ettiğini, özürlülüğünü belirten kalıcı raporunun olduğunu, Yargıtay‟ın 2
yıllık hapis cezasını onaması nedeniyle cezaevine konulduğunu, Ģu anda cezaevinde revir koğuĢunda kaldığını,
belden aĢağı felç olduğu için Ģahsi ihtiyaçlarını gideremediğini, kalçasında ciddi ölçüde yaralar ve iltihaplanma
oluĢtuğunu, cezaevi doktorunun ilaç verdiğini ve “benim yapacağım bu kadar” dediğini belirterek hukuki yardım
talep etti.
Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Vahit Yüksel, Kasım ayında bel fıtığı ve romatizma ağrısı nedeniyle
götürüldüğü Adana Numune Hastanesi‟nde, doktorun kelepçelerinin çıkarılmasını istemesine rağmen jandarma
erlerinin isteği kabul etmemesi üzerine doktorun “kelepçeli muayene yapamayacağını” söylemesinin ardından
baĢka bir doktora götürüldü. Ġkinci doktorun “kelepçeli muayene”yi kabul etmesi üzerine tedavi edilmeyi reddeden
Vedat Yüksel, tedavi edilmeden cezaevine geri getirildi.
Kandıra (Kocaeki) F Tipi Cezaevi‟nde kalan Aydın Tunç, rahatsızlığı nedeniyle 17 Kasım günü götürüldüğü Seka
Devlet Hastanesi‟nde, doktorun kelepçelerinin çıkarılmasını istemesine rağmen jandarma erlerinin isteği kabul
etmemesi üzerine ring aracına götürülerek araçta iki saat bekletildi. Daha sonra “mahkûm odası”na getirilen Aydın
Tunç‟u kelepçeli halde muayene eden doktorun istediği tahlilleri yapmak için gelen bir baĢka doktorun Aydın Tunç‟u
kelepçeli halde muayene edemeyeceğini ifade etmesi üzerine gelen bir baĢka doktorun, Aydın Tunç‟un uygulamayı
reddetmesine rağmen kelepçeli muayeneyi yaptığı ileri sürüldü. Aydın Tunç‟un kelepçenin çıkarılması yönündeki
ısrarları üzerine doktorun “kendi isteğimle tedavi almadım” yazılı kâğıdı Aydın Tunç‟a imzalatmak istediği öğrenildi.
Uygulama nedeniyle Aydın Tunç, doktor ve jandarma erleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cezaevlerinde HaberleĢme Hakkının Ġhlali
17 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Bedriye Çiftçi, kardeĢi Abdulvahap Kavak‟ın Bolu
Cezaevinde hükümlü olarak yatmakta olduğunu, kardeĢinin eĢi ve çocuklarının Diyarbakır‟da ikamet ettiğini, gerek
kendisi, gerekse eĢi ve çocuklarınnı maddi olanaksızlıklar ve cezaevinin çok uzak olması nedeni ile görüĢlere
gidediklerini, kendisinin ve kardeĢinin eĢinin Kürtçe dıĢında bir dilde konuĢamadığını, kardeĢi ile haftalık telefon
konuĢmalarını yapamadıklarını, Kürtçe konuĢmaya baĢladıkları anda otomatik olarak görüĢmelerin kesildiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.
Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Akıncı, Ġzmir F Tipi Kırıklar Cezaevi'nde bulunan ağabeyi
Hakkı Akıncı‟nın 24 Ocak günü saat 9.30 sıralarında evine telefon açtığını, Akıncı'nın evdeki babasıyla Kürtçe
konuĢtuğu esnada telefonun kapatıldığını belirtti.
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Erzurum H Tipi Cezaevi'nde PKK davasından ömür boyu hapis cezası alan Lokman Aslan'ın eĢi Lale Aslan Ocak
ayında Van TUYAD-DER'e yaptığı baĢvuruda, bulunan Lale Aslan, cezaevi idaresinin eĢi Lokman Aslan'la Kürtçe
konuĢmasına izin vermediğini belirtti.
30 Ocak Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Emine Gorgin, 2 oğlunun iĢlenmiĢ oldukları iddia
edilen adi suçlardan dolayı Samsun M Tipi Kapalı Cezaevi ve Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu,
kendisinin Türkçe konuĢamadığını, telefonda Kürtçe konuĢtuğunda görüĢmenin kesildiğini belirterek hukuki yardım
talep etti.
8 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Suzan Aslan, eĢinin Samsun Vezirköprü Cezaevi‟nde adli
suçtan dolayı 2 aydan beri tutuklu olarak bulunduğunu, kendisiyle yaptığı telefon görüĢmesinin “Kürtçe
konuĢtukları” gerekçesiyle engellendiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Ankara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde
bulunan tutuklu ve hükümlülere aileleriyle
telefonda Kürtçe konuĢmalarına izin verildiği
ancak Kürtçe görüĢme yapanlar hakkında
cezaevi yönetimi tarafından tutanak tutulduğu
bildirildi.
19 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda
bulunan Ferit, kardeĢi Faysal Yacan‟ın 2 yıl önce
Ġzmir
Buca‟da
tutuklanarak
cezaevine
konulduğını, yaklaĢık bir yıldır telefonla
görüĢmelerinin engellendiğini belirterek hukuki
yardım talep etti.
25 ġubat günü Kırıkkale F tipi Cezaevi‟nde
bulunan Mesut Çeki‟yi görmeye giden Canan
Çeki, görüĢ süresinin neden gösterilmeden
kısaltıldığını ve cezaevine girerken köpeklerin
eĢliğinde arama yapıldığını ifade etti.
26 ġubat günü Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde
bulunan Ġhsan Kartal‟ı ziyarete giden amcası
Gıyasettin Kartal, görüĢ sırasında Kürtçe
konuĢtuğu için gardiyanların müdahalesi ile
karĢılaĢtığını ve görüĢmenin kesildiğini belirtti.
Adana KarataĢ Kadın Cezaevi‟nde bulunan
Sevda TaĢ‟ın (22) gözaltındayken Emniyet
Müdürlüğü‟nde
ve
tutuklandıktan
sonra
cezaevinde kendisine yapılan iĢkence ve kötü
muameleyi ĠHD Adana ġubesi‟ne bildirmek için
yazdığı mektuba, cezaevi yönetimi tarafından,
TaĢ‟ın “yalan beyanda bulunduğu” iddiasıyla
Mart ayında el konuldu.

Cezaevlerinde Kürtçe Yasağı
DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Türkiye
cezaevlerinde bulunan siyasi hükümlü ve tutukluların
telefonla görüşme hakkı ile ziyaretçi görüşlerinde
uygulanan “Kürtçe konuşma” yasağı konusunda yazılı
soru önergesi verdi. Haziran ayında önergeyi
cevaplayan
Adalet
Bakanı
Sadullah
Ergin,
cezaevlerinde
“örgütsel
bütünlüğü
sağladığı”
gerekçesiyle Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu belirtti.
Uygulamanın PKK'li tutuklu ve hükümlüler için geçerli
olduğunu kaydeden Ergin, PKK'li tutuklu ve hükümlülerin
yüksek risk taşıyan mahkumlar olduğunu söyledi. Kürtçe
dilinde yayınlanan kitap ve dergilerin ise cezaevlerine
alınmasını yasaklayan bir hükmün de bulunmadığını
belirten Ergin, cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin
yok denecek kadar azaldığını savunarak, bakanlıklarına
iletilen insan hakları ihlali iddialarının titizlilikle takip
edildiğini ileri sürdü. Ergin, hükümlü ve tutukluların
haftada 10 dakika telefonla görüşme haklarının
bulunduğunu hatırlatarak, telefon görüşmelerinin Türkçe
yapılacağını ancak hükümlünün veya görüşmenin
yapılacağı kişinin de Türkçe bilmemesi halinde başka
dilde konuşmaya izin verileceğini söyledi. Cezaevlerinde
tutuklu ve hükümlülerin Kürtçe telefon konuşmalarının
kayıt altına alınmasına devam edileceğini kaydeden
Ergin, konuşmaların suç teşkil etmesi durumunda
Türkçeden başka bir dille konuşmalarına izin
verilemeyeceğini belirtti. Ergin, cezaevlerinde kötü
muamele iddiaları ile ilgili olarak 2003 yılında 90, 2004
yılında 200, 2005 yılında 302, 2006 yılında 240, 2007
yılında 210, 2008 yılında 260 ve 2009 yılının Ocak
ayından Mayıs ayına kadar 74 cezaevi personeli olmak
üzere toplamda bin 376 personel hakkında adli ve idari
soruşturma başladığını bildirdi.

Mardin ili Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
bulunan PKK'li mahkumların aileleri trafından
Mart atında yapılan açıklamada, mahkumların gönderdiği mektupların sansürlendiği ve mektupları inceleyen
Mektup Okuma Komisyonu‟nun mektupların üzerine "disiplin kurulunun 2009/8 infaz hâkimliğin 2009/65 sayılı
kararı ile karalandığı" belirtildi.
18 Mart günü Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüĢe giden Mehmet Buğran, cezaevi gardiyanları tarafından hiç bir
gerekçe gösterilmeden geri çevrildi.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi ve Burdur Cezaevi‟nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınları Mart ayında yaptıkları
açıklamada, cezaevlerinde Kürtçe konuĢmanın yasak olduğunu belirterek Kürtçe konuĢanlara disiplin cezaları
verildiğini belirtti.
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Elbistan (KahramanmaraĢ) E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Mustafa Kaya Nisan ayında Gündem gazetesine
gönderdiği mektupta, Kürtçe yazılan mektuplara cezaevi yönetimi tarafından el konulduğu belirtildi.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 350 PKK'li tutuklu, Nisan ayında aileleri aracılığıyla Dicle Haber
Ajansı‟na gönderdikleri mektupta, Kürtçe yazılan mektupların Disiplin Kurulu tarafından “içeriği anlaĢılmadığı” ve
“tercüman bulunmadığı” gerekçesiyle imha edilip soruĢturma konusu yapıldığını, Kürtçe Azadîya Welat Gazetesi
baĢta olmak üzere Kürtçe dergilerin içeriye girmesinin yasak olduğunu belirttiler.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi bulunan Sedat Akgök‟ün gönderdiği ve Dicle Haber Ajansı‟na (DĠHA) 8 Nisan
2009‟da ulaĢan bir mektubun, Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu tarafından bir kısmı karalandıktan sonra postaya
verildiği belirlendi.
13 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Zülfikar Tunç, Gaziantep H Tipi Kapalı
Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, 2 ġubat günü karın bölgesindeki ağrılar dolasıyla kurum revirine gittiğini,
ancak doktorun muayene etmeden ülser teĢhisi koyarak ilaç yazdığını, bunun üzerine itiraz ettiğini ve hastaneye
sevkini istediğini, doktorun kendisine müdür beyin “kimseyi hastaneye sevk etme” talimatı olduğunu söylediğini,
bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığı‟na dilekçe yazdığını ancak cevap
alamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
17 Nisan günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan oğlunu görmeye giden anne Hayic Yağarcık (60),
Türkçe bilmediği için oğluyla Kürtçe konuĢmak istediğini fakat konuĢmaya izin verilmediğini ve görüĢmeni
sonlandırıldığını belirtti.
2 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Alaattin Gölcü, oğlu Ferit Gölcü‟nün Diyarbakır E Tipi
Cezaevi‟nde hükümlü olarak tutulduğunu, oğlunun kendisine cezaevine gönderilen mektupların çok geç bir Ģekilde
verildiğini aktardığını, mektupların bazılarının da geri gönderildiğini, TV olarak sadece “Söz TV” ve “TRT-6”nın
seyredilebildiğini belirtti.
7 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġhsan Kırboğa, kardeĢi Ahmet Kırboğa‟nın Trabzon E
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 2 PKK‟li hükümlü ile beraber bir koğuĢta tutulduğunu, kardeĢinin ve diğer mahkumların
Kürtçe konuĢmalarına izin verilmediğini, kardeĢi ile telefonda Kürtçe konuĢtuğunda bağlantının kesildiğini belirterek
hukuki yardım talep etti.
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler Mayıs ayında yaptıkları açıklamada, göndermek
istedikleri Kürtçe mektuplar için 40 TL ücret alındığını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yazılan mektuplara cezaevi
yönetimi tarafından gerekçe gösterilmeden el konulduğunu belirttiler.
19 Mayıs Bayramı nedeniyle tanınan açık görüĢ hakkından faydalanmak amacıyla Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi
Cezaevi‟ne giden tutuklu ve hükümlü ailelerinin gerekçe gösterilmeden cezaevine alınmadı.
Buca Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde 19 Mayıs nedeniyle tutuklu ve hükümlülere tanınan açık görüĢ hakkının
kullandırılmadığı iddia edildi. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin disiplin cezaları nedeniyle bu haktan
faydalandırılmazken, kapalı görüĢ için cezaevine giden tutuklu ve hükümlü yakınlarının da cezaevine alınmadı.
DTP EĢbaĢkan Yardımcısı Selma Irmak 5 Haziran günü avukatıyla yapılan görüĢmede, tutuklu bulunduğu
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde yaĢadığı sorunlara iliĢkin yazdığı ve ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne göndermek istediği
mektubun, “sorunları dıĢarıya yansıtamazsınız” gerekçesiyle iade edildiğini belirtti.
18 Haziran günü ĠHD Ankara ġubesi‟nde bir basın açıklaması yapan Elif Zavar, Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi
Cezaevi‟nde kalan eĢi Erol Zavar‟a, Mahmut Soner ve Hüseyin Tepe‟nin göndermek istediği fotoğrafların arka
fonunda Karl Marx ve Lenin fotoğrafları olduğu için sansürlendiğini belirtti.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Arif Çelebi‟nin Mayıs ayında Atılım Gazetesi‟ne gönderdiği bir yazı
cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” bulunarak gönderilmedi.
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Bülent Özdemir‟in, Haziran ayında Birgün Gazetesi‟ne göndermek
istediği Komün adlı dergiye, “derginin örgütsel haberleĢme sağladığı” gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından el
konuldu.
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Av. Reyhan Yalçındağ Baydemir, Midyat M Tipi
Kapalı Cezaevi‟nde “yasadıĢı slogan atmak” suçundan hükümlü olarak bulunan Gül Ekmen‟in resmi nikâhlı
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olmadığı için evliliğinden olan 3 ve 1,5 yaĢındaki iki çocuğuna kendi soyadını verdiğini, buna rağmen Savcılığın
“çocukların resmi evlilik içi olmaları gerektiğini” belirterek iki çocuğunun da anneleriyle görüĢtürülmediğini ifade etti.
Kocaeli 1 Nolu F tipi Cezaevi disiplin kurulu, Bület Özdemir adlı tutuklunun gazeteci Ertuğrul Mavioğlu‟na
gönderdiği “Komün” adlı dergiye, 19 Haziran 2009 tarihli kararıyla el koydu. Cezaevi disiplin Kurulu‟nun el koyma
kararında gerekçe, “Örgüt üyeleri arasında haberleĢmeyi engellemek” Ģeklinde ifade edildi.
Haziran ayında Diyarbakır E Tipi B 2 Kadın KoğuĢu'nda kalan kadınlar tarafından yazar Ahmet Altan'a gönderilen
edebi içerikli bir mektup "Kamu vicdanını rahatsız eder" gerekçesiyle gönderilmeyerek tutuklulara iade
edildiCezaevi idaresi, Gün Radyo'da yayınlan "Kentin öteki yüzü" adlı programa gönderilen ve "ÇavreĢa min (Kara
gözlüm)" ve "Gula min (Gülüm)" gibi yasal Ģarkıların çalınması için gönderilen istek mektuplarını da aynı gerekçe
ile engelledi.
Mardin Kapalı Cezaevi'nde bulunan Tuncay Gündoğar'ın akrabası Cengiz Demirkıran, Gündoğar‟ın Haziran ayında
yaptıkları görüĢmede 60 siyasi tutukluya 3 ay açık görüĢ ve bir ay mektup cezası verildiğini kendisine ilettiğini
bildirdi.
23 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Rabia Dalaban, oğlu Ali Dalaban‟ın Bolu
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, kendisinin Türkçe bilmediğini, bu durumu yetkililere bildirmiĢ olmasına
rağmen telefonda oğluyla Kürtçe konuĢtuğunda görüĢmenin kesildiğini, bu nedenle yaklaĢık 1.5 yıldır oğlu ile
görüĢemediğini, oğlunun 2 yıldır açık görüĢe çıkamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġzzet Özbek, 10 Haziran günü Diyarbakır D Tipi
Cezaevi‟nde tutuklu bulunan babası Salih Özbek‟e okuması için Erebé ġemo‟nun “ġıvané Kurmanca” adlı Kürtçe
kitabını götürdüğünü, cezaevindeki görevlinin “kitabı inceledikten sonra babana teslim edeceğiz” dediğini, 24
Haziran günü babasının kitabın eline geçmediğini kendisine bildirdiğini, görevlilere durumu aktardığında Kürtçe
olduğu için alamayacaklarını söylediklerini belirtti.
Edirne 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sabır Alabalık'ın eĢi Fatma Alabalık, 25 Haziran günü
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile DayanıĢma Derneği'nde düzenlediği basın açıklamasında, 22 Haziran günü görüĢ
sırasında eĢi ile Kürtçe konuĢtuğu için görüĢmenin yarıda kesildiğini ve görüĢ kabininden çıkarıldığını belirtti.
Haziran ayında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan DTP EĢbaĢkan yardımcılarıyla görüĢmek isteyen
Ġsveç Sosyal Demokrat Parlamenteri ve Ġsveç Parlamentosu Ġnsan Hakları Komitesi Türkiye Masası BaĢkanı Anne
Ludvigsson, Ġsveç Sosyal Demokrat Partisi Parlamenteri Yılmaz Kerimov, Ġsveçli Kürt siyasetçiler Yekbun Alp ve
Evin Çetin, görüĢ sırasında DTP'liler ile Kürtçe konuĢulmasına 'Kürtçe yasak' gerekçesiyle cezaevi yönetimi
tarafından izin verilmediğini belirttiler. Heyet üyelerinden Yekbun Alp konuya iliĢkin olarak ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne
baĢvurdu. ĠHD Diyarbakır ġubesi ise baĢvurunun ardından konuya iliĢkin Adalet Bakanı‟na mektup gönderdi.
Edirne 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Ersin Güran, ĠHD Ġzmir ġubesi'ne yaptığı
baĢvuruda, ailesi ile ziyaret sırasında Kürtçe konuĢtuğu için görüĢmenin engellendiğini ve hiç Türkçe bilmeyen
annesi ile Kürtçe konuĢtuğu için görüĢmenin kesildiğini belirtti.
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aydın Atalay'ın annesi Zekiye Atalay, Temmuz 2008 tarihinde
bu cezaevine sevk edilen oğluyla telefon görüĢmelerini Türkçe bilmediği için yapamadığını belirtti.
Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ndeki PKK‟li tutuklu Nimetullah Tunç‟un annesi Bedriye Tunç ve babası Abdullah Tunç,
görüĢ sırasında Kürtçe konuĢulmaması yönünde gardiyanlar tarafından uyarıldıklarını belirttiler. Temmuz ayındaki
görüĢte gardiyanlara Kürtçe yasağının kaldırıldığını söyleyerek itiraz eden baba Tunç, görüĢme süresince sürekli
gardiyanlarla tartıĢtıklarını ve bir gardiyanın kendilerini “Yukarıdan emir var, bu Ģekilde görüĢ yapamazsınız. Yoksa
görüĢünüzü kesmek zorundayız” dediğini belirtti.
Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde tutulan çevirmen Tonguç Ok‟a çeviri çalıĢmalarında kullanması için kendisine
postayla gönderilen Octubre (Ekim) isimli Ġspanyolca dergi “Türkçe dıĢında farklı bir dilde” olduğu gerekçe
gösterilerek içeri verilmedi. Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevi Eğitim Kurulu, teslim edilmeyen yayınla ilgili aldığı 3
Temmuz 2009 tarihli kararını Tonguç Ok‟a tebliğ etti. Aynı günlerde cezaevinde kalan baĢka tutuklulara gelen
„Tiroj„, „Nubihar‟, „Hinker ve Senem Xanim‟, „Kelha Amed‟, „Birina ReĢ‟, „Mêrê Avis‟ ve „Jar Lê Sermest‟ adlı Kürtçe
ve „Mini International‟ adlı Ġngilizce yayınları da kapsayan karara göre yayınların teslim edilmemesinin nedeni
„tercüme ettirilmemiĢ‟ olmaları olarak belirtildi. Cezaevi müdürü, cezaevi ikinci müdürü, öğretmen, psikolog,
pedagog, sosyal çalıĢmacı ve idare memurunun katılımıyla oluĢan Eğitim Kurulu‟nun kararına sadece cezaevi
öğretmeni karĢı çıktı. Öğretmen Ģerh yazısında, “Karara bahis olan söz konusu süreli süresiz yayınlardan, Kültür
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Bakanlığı‟nın usulüne göre bandrol almaya, hak kazanmıĢ Türkçe dıĢında farklı dillerde yazılan ve bağımsız
mahkemelerce yasaklanmamıĢ olan yayınların 5275 sayılı kanunun süreli süresiz yayınlardan yararlanma hakkı
baĢlıklı 62, maddesinin 1. bendi „hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamıĢ olması koĢuluyla süreli ve süresiz
yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahip‟ hükümleri gereğince hükümlü tutukluların oda ve
koğuĢlarına serbestçe alabilmelerinin gerektiği kanaatimi bildiririm” dedi. Tonguç Ok konuyla ilgili mektubunda,
“Hapishane müdürümüz değiĢti ve yeni gelen müdür (ismini yazamıyorum çünkü o zaman „hedef‟ göstermiĢ
oluyormuĢum) yabancı dildeki yayınların içeriye alınmaması iĢlemini baĢlattı. Eski müdür zamanında aynı kanun
yürürlükteydi ve hiçbir sorun yaĢamamıĢtık” dedi.
Aylık olarak yayınlanan politik mizah dergisi ġarlo'nun Yayın Kurulu 14 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Kocaeli
1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan R. ġevket Yılmaz adlı siyasi tutuklunun kendilerine gönderdiği mektupta
tutuklulara derginin verilmediğini bildirdiği belirtildi. Açıklamada, ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza güvenlik
tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 62. maddesinin 3. bendi ile ceza infaz kurumları ile tutuk evleri kütüphane ve
kitaplık yönetmeliğinin 11. maddesinin (b) bendinde yer alan “Mahkemece yasaklanmamıĢ olsa bile, kurum
güvenliğini tehlikeye düĢürdüğü ve ya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu
kararıyla tespit edilen hiçbir yayın kurumu kabul edilmez” hükmü gerekçe gösterilerek derginin verilmediği
kaydedildi.
Temmuz ayında Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde bulunan Eylem Vural‟a gönderilen dergi ve gazeteler “Ģehir içinden
kargoyla yollandığı” gerekçesiyle iade edildi.
3 çocuğu 2 yıl içinde tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Hüsna Emektar Temmuz ayında yaptığı
açıklamada, Tekirdağ F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından uygulanan telefonda Kürtçe konuĢma yasağı nedeniyle,
çocuklarıyla konuĢamadığını belirtti.
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Necat Öztekin, Cemil Akın ve Cüneyt YeĢilyurt‟ın Ağustos ayı baĢında
arkadaĢları ve yakınlarına gönderdiği üç ayrı mektup “Kürtçe yazıldığı” gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından
gönderilmedi ve cezaevi yönetimi mektupların çevirisi için sayfa baĢı 50 TL ücret istedi.
Ağustos ayında Atılım gazetesine Tekirdağ 1 Nolu Cezaevi‟nden faks gönderen Arif Çelebi isimli mahkum, Milli
Eğitim Bakanlığı yayını Ġngilizce gramer kitaplarının çevirmen olmadığı gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından
tutuklu ve hükümlülere verilmediğini belirtti. Çelebi, “yabancı dil”lerde gönderilen tüm yazıların tutsaklara
verilmesinin tek koĢulunun çeviri parasının tutsaklar tarafından karĢılanması olduğunu belirtti.
Mersin'de ikamet eden EĢyar Moral adlı vatandaĢın, Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan bulunan arkadaĢı
H.ġ.'ye (16) 1 Ağustos günü posta yoluyla gönderiği Günlük gazetesinin bir haftalık 7 sayısı hiçbir gerekçe
gösterilmeden cezaevi idaresince iade edildi.
Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler Ağustos ayında aileleri aracılığı ile
yaptıkları açıklamada, DTP'nin hazırladığı Demokratik Özerklik kitapçığın Türkçe çevirisi de içinde olmasına
rağmen “tercüman yok” gerekçesiyle tutuklu ve hükümlülere verilmediği, TRT 3‟ün de yasaklandığını belirttiler.
17 Ağustos günü Van F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan GizlenmiĢ,
cezevine Kürtçe kitap, dergi vb. yayınların “Kürtçe yasak” denilerek alınmadığını belirtti.
Selma Irmak 17 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine yaptığı baĢvuruda, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi
Cezaevi‟nde kendisiyle Eylem Karabulut isimli bir gazetecinin kendisiyle yazılı röportaj yapmak istediğini ve bunun
için kendisine bir yazı gönderdiğini ancak söz konusu yazının kendisine cezaevi idaresi tarafından verilmediğini
belirtti.
Van F Tipi Cezaevi yönetimi, Ağustos ayında mahkum Ali Emirhani‟ye gönderilen Gazeteci Günay Aslan‟ın “33
KurĢun” ve “Demokrasiye DönüĢ” kitapları ile Yazar Mehmed Uzun‟un “Tu” adlı kitaplarını, “sakıncalı” oldukları”
gerekçesiyle teslim etmedi.
Eylül ayında Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi‟nde kalan Sami Özbil‟e gönderilen Musa Anter‟in “Hatıralarım” adlı
kitabıyla mizah dergisi ġarlo, cezaevi yönetimi tarafından Sami Özbil‟e verilmedi.
Eylül ayında Van F Tipi Cezaevi'nde, Kürtçe yazılan "ġerefname" adlı kitap ile Kürtçeye çevrilen Kuran-ı Kerim'i
meali yasaklanarak, hücre ve koğuĢlara ani baskınlar düzenlenerek, tutukluların yazdığı Kürtçe yazılara el konuldu.
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Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Bahtiyar Ali Eylül ayında ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda
baĢvuruda bulunarak, ailesinin Kuzey Irak‟da yaĢadığını, açık görüĢ için Ģu anda Diyarbakır‟da bulunduklarını, açık
görüĢ izni için Bakanlığa yazmıĢ olduğu dilekçenin cevabının henüz gelmediğini ve ailesinin bekleyerek mağdur
olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
Ekim ayında Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Ali Haydar Saygılı‟ya gönderilen Karadeniz manzaralı
fotoğraflar, “kartpostal olarak kullanılabileceği” ihtimaliyle cezaevi yönetimi tarafından Saygılı‟ya verilmedi.
Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Serkan AkkuĢ‟un, Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟ne bağlı ġenlik Köyü‟nün
AĢağı XambaĢ Mezrası‟nda jandarma karakolundan açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Ceylan Önkol‟la (14) ilgili
Atılım Gazetesi‟ne 12 Ekim günü gönderdiği mektupta iki paragraf, cezaevi yönetimi tarafından karalandı.
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Rasim Gencer'ın babası Mehmet Gencer, 28 Ekim günü oğlunu ziyarete
gittiğini, oğlunun kendisine "Mektuplarımız sakıncalı bulunuyor ve size gönderilmiyor. Cezaevi yönetimi el yazılarını
okuyamadığını söylüyor. Bazı mektuplarda da Kürtçe sözcük bulunduğu ve sakıncalı olduğu belirtilerek
gönderilmiyor" dediğini ifade etti.
Ġmralı Yüksek Güvenlikli Tek KiĢilik Cezaevi‟nde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a, Kasım ayında, Avrasya
Stratejik AraĢtırmalar Merkezi‟nin (ASAM) yayını Stratejik Analiz Dergisi‟nin, Toplum ve Kuram Dergisi‟nin, Günlük
Gazetesi‟nin, Birgün Gazetesi‟nin ve Taraf Gazetesi, söz konusu yayınlarda “yasadıĢı örgüt propagandası
yapıldığı” iddiasıyla Cezaevi Yönetimi tarafından verilmedi.
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin, hükümlü Ahmet Oral‟a 22 Ekim 2009‟da gönderilen Kürtçe mektuba
“Türkçe olması gerekirken Türkçe yazılmadığından” el konulmasına karar verdi.
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Yazar Suat Gökalp‟ın, hazırladığı “Alternatif Bir Paradigma, Demokratik
Komünalizm ve Modernist Paradigmanın EleĢtirel Analizi” adlı kitap çalıĢmasının taslağını Kasım ayında
cezaevindeki arkadaĢlarına göndermek istemesine Cezaevi Eğitim Kurulu kitabı “sakıncalı” bularak engel oldu ve
kitaba el koydu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi‟ne kitap taslağının iade edilmesi talebiyle baĢvuran Suat Gökalp‟in
baĢvurusunu yerinde bulan ve kitabın iade edilmesini isteyen mahkeme heyetinin kararına rağmen Cezaevi Eğitim
Kurulu‟nun kitap taslağını Suat Gökalp‟in “Abdullah Öcalan‟dan etkilendiği” gerekçesiyle vermedi. Suat Gökalp‟in
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvurması üzerine kitap iade edildi.
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimi, BarıĢ Ġnan ve Gökhan Gündüz isimli mahkumların çizdiği iki karikatürü
“sakıncalı” bularak Kasım ayında el koydu.
Cezaevlerinde ağır hasta olan 39 hükümlüyle dayanıĢma amacıyla 13 Kasım 2009'da ĠHD Ģubelerinin bulunduğu
illerden gönderilen mektuplardan MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlü Görgün Oktar'a gönderilenler cezaevi
yönetimi tarafından Oktar'a iletilmedi ve "Tehlikeli" bulunarak el kondu. Cezaevi yönetimi el koymaya gerekçe
olarak "Kurumun asayiĢ ve güvenliğini tehlikeye düĢüren görevlileri hedef gösteren terör, çıkar amaçlı suç örgütü
veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleĢmelerine neden olan... Tehdit ve hakaret
içeren..." Ģeklinde gösterdi.
3 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehmet Kaya ve Agit Gökhan, yakınları Ġbrahim Kaya ve Mesut
Gökhan‟ın 25.11.2009 tarihinde tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟ne gönderildiğini, yakınlarıyla Kurban
bayramında gerçekleĢtirmek istedikleri görüĢün “müĢahede altında oldukları” gerekçesiyle gerçekleĢmediğini, aylık
normal açık görüĢün ayın ilk haftası PerĢembe günü olması sebebiyle 3 Aralık günü tekrar görüĢe gittiklerini, ancak
açık görüĢün olmadığı gerekçesiyle yine görüĢemediklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Ramazan Çeper, Aralık ayında Dicle Haber Ajansı‟na gönderdiği
mektupta, dıĢarıya yazdıkları Kürtçe mektupların “Tercümanın tayini çıktı” denilerek gönderilmediğini, dıĢarıdan
gelen mektupların da verilmediğini belirtti. Çeper, dıĢarıdan gelen Kürtçe dergi, gazete, kitapların da engellendiğini
belirtti.

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları
Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müslüm ġahin Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na
"Annemle Kürtçe konuĢmak istiyorum" yazılı dilekçe gönderdiği için disiplin cezasına çaptırıldı.
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Özkan ile Ali UlutaĢ‟a Ocak ayında 15 günlük hücre
cezası verildi.
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ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde “Kürtçe Ģarkı söyledikleri” gerekçesiyle PKK'li 70 tutukluya 4 ay açık görüĢ
cezasının ardından Ocak ayında kapalı görüĢ cezası verildi.
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli suçtan tutuklu bulunan Mehmet Simpil'e, Bitlis E Tipi Kapalı
Cezaevi'ndeyken yazdığı mektupta "PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle Ocak ayında 15 gün hücre cezası ile
bir yıl açık görüĢten men cezası verildi.
Van F Tipi Cezaevi'nde Aralık 2008 tarihinde kadın görüĢçülerin ince aramadan geçirilmesini protesto eden 115
tutukluya cezaevi idaresi tarafından Ocak ayında 4 ay açık görüĢ ve bir ay kapalı görüĢ yasağı getirildi.
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nusret Yıldız kütüphanedeki arkadaĢıyla Kürtçe konuĢtuğu için
Ocak ayında 5 gün hücre, 6 ay da görüĢ cezasına çarptırıldı.
Adana KarataĢ Kadın Cezaevi‟nde bulunan Sultan Özer‟e (53) ġubat ayında, “çoraplarını göstermek için
gardiyanlara uzatarak hakaret ettiği” gerekçesiyle 2 ay açık, 1 ay da kapalı görüĢe çıkmama cezası verildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin resim yapmak için kullandıkları kuru boyalarına
“yasak olduğu gerekçesiyle” 20 ġubat 2009‟da el konuldu.
KarataĢ (Adana) Kadın Cezaevi‟nde bulunan ESP Adana Temsilcisi Hülya Gerçek, tutuklanarak cezaevine
getirildiği 10 Mart günü nedensiz yere verilen disiplin cezası nedeniyle kimlik kartını alamadığını ve bu sebepten
ötürü görüĢ günü ziyaretçileriyle görüĢmesine izin verilmediğini bildirdi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden Atılım Gazetesi‟ne mektup gönderen Vedat DüĢküner, 20 Mart günü talebi
olmadığı halde zorla ve fiziki müdahaleyle yerinin değiĢtirildiğini ifade etti.
Ġzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Nazmi Algünerhan, odasının duvarına astığı çocuk ve
kaplumbağa fotoğrafları nedeniyle Nisan ayında 12 gün hücre cezasına çaptırıldı.
6 Nisan günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Gökhan
Mart ayında Birinci Müdür ile yaptığı tartuĢma sonrası 10 günlük hücre cezası verildiğini belirtti.
8 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Ahmet Kırboğa, Ebedin Abi ve Serdar Güzel
adlı mahkumlarla beraber 6 Mart 2009 tarihinde Erzurum Cezaevi‟nden Trabzon Cezaevi‟ne sürgün edildiğini,
yaklaĢık bir aydır MüĢadiye bölümünde küçük bir odada tutulduklarını, spor, sohbet ve kültürel kurs vb. hiç bir
haklarından faydalanamadılarını, idareye bu durumu ilettiklerinde “Burada Spor, sohbet yok” dediklerini, odalarının
değiĢmesini istediklerinde “Bakanlığın talimatıdır orada kalacaksınız” denildiğini, aileleriyle telefonda Kürtçe
konuĢmalarına izin verilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Ali Çabuk‟un Mayıs ayında Günlük Gazetesi Okur Temsilcisi
Hüseyin Aykol'a gönderdiği mektup ve karikatürlere, cezaevi idaresi tarafından "örgütsel amaçla yazıldığı" iddiası
ile el konuldu. Cezaevi idaresi, "Kurum güvenliğini tehlikeye düĢürdüğü" iddiasıyla Çabuk hakkında disiplin
soruĢturması da baĢlattı. Çabuk hakkında verilen kararda, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki tüzüğe
aykırı hareket ettiğinden tüzüğün 116/3 maddesi gereğince APS'li mektubun gönderilmeyip kurumda saklanmasına,
kararın Disiplin Kurulu Karar Defterine iĢlenmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir" denildi.
Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nde Atılım Gazetesi‟ne verilen yayın durdurma cezasını ve DTP‟ye düzenlenen
operasyonları protesto etmek için 5-6 Mayıs 2009‟da açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere “2 ay etkinliklere
katılmama” cezası verildi.
KarataĢ (Adana) Kadın Kapalı Cezaevi‟nde bulunan tutuklu ve hükümlülere Mayıs ayında bir yıl açık, bir ay da
kapalı görüĢ cezası verildi.
Sincan (Ankara) Kadın Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Raife Algül‟e tahliyesine 2009 Nisan ayında, koğuĢun kapısını
kırdığı iddiasıyla 5 gün hücre cezası, 6 ay açık görüĢ cezası ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl
hapis cezası verildi.
Müebbet hapis cezası alan PKK hükümlüsü Ġsmail Tüzün‟ün, Malatya E Tipi Cezaevi'nde iken 30 Temmuz 2008
tarihinde hastanedeki tedavisi sırasında kelepçe istemediği için 5 asker, bir uzman çavuĢ ve bir subay tarafından
kafasının duvara vurulduğunu ve boğazının sıkıldığını iddia ederek ailesi aracılığıyla ĠHD Diyarbakır ve Malatya
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Ģubelerine baĢvurusu sonrası cezaevi idaresi Tüzün hakkında disiplin soruĢturması baĢlatarak, 5 gün hücre cezası,
6 ay açık görüĢe çıkmama cezası verdi.
Kırıklar (Ġzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde Kürtçe iletiĢim yasağını protesto etmek için slogan atan 78 tutuklu ve
hükümlüden 65‟ine 1 ay görüĢe çıkmama, 13‟üne ise 1 ay tüm iletiĢim haklarından men cezası verildi.
Van ili ErciĢ Ġlçesi'nde düzenlenen "Êdî Bes e" mitinginden sonra gözaltına alınarak tutuklanan ve ancak daha
sonra tahliye edilen ġahabettin Demir'e cezaevi idaresi tarafından Haziran ayında 40 gün açık görüĢ ve 10 gün
hücre cezası verildi. Demir'in disiplin cezası aldığını gösteren belge, tahliyesinden 3 ay sonra evine gönderildi.
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan ġeyhmuz Poyraz‟a, Sri Lanka topraklarında yaĢayan Tamillere yönelik baskıları
protesto etmek için yaptığı açlık grevi nedeniyle Haziran ayında “üç ay etkinliklerden alıkoyma cezası” verildi.
Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Mehmet Yayan'ın avukatı Abdulhadi Çetin 30 Haziran günü yaptığı
açıklamada, müvekkilinin kendisine gönderdiği mektubun cezaevi idaresi tarafından açılarak okunduğu ve
mektupta bulunan ihlal iddiaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığını belirtti. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ġnfazı hakkındaki yasanın 68/4 maddesine göre hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunma
için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların denetime tabi olmadığını ifade eden Çetin, uygulamayı keyfi
olarak değerlendirdi. Çetin, yasaya rağmen müvekkilinin kendisine gönderdiği mektubun okunduğunu, bu da
yetmezmiĢ gibi mektupta yer alan ibareler nedeniyle müvekkiline 1 ay kültürel ve sportif faaliyetlerden men ceza
verildiğine dikkat çekerek, müvekkili Yayan'ın konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı itirazın da
reddedildiğini belirtti.
Kırıklar (Ġzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan Uğur Kayacı isimli mahkum, Temmuz ayı baĢında avukatıyla
görüĢmeye giderken ayakkabılarının da çıkartılarak üst araması yapılmak istenmesi üzerine uygulamayı protesto
etmek için avukatıyla görüĢmeye çıplak ayakla gitti. Cezaevi yönetimi Kayacı‟nın protestosunu “cezaevinde
uygunsuz kıyafetle dolaĢtığı” yönünde değerlendirerek “bir ay süresince avukatıyla görüĢmeme” ve “ortak alanlara
çıkmama” cezası verdi.
23 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ferhat Ruhiye, Ġran uyruklu olduğunu, 2008 yılı
içerisinde Diyarbakır ilinde “PKK üyeliğinden”tutuklandığını, piĢmanlık yasasından yargılanmak istediğini ancak
örgüt hakkında bilgi vermediği için isteğinin reddedildiğini, koğuĢtaki itirafçılar ve diğer piĢmanlık yasasından
yararlanan tutuklularla beraber hareket etmediğinden sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını, gardiyanların kendisine
karĢı tavırlarını diğer tutuklulara göre çok olumsuz olduğunu, mektuplarının gönderilmediğini, diğer tutuklular aynı
gün çıkarken kendisinin ancak 2 gün sonra revire çıkabildiğini, bu uygulamalara karĢı 14 Temmuz 2009 tarihinde
açlık grevine baĢladığını, bu nedenle hücrede müĢahede altında tutulduğunu ve disiplin cezası aldığını belirterek
hukuki yardım talep etti.
17 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan GizlenmiĢ, 2 Temmuz 2009 tarihinde Van F
Tipi Cezaevi‟nde yeni getirilen mahkumların ve kendisinin giriĢte muayene bahanesiyle soyulduğunu, cezaevi
görevlilerine “bu uygulamayı özel bir odada yapabilirsiniz” dediğini ancak kabule dilmediğini ve kendisine hücre
cezası verildiğini belirtti.
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Mesil Demiralp, Ekim ayı baĢında disiplin cezası verilerek hücreye
kondu. Demiralp‟in 12 gün sonra tutulduğu hücrede sağlık durumunun kötüleĢtiği iddia edildi.
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Zeynep Altınkaynak adlı tutuklunun duruĢma için götürüldüğü Diyarbakır
Adliyesi'nden dönüĢü sırasında, bindirildiği ring aracında bir askerin taciz edici ve rahatsız edici hareketlerine
maruz kalması sonrası durumu orada bulunan askeri komutana bildirdi. Ancak, komutan Altınkaynak‟ın askere
“iftira” attığı iddiasıyla soruĢturma açılması talebi ile Cezaevi Ġdaresi'ne baĢvurdu. Bunun üzerine Altınkaynak‟a,
açılan soruĢturma tamamlanmadan "Ortak alana çıkamaz" cezası verildi. Daha sonra yapılan itiraz sonucu
soruĢturma tamamlanmadığı için verilen cezadan vazgeçildi.
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi kadın tutuklulara, cezaevlerinde ağır hasta olan hükümlülere
destek vermek, mahkemeye giderken ve spora çıkarken kendilerine askerler tarafından yapılan sözlü tacizi
kınamak amacıyla Eylül ayında girdikleri açlık grevi nedeniyle 2 ay açık ve kapalı görüĢten yararlanmama cezası
verildi. Konuya iliĢkin tutukluların yaptığı itirazlar da reddedildi.
9 Kasım günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nesrin
Akgül, cezaevinde maruz kaldığı hukuk dıĢı uygulamalar ve bu uygulamalardan dolayı yapmıĢ oldukları hukuki
baĢvuruların olumsuz sonuçlanması nedeni ile baĢlatmıĢ oldukları açlık grevi sonucunda bir ay boyunca bazı
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kültürel faaliyetlere katılamayacaklarına iliĢkin disiplin cezası aldıklarını, bu disiplin cezasının bitiminden itibaren bir
ay tedbiren açık görüĢ cezası verildiğini belirtti.
Ġmralı Tek KiĢilik Kapalı Cezaevi‟nde kalan Abdullah Öcalan‟a “avukatlarıyla yaptığı görüĢmelerde adı geçen
kiĢilere hakaret ettiği” iddiasıyla Ekim ayında 10 günlük hücre cezası verildi.
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan ve 2004 yılından bu yana hiç bir Ģekilde ailesiyle açık görüĢ yapamayan Hasan
Kaçar adlı hükümlü, aldığı hücre cezaları nedeniyle ailesiyle açık görüĢün yanı sıra telefon görüĢmesi de
yapamıyor. 2010 yılı Haziran ayına kadar da ailesiyle telefon görüĢmesi ve açık görüĢ gerçekleĢtiremeyecek olan
Kaçar 4 Kasım günü süresiz açlık grevi baĢlattı.
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Dalyan Alsaç, Dicle Haber Ajansı‟na Kasım ayında gönderdiği mektupta, “slogan
attığı”, “revire çıkmadığı”, “olumsuz davranıĢa yönelik grup oluĢturduğu”, “cezaevi etkinliklerine katılmadığı”, “açlık
grevi yaptığı” ve “telefon etmeye çıkmadığı” gibi gerekçelerle kendisine 2005 yılının Mayıs ayından beri 21 defa
disiplin cezası verildiğini belirtti.
Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde bulunan tutuklu ve hükümlülerden M. Emin Koçer, Çetin Sağır, Necmettin Kayhan,
Mustafa IĢıklı, Mevlana Oygur, Murat Gül, Vahit Ufuk Yüksel, Akın Can ve Serdar Yüceay‟ın, sevk edildikleri
hastanede kelepçeyle tedavi olmayı kabul etmeyerek “devleti zarara uğrattıkları” gerekçesiyle Kasım ayında,
cezaevi idaresi tarafından “kapalı görüĢe çıkartılmama”, “telefon etmeme”, “mektup yazmama” gibi disiplin
cezalarına çarptırıldılar.
ĠHD Ġstanbul ġubesi eski BaĢkanı Avukat Eren Keskin‟in Bozkurt Açık Cezaevi‟nden ĠHD Genel Merkezi‟ne ve
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze KarĢı Hukuki Yardım Bürosu‟na yapılan hak ihlali baĢvurularını cezaevinde
görüĢtüğü Hanife Cumbam, Filiz Babaoğlu, Aygün Girgin, Gamze Çelikdağ, Sultan Dakım, Nil Dikenlibudak adlı altı
hükümlü hakkında Cezaevi Yönetimi Kasım ayında soruĢturma baĢlattı.
ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde 24 Kasım günü bir basın toplantısı düzenleyen YDG üyesi Orhan Yıldırım, Erzurum H Tipi
Cezaevi‟nde tutuklu kaldığı süre boyunca cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin pek çok hak ihlaline maruz
kaldığını, özellikle görüĢe çıkan tutuklu ve hükümlülerin ayakkabı aramasına maruz bırakıldığını belirtti. Basın
toplantısında açıklama yapan oğlu Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Alaaddin Koçak ise, oğlu Hüseyin
Koçak‟ın bir tutukluya selam verdiği için bir ay görüĢ yasağı aldığını ifade etti.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi yönetimi, “kurum güvenliğini tehlikeye sokmak”la suçladığı Nadiye Gürbüz ve Deniz
Namoğlu adlı iki tutuklu ve hükümlü hakkında 1 Aralık 2009‟da baĢlatılan “disiplin soruĢturması” sonucunda,
Nadiye Gürbüz ve Deniz Namoğlu‟na iki ay görüĢ ve ziyaret yasağı verdi.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nde 1 Aralık günü yapılan açık görüĢ sırasında gardiyanların keyfî tutumuna itiraz
eden tutuklu gazeteci Ġsminaz Ergün‟e “görevli memura uygunsuz söz sarf etmek ve davranıĢta bulunduğu”
suçlamasıyla disiplin soruĢturması açıldı.
Ġmralı F Tipi Cezaevi‟nde kalan Abdullah Öcalan, avukatlarıyla yaptığı haftalık görüĢmelerde “eylem talimatı
verdiği” iddiasıyla Aralık ayı baĢında 20 günlük hücre cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Cengiz Atsız ile Aydın Yalvaç isimli mahkumlar, eski pijamalarını koğuĢlarını
temizlemek amacıyla paspas olarak kullanarak eĢyalarını amaç dıĢı kullandıkları gerekçesiyle Aralık ayında hücre
cezası ve iki ay görüĢ yasağına çarptırıldı.
Aralık ayında Denizli‟de, Bozkurt Kadın Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde maruz kaldıkları hak
ihlallerini ĠHD Onur Kurulu üyesi Avukat Eren Keskin‟e anlatması üzerine Cezaevi Yönetimi‟nin Hanife Cumbam,
Filiz Babaoğlu, Aygün Girgin, Gamze Çelikdağ, Sultan Dakım, Nil Dikenlibudak hakkında açtığı dava Denizli 2. Ağır
Ceza Mahkemesi‟de karara bağlandı. Mahkeme, Gamze Çelikdağ ve Nil Dikenlibudak‟a iki ay süreyle görüĢ yasağı
getirirken, Cezaevi Yönetimi de Çelikdağ ve Dikenlibudak‟ı Denizli D Tipi Cezaevi‟ne gönderme kararı aldı.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Hasan Ozan ve Ender Bulhaz Aktürk‟e “sayıma geç indikleri
gerekçesiyle” Aralık ayında beĢ gün hücre cezası verildi. Hasan Ozan ve Ender Bulhaz Aktürk‟ün cezalarının
hemen infaz edildiği ve yanlarına eĢya almalarına izin verilmediği belirtildi.

Sevk Uygulamaları
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19 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuran Mehmet Salih Altun, oğlu SavaĢ Altun‟un (1979) 2.5 yıldır Van F
Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak yatmakta olduğunu, ekonomik durumları iyi olmadığı ve eĢinin sürekli hastalığı
nedeniyle Batman'dan Van'a yolculuk yapma imkanları olmadığını belirterek oğlunun Batman veya Midyat
Cezaevi‟ne naklinin yapılması için yardım talep etti.
19 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuran Neslihan Dal, oğlu Abdulbaki Dal‟ın (1968) “PKK üyeliğinden”
hükümlü olarak 11 yıldır cezaevinde bulunduğunu, sırasıyla Konya, Ankara Sincan ve en son 1,5 yıl önce Kırıkkale
Hacılar Cezaevi‟ne konulduğunu, buraya geldiğinden beri kendisiyle görüĢmeye gidemediğini, son 6 aydır telefonla
görüĢmesine de izin verilmediğini, oğlunun geri kalan cezasını doldurmak üzere Diyarbakır, Batman, Midyat, Siirt
veya Silvan gibi yakın cezaevlerinden birine nakledilmesi için yardım talep etti.
28 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fahriye Dursun, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟nde
kalan oğlu Serkan Dursun‟un iki bacağının olmadığını ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaĢadığını, cezaevinde
tekerlekli sandalye ile yaĢayabilmesi ve ihtiyaçlarını giderebilmesi için cezaevinin fiziki koĢullarının da buna uygun
olması gerektiğini ancak Erzurum Cezaevi‟nin koĢullarının buna uygun olmadığını, bunun yanısıra yaĢlı olması ve
maddi imkanlarının elvermemesi nedeni ile oğlunu ziyarete gidemediğini, oğlunun fiziki koĢulları itibarı ile
mahkumların tekerlekli sandalye ile yaĢamasına kısmen de olsa elveriĢli olan ve ikamet ettiği ilde bulunan
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟ne nakli için hukuki yardım talep etti.
30 Ocak Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Emine Gorgin, 2 oğlunun iĢlenmiĢ oldukları iddia
edilen adi suçlardan dolayı Samsun M Tipi Kapalı Cezaevi ve Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu,
çocuklarının bulundukları cezaevlerinin kaldıkları yere uzak olması ve maddi durumunun kötü olması nedeni ile
ziyaretlerine gidemediğini belirterek çocuklarının Diyarbakır veya Diyarbakır iline yakın olan 0bir yere naklinin
yapılması için hukuki yardım talep etti.
9 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Adiye Kırboğa, oğlu Ahmet Kırboğa‟nın Erzurum H Tipi
Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, sağlık sorunları ve madddi sıkıntılar nedeniyle oğlunu ziyarete gidemediğini
belirterek oğlunun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın olan bir cezaevine naklinin yapılması için hukuki yardım talep
etti.
10 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Safure Demir, eĢi Mehmet ġerif Demir‟in 17 yıldan beri
cezaevinde bulunduğunu, Ģu an Ġzmit 2 No‟lu F Tipi cezaevinde bulunan eĢini Diyarbakır‟a çok uzak olduğu ve
maddi sıkıntı çektiği için ziyaret edemediğini belirterek eĢinin ikametine daha yakın olan Batman, Adıyaman veya
Bingöl cezaevlerinden birine yapılması için hukuki yardım talep etti.
14 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Yusuf Tüzün, oğlu Ġsmail Tüzün‟ün Malatya E Tipi
Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, sağlık sorunları nedeniyle oğlunu ziyarete gitmekte zorlandığını
belirterek oğlunun Diyarbakır‟daki cezaevine nakil edilmesi için hukuki yardım talep etti.
11 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Kocakaya, oğlu Fahrettin Kocakaya‟nın Ģu anda
Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu olarak bulunduğunu, oğlunun kendisine Kürkçüler Cezaevi‟nden baĢka bir
cezaevine nakil edileceğini ilettiğini, maddi durunun çocuğunun görüĢüne gitmesine engel olduğunu, oğlunun
naklinin ikamet ettiği Diyarbakır, Mardin, Bismil, Batman cezaevlerinden birine yapılması için hukuki yardım talep
etti.
Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki PKK'li tutukluların ġubat ayında baĢlattıkları süresiz dönüĢümlü açlık grevi devam
ederken tutuklular ailelerine yaptığı açıklamada, 15 Mart askerlerin koğuĢlara baskın düzenlediğini, baskında 5
tutuklunun askerler tarafından alındığını, 3 tutuklunun Rize Cezaevi'ne diğer ikisinin de Ordu Cezaevi'ne
gönderildiği belirtti.
5 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hanım Kuzu, oğlu Hanifi Kuzu‟nun Tekirdağ
Cezaevi‟nde hükümlü olarak kaldığını, ayni imkansızlıklar ve maddi sıkıntılardan dolayı 5 aydır oğlunun görüĢüne
gidemediğini belirterek oğlunun sevkinin Diyarbakır veye yakın illerden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
13 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zafer Tüzün, babası Ġsmail Tüzün‟ün 20 Nisan 2009
tarihinde Bakanlık tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Elbisan Cezaevi‟ne “sürgün edildiğini” belirterek hukuki
yardım talep etti.
26 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan mektupla baĢvuruda bulunan Selahattin Çap, Mahfuz
Kondu, Engin Ġhlamur, Hikmet Yılmaz, Mehmet Kızıl, Fırat Aytek, Çağlar Kümürcü, Seyfettin Oynak, Yılmaz ġahin,
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Abdullah Kanat, Mehmet ġah Araz ve Mikail Bicim, Mayıs ayında koğuĢlarına düzenlenen bir baskınla gerekçe
gösterilmeksizin Batman M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sürgün edildiklerini belirttiler.
26 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Memduh Elverdi, oğlu Ejder Elverdi‟nin Adıyaman
Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, maddi durumunun oğlunu ziyaret etmesine imkan vermediğini
belirterek oğlunun Diyarbakır, Bismil, Batman cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
4 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hüriye Yıldırım, oğlu Bedri ÇelikiĢlemiĢ‟in Bolu
Cezaevi‟nde bulunduğunu, maddi imkansızlık ve yaĢlılığı nedeniyle oğlunu görmeye gidemediğini belirterek
oğlunun Diyarbakır, Bismil ve Batman cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfur Teymur, Ramazan DaĢlı, Hanifi Dicle, Ġsmetullah
Açıkalın Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne, Ġrfan AyiĢ, Ramazan Pazan, Mehmet Acar, M. Tahir Özer, Osman Ġnan
Haziran ayında Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilirken, Mehmet ġakar, Talat Tuncer ile ismi öğrenilemeyen
bir kiĢi de Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sultan DeğiĢ, eĢi Niğmet DeğiĢ‟in Adıyaman Kapalı
Cezaevi‟nde bulunduğunu, kendisinin iĢsiz olduğunu, maddi durumunun yetersizliği nedeniyle eĢini ziyarete
gidemediğini belirterek eĢinin Diyarbakır‟a veya yakın illere naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti.
25 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Salihoğlu, oğlu Erman Salihoğlu‟nun
yaklaĢık 3 yıldır Burdur Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, kendisinin tüberküloz hastası olduğunu,
hastalığı ve maddi imkansılıklar nedeniyle oğlunu ziyarete gidemediğini belirterek, oğlunun Diyarbakır, Bismil ve
Batman cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan MuĢ TUHAD-DER BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel, “tehlikeli biri”
olduğu ve “tutukluları örgütlediği” iddiasıyla Temmuz ayı baĢında Siirt E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
11 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan T.A., oğlunun Ģu an Bitlis Cezaevi‟nde
bulunduğunu, maddi imkansılıklar nedeniyle oğlunu ziyarete gidemediğini belirterek oğlunun Mardin, Diyarbakır,
Urfa gibi yakın cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
15 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeynep Nazlıer, oğlu Ramazan Nazlıer‟in Erzurum
H Tipi Cezaevin‟de hükümlü olarak bulunduğunu, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları nedeniyle oğlunu ziyarete
gidemediğini belirterek, oğlunun Diyarbakır, Batman, Mardin, Midyat, Siirt, MuĢ, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep,
ġanlıurfa v.b yakın cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım talep etti.
16 Temmuz günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan ġehriban Turhan, oğlu Ecevit Turhan‟ın Erzurum H Tipi
Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, maddi sıkıntılar, sağlık sorunları ve yerin uzak olmasından dolayı görüĢüne
gidemediğini, bu nedenle Siirt iline yakın bir ile sevkinin yapılması için hukuki yardım talep etti.
27 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Safure Demir, eĢi Mehmet ġerif Demir‟in müebbet
hapis cezası nedeniyle Kocaeli 2 Nolu Cezaevi‟nde bulunduğunu, maddi imkansılıklar nedeniyle eĢini ziyarete
gidemediğini belirterek eĢinin Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Batman cezaevlerinden birine nakli için hukuki yardım
talep etti.
Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'nde koĢulların düzeltilmesi için 3 arkadaĢıyla birlikte Temmuz ayında açlık
grevi yapan Y.A. (17), grevin sona ermesinden birkaç hafta sonra, “cezaevi disiplin kuralına uymadığı ve diğer 3
arkadaĢını örgütlediği” gerekçesiyle Kozan M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
Ağustos ayında Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan hükümlü Ecevit
Turhan, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti.
25 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Bayram Kazıcı, kardeĢi Rıza Kazıcı‟nın yaklaĢık 14
yıldır cezaevinde bulunduğunu, Ģu anda 14 aydır Bingöl Kapalı Cezaevi‟nde yattığını, anne ve babasının
rahatsızlıkları nedeniyle kardeĢini ziyaret etmek sıkıntı yaĢadığını, maddi durumlarının da iyi olmadığını belirterek,
kardeĢinin Mardin, Batman veya Midyat Cezaevlerinden birine naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti.
29 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Gamra Ayzit, oğlu Feyzi Ayzit‟in iĢlemiĢ olduğu bir
suçtan dolayı yaklaĢık 18 yıldır cezaevinde olduğunu, Ģu anda Bingöl Cezaevi‟nde bulunduğunu, oğlunun sağlık
sorunları nedeniyle, tedavi amaçlı olarak sürekli Elazığ Hastanesi‟ne götürüldüğünü, kendisinin de maddi imkanının
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olmaması ve sağlık durumu nedeniyle oğlunu ziyaret edemediğini, eĢi Sultan Ayzit‟in de sağlık sorunları nedeniyle
eĢini ziyaret edemediğini belirterek, oğlunun Diyarbakır D Tipi Cezaevine naklinin yapılması için hukuki yardım
talep etti.
Ġzmir Cezaevi Ġnisiyatifi 4 Kasım günü yaptığı açıklamada, Denizli Bozkurt Açık Kadın Cezaevi‟nde bulunan Sevinç
Ergen adlı hükümlünün, cezaevi koĢulları hakkında Ģikâyetçi olması sonrası tutanak tutularak kapalı cezaevine
sürgün edildiği belirtildi.
5 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Adile Kavak, eĢi Abdulvahap Kavak‟ın Bolu
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, bulunduğu cezaevinin ikamet ettiği Diyarbakır iline çok uzak
olmasından, yaĢı, sağlık sorunları ve maddi imkansızlıklar nedeni ile kendisinin ve çocuklarının eĢini ziyaret
edemediklerini, nakli konusunda daha önce de talepte bulunmuĢ olmasına rağmen kabul edilmediğini belirterek,
eĢinin Diyarbakır ve çevre illere nakli için için hukuki yardım talep etti.
10 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġbrahim Çeliker, kardeĢi LaleĢ Çeliker‟in Batman
Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, bulunduğu cezaevinin ailesinin ikamet ettiği Bitlis‟in Tatvan ilçesine çok
uzak olması, anne-babasının yaĢ ve sağlık sorunları ve maddi imkansızlıklar nedeni ile kardeĢini görmeye
gidemediklerini belirterek, kardeĢinin Bitlis ilinde bulunan cezaevine yapılması için hukuki yardım talep etti.
Cezaevlerinde Eylemler
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan ve PKK davasından ömür boyu hapis cezasını alan Sani Bahadır, “cezaevindeki
baskıları protesto etmek” amacıyla 8 ġubat günü bedenini ateĢe verdi. Ayaklarında ileri derecede yanıklar oluĢan
Bahadır, iki gün hastanede tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine götürüldü.
Erzurum Ceza ve Tutukevi‟nde Kürtçe yasağı ve kötü muamele nedeniyle mahkûmların 27 ġubat 2009 tarihinde
baĢlayan açlık grevi Meclis‟in devreye girmesiyle 4 Nisan günü sona erdi. Cezaevindeki 31 kiĢi 27 ġubat‟ta süresiz
açlık grevi baĢlattı. Mahkûmlar TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟na da mektup gönderdi. Bu geliĢmeler
üzerine Meclis devreye girme kararı aldı. TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı Zafer Üskül, önceki
gün Erzurum‟a giderek, BaĢsavcı, Cezaevi Savcısı cezaevi yönetimi ve açlık grevi yapanlarla görüĢtü.
GörüĢmelerdon sonra açıklama yapan Üskül, kapalı ve açık spor tesisi yapılması konusunda karar alındığını,
çalıĢmaların baĢladığını söyledi. Mahkûmların 10 saate kadar ortak sohbet etme haklarını kullanmak istediğini
kaydeden Üskül, “Bu konuda uzlaĢma sağlandı” dedi. Mahkûmların cezaevine Kürtçe yayınların alınmadığı
yönündeki Ģikâyeti üzerine bu konudaki prosedürün incelenmesi sözü verildiğini anlatan Üskül, telefonda Kürtçe
konuĢma yasağına iliĢkin de Adalet Bakanlığı‟nın tüzük değiĢikliğinin bekleneceğini kaydetti. Üskül, Cezaevleri Alt
Komisyonu‟nun 10 gün sonra cezaevinde bir inceleme yapacağını bildirdi.
Ġzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Misbah AktaĢ, “cezaevinde uygulanan iĢkenceye, kötü muameleye ve hak
ihlallerine son verilmesi” talebiyle 12 Mart 2009‟da açlık grevine baĢladı.
Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'nde bulunan PKK'li mahkumlar, Erzurum H Tipi Kapalı Hapishanesi'nde devam eden
süresiz açlık grevine destek vermek amacıyla Nisan ayı baĢında 3'er günlük dönüĢümlü açlık grevi baĢlattı.
Bitlis E Tipi Hapishanesi'nde PKK davasından kadın mahkumlar baskı ve keyfi uygulamalara karĢı Nisan ayı
baĢında 3 günlük açlık grevi gerçekleĢtirdi.
ġanlıurfa E Tipi Cezaevi‟ndeki tutuklu ve hükümlüler, cezaevi yönetiminin uyguladığı hak ihlâllerini protesto etmek
amacıyla dönüĢümlü 1 Nisan günü açlık grevine baĢladı.
Siirt Kapalı Cezaevi'ndeki mahkûmlar, 27 Nisan günü sigara yasağını protesto etmek için isyan çıkardı. KoğuĢun
parmaklıklarını kırarak çatıya çıkan mahkûmlar, elbiselerini yakarak eylem yaptı. Ġsyan, cumhuriyet baĢsavcısının
giriĢimleriyle sona erdi.
Buca Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler 14 Mayıs günü aileleri aracılığı ile
açıklamaya yaparak son dönemde cezaevi yönetiminin keyfi uygulamaları ile karĢı karĢıya kaldıklarını ve en temel
haklarından bile mahrum bırakıldıklarını belirttiler. Kürtçe iletiĢimin engellenmesi, sohbet hakkının kısıtlanmasının
da yer aldığı çeĢitli hak ihlalleriyle karĢı karĢıya olduklarını belirten tutuklu ve hükümlüler, uygulamalara karĢı her
gün saat 10.30, 13.30 ve 15.30'da demir mazgallara vurarak yarım saat ses eylemi yapacaklarını duyurdu. Tutuklu
ve hükümlüler eylemlerinin süresiz olduğunu ve talepleri karĢılanıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.
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Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü olan 15 ġubat'ta yapılan gösterilerin ardından tutuklanarak
Maltepe Cezaevi'ne konulan 18 yaĢın altındaki 6 çocuk, cezaevinde Ģiddet gördükleri için 2 Haziran'da açlık
grevine baĢladilar. 6 gün devam eden açlık grevi 11 Haziran günü sona erdi.
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK hükümlüsü Recep Çelik‟in (46) 7 Temmuz günü intihar etmesinin
ardından, psikolojik sorunlar yaĢayan Çelik‟in tedavisinin yapılmadığını iddia eden PKK'li tutuklu ve hükümlüler
cezaevi idaresini protesto etmek amacıyla açlık grevi baĢlattı.
21 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġzlife Kaya, eĢinin kardeĢinin 8 Temmuz günü
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan eĢini ziyarete gittiğini, Ģinin görüĢte kardeĢine cezaevi yönetiminin
verdiği ekmeğin kokması üzerine mahkûmların ekmekleri incelediğini ve ilaçlı olduğunu gördüklerini, fare ilacından
Ģüphelendiklerini belirterek hukuki yardım talep etti.
2 Ekim günü Erzurum‟un Oltu ilçesinde, T Tipi Cezaevi‟nde bulunan mahkumlar koğuĢ kapasitesinin üzerinde
mahkum bulunduğunu öne sürerek gardiyanlarla tartıĢtı. Tepkilerini sürdüren mahkumlar daha sonra yatakları
ateĢe vererek isyan çıkardı.
24 Ekim günü Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, infaz koruma memurunun akĢam saat 18.30 sıralarında 6 hükümlü
ve tutukluyu havalandırmaya çıkarmaması üzerine hükümlü ve tutuklular, 6 yatak ve 4 battaniyeyi ateĢe verdiler.
Çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye aracı ve jandarma tarafından söndürülürken, 10 kiĢi dumandan
zehirlendi.

Cezaevlerinde Genel KoĢullar
Hakkari Kapalı Cezaevi'nde bulunan 8 PKK'li mahkumun aileleri Ocak ayında yaptıkları açıklamada, yakınlarının
tüm cezaevinde bulunan mahkumların katıldığı kurs, seminer, konferans ve diğer etkinliklerden yararlanmasına izin
verilmediğini, içme suyunun kanalizasyon Ģebekesinin içinden geldiğini ve bu nedenle tutukluların hastalandığını
iddia ettiler.
ġanlıurfa Suruç'ta yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 8 DTP üyesi ile birlikte tutuklanan ve 25 Ocak
günü tahliye edilen DTP Suruç Ġlçe BaĢkanı Ahmet Yenilmez, ġanlıurfa Kapalı Cezaevi'ne girerken görevli
askerlerin ilk önce üst elbiselerini çıkarmasını istediğini, daha sonra pantolonunu çıkarttıklarını, bunun hukuk dıĢı
bir uygulama olduğunu söylemesi üzerine pantolonunun zorla çıkarttırıldığını belirtti.
Adana'da 2009 ġubat ayında gözaltına alınarak tutuklanan ve Mayıs ayında tahliye edilen S.T., götürüldüğü
KarataĢ Kadın Cezaevi giriĢinde ise ince aramaya maruz kaldığını ileri sürdü. S.T. “Cezaevinde ilk olarak
aralarında erkek gardiyan ve askerlerin de bulunduğu grup bizi soyarak aradı. Buna karĢı çıksak da istedikleri oldu.
Bu aramadan sonra ikinci olarak ise boĢ bir odaya götürüldük. Burada tamamen bizi soydular ve üç defa oturup
kalkmamızı istediler. Ben de ilk defa tutuklandığım için ne yapacağımı bilmiyordum. Ġstediklerini yaptım” dedi.
Tekirdağ 1 Nolu F tipi Cezaevi‟nde 29 aydır tutuklu bulunan MLKP Davası sanığı Seyfi Polat, ġubat ayında
savunmasını hazırlamak için istediği dava dosyalarıyla ilgili belgelerin verilmediğini, yazdığı mektuplara ise el
konulduğunu bildirdi.
Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan A. Mecit Arslan, Gökhan Yenigün ve Hamdi Kılınç ġubat ayında ĠHD Van
ġubesi'ne mektupla yaptıkları baĢvuruda, dıĢarıya gönderdikleri ya da dıĢarıdan gelen mektuplara el konulduğunu,
Kürtçe, dergi ve kitap gibi yasak olmayan yayınların içeriye alınmadığını, verilen yemeklerin üç kiĢilik olması
gerekirken bir kiĢiye dahi yetmeyecek Ģekilde verildiğini, haftada iki defa verilmesi gereken sıcak su yerine soğuk
su verildiğini, sohbet ve spor gibi ortak alan kullanımlarının haftada 10 saat olması gerekirken 5 saat olduğunu,
açık görüĢün de ayda 40 saat olması gerekirken 15 saat veya dah az olarak gerçekleĢtiğini, aylık oda aramalarında
odada bulunan bütün eĢyaların kullanılmayacak hale getirildiğini, keyfi disiplin cezalarıyla karĢılaĢtıklarını, revire
çıkma dilekçelerinin iki veya üç hafta sonra iĢleme girdiğini, hastane sevklerinin iki ya da üç ay sonra yapıldığını, bu
Ģikayetleri dile getirdiklerinde haklarında soruĢturmalar açılacağına dair tehditlerde bulunulduğunu belirttiler.
Nisan ayında Trabzon Cezaevi‟nden ĠHD‟ye mektupla baĢvuruda bulunan Ebedin Abi, Serdar Güzel ve Ahmet
Kırboğa, yaklaĢık 1 aydır bulundukları cezaevine geldiklerinden beri müĢadiye bölümünde küçük bir odaya
konulduklarını, radyo dahil hiçbir haklarından yararlanamadıklarını, haftada 10 saat sohbet ve spor faaliyetlerinden
yararlanamadıklarını, sohbete çıkmak istediklerinde “bu cezaevinde öyle bir Ģey yok, çıkamazsınız” denildiğini
belirterek hukuki yardım talep etti. 26 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda mektupla tekrar baĢvuruda
bulunman Ahmet Kırboğa, çevre odalarda bulunan adli tutuklu ve hükümlülerin her gün saat 14.00‟da kendilerine
karĢı düzenli slogan attığını, küfür ve tehditler savurduğunu, bu durumu defalarca yazılı ve sözlü olarak Cezaevi
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yönetimine bildirmiĢ olmalarına rağmen idarenin sessiz kaldığını ve “insanların hassasiyetleri var” diyerek olayları
geçiĢtirdiğini belirtti.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 350 PKK'li tutuklu, Nisan ayında aileleri aracılığıyla Dicle Haber
Ajansı‟na gönderdikleri mektupta, sağlık sorunlarına iliĢkin köklü bir değiĢim yapılmadığı için revire çıkmak
istemediklerinde aylarca görüĢe çıkmama cezası gibi disiplin cezaları aldıklarını, cezaevinde sınırlı bilgisayar hakkı
olmasına rağmen üniversitede okuyan öğrenci arkadaĢlarının hiçbir Ģekilde bu aktiviteden faydalanamadıklarını,
Hizbullah tutukluları ve hükümlülerinin ise bu haktan yararlanabildiklerini, yılda bir defa yapılan sportif
turnuvalardan sayı az tutulduğundan faydalanamadıklarını, 45 ile 50 metrekare üçgen havalandırmanın dıĢında
spor yapabilecekleri alan olmadığını, yemeklerin oldukça kalitesiz ve kötü bir durumda olduğunu, kantindeki
ürünlerin fahiĢ fiyatla satıldığını, kıĢın baĢta tavanlar olmak üzere, havalandırmaya bakan duvaların su sızdırdığını,
son dönemde yapılan tutuklamalardan dolayı odalarda yer olmadığını, odalarda 3 kiĢi kalması gerekirken her
odada tutuklu sayısının 9'a çıktığını, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilen ve cezaevlerine gönderilen genelge
tam olarak uygulanmadığı gibi cezaevi müdürü tarafından kendince yorumlandığını, 10 saatlik sohbet hakkından
sadece 1 saat 45 dakika faydalanabildiklerini, kullanamadıkları saatleri sorduklarında “Yer yok bu hafta bu kadar”
denildiğini belirtti.
6 Nisan günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Gökhan,
cezaevinde 2 siyasi koğuĢ bulunduğunu, Ocak ayından beri diğer odadaki arkadaĢlarıyla iç görüĢ yapmalarına ve
spora çıkmalarına izin verilmediğini, Kürtçe yayın ve mektupların hiçbir Ģekilde içeri alınmadığını, hastane ve
cezaevi sevk iĢlemlerinin geciktirildiğini ya da yapılmadığını, yemeklerde hijyene dikkat edilmediğini belirtti.
12 Mart günü Erzurum H Tipi Cezaevi‟nde inceleme yapan heyet adına açıklama yapan Tutuklu ve Hükümlü
Aileleriyle DayanıĢma Derneği (TUHAD-DER) BaĢkanı Mehmet ġah Teke, tutuklu ve hükümlülerin dayak ve
hakarete maruz kaldığını, tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gelen yakınlarının cinsel organlarına dahi bakılarak
arandığını belirtti. Teke, cezaevindeki uygulamaları protesto etmek amacıyla 150 tutuklu ve hükümlünün 23 ġubat
2009‟da açlık grevine baĢladığını açıkladı.
13 Mart günü Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan yakınlarının ziyaretine giden Kibar Özbay, Mekiye ġanlı ve
Halide Hazar, görevlilerin cezaevine giriĢ sırasında yapılan aramada iç çamaĢırlarına kadar soyunmaya
zorladıklarını ileri sürdü.
Ankara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Musa ġanak‟ın, ziyaretine gelirken geçirdiği trafik kazasında
yaĢamını yitiren annesi Safiye ġanak‟ın ölüm yıldönümü nedeniyle yazdığı Kürtçe Ģiirlerin bulunduğu dosya, Mart
ayında Disiplin Kurulu tarafından sakıncalı görülerek “imha” edildi.
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi F tipi hapishanede bulunan Seyfi Polat, Mart ayında Atılım gazetesine gönderdiği faksta,
kendisi ve Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ġbrahim Çiçek adına posta yoluyla gönderilen “Demircioğlu
Önce Ben Olmalıyım” isimli kitaba el konulduğunu bildirdi. Kitap hakkında toplatma kararı olmadığını vurgulayan
Polat, 'Cezaevi Eğitim Kurulu'nun kararına, “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak, örgüt üyelerince yapılan
eylemleri övmek, TC devletini ve kurumlarını faĢist olarak nitelemek, aĢağılamak, küçük düĢürmek” gibi gerekçeler
gösterdiğini kaydetti.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde, Ceylan Yayınları‟ndan çıkan “Demircioğlu Önce Ben Olmalıyım” adlı kitaba,
Mart ayında Cezaevi Eğitim Kurulu tarafından el konularak mahkûmlara verilmediği bildirildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde kalan tutuklu ve hükümlülerin resim yapmak için kullandıkları kuru boyalarına
“yasak olduğu gerekçesiyle” 20 ġubat 2009‟da el konulmasına direnen A. K.‟ye 5 gün, H. K.‟ye ise 10 gün hücre
cezası verildi.
13 Mart 2009‟da “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi‟ne konulan
Hasan Ozan, Mart ayında yaptığı açıklamada, F tipi cezaevlerinde bulunan tek kiĢilik hücrelerden daha dar
yerlerde tutulduklarını, havalandırmaya çıkarılmadıklarını bildirdi.
Ġzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Nizam Algünerhan ve Mehmet Nayan Mart ayı sonunda ĠHD Ġzmir
ġubesi ve ÇHD Ġzmir ġubesi‟ne yazdıkları mektuplarda, cezaevi birinci müdürü Nemci Üçler‟in göreve baĢladığı
günden itibaren bir dizi keyfî uygulama baĢlattığını; tutuklu ve hükümlülerin uyması gereken 30 maddelik bir
talimatname hazırlayarak, talimatnamelerin odalara asılmasını zorladığı; asmayanların disiplin iĢlemlerine tabi
tutulduğunu belirttiler. “Toplum içinde alıĢılmıĢ hal dıĢında saç ve sakal bırakılmasını” yasaklayan talimatnameye
göre, sayımlar sırasında sakız çiğnemek, pijamayla sayıma çıkmak, ellerin cepte olmasının yasakladığı bildirildi.
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Mektupta Algünerhan‟ın el yapımı takvimine el konulmasına itiraz ettiği için darp edildiği; tutuklulara da hücre
cezası verildiği ve sayımda elleri cepte olduğu gerekçesiyle tutuklu ve hükümlülerin darp edildiği de belirtildi.
6 Nisan 2009‟da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan 350 tutuklu ve hükümlünün gönderdiği mektupta;
Kürtçe ifadelerin yer aldığı mektupların yırtıldığı, sağlık sorunu olan tutuklu ve hükümlülere gerekli tedavilerin
uygulanmadığı, 70‟in üzerine tutuklu ve hükümlünün mutlaka tedavi edilmesi gerektiği, 3 kiĢilik koğuĢlarda 9 kiĢinin
kaldığı, keyfi disiplin cezalarının uygulandığı belirtildi.
17 Nisan günü TĠHV Genel Merkezi‟ne Bolu F Tipi Cezaevi‟nden ulaĢan bir mektupta yer alan ifadelerde,
cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin temizlik isteklerinin cezaevi yönetimi tarafından karĢılanmadığı,
çamaĢırların 2 veya 3 ay aralıklarla yıkandığı ayrıca temiz bir Ģekilde yıkanmayan nevresimlerin tutuklu ve
hükümlülere karıĢık olarak verildiği bilgileri yer aldı.
30 Kasım 2008 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'nde yapılan bir basın açıklaması sonrası gözaltına alındıktan
sonra tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne konulan ve tahliye olan Ġlhami Keremoğlu 17 Nisan günü yaptığı
açıklamada, tutuklulara kendi aralarında Kürtçe konuĢmamaları yönünde baskı yapıldığını iddia etti.
TBMM Meclis Ġnsan Hakları Cezaevi Ġnceleme Komisyonu Nisan ayında Van Cezaevi‟nde incelemelerde bulundu.
Ġnceleme sırasında mahkûmlar, cezaevine giriĢte 'çıplak' arandıklarını ve bunun çok rahatsız ettiğini söyledi.
Mahkûmlar, "Külotumuzu bile çıkarıyorlar" dedi. 80 tutuklu ve hükümlünün toplandığı geniĢ avluda yapılan bu
yakınma jandarma ve cezaevi yetkilileri tarafından "Mahkûmlar yalan söylüyor" denilerek reddedildi. Bunun üzerine
milletvekili heyeti de yüz yüze görüĢmeye geçti. Komisyon Üyesi CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir yaptığı
açıklamada "Tek tek görüĢmede çoğunluk çıplak aramayı anlattı. Nasıl arandıklarını, çırılçıplak soyunduklarını
söyledi. Biz, Metris Cezaevi incelemesinde aynı Ģikâyetle karĢılaĢmıĢtık" dedi. Özdemir'in verdiği bilgiye göre, 350
kiĢi kapasiteli Van Cezaevinde kalan 750 mahkum, yer darlığından ranzaları birleĢtirerek uyusa da 22'sine ancak
beton zeminde yer kalıyor. Özdemir, mahkûmların gönüllü nakil iĢlemlerinde yüksek miktarda para alındığını da
söyledi, "1-1.5 milyar lira istiyorlar. Bunu vermeleri çok zor" dedi.
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Mehmet Halit Oruç ve Özcan Tonel, aileleri aracılığıyla yaptıkları
açıklamada 4 Mayıs günü havalandırmaya çıktıkları sırada nöbetçi kulübesinden kendilerine ateĢ açıldığını
belirttiler.
18 Mayıs 2009‟da Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Seyfi Polat, Mayıs ayında Atılım gazetesine
gönderdiği faksta, cezaevinden gönderdiği mektup ve faksların cezaevi yönetimi tarafından sansürlendiğini ve
cezaevinde uygulanan hak ihlâllerinin mektup yazdığı kiĢilere ulaĢmadığını belirtti.
23 Mayıs günü Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan yakınlarının görüĢüne giden kadınlar elbiseleri
çıkartılarak arandılar. ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nden Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan çocuklarının görüĢüne
giden Asya Kar (45), AyĢe Kar (37), ve Nafiye Küçük (35), kadınların, "üst araması yapılacak" gerekçesiyle
çırılçıplak soyulduğunu ve üç dört kez "otur kalk" uygulamasına tabi tutulduğunu, söz konusu uygulamayı reddeden
kadınların ise tutuklularla görüĢtürülmesine izin verilmediğini belirtti.
ġanlıurfa E tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zeynep Boğa, Pergüzar Kaygusuz, Roza Erdede, Ebru Günay, Heval
Erdemli ve Zahide Besi avukatları 3 Haziran günü ĠHD Onur Kurulu Üyesi Av. Reyhan Yalçındağ Baydemir aracılığı
ile yapılan görüĢmede, tutuklu olan müvekkillerinin koğuĢ sayımlarına kadın değil erkek infaz koruma memurlarının
girdiğini, 8 kiĢilik koğuĢta 14 kiĢinin kaldığını, bu nedenle bazı mahkumların yerde bazılarınınsa tek kiĢilik yatakta
iki kiĢi yattıklarını, aynı mimari koĢullara sahip her cezaevinde koğuĢlarda yan yana üç pencere mevcut iken,
müvekkillerinin koğuĢunda iki pencerenin duvarla örülerek kapatıldığını, kronik astım ve alerjik rahatsızlığı olan
Pergüzar Kayguzun isimli mahkumun sağlık durumunun ciddi risk altında olduğunu, kendilerine ait bir spor odası
olmadığını, kadınlar için yer olmadığı gerekçesiyle hobi odasına çıkartılmadıklarını, ayda bir olan genel aramaya
askerlerin girdiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
DTP EĢbaĢkan Yardımcısı Selma Irmak 5 Haziran günü avukatıyla yapılan görüĢmede, bulunduğu Diyarbakır E
Tipi Cezaevi‟nde görüĢe gelen ailelere çok ince ve kaba aramalar yapıldığını, koğuĢlar arası görüĢmelerin
yaptırılmadığını, ortak alana tek tek çıkarıldıklarını, sadece Söz tv ile TRT 6 (ġeĢ) kanalını izleyebildiklerini,
“dağıtımda yok” gerekçesiyle Azadiya Welat gazetesini ve kendilerine gelen sıradan sosyal içerikli dergileri
okuyamadıklarını belirtti.
Hakkâri Cezaevi‟nde bulunan Seferi Yılmaz Haziran ayında Dicle Haber Ajansı‟na (DĠHA) gönderdiği mektupta, 3
kiĢinin kaldığı oda standartlarında 22 kiĢi kaldıklarını, 8 kiĢinin yerde yattığını, yattıkları yerde yemek yediklerini,
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yeni gelen tutukluların dıĢ nizamiyede çırılçıplak soyundurularak onur kırıcı aramalardan geçirildiğini ve su
ihtiyacının kantinden temin edildiğini belirtti.
2 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Dağıstan Öztürk, Erzurum Ceza ve Tutukevi‟nde
Kürtçe yasağı ve kötü muamele nedeniyle mahkûmların 27 ġubat 2009 tarihinde baĢlayan ancak TBMM Ġnsan
Hakları Komisyonu‟nun devreye girmesiyle 4 Nisan günü sona eren açlık grevi sonrası halen bir düzelme
olmadığını belirttiler. Öztürk, haftalık 10 saat olarak belirlenen etkinliklere 3 ayda 4–5 defa çıkarıldıklarını, Adalet
Bakanlığının 22 Ocak 2007 tarihli 45/1 nolu genelgesinin 14. maddesinde “hücre cezası dıĢında” disiplin cezası
olsa bile hiç kimsenin spor ve sohbet etkinliklerinden men edilemeyeceğii belirtilmesine rağmen disiplin cezası olan
arkadaĢlarının etkinliklere çıkarılmadığını, mevzuata aykırı olmadığı halde talep ettikleri radyoların verilmediğini
belirtti.
24 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Yavuz Eken Ģu beyanlarda bulundu: “D Tipi
Cezaevinde tutuklu bulunan arkadaĢlara yaptığım ziyarette bana anlattıklarını ĠHD aracığıyla duyurmamı istediler.
Bayram Altun, Erdoğan Dinçer,Tacettin Turan, Mazlum Tekdağ, Necmettin Beyaz, Ramazan BaĢarı ve Ahmet
Çeren isimli mahkumlar cezaevine gelen ziyaretçilerle yapılan görüĢ ortamının çok küçük, havasız bir yer olduğunu
havalandırmanın ve klimanın olmadığını, sağlıksız ortamda görüĢlerin olduğunu belirttiler.”
6 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sultan Ancar, oğlu Cebrail Ancar‟ın iĢlemiĢ olduğu bir
suçtan dolayı Adana Kürkçüler Cezaevi‟nde bulunduğunu, 3 Ağustos 2009 tarihinde yapmıĢ olduğu görüĢmede
oğlunun kendisine 29 Temmuz 2009 tarihinde Van ilindeki bir olayla ilgili olarak ifade vermesi için Van‟a
götürüldüğünü belirttiğini, oğlunun Adana‟dan Van‟a oradan da tekrar Adana‟ya götürünceye kadar aracın içinde
elleri kelepçeli bir vaziyette tutulduğunu, su ve tuvalet ihtiyacı için sadece Siverek‟te 5 dakikalık mola verildiğini
ifade etti.
Bakırköy (Ġstanbul) Kadın Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Demokrat Radyo Genel Yayın Koordinatörü Nadiye
Gürbüz‟e çalıĢma arkadaĢlarının Ağustos ayında Ġzmir‟den PTT aracılığıyla gönderdiği koli cezaevi yetkilileri
tarafından “1kolide bomba olabileceği” düĢüncesiyle geri gönderildi. Ġçinde sandalet olan kolinin geri
gönderilmesiyle ilgili olarak 3 Ağustos 2009‟da suç duyurusunda bulunuldu.
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 16 çocuğa iliĢkin Çocuklara Adalet GiriĢimi Diyarbakır
Koordinasyonu'ndan oluĢan bir heyetin Eylül ayında yaptığı incelemelerinin ardından hazırladıkları raporda,
çocukların böcek ve farelerin cirit attığı bir koğuĢta sağlıksız koĢullarda tutulduğu, haftanın 7 günü hemen her öğün
sadece makarna verildiği, hem asker hem de gardiyanlar tarafından revire ve mahkemeye götürülüp getirilirken
"Bunlar terörist" Ģeklinde ithamlara maruz kaldıkları belirtildi.
25 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Alaattin Gülcü, Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ndebulunan
oğlu Ferit Gülcü‟nün ziyaret sırasında kendilerine yemeklere taĢ, çivi, saç ve diĢ atıldığını, hastalandıkları zaman
doktora götürülmediklerini, banyo yapmalarına haftada bir kez izin verilirken, banyo yaptıkları sırada ise ya sadece
soğuk su veya sadece sıcak su verildiğini aktardığını, ayrıca görüĢ sırasında kadın görüĢçülerin çırılçıplak
soyularak arama yapıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
2 Ekim günü Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, PKK'li tutuklularla ailelerinin aylık açık görüĢü sırasında kadın
görüĢçülerin taciz edilircesine ince aramadan geçirilmeleri ve "Siz kokuyorsunuz. Bizden uzak durun" Ģeklindeki
hakaretler üzerine cezaevinde gerginlik yaĢandı. YaĢanan olay üzerine hem PKK'li tutuklular hem de yakınları
görüĢe girmeyerek olayı protesto etti.
8 Ekim günü Bingöl M Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Hanifi Eser,
Hüseyin Kılıç, Ferit Yıldız, Sait Demir, Ahmet Tamir, Vahdettin Bakır, Galip Balıkçı, Metin Tunç, Haydar Çevik,
Hüsetin Oktar, Ġsa Özmen, Enver Baran, Serbest Sait, Velat H.Ali, Feyzi Ayzit, Fırat Maçin, Davut Avcı, Seydi
Baldız, Murat Aslanoğlu, Fathi YaĢa, Cemal Günsel ve Faysal Yakar isimli mahkumlar, bir süre önce cezaevine
yeni bir kurum müdürü atandığını, atanma sonrası müdürün askerleri her konuda öne çıkararak tehditlerle kendi
isteklerini kabul ettirmeye çalıĢmaya baĢladığını, bayram ziyaretinde ailelerine ü ayrı yerde arama yaptırdığını ve
cezaevi dıĢında ailelerin ihtiyacını karĢılayacak bir yer olmadığı halde saatlerce beklettiğini, ziyarete gelen
yakınlarının içeri gelirken değerli eĢyalarını bırakabilecekleri bir yer olmadığını ve hırsızlık duyumları aldıklarını,
mahkeme, hastane vs. gibi yerlere giderken cezaevi aracının içinde güneĢ altında bekletildiklerini belirterek hukuki
yardım talep etti.
Ġzmir Cezaevi Ġnisiyatifi 4 Kasım günü yaptığı açıklamada, Denizli Bozkurt Açık Kadın Cezaevi‟nde bulunan kadın
hükümlülerin, soğuk havaya karĢın dıĢarıda sabah 7‟den itibaren çalıĢtırılmaya baĢlandığını, akĢam 17.30‟da
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bitmesi gereken çalıĢmanın geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yüzde 40 özürlü raporu olan ve bunu
Adalet Bakanlığı‟na bildiren Perihan Kaynak adlı mahkumunda da aynı Ģekilde çalıĢtırıldığı belirtildi.
Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, 5 Aralık 2009‟da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi
koĢullarını protesto etmek amacıyla baĢlattıkları açlık grevi sonrası bilinçli olarak kaloriferlerin yakılmadığını ve
gelen tutuklulara battaniye verilmediğini, görüĢlerinin engellendiğini ve sürelerin azaltıldığını, bu uygulamalara
iliĢkin ĠHD Van ġubesi'ne yazdıkları mektupların da gönderilmediğini belirttiler.
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve Aralık ayında aileleri aracılığıyla açıklama yapan Hacı Aslan ve
Ömer Çelik isimli mahkumlar, yemek alımı sırasında birçok arkadaĢıının hakaretlere, hatta yer yer fiziki Ģiddetlere
de maruz kaldığını, 1 saat olan görüĢ haklarının 15-20 dakikaya indirildiğini, ailelerine uygulanan aramaların tacize
varacak düzeyde olduğunu belirttiler.
Silifke M Tipi Cezaevi‟nde bulunan Arslan Karslı, 4 Aralık günü ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunarak,
kapasitenin üstü doluluk nedeniyle 20 kiĢilik koğuĢlarda 27 kiĢi kaldıklarını, bazı arkadaĢlarının yerde yattıklarını,
suların düzenli akmadığı, sıcak suyun kiĢi baĢına haftada 15-20 dakika verildiği, kadrolu bir doktorun olmadığını,
hastane sevklerinde spor ayakkabı giyeni götürmediklerini, haftada sadece 1,5 saatliğine spor salonuna
çıkarıldıklarını ve sosyal aktivite olarak sadece spor yaptıklarını belirtti.
Erzurum H Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Kafkas Üniversitesi HemĢirelik bölümü 2. sınıf öğrencisi Salih KarakuĢ,
Aralık ayında ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 11 yıl 3 ay hapis cezası aldığını ve cezanın Yargıtay
aĢamasında olduğunu, cezaevinde sağlıksız koĢullarda kaldıklarını, kendilerine gelen mektupların bir bölümünün
verilmediğini, tutuklulara tecrit uygulandığını, sınavlara katılmak için defalarca cezaevi müdürlüğüne dilekçe
yazdığını ancak yazdığı dilekçelerin ya kabul edilmediğini ya da yanıtsız bırakıldığını belirtti.
9 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine bir mektupla baĢvuran Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Hatice Korkut ve
Ġbrahim Bilmez, müvekkilleri Abdullah Öcalan‟ın Ġmralı Adası‟nda ağır tecrit koĢullarında tutulduğunu, konulduğu
yeni cezaevinde uluslararası anlaĢmalara ve iç hukuktaki mevzuatlara aykırı bir muameleye tabi tutulduğu, bu
durumun müvekkilleri Öcalan‟ın sağlığını büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirttiler.

Cezaevleri Davaları
“Hayata DönüĢ Operasyonu” - BayrampaĢa Cezaevi
19 Aralık 2000‟de F tipi cezaevlerine geçiĢi protesto etmek amacıyla tutuklu ve hükümlülerin baĢlattığı açlık grevini
sonlandırmak amacıyla düzenlenen ve “Hayata DönüĢ Operasyonu” olarak adlandırılan müdahalenin 12 tutuklu ve
hükümlünün öldürülmesiyle sonuçlanan BayrampaĢa Cezaevi Operasyonu‟nun ardından 167 tutuklu ve hükümlü
hakkında “topluca silahlı isyan” suçundan açılan dava 28 Nisan 2009‟da sonuçlandı. Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi‟nde görülen dava, öngörülen 7 yıl 6 aylık olağanüstü dava zaman aĢımı süresinin 19 Haziran 2008‟de
dolması nedeniyle zaman aĢımından düĢtü. Sanıkların avukatlarından Ömer Kavilli karara iliĢkin, “bu tür
yargılamalarda usul önemlidir. Bu davanın kanıtları toplanmamıĢtır. Tanık olarak Ġstanbul cumhuriyet savcıları ve
cezaevi müdürü dinlenmemiĢtir. Yargılama yapılıyormuĢ gibi yürütülen davada bu karar çıktı. Bu karar da adil bir
karar değil. Jandarma erleri ve infaz koruma memurlarına açılmıĢ dava da zaman aĢımından düĢürülmüĢtü. Yani
onlara da ceza yok, size de ceza yok görüntüsü çıktı. Bu durum kabul edilemez. Biz kararda sanıkların suçsuz
görülerek beraat verilmemesi nedeniyle temyize gideceğiz” dedi.
“Hayata DönüĢ Operasyonu” - Ümraniye Cezaevi
19 Aralık 2000‟de F tipi cezaevlerine geçiĢi protesto etmek için açlık grevine baĢlayan mahkûmlara “Hayata DönüĢ
Operasyonu” adı altında yapılan müdahalede, Ümraniye Cezaevi‟nde 7 mahkûm öldürülmesi nedeniyle
Cezaevi‟nde görevli 267 jandarma görevlisi hakkında açılan davaya 23 Ekim 2009‟da Üsküdar 2. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmaya, “adam öldürme ve
yaralama” suçundan yargılanan jandarma görevlileri katılmazken, mahkeme heyeti Jandarma Genel Komutanlığı
Personel ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟ne operasyon esnasında çekilen baĢka görüntü kayıtlarının olup olmadığının ve
baĢka bir kameradan çekim yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar vererek duruĢmayı 8 ġubat 2010‟a erteledi.
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi
24 Eylül 1996‟da Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde aileleriyle görüĢme yapan tutuklu ve hükümlülere
gardiyanların ve jandarma erlerinin sopa, demir gibi aletlerle saldırması sonucu yaĢamını yitiren 10 tutuklu ve
hükümlüyle olayda yaralanan 24 tutuklu ve hükümlünün uğradığı saldırıyla ilgili olarak cezaevinde görevli 72 kiĢi
hakkında açılan davaya Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30 Eylül günü devam edildi. DuruĢmada söz alan
TĠHV Diyarbakır Temsilcisi ve olayda yaĢamını yitirenlerin avukatı Sezgin Tanrıkulu, davanın 13 yıldır
bitirilmemesinin yaĢam hakkının ihlali olduğunu söyleyerek, “bu etkin bir yargılamanın bir göstergesidir. Kamu
| KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜ

293

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

vicdanın tatmin edilmesi noktasında sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Bize göre ifadesi
alınamayan sanıklar yönünden bile olsa tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, ifadesi
alınamayan polis memurlarının yerlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü‟nden tespit edilip adreslerine ifadeleri için
talimat yazılmasına karar vererek duruĢmayı erteledi.

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler
1 Ocak günü Edirne, Van ve Balıkesir‟de yapılan kontrollerde 24 Somali, 9 Çin, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 38 kiĢi gözaltına alındı.
2 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Pakistan uyruklu gözaltına alındı.
2 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
2 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Somali, 16 Burma, 3 Filistin ve 2
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 46 kiĢi gözaltına alındı.
2 Ocak günü Edirne ve Hatayda yapılan kontrollerde 2 Pakistan, 2 Irak ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere
toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
3 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin ve 10 Burma uyruklu olmak
üzere toplam 23 kiĢi gözaltına alındı.
3 Ocak günü Edirne il merkezinde yapılan kontrollerde 26 Burma, 13 Filistin ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere
toplam 40 kiĢi gözaltına alındı.
4 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 2 kiĢi
gözaltına alındı.
4 Ocak günü Ġstanbul, Van ve Iğdır‟da 7 Afganistan, 5 Somali, 4 Filistin, 2 Azerbaycan ve 1 Ruanda uyruklu olmak
üzere toplam 19 kiĢi gözaltına alındı.
5 Ocak günü Edirne, Iğdır ve Van‟da yapılan kontrollerde, 18 BangladeĢ, 7 Burma, 6 Filistin, 1 Azerbaycan uyruklu
olmak üzere toplam 32 kiĢi gözaltına alındı.
5-6 Ocak günü Aydın ve Iğdır‟da Önleyici 16 Filistin, 4 Moritanya, 3 Somali, 3 Sri Lanka, 2 Azerbaycan ve 1 Burma
uyruklu olmak üzere toplam 29 kiĢi gözaltına alındı.
6 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Somali, 3 Afganistan ve 3 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 16 kiĢi gözaltına alındı.
7 Ocak günü KırĢehir, Hatay ve Iğdır ve Adana‟da 5 Afganistan, 2 Burma, 2 Eritre ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak
üzere toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
8 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
8 Ocak günü Hatay ve Çanakkale‟de 9 Filistin, ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
9 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Filistin, 2 Eritre uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak
üzere toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
9 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
9 Ocak günü Kırklareli, Aydın ve Iğdır‟da 4 Filistin, 2 Azerbaycan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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10 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere
toplam 3 kiĢi gözaltına alındı.
10 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Burma ve 5 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 20 kiĢi gözaltına alındı.
10 Ocak günü Çanakkale, Muğla, Hatay, Aydın ve Van‟da 33 Filistin, 5 Eritre, 2 Türkmenistan, 1 Ġran ve 1 Somali
uyruklu olmak üzere toplam 42 kiĢi gözaltına alındı.
11 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Fas uyruklu gözaltına alındı.
11 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Filistin, 11 Somali ve 2 Eritre uyruklu
olmak üzere toplam 46 kiĢi gözaltına alındı.
11 Ocak günü Hatay ve Edirne‟de 3 Filistin ve 2 Burma uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu toplam 5 kiĢi gözaltına
alındı.
12 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
12 Ocak günü Hatay , Edirne, Antalya, Ġstanbul, Mardin ve Iğdır‟da 13 Myanmar, 5 Fas, 4 Filistin, 3 Suriye, 3
Azerbaycan, 2 Özbekistan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir ve 1 Fas uyruklu toplam 3 kiĢi
gözaltına alındı.
13 Ocak günü Edirne, Erzurum, Van ve Ġzmir‟de 23 Somali, 9 Moritanya, 3 Burma, 3 Filistin, 1 Ġran, 1 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14 Ocak günü Gürcistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali uyruklu gözaltına alındı.
14 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
14 Ocak günü Edirne‟de, 8 Irak, 5 Filistin, 2 Cezayir ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 16 kiĢi gözaltına alındı.
15 Ocak günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 2 kiĢi
gözaltına alındı.
15 Ocak günü Mersin‟de 5 Filistin, 5 Irak ve 1 Srilanka uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 15 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Burma, 13 Çin ve 3 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 30 kiĢi gözaltına alındı.
15 Ocak günü Bitlis, Iğdır, KırĢehir ve Mardin‟de 22 Afganistan, 4 Pakistan ve 3 Nahcıvan uyruklu olmak üzere
toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Ocak günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye ve 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
16 Ocak günü Hatay, Edirne, ġırnak, ve Erzincan‟da 14 Burma, 13 Çin, 4 Somali, 3 Filistin, 1 Afganistan, 1
Yunanistan, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
17 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali uyruklu gözaltına alındı.
18 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 6 Somali uyruklu gözaltına alındı.
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19 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma uyruklu gözaltına alındı.
19 Ocak günü Hatay, Edirne ve Erzurum‟da 48 Burma, 6 Somali, 1 Pakistan, 1 Ürdün ve 1 Afganistan uyruklu
olmak üzere toplam 57 kiĢi gözaltına alındı.
20 Ocak günü Tekirdağ, Edirne, Aydın, Iğdır ve Van‟da 33 Myanmar, 32 Somali, 13 Filistin, 3 Azerbaycan, 3 Ġran ve
2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 86 kiĢi gözaltına alındı.
21 Ocak günü Edirne, Hakkâri ve Van‟da 15 Filistin, 4 Afganistan, 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs ve
bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin, 13 Somali, 2 Eritre, 2 Ruanda
ve 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 33 kiĢi gözaltına alındı.
22 Ocak günü Artvin, Iğdır ve Konya‟da 3 Azerbaycan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına
alındı.
22 Ocak günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
22 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.
23 Ocak günü Çanakkale, Adana, Hatay, Iğdır ve Van‟da 18 Filistin, 11 Somali, 1 Ġran, 1 Azerbaycan, 1 Irak ve 1
Senegal uyruklu olmak üzere toplam 33 kiĢi gözaltına alındı.
23 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 2 Ġran uyruklu ve 3 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 14 kiĢi gözaltına alındı.
23 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali uyruklu gözaltına alındı.
24 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
24 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
24 Ocak günü Edirne‟de 13 Burma ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 kiĢi gözaltına alındı.
25 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 2 Filistin ve 1 Gürcistan
uyruklu olmak üzere toplam 12 kiĢi gözaltına alındı.
25 Ocak günü Hatay, Iğdır ve Antalya‟da 3 Nahcıvan, 2 Azerbaycan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 6 kiĢi
gözaltına alındı.
26 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Tunus, 1 Ġran ve 1 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
26 Ocak günü Edirne ve Artvin‟de 5 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kiĢi gözaltına alındı.
27 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu olmak
üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
27 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 2 Burma ve 1 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
27 Ocak günü 6 Filistin ve 5 Somali uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Ocak günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
28 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Burma, 3 Irak ve 2 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 12 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Ocak günü ġanlıurfa ve Adana‟dan 2 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 3 kiĢi gözaltına alındı.
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29 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Burma uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı
olmak üzere toplam 30 kiĢi gözaltına alındı.
29 Ocak günü Bitlis, Iğdır, Ankara, Hatay, Aydın, Ġstanbul ve Edirne‟de 35 Filistin, 33 Burma, 14 Pakistan, 13
Afganistan, 4 Gürcistan, 2 BangladeĢ, 2 Azerbaycan, 1 Moritanya, 1 Türkmenistan, 1 Panama, 1 Irak, 1 Ġran ve 1
Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 109 kiĢi gözaltına alındı.
30 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Ocak günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Yunanistan uyruklu gözaltına alındı.
30 Ocak günü Tekirdağ, Iğdır, Antalya, Kilis ve Gaziantep‟de 5 Somali, 3 Azerbaycan, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Ocak günü Edirne ve ġanlıurfa‟dan 13 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
31 Ocak günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Filistin, 1 Irak uyruklu toplam 8 kiĢi gözaltına
alındı.
1 ġubat günü Adana, Edirne ve Erzurum‟da 14 Somali, 2 Filistin, 1 Irak ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam
18 kiĢi gözaltına alındı.
1 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 13 Somali, 3 Ruanda, 1 Eritre
uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 31 kiĢi gözaltına alındı.
1-2 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 48 Burma ve 2 Pakistan uyruklu olmak
üzere toplam 50 kiĢi gözaltına alındı.
2 ġubat günü Hatay, Kırklareli ve Artvin‟de 2 Filistin, 2 Somali uyruklu toplam 4 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Irak, 2 Burma ve 2 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 11 kiĢi gözaltına alındı.
3 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Somali uyruklu gözaltına alındı.
3 ġubat günü Van, ġırnak, Aydın, Kars ve Iğdır‟da 19 Somali, 16 Filistin, 9 Afganistan, 6 Eritre, 4 Pakistan, 4
Azerbaycan, 3 Ruanda, 3 Burma, 2 Fas, 2 Irak, 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 69 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 ġubat günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
3 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
3-4 ġubat günü Edirne, Siirt, Antalya ve Iğdır‟da 17 Filistin, 5 Pakistan, 4 Moldova, 3 Azerbaycan, 2 Afganistan, 1
Cezayir ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 33 kiĢi gözaltına alındı.
5 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 8 Burma uyruklu
toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
5 ġubat günü Edirne, Erzincan, Ağrı ve Kocaeli‟de 11 Burma, 4 Filistin, 4 Gürcistan, 3 Somali, 2 Türkmenistan ve1
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 kiĢi gözaltına alındı.
5 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 5 Filistin uyruklu
toplam 7 kiĢi gözaltına alındı.
6 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
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7 ġubat günü Van, Edirne, Hakkâri ve Adana‟da 4 Afganistan, 2 Filistin, 2 Ġran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere
toplam 9 kiĢi gözaltına alındı.
7-8 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 4 Burma, 3 Gürcistan ve 1
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 15 kiĢi gözaltına alındı.
8 ġubat günü Hatay‟da 1 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Burma, 2 Filistin ve 10 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 25 kiĢi gözaltına alındı.
9 ġubat günü Edirne‟de 7 Filistin, 4 Burma, 3 Gürcistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 15 kiĢi gözaltına
alındı.
10 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Somali uyruklu gözaltına alındı.
9-10 ġubat günleri Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 4 Irak, 2 Somali, 2
Burma ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 21 kiĢi gözaltına alındı.
10 ġubat günü Ġstanbul ve Erzurum‟da 1 Türkmenistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 2 kiĢi gözaltına
alındı.
11 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Afganistan ve 1 Filistin, uyruklu
olmak üzere toplam 12 kiĢi gözaltına alındı.
11 ġubat günü Edirne, Hatay, Iğdır, Muğla‟da 34 Filistin,10 Irak, 6 Somali, 3 Azerbaycan, 2 Afganistan, 2 Burma, 1
Cezayir ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 59 kiĢi gözaltına alındı.
11-12 ġubat Edirne ve Muğla‟da 11 Filistin,2 Afganistan, 2 Burma, 1 Irak, 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 17
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin ve 5 Irak uyruklu olmak üzere
toplam 15 kiĢi gözaltına alındı.
12 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı, 8 Somali, 1 Hindistan ve 1 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 13 kiĢi gözaltına alındı.
13 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
13 ġubat günü Edirne, Kırklareli, Hatay ve Antalya‟da 19 Irak, 6 Filistin, ve1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam
26 kiĢi gözaltına alındı.
14 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
14 ġubat günü Edirne ve Hakkari‟de 12 Filistin ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 16 kiĢi gözaltına alındı.
15 ġubat günü Van, Edirne, Aydın ve Kocaeli‟de 15 Filistin,3 Afganistan ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 21
kiĢi gözaltına alındı.
15 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Eritre uyruklu gözaltına alındı.
15-16 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Filistin, 1 Irak, 1 Eritre ve 1
Sudan uyruklu olmak üzere 24 kiĢi gözaltına alındı.
16 ġubat günü Hatay ve Aydın‟da 8 Filistin, 4 Eritre, 2 Burkina Faso, 2 Hindistan, 2 Irak, ve 1 Somali uyruklu olmak
üzere toplam 19 kiĢi gözaltına alındı.
17 ġubat günü Van ve Balıkesir‟de 13 Somali, 8 Ruanda, 1 Filistin, 1 Kongo, 1 Liberya uyruklu toplam 24 Ģahıs ve
bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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17 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 4 Somali ve 4 Filistin uyruklu
toplam 18 kiĢi gözaltına alındı.
17 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17-18 ġubat günü Edirne, Bitlis ve Hatay‟da 13 Pakistan, 12 Afganistan, 9 Burma, 3 Suriye, 3 Moldova uyruklu
olmak üzere toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 ġubat günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Somali, 3 Eritre, 1 Fas ve 1 Burma uyruklu olmak
üzere toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
18 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Irak uyruklu gözaltına alındı.
19 ġubat günü Edirne ve Aydın‟da 7 Irak, 2 Filistin ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs
gözaltına alındı
19 ġubat günü Gürcistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı.
19 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Yemen uyruklu gözaltına alındı.
20 ġubat günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
20 ġubat günü Artvin‟de 2 Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı.
21 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Burma, 14 Filistin, 5 Gürcistan ve 2
Çin uyruklu toplam 40 kiĢi gözaltına alındı.
22 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 47 Filistin, 10 Gürcistan, 9 Burma ve 4
Somali uyruklu olmak üzere toplam 70 kiĢi gözaltına alındı.
22 ġubat günü Edirne, Çanakkale, Aydın, Mersin ve Van‟da 28 Burma, 23 Filistin, 20 Somali, 17 Gürcistan, 12
Suriye, 8 Moldova, 2 Çin, 2 Ruanda, 2 Eritre, 1 FildiĢi Sahilleri, ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 116 kiĢi
gözaltına alındı.
23 ġubat günü Sakarya ve Kırklareli‟de 5 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 7 kiĢi gözaltına alındı.
24 ġubat günü NevĢehir‟de 4 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.
25 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 3 Irak, 1 Burma uyruklu
toplam 24 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
25 ġubat günü Bitlis, Tokat ve Aydın‟da 19 Afganistan, 16 Pakistan, 8 Myanmar, 5 Somali, 1 Ġran ve1 Türkmenistan
uyruklu olmak üzere 50 Ģahısgözaltına alındı.
26 ġubat günü Bitlis ve Edirne‟de 19 Afganistan ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 21 kiĢi gözaltına alındı.
27-28 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 5 Moritanya, 2
Kazakistan, 2 Gürcistan, 1 Yunanistan ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 22 kiĢi gözaltına alındı.
28 ġubat günü Edirne ve NevĢehir‟de 2 Somali ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 3 kiĢi gözaltına alındı.
1 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistinli Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.02 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak
üzere toplam 8 kiĢi gözaltına alındı.
2 Mart günü Türkiye'den Ermenistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Fransa uyruklu gözaltına alındı.
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2 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Irak, 9 Somali, 2 Ruanda, 1 Suriye, 1
Ġran ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 26 kiĢi gözaltına alındı.
2 Mart günü Hatay, Van, Ağrı, Antalya ve Edirne‟de 51 Burma, 40 Pakistan, 8 Filistin, 10 Afganistan, 2 BangladeĢ,
2 Kazakistan, 1 Türkmenistan ve 1 Yunanistan uyruklu olmak üzere toplam 115 kiĢi gözaltına alındı.
2-3 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Somali, 1 Burma ve 1 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
3 Mart günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Bulgaristan uyruklu gözaltına alındı.
3 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 Mart günü ürkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin ve 1 Afganistan uyruklu olmak
üzere toplam 20 kiĢi gözaltına alındı.
3 Mart günü Van ve Iğdır‟da 15 Pakistan, 1 Fransa ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 17 kiĢi gözaltına alındı.
4 Mart günü Edirne‟de 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
4 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Somali, 13 Filistin, 5 Afganistan, 1
Eritre ve 1 Uganda uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
5 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Filistin, 4 Afganistan ve 1 Somali
uyruklu olmak üzere toplam 32 kiĢi gözaltına alındı.
5 Mart günü Ġzmir, Adana, Edirne, Malatya ve Iğdır‟da 26 Somali, 6 Irak, 5 Ruanda, 5 Ġran, 1 Filistin, 1 Azerbaycan
uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Mart günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 3
kiĢi gözaltına alındı.
5 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
6 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi
gözaltına alındı.
6 Mart günü Edirne, Bitlis, Antalya‟da 51 Pakistan, 29 Filistin, 28 Burma, 25 Irak, 10 Afganistan, 3 BangladeĢ, 3
Türkmenistan, 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 150 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
7 Mart günü Elazığ ve Kocaeli‟de 44 Pakistan, 39 Burma, 7 Afganistan, 3 Somali ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere
toplam 94 kiĢi gözaltına alındı.
7-8 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Gürcistan uyruklu ve 5 Türk vatandaĢı
olmak üzere toplam 12 kiĢi gözaltına alındı.
9 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Somali, 1 Lübnan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 9 kiĢi gözaltına alındı.
9 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Afganistan, 9 Irak, 3 Somali, 1 Suriye, 1
Filistin uyruklu toplam 23 kiĢi gözaltına alındı.
9 Mart günü Bursa, Çanakkale ve Afyonkarahisar‟da 10 Filistin ve 9 Somali uyruklu toplam 19 kiĢi gözaltına alındı.
10 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin ve 1 Burma uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Mart günü Hatay ve Aydın‟da 10 Somali, 3 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu toplam 16 kiĢi gözaltına alındı.
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11 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
11 Mart günü Iğdır‟da 1 Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.
12 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu gözaltına alındı.
12 Mart günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
12 Mart günü Iğdır, Ağrı, Van ve Ġstanbul‟da 3 Ġran, 1 Filistin ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 1 Irak uyruklu olmak
üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
13 Mart günü Ġzmir ve Bitlis‟de 23 Somali, 20 Afganistan, 7 Pakistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 51 kiĢi
gözaltına alındı.
14 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Irak, 2 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu
olmak üzere toplam 8 kiĢi gözaltına alındı.
14 Mart günü ġanlıurfa‟da 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
15 Mart günü Aydın‟da 5 Pakistan ve 2 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 7 kiĢi gözaltına alındı.
16 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
16 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
16 Mart günü Ankara, Ġzmir ve Ağrı‟da 64 Pakistan, 43 Afganistan, 16 Somali, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam
124 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16-17 Mart günü Van, Muğla, Erzincan, Kırıkkale, Iğdır, Artvin, Edirne ve Ağrı‟da 44 Pakistan, 37 Burma, 33
Afganistan, 3 Ġran, 2 Somali, 1 Azerbaycan, 1 Türkmenistan, 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 122 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Burma, 2 Eritre, 2 Filistin ve 1
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 16 kiĢi gözaltına alındı.
17 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
18 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
18 Mart günü Edirne, Van, Kilis, Çanakkale, Bitlis, Ağrı ve Iğdır‟da 48 Pakistan, 30 Myanmar, 10 Afganistan, 8
Filistin, 8 Somali, 7 Moritanya, 4 Ġran, 3 Suriye ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 119 kiĢi gözaltına
alındı.
18 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Burma ve 4 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 18 kiĢi gözaltına alındı.
19 Mart günü Erzurum‟da 2 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
20 Mart günü Bitlis ve ġırnak‟da 12 Pakistan, 7 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere 21 kiĢi gözaltına alındı.
20 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Filistin, 11 Gürcistan uyruklu toplam
44 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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21 Mart günü Van, Aydın, Edirne, Bitlis, Aksaray ve Adana‟da 46 Filistin, 12 Somali, 10 Gürcistan, 4 Pakistan, 4
Afganistan, 2 Eritre, 2 Myanmar, 1 Suriye, 1 Tunus uyruklu olmak üzere 82 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Tunus uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla
bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Mart günü Edirne ve Hakkâri‟de 5 Filistin, 4 Pakistan, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23 Mart günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
23 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Somali, 3 Suriye, 1 Eritre ve 1 Avustralya uyruklu
olmak üzere toplam 11 kiĢi gözaltına alındı.
23 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 1 Fas ve 3 Burma
uyruklu olmak üzere toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
23 Mart günü Hatay‟da 1 Somali uyruklu gözaltına alındı.
23 Mart günü Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
23-24 Mart günü KırĢehir, Çanakkale, Hakkâri, Van ve Hatay‟da 68 Burma, 9 Afganistan, 8 Filistin, 5 Ġran ve 1
Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 91 kiĢi gözaltına alındı.
23-24 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 2 Irak ve 1 Fas uyruklu
olmak üzere toplam 12 kiĢi gözaltına alındı.
24 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 12 Eritre, 11 Somali, 6 Burma, 3 Nepal ve 1 BangladeĢ
uyruklu olmak üzere toplam 33 kiĢi gözaltına alındı.
25 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma ve 1 Ġngiltere uyruklu olmak
üzere toplam 2 kiĢi gözaltına alındı.
25 Mart günü Edirne, Sakarya, Antalya ve Hatay‟da 21 Filistin, 12 Eritre 11 Somali 3 Nepal, 10 Myanmar, 3 Irak, 2
Özbekistan, 1 Türkmenistan 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 64 kiĢi gözaltına alındı.
26 Mart günü Ġstanbul, Bitlis ve Iğdır‟da 31 Pakistan, 2 Hindistan ve 1 Nahcıvan uyruklu olmak üzere toplam 34 kiĢi
gözaltına alındı.
26 Mart günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Somali uyruklu toplam 3 kiĢi
gözaltına alındı.
28 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
28 Mart günü Hakkâri‟da 3 Afganistan ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 5 kiĢi gözaltına alındı.
29 Mart günü Edirne ve Hatay‟da 1 Somali ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 2 kiĢi gözaltına alındı.
30 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin, 1 Fas ve 1 Cezayir uyruklu
olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
30 Mart günü Muğla ve Kilis‟de 6 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kiĢi gözaltına alındı.
31 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Somali, 4 Filistin, 2 Irak uyruklu olmak
üzere toplam 27 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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31 Mart günü Van, Edirne, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hakkari ve Yalova‟da 33 Afganistan, 27 Burma, 22 Pakistan, 12
Çin, 5 Filistin, 4 Moldovya, 2 Moritanya, 2 Somali, 2 Irak, 2 Ġran, 1 Cezayir ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam
113 kiĢi gözaltına alındı.
1 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Somali, 10 Filistin, 5 Moritanya, 4
Burma, 4 Eritre, 2 Pakistan, 2 Afganistan, 2 Senegal ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 51 kiĢi gözaltına alındı.
1 Nisan günü Aydın, Ankara, Ağrı, Iğdır, Van‟da 12 Somali, 12 Pakistan, 5 BangladeĢ, 2 Azerbaycan, 2 Afganistan,
2 Burma, 2 Özbekistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 38 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Burma, 7 Pakistan, 4 Irak, 2 Gürcistan
uyruklu olmak üzere toplam 36 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Somali, 11 Afganistan uyruklu olmak
üzere toplam 27 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Nisan günü Edirne ve Tekirdağ‟da 14 Çin, 2 Gürcistan ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 kiĢi
gözaltına alındı.
3 Nisan günü Mersin, Edirne, Hatay ve Iğdır‟da 27 Somali, 24 Burma, 7 Pakistan, 5 Irak, 4 Suriye, 1 Azerbaycan, 1
Kenya ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 70 kiĢi gözaltına alındı.
3 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin ve 3 Gürcistan uyruklu olmak
üzere toplam 14 kiĢi gözaltına alındı.
4 Nisan günü Edirne, UĢak, Muğla ve Iğdır‟da 13 Filistin, 3 Gürcistan ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam
17 kiĢi gözaltına alındı.
4-5 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Filistin, 13 Somali, 3 Moldova, 1
Tunus, 1 Cezayir, 1 Kongo, 1 Kamerun uyruklu toplam 50 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 7 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
5 Nisan günü Aydın ve Muğla‟da 10 Irak, 6 Filistin, 3 Somali, 2 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 23
kiĢi gözaltına alındı.
5 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
6 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
6 Nisan günü Gürcistan‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
06 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 20 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 21 kiĢi gözaltına alındı.
6 Nisan günü Edirne‟de 1 Tunus, 1 Ġran ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 3 kiĢi gözaltına alındı.
6-7 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 37 Burma ve 16 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 53 kiĢi gözaltına alındı.
7 Nisan günü Iğdır ve Hakkâri‟de 3 Afganistan, 3 Ġran ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 8 kiĢi gözaltına
alındı.
6 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
7-8 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 12 Gürcistan ve 7
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 21 kiĢi gözaltına alındı.
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8 Nisan günü Van, Hakkâri, Artvin, Edirne, Iğdır ve Balıkesir‟de 21 Afganistan, 17 Pakistan, 9 Gürcistan, 7 Filistin, 5
Moritanya, 4 Myanmar, 3 Irak, 3 Somali, 1 Ġran ve1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 71 kiĢi gözaltına alındı.
9 Nisan günü Hakkâri ve Iğdır‟da 10 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.
9 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 57 Filistin, 26 Somali,13 Gürcistan, 8
Afganistan, 5 Irak, 10 Burma,4 Moritanya, 2 Eritre, 2 Fas, 1 Cezayir, 1 Filipin ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere
toplam 130 kiĢi gözaltına alındı.
9 Nisan günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
9 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 22 Burma ve 2 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 29 kiĢi gözaltına alındı.
10 Nisan günü Edirne, Tekirdağ ve Bitlis‟de 5 Filistin, 5 Ġran, 3 Afganistan uyruklu toplam 13 kiĢi gözaltına alındı.
10-11 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 5 Filistin, 1 Pakistan, 1
Somali uyruklu ve 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 21 kiĢi gözaltına alındı.
11 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
11 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Nisan günü Aksaray ve Çanakkale‟de 2 Filistin ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
12 Nisan günü Mardin‟de 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
12 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
12 Nisan günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
13 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
13 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Filistin, 17 Somali,8 Afganistan, 5
Burma, 2 Ruanda, 1 Eritre,1 Irak ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 68 kiĢi gözaltına alındı.
13 Nisan günü Edirne ve Iğdır‟da 25 Burma,6 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 33
kiĢi gözaltına alındı.
14 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin ve 4 Cezayir uyruklu olmak
üzere toplam 10 kiĢi gözaltına alındı.
14 Nisan günü Hakkâri‟de 2 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.
15 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
15 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 2
kiĢi gözaltına alındı.
15 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Somali, 1 Filistin uyruklu toplam 34
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Nisan günü Iğdır ve Van‟da 4 Azerbaycan ve 2 Afganistan uyruklu toplam 6 kiĢi gözaltına alındı.
16 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Mısır ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 2
kiĢi gözaltına alındı.
16 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
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16 Nisan günü Balıkesir, Hakkâri, Iğdır ve Çanakkale‟de 24 Afganistan, 7 Filistin, 1 Azerbaycan, 1 Ġran ve 1
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 kiĢi gözaltına alındı.
17 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 22 Filistin, 5 Pakistan,
4 Gürcistan, 4 Ġran, 2 Afganistan, 2 Moritanya, 2 Irak ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 43 kiĢi gözaltına
alındı.
17 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
17 Nisan günü Edirne, Ġstanbul, Artvin ve Antalya‟da 5 Filistin, 4 Somali, 2 Afganistan, 2 Türmenistan, 1 Ġran, 1
Özbekistan, 1 BangladeĢ ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
17-18 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Gürcistan, 1 Filistin ve1 Burma
uyruklu olmak üzere toplam 8 kiĢi gözaltına alındı.
18 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
18 Nisan günü Edirne ve Ġzmir‟de 17 Somali, 9 Filistin, 6 Gürcistan, 6 Ġran,6 Burma, 4 Irak, 2 Moritanya, 1
Afganistan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 52 kiĢi gözaltına alındı.
19 Nisan günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 2 kiĢi gözaltına alındı.
19 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
19 Nisan günü Van, Iğdır ve Muğla‟da 4 Filistin, 4 Ġran ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 10 kiĢi gözaltına
alındı.
20 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 2 Afganistan ve 1
Estonya uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
20 Nisan günü Ġzmir, Edirne, Iğdır, Antalya, Hatay, Muğla, Ağrı ve Yalova‟da 9 Afganistan, 3 Gürcistan, 2 Burma, 2
Türkmenistan, 1 Ukrayna, 1 Rusya, 1 Cezayir, 1 Lübnan, 1 Romanya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam
22 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Somali ve 4 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 35 kiĢi gözaltına alındı.
21 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 3 Burma ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 4 kiĢi gözaltına alındı.
21 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
21-22 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Burma, 3 Gürcistan, 2 Tunus ve 1
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 9 kiĢi gözaltına alındı.
22 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 9 Somali, 5 Afganistan, 2
Ruanda ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 29 kiĢi gözaltına alındı.
22 Nisan günü Aksaray, Ağrı, Aydın, Ġzmir ve Edirne‟de 13 Somali, 7 Filistin, 3 Ġran, 2 Afganistan ve 1 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 26 kiĢi gözaltına alındı.
22-23 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Burma, 9 Irak, 4 Filistin ve 1
Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kiĢi gözaltına alındı.
23 Nisan günü Ġzmir, Iğdır, Adana, Elazığ ve Edirne‟de 23 Pakistan, 15 Filistin, 14 Burma, 9 Irak, 6 Somali, 2
Afganistan, 2 Tanzanya ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 73 kiĢi gözaltına alındı.
24 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
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24 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu gözaltına alındı.
24 Nisan günü Edirne ve Aydın‟da 43 Burma, 22 Filistin, 2 Gürcistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 68
kiĢi gözaltına alındı.
24 Nisan 2009 Van, Hatay ve Ağrı‟da 43 Pakistan, 3 Suriye, 2 Afganistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 49
kiĢi gözaltına alındı.
25 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu gözaltına alındı.
25 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
25-26 Nisan günü Ağrı, Ġzmir, Ankara, Muğla, Van ve Edirne‟de 109 Pakistan, 22 Burma, 18 Afganistan, 8 Filistin, 2
Ġran, 2 Kore, 1 Somali, 1 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 164 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
25-26 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Tunus, 1 Cezayir ve 1 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 3 kiĢi gözaltına alındı.
26 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu gözaltına alındı.
26 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 9 Somali, 2 Afganistan ve 2
Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 32 kiĢi gözaltına alındı.
27 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Türkmenistan, 2 Azerbaycan ve 2 Nahçıvan uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Nisan günü Türkiye'den Gürcistan'a yasa dıĢı olarak geçmek isteyen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27-28 Nisan günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27-28 Nisan günlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu toplam 2 Ģahıs
gözaltına alındı.
28 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 16 Somali, 10 Burma, 8
Moritanya, 7 Irak, 4 Çin, 3 Pakistan, 1 Lübnan uyruklu toplam 73 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
28 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 34 Pakistan, 28 Somali, 18 Burma, 16 Afganistan, 2 Arnavut, 1 BangladeĢ ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 100 Ģahıs gözaltına alındı.
28-29 Nisan günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28-29 Nisan günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
29 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
29 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 33 Afganistan, 12 Burma, 3 Türkmenistan ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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30 Nisan günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali ve 1 BangladeĢ uyruklu toplam 4 Ģahıs
gözaltına alındı.
30 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 18 Somali, 15 Pakistan, 10 Filistin, 8 Afganistan, 4 Eritre, 3 Ġran, 2 Burma ve 2 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Nisan ve 01 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 6 Filistin,
3 Ġran, 1 Gürcistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı.
1 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 3 Afganistan, 3 Somali ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Pakistan, 2 Ġran, 2 Afganistan ve 2 Türkmenistan
uyruklu toplam 14 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Gürcistan, 6 Afganistan, 5 Filistin ve 1
Eritre uyruklu toplam 18 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 24 Afganistan, 4 Filistin 2 Pakistan ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs
gözaltına alındı.
2-3 Mayıs günlerinde Ġran Sınırı Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2-3 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Somali ve 2 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 4
Ģahıs gözaltına alındı.
4 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Pakistan, 9 Afganistan,9 Somali, 6
Burma ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı.
4 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 55 Pakistan, 9 Afganistan, 4 Moldovya, 4 Filistin ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 73
Ģahıs gözaltına alındı.
4-5 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Burma, 9 Irak, 4 Filistin, 2
Afganistan, 2 Somali, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 36 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
5 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 26 Pakistan, 4 Burma 2 Afganistan, 2 Somali, 2 Ruanda, 2 Azerbaycan ve 2 Türkmenistan
uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı.
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6 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 3 Ermenistan, 2 Burma, 1
Cezayir ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Mayıs günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
6 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Filistin, 1 Burma ve 2 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
6-7 Mayıs günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 57 Afganistan, 31 Pakistan, 2 BangladeĢ, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 91
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma ve 1 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
7 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 15 Somali, 4 Irak, 2 Burma, 1 Eritre, 1 Ruanda ve 1 Burkinafaso uyruklu olmak üzere
toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
08 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Somali, 9 Afganistan, 2 Suriye ve 1
Eritre uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı.
9 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Afganistan, 17 Filistin,16 Burma, 7
Gürcistan ve 2 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
09 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢıslamayan 40 Filistin, 25 Pakistan,16 Burma, 9 Afganistan, 6 Irak, 2 Moritanya,1 Somali uyruklu
olmak üzere toplam 99 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Burma, 4 Irak ve 3 Ġran uyruklu olmak
üzere toplam 15 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 23 Somali, 8 Burma, 7 Gürcistan, 3 Filistin, 2 Irak ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 45
Ģahıs gözaltına alındı.
10-11 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Filistin, 15 Somali, 10
Gürcistan, 1 Gine ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 17 Pakistan, 12 Gürcistan, 8 Afganistan, 3 Filistin, ve 4 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 44
Ģahıs gözaltına alındı.
11 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 43 Somali, 4 Filistin ve 2 Eritre uyruklu
olmak üzere toplam 49 Ģahıs gözaltına alındı.
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12 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 10 Filistin,2 Türkmenistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12-13 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 5 Filistin, 3
Gürcistan, 2 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Somali, 16 Eritre, 5 Filistin, 1
Afganistan ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 57 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
13 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 3 Gürcistan ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
14 Mayıs günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
14 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Filistin ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 4
Ģahıs gözaltına alındı.
14 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 13 Irak, 9 Filistin, 7 Afganistan, 6 Myanmar, 6 Gürcistan, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere
toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Fas uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
17 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 30 Pakistan, 8 Filistin, 7 Afganistan, 2 Moldova, 2 Myanmar ve 1 Fas uyruklu toplam 50
Ģahıs gözaltına alındı.
18 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Mayıs günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 1 Ġran ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türkmenistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 12 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 48 Pakistan, 28 Afganistan,1 Romanya ve 1 Tacikistan uyruklu olmak üzere toplam 78
Ģahıs gözaltına alındı.
21 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 6 Burma ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 20 Ģahıs gözaltına alındı.
21-22 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Afganistan, 1 Tunus uyruklu
toplam 5 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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21 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 4 Afganistan, 2 Pakistan, 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Mayıs günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı olarak geçmek isteyen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Mayıs günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
23 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 64 Burma ve 7 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 37 Filistin, 15 Burma, 8 Eritre, 1
Afganistan, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 63 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Mayıs Sgünü uriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22-23 Mayıs günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Burma, 9 Irak, 4 Filistin, 4 Pakistan ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam
35 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan ve 1 Burma uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 21 Somali, 17 Burma, 7 Filistin, 3 Pakistan, 1 Gürcistan, 1 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu
olmak üzere toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Mayıs günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
25 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Somali, 10 Afganistan, 5 Filistin, 5
Eritre, 2 Burma, 2 Pakistan ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
25 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 2 Suriye, 1 Pakistan uyruklu toplam 3 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
26 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Mayıs Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 6 Filistin, 3 Irak,3 Gürcistan
ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 14 Afganistan, 14 Myanmar, 11 Pakistan, 10 Çin, 6 Filistin, 3 Irak, 3 Gürcistan ve 2 Ġran
uyruklu olmak üzere toplam 48 Ģahıs gözaltına alındı.
26-27 Mayıs günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk, 5 Filistin, 4 Gürcistan,
1 Irak ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
26-27 Mayıs günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan, 21 Somali, 12 Burma, 2 Pakistan, 1 Filistin, 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam
37 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 9 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Mayıs günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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27 Mayıs günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam
5 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Burma, 2 Irak ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 1 Suriye ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Mayıs günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Somali, 6 Eritre, 3 Ġran, 1 Filistin ve
1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 54 Pakistan, 41 Myanmar, 25 Filistin, 19 Afganistan, 2 Irak, 1 Ġran ve 1 BangladeĢ uyruklu
olmak üzere toplam 143 Ģahıs gözaltına alındı.
29-30 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 5 Burma uyruklu olmak
üzere toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Mayıs günü Türkiye'den GKRY'ne yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 19 Filistin, 8 Pakistan, 5 Myanmar, 1 Ġran ve 1 Fas uyruklu olmak üzere
toplam 54 Ģahıs gözaltına alındı.
31 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Mayıs günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 20 Pakistan, 5 Ġran, 1 Burma uyruklu toplam 26 Ģahıs ve
bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
31 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 31 Burma ve 9 Afganistan uyruklu toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı.
31 Mayıs -1 Haziran günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de
bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 34 Afganistan, 6 Filistin, 3 Moritanya, 3 Burma, 3 Pakistan uyruklu
toplam 49 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
1 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
2 Haziran günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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2 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 1 Burma uyruklu olmak
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin ve 2 Somali uyruklu olmak
üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 44 Burma, 11 Afganistan, 10 Pakistan ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 68 Ģahıs
gözaltına alındı.
3 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Burma, 7 Filistin, 5 Gürcistan, 2
Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 16 Afganistan, 8 Pakistan, 5 Nahcıvan, 3 Filistin, 2 Burma ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 36 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Somali, 10 Filistin, 1 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4-5 Haziran günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 44 Pakistan, 30 Burma, 21 Afganistan, 9 Irak, 4 Filistin, 3 Somali, 2 Moritanya
uyruklu olmak üzere toplam 113 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 6 Pakistan, 4 Burma ve 1
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Haziran günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5-6 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma uyruklu ve 1 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Burma, 14 Filistin, 8 Afganistan, 1
Ġran uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 46 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 4 Türkmenistan, 3 Ġran, 2 Suriye, 2 Irak, 1 Avusturya ve 1 Almanya uyruklu olmak üzere
toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
7 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 24 Filistin, 21 Myanmar ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı.
7 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
8 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Irak uyruklu ġahıs gözaltına alındı.
8 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 34 Burma, 5 Filistin, 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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8-9 Haziran günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 7 Eritre, 6 Burma, 4 Somali, 2 Irak, 1 Türkmenistan, 1 Azerbaycan
uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 4 Irak, 4 Filistin ve 1
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
9 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Somali, 3 Sri Lanka, 2 Eritre ve 1
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Irak, 1 Filistin, 1 Tunus ve 1 Cezayir
uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 6 Ġran, 5 Azerbaycan ve 4 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 21
Ģahıs gözaltına alındı.
10 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 6 Ġran, 5 Azerbaycan ve 4 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 21
Ģahıs gözaltına alındı.
10 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 6 Ġran, 5 Azerbaycan ve 4 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 21
Ģahıs gözaltına alındı.
11 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
11 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin, 5 Gürcistan, 3 Irak, 2
Somali, 1 Moritanya, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 27 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
11 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 28 Burma, 3 Irak, 1 Tunus ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs
gözaltına alındı.
12 Haziran günü Suriye'den Türkiye'den yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
12 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Pakistan, 16 Afganistan, 4 Burma, 3 Somali, 3 Irak, 2 Moritanya ve 1 Kongo
uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs gözaltına alındı.
12-13 Haziran günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 3 Filistin ve 3 Fas
uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
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13 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
14 Haziran günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Somali, 1 Azerbaycan uyruklu 2 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
15 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 28 Burma, 19 Pakistan,19 Filistin, 6 Gürcistan, 3 Afganistan, 3 Fas,1 Somali, 1 Ġran uyruklu
toplam 80 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Burma, 8 Filistin, 2 Gürcistan
uyruklu toplam 39 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
15 Haziran Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Afganistan, 14 Filistin, 2 Pakistan ve 2 Gürcistan uyruklu toplam 47 Ģahıs gözaltına
alındı.
16 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
16 - 17 Haziran günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de
bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 21 Somali, 18 Myanmar, 15 Filistin, 5 Afganistan, 4 Eritre uyruklu
olmak üzere toplam 63 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
17 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen ve uyruğu tespit edilemeyen 4 Ģahıs ile 2 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
17-18 Haziran günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan ve 2 Cezayir
uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Filistin, 7 Afganistan, 5 Gürcistan, 4 Cezayir, 2 Pakistan, 2 Lübnan uyruklu olmak
üzere toplam 36 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
19 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 2 Ġran uyruklu toplam 4 Ģahıs
gözaltına alındı.
19 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
19 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Myanmar, 2 Gürcistan ve1 Ġran
uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
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19 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 34 Myanmar, 12 Afganistan, 4 Irak, 2 Gürcistan, 2 Özbekistan ve 1 Ġran uyruklu olmak
üzere toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin, 4 Myanmar, 1 Cezayir ve 1
Çin uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20 Haziran günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Haziran günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
21 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 24 Filistin, 9 Somali, 6 Afganistan, 4 Myanmar, 4 Pakistan, 2 Ġran, 1 Çin, 1 Cezayir ve
1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı.
22 Haziran günü Irak‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Somali, 18 Myanmar,15 Filistin, 10 Afganistan, 8 Pakistan, 7 Gürcistan,7 Eritre, 4
Türkmenistan, 4 Ukrayna, 3 Filipinler,2 Irak, 1 Ġran ve 1 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 106 Ģahıs gözaltına
alındı.
22 Haziran günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Haziran günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġtalya uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
23 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 2 Filistin, 1 Afganistan ve
1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 13 Pakistan, 10 Myanmar, 5 Irak ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere
toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı.
23-24 Haziran günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Moritanya, 7 Somali, 5
Afganistan, 4 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
23-24 Haziran günlerinde Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23-24 Haziran günlerinde Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
24 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Çin, 8 Filistin, 4 Afganistan, 4 Myanmar, 1 Ġtalya, 1 Moritanya ve 1 Yunanistan
uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Ukrayna ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 8 Suriye uyruklu toplam 11
Ģahıs gözaltına alındı.

| SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER

315

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

25 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 4 Somali ve 1 Tunus
uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Haziran günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Haziran günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Haziran günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
26 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Haziran Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Eritre, 7 Filistin, 4 Irak, 4 Somali, 2 Fas
ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 18 Myanmar, 9 Pakistan, 5 Gürcistan, 4 Filistin, 4 Somali, 4 Ġran, 1 Irak, 1 Tunus ve 1
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Çin, 3 Ġran, 1 Filistin ve 1 Tunus
uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Suriye, 2 Irak, 1 Ġran, 1 Suriye uyruklu toplam 12 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
28 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Gürcistan, 5 Irak, 1 Filistin uyruklu
olmak üzere toplam 14 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 47 Afganistan, 10 Gürcistan, 7 Myanmar, 6 Ġran, 4 Pakistan, 4 Moritanya ve 3 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 81 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Haziran günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Haziran günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Haziran günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Irak, 4 Ġran, 2 Filistin, 1 Afganistan uyruklu toplam 12 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Burma, 12 Somali, 9 Filistin, 2
Eritre, 2 Pakistan, 1 Ġran uyruklu toplam 42 ġahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Haziran günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
30 Haziran günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
30 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 15 Filistin, 3 Burma ve 2 Özbekistan uyruklu toplam 40 Ģahıs gözaltına
alındı.
1 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Fas, 1 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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1 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 20 Myanmar, 6 Irak,4
Somali, 3 Afganistan uyruklu toplam 56 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 27 Filistin, 8 Somali, 8 Irak, 6 Afganistan, 6 Eritre, 2 Kazakistan, 2 Suriye,2 Dominik
Cumhuriyeti, 1 Ġran ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 63 Ģahıs gözaltına alındı.
1 Temmuz günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
1-2 Temmuz günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 53 Afganistan, 21 Pakistan, 2 Moğolistan, 1 Myanmar, 1 Suriye ve 1 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 79 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Temmuz Suriye‟den günü Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 11 Türk vatandaĢı ve 5 Suriye uyruklu Ģahıs
gözaltına alındı.
2 Temmuz günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Somali ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Irak ve 1 Gürcistan uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
3 Temmuz günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 7 Afganistan, 1 Almanya ve
1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Filistin, 9 Suriye, 7 Afganistan, 4 Myanmar, 4 Somali, 3 Irak uyruklu toplam 53
Ģahıs ve Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Temmuz günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Somali, 9 Filistin, 5 Eritre,2
Myanmar, 1 Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
4 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 47 Myanmar, 20 Filistin,7 Suriye, 6 Azerbaycan, 6 Irak, 5 Rusya, 3 Ġran,1 Somali
uyruklu toplam 95 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Lübnan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 3
Ģahıs gözaltına alındı.
5 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Somali, 19 Suriye, 7 Myanmar, 2
Fas, 1 Filistin ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 23 Myanmar ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs gözaltına alındı.
5-6 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin ve 3 Lübnan uyruklu
olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
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6 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 1 Lübnan, 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Temmuz günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
6 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Temmuz günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
7 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 4 Ġran, 3 Lübnan, 2 Türkmenistan, 2 Ġngiltere, 1 Myanmar, 1 Gürcistan, 1
Fas uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 44 Filistin, 12 Afganistan, 6 Moritanya
ve 3 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 41 Myanmar, 13 Filistin, 7 Somali, 4 Eritre, 2 Suriye ve 1 Pakistan uyruklu olmak
üzere toplam 68 Ģahıs gözaltına alındı.
8-9 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 27 Afganistan, 23 Ġran, 4 Myanmar, 3 Suriye, 2 Pakistan, 1 Filistin uyruklu toplam 60
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
9 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
9 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Somali, 21 Filistin, 4 Irak,3
Moritanya, 2 Gürcistan, 2 Ġran uyruklu toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı olarak 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
10 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Afganistan, 1 Azerbaycan ve 1 Türkmenistan uyruklu toplam 10 Ģahıs gözaltına
alındı.
11 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 18 Eritre, 9 Ġran, 6 Filistin, 1 Pakistan, 1 Sudan, 1 Myanmar uyruklu olmak üzere
toplam 36 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Temmuz günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
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11 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
11 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
11 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Temmuz günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
11-12 Temmuz günlerinde Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı
olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Temmuz Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
12 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan ve 1 Ġran uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Somali, 9 Filistin ve 1
Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 27 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 24 Myanmar, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 10 Somali,1 Myanmar, 1 Azerbaycan, 1 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak
üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı.
13-14 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Myanmar, 1 Endonezya, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 3 Filistin ve 2 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Temmuz günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı
olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14-15 Temmuz günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 2 Ġran uyruklu olmak
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
15 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Somali, 11 Eritre, 6 Filistin, 3
Srilanka, 1 Cezayir, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
15 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 14 Somali, 4 Ġran, 3 Filistin, 3 Eritre ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs
gözaltına alındı.
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16 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 2 Gürcistan
uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Temmuz günü Türkiye'den Gürcistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17-18 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu
olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
17 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Myanmar, 11 Afganistan, 7
Filistin, 3 Somali, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri
karĢılamayan 6 Somali, 4 Filistin, 3 Afganistan, 3 Pakistan, 2 Gürcistan, 2 Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere
toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye, 2 Filistin ve 1 Somali vatandaĢı gözaltına
alındı.
18 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Ġran vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Afganistan, 12 Somali, 7 Filistin,
1 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu toplam 62 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Fas uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Filistin, 1 Pakistan, 1 Somali uyruklu toplam 4 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 16 Eritre, 15
Filistin, 15 Somali uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 11 Eritre,7 Myanmar, 1 Azerbaycan, 1 Irak ve 1 Fas uyruklu olmak üzere
toplam 49 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 16 Filistin, 1 Fas ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı.
21 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Uygur Türk'ü gözaltına alındı.
21 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21-22 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 2 Ġran uyruklu ve 1
Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
22 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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22 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Pakistan, 12 Myanmar, 4 Uygur Türk'ü, 3 Somali, 1 Filistin uyruklu toplam 36 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22-23 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk vatandaĢı, 28 Irak,19
Filistin, 16 Somali, 9 Myanmar, 4 Gürcistan,2 Srilanka ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 83 Ģahıs gözaltına
alındı.
23 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 1 Afganistan ve1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına
alındı.
23 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Somali, 2 Myanmar uyruklu toplam 5 Ģahıs
gözaltına alındı.
23-24 Temmuz günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de
bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Irak, 9 Somali,9 Myanmar, 3 Filistin, 3 Gürcistan, 1 Suriye,2
Burundi, 1 Suudi Arabistan, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
24 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 11 Myanmar, 3 Afganistan
ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Temmuz günü Irak'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 24 Pakistan, 27 Hindistan ile 22 Afganistan uyruklu ve
3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 76 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
25 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan ve 1 Myanmar uyruklu
olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Afganistan, 16 Filistin uyruklu
toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
25 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 8 Irak, 4 Afganistan, 2 Ġran, 1 Pakistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı.
25-26 Temmuz günlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu
olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 8 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5
Ģahıs gözaltına alındı.
26 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Afganistan, 15 Filistin, 5 Gürcistan, 1 Pakistan, 1 Myanmar uyruklu olmak üzere
toplam 51 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26-27 Temmuz günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 4 Somali, 2
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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27 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Myanmar, 1 Moritanya, 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 2 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Litvanya, 12 Filistin ve 8 Myanmar
uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Temmuz günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
28 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 16 Irak ve 17 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Temmuz günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 34 Afganistan, 21 Filistin, 8 Myanmar, 7 Somali, 6 Ġran ve 1 Litvanya uyruklu olmak üzere
toplam 77 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29-30 Temmuz günlerinde Türkiye'ye Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Myanmar, 4 Irak, 3
Gürcistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Temmuz günü Türkiye'ye Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
30 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 32 Somali, 24 Myanmar, 3 Irak, 3 Gürcistan uyruklu toplam 62 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Myanmar, 14 Filistin, 2 Ġran, 2
Pakistan uyruklu ve 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 49 Ģahıs gözaltına alındı.
31 Temmuz günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Lübnan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran, 17 Afganistan uyruklu ve 5 Türk vatandaĢı
olmak üzere 23 Ģahıs gözaltına alındı.
31 Temmuz günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 17 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı.
1 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Somali, 14 Filistin, ve 1 Cezayir
uyruklu Ģahıs olmak üzere toplam 46 Ģahıs gözaltına alındı.
1-2 Ağustos günlerinde Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Pakistan uyruklu ve 4 Türk vatandaĢı olmak
üzere 10 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Ağustosgünü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
2 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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2 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
2 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 17 Somali, 4 Ġran, 1 Ruanda, 1 Lübnan ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs
gözaltına alındı.
3 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 30 Myanmar,4 Pakistan, 2 BangladeĢ, 8 Irak, 3 Afganistan,1 Türkistan, 1 Suudi Arabistan, 1
Ġran uyruklu ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 53 Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin, 12 Somali, 9 Afganistan, 8
Eritre, 6 Myanmar, 4 Irak, 4 Filipin, 2 Gürcistan, 2 Hindistan, 1 Moritanya, 1 Nepal ve 1 Ġran uyruklu toplam 76
Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan,ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı.
4-5 Ağustos günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere
toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 23 Filistin, 12 Afganistan, 8 Myanmar, 6 Somali, 6 Irak, 6 Ġran, 2 Gürcistan, 1 Kuveyt ve 1
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Myanmar, 20 Filistin,8 Pakistan, 15
Afganistan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 74 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam
3 Ģahıs gözaltına alındı.
7 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
6-7 Ağusto günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
7 Ağustos Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Sudan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
7 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 37 Filistin, 36 Afganistan, 8 Pakistan, 5 Myanmar ve 3 Ġran uyruklu toplam 89 Ģahıs
gözaltına alındı.
7-8 Ağustos günlerinde Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Irak uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 3
Türk vatandaĢı gözaltına alındı
7-8 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Ağustos günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 30 Pakistan, 14 Myanmar, 9 Afganistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 54 Ģahıs
gözaltına alındı.
8 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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9 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 2 Irak ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Ġran, 2 Türkmenistan, 2 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere
toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
11 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Filistin, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere 10 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı gözaltına alındı.
11-12 Ağustos günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Pakistan, 8 Ġran, 7
Filistin, 2 Gürcistan,1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
12 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
12 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
12 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
12 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 10 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 65 Afganistan, 24 Ġran, 10 Pakistan, 5 Myanmar, 2 Somali uyruklu olmak üzere
toplam 106 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 10 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Myanmar, 24 Filistin, 6 Irak ve 2
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 36 Myanmar, 32 Filistin, 10
Afganistan, 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
14 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
14 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
14 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 6 Irak, 5 Afganistan, 4 Ġran, 1 Suriye ve 1 Moritanya uyruklu toplam 45
Ģahıs gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran, 14 Filistin uyruklu Ģahıs
gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran, 8 Afganistan, 3 Pakistan uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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15 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan, 9 Afganistan ve 1 Romanya uyruklu toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
15-16 Ağustos günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Pakistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Afganistan, 3 Ġran, 3 Filistin, 1
Irak, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Fas, 1 Filistin, 1 Ġran ve 1 Myanmar uyruklu toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
17 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Filistin, 1 Myanmar uyruklu olmak
üzere toplam 32 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Irak, 5 Filistin, 4 Somali, 3 Azerbaycan, 1 Fas ve 3 Gürcistan uyruklu toplam 24
Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan, 4 Ġran ve 2 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ağustos günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Myanmar, 5 Filistin, 3 Moritanya,1 Somali, 4
Afganistan ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
18 Ağustosgünü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18-19 Ağustos günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 35 Afganistan, 10 Irak, 9 Myanmar, 6 Gürcistan, 5 Filistin, 3 Moritanya, 1 Somali
uyruklu olmak üzere toplam 69 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
19 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Myanmar, 4 Irak, 3 Filistin, 1
Somali, 1 Suriye, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına
alındı.
20 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 67 Afganistan, 15 Myanmar, 11 Pakistan, 5 Ġran, 4 BangladeĢ uyruklu olmak üzere
toplam 102 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Moritanya uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
21 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 35 Afganistan,11 Pakistan, 6 Irak, 4 BangladeĢ, 1 Fransa ve 7 Ġran uyruklu olmak üzere
toplam 64 Ģahıs gözaltına alındı.
21 Ağustos Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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22 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin ve 2 Myanmar uyruklu
olmak üzere toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı.
22 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Filistin ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan ve 1 Türk uyruklu olmak
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk, 1 Ġran ve 7 Afganistan uyruklu olmak üzere
toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ağustos günü Irak‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23 Ağustos günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Ağustos günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24 Ağustos günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Cezayir, 3 Filistin ve 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 48 Myanmar, 2 Filistin, 5 Suriye ve 1
Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 56 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
25 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Irak, 3 Filistin, 2 Suriye, 1 Pakistan, 1 Belçika, 1 Ġspanya uyruklu olmak üzere
toplam 17 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 21 Irak, 18 Afganistan, 17
Myanmar, 4 Eritre, 3 Somali, 3 Suriye uyruklu toplam 89 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
26 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Filistin, 21 Pakistan, 14 Myanmar, 12 Eritre, 9 Somali ve 3 Afganistan uyruklu
olmak üzere toplam 85 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin,16 Myanmar,11
Afganistan,10 Irak,2 Tacikistan uyruklu toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Ağustos günü Ġran „dan Türkiye‟ye geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Ağustos günü Türkiye‟den Ġran‟a geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 4 Azerbaycan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Ağustos günü Ġran 'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Pakistan ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 8
Ģahıs gözaltına alındı.
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28 Ağustos günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 55 Filistin, 11 Afganistan, 9 Ġran ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs
gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 21 Filistin ve 7 Gürcistan uyruklu toplam 28
Ģahıs gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin ve 1 Fas uyruklu toplam 6
Ģahıs gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 2
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 11 Suriye, 3 Filistin,41 Pakistan, 2 Ġran, 1 Afganistan, 2 BangledeĢ,2 Myanmar ve 7 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 69 Ģahıs gözaltına alındı.
Türkiye'den günü Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
30 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Somali ve 1 Suriye uyruklu toplam 7 Ģahıs
gözaltına alındı.
30 Ağustos günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 10 Afganistan, 10 Filistin, 1 Ġran ve 1 Irak
uyruklu toplam 22 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Pakistan, 5 Filistin uyruklu toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
30-31 Ağustos günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Irak, 5 Myanmar, 4 Filistin,
3 Gürcistan, 2 Ġran uyruklu toplam 20 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Ağustos günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 47 Pakistan, 16 Afganistan, 6 Somali, 5 Myanmar ve 1 Suriye uyruklu toplam 75 Ģahıs
gözaltına alındı.
31 Ağustos günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 3 Gürcistan ve 2 Somali uyruklu
olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
1 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 10 Somali ve 7 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17
Ģahıs gözaltına alındı.
1 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 35 Pakistan, 18 Myanmar, 8 Afganistan uyruklu olmak
üzere toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 16 Myanmar, 15 Filistin, 13 Irak, 9 Somali, 9 Afganistan, 3 Irak, 2 Ġran ve 1 Pakistan uyruklu
olmak üzere toplam 68 Ģahıs gözaltına alındı.
| SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER

327

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Eylül günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 15 Filistin, 7 Irak, 17 Myanmar, 3 Srilanka ve 1
Tunus uyruklu 43 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 44 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 10 Afganistan, 32 Pakistan, 4 Myanmar, 1 Ġran ve 6 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 6 Somali, 8 Filistin, 24 Afganistan, 2 Ġran, 15 Pakistan, 3 Gürcistan ve 1 Ürdün uyruklu
olmak üzere toplam 59 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 Eylül günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 2 Myanmar ve 2 Irak uyruklu
olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 47 Afganistan, 17 Myanmar, 15 Filistin, 7 Irak, 4 Gürcistan, 3 Srilanka, 1 Tunus, 1 Ġran
uyruklu toplam 95 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3 Eylül günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Eylül günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 22 filistin Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Eritre uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 44 Myanmar,17 Afganistan, uyruklu toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk
VatandaĢı gözaltına alındı.
4 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
5 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 29 Pakistan, 4 Irak, 2 Afganistan, 2 Moritanya ve 2 Ġran uyruklu toplam 39 Ģahıs gözaltına
alındı.
5-6 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Myanmar, 1 Filistin uyruklu Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı
6 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 34 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam
41 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Eylül günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
6 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 9 Myanmar, 3 Irak ve 2 Ġran
uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı.
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6 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 66 Filistin, 3 Afganistan ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı.
6-7 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 11 Myanmar, 5 Irak ve 4
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs gözaltına alındı.
6-7 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
7 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 5 Myanmar, 6 Irak, 2 Pakistan, 2 Ġran ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28
Ģahıs gözaltına alındı.
8 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan, 1 Filistin uyruklu ve 2 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 11 Myanmar, 7 Birmanya, 5 Irak, 5 Ġran, 4 Filistin, 1 Suriye uyruklu toplam 33 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 39 Pakistan, 27 Afganistan uyruklu olmak üzere
toplam 66 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Eylül günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Türk, 25 Filistin, 21 Myanmar, 13 Afganistan, 16 Ġran, 2 Pakistan, 1 Eritre uyruklu toplam
80 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçen 1 Fas, 1 Belçika uyruklu olmak üzere toplam 2
Ģahıs gözaltına alındı.
9-10 Eylül günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Filistin, 31 Somali, 24 Myanmar, 9
Eritre uyruklu toplam 98 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 73 Pakistan, 6 Myanmar ve 6 Irak uyruklu toplam 85 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 7 Afganistan uyruklu olmak üzere
toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Pakistan, 2 Filistin, 1 Moldova, 1
Azerbaycan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 6 Afganistan ve 2 Somali
uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 1 Suriye ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
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12 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 19 Afganistan, 9 Ġran, 4 Gürcistan, 4 Eritre, 3 Somali, 2 Filistin ve 1 Moritanya uyruklu
olmak üzere toplam 42 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Myanmar, 8 Pakistan,31 Filistin
uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 13 Afganistan, 9 Somali, 2 Ruanda, 2 Filistin ve 2 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 28
Ģahıs gözaltına alındı.
14 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
14 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 31 Filistin, 8 Gürcistan, 7 Myanmar, 3 Pakistan, 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 51
Ģahıs gözaltına alındı.
15 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Eylül günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
15 Eylül günü Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
15 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 82 Filistin, 28 Myanmar, 21 Afganistan, 6 Moritanya, 4 Somali, 4 Ġran, 3 Gürcistan uyruklu
toplam 148 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan, 29 Filistin, 22 Myanmar, 22 Afganistan, 18 Pakistan, 11 Somali, 7 Irak, 4 Ġran, ve 2 Ruanda
uyruklu toplam 115 Ģahıs gözaltına alındı.
16-17 günlerinde Eylül Yunanistan‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Tunus, 1 Filistin uyruklu
toplam 3 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Eylül Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Pakistan, 11 Filistin, 5 Myanmar, 3
Gürcistan, 1 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
17 Eylül günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 15 Pakistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
17 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Filistin,10 Gürcistan, 9 Myanmar, 6 Somali, 2 Tunus, 1 Irak, 1 Ġran uyruklu toplam 48
Ģahıs gözaltına alındı.
18 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu olmak
üzere toplam 2 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Filistin, 19 Afganistan, 10 Somali, 4
Myanmar ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 11 Filistin,2 Ġran, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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18-19 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 52 Filistin, 2 Irak, 9 Myanmar ve
1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 64 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 11 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 21 Afganistan, 13 Pakistan,6 Myanmar, 4 Filistin, 1 Mısır uyruklu toplam 45 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
21 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
21 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 6 Suriye, 3 BangladeĢ, 2 Eritre, 1 Somali, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 13
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22-23 Eylül günlerinde Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 3 Somali uyruklu olmak
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23 Eylül günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
23 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 21 Myanmar, 11 Çin, 1 Cezayir, 1 Filistin uyruklu toplam 34 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı
14 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23-24 Eylül günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Myanmar, 3 Filistin, 2 Gambia
ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Eylül günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 2 Myanmar uyruklu olmak
üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 8 Afganistan, 7 Myanmar, 5 Ġran, 4 Pakistan, 2 Somali uyruklu toplam 26 Ģahıs gözaltına
alındı.
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin, 1 Tunus uyruklu Ģahıs ve 2 Türk vatandaĢı
olmak üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Eylül günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.

| SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER

331

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

25 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 36 Afganistan,35 Myanmar, 26 Filistin, 16 Ġran, 2 Pakistan, 3 Eritre ve 2 Irak uyruklu toplam
120 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
25 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Afganistan uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 8 Irak, 6 Ġran, 2 Filistin, 1 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26-27 Eylül günlerinde Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Myanmar, 5 Pakistan, 4 Irak
ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Filistin, 18 Somali, 9 Eritre, 8
Afganistan, 5 Ġran, 2 Kongo ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 10 Myanmar, 5 Ġran, 4 Irak, 3 Pakistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs
gözaltına alındı.
27 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan, 2 Gürcistan, 1 Özbekistan, 1 Azerbaycan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak
üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Myanmar, 4 Filistin ve 2 Afganistan
uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
29 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Hindistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
29 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 4 Afganistan, 61 Filistin ,10 Myanmar, 1 Hindistan, 2 Suriye, 6 Pakistan, 10 Irak, 17 Eritre, 8
Ġran ve 6 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 125 Ģahıs gözaltına alındı.
29-30 Eylül günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar, 1 Filistin uyruklu ve
4 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
30 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 70 Myanmar, 8 Ġran, 3 Filistin, ve 3
Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 84 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 68 Filistin, 55 Myanmar, 17 Pakistan, 12 Afganistan, 4 BangladeĢ ve 3 Irak uyruklu olmak
üzere toplam 159 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Eylül - 01 Ekim günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de
bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 17 Afganistan, 14 Somali, 12 Filistin, 10 Pakistan, 9 Myanmar, 5
Ruanda, 4 Moritanya, 2 Irak, 1 Eritre, 1 Hindistan ve 1 Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 76 Ģahıs gözaltına
alındı.
1 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere
toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
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1 Ekim günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
1 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin ve 1 Myanmar uyruklu olmak
üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
1 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 47 Filistin, 10 Myanmar, 5 Gürcistan, 1
Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 64 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
2 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 52 Pakistan, 38 Afganistan, 14 Myanmar, 13 Somali, 12 Filistin, 6 Ġran, 4 Irak, 2 BangladeĢ
ve 1 Yunanistan uyruklu olmak üzere toplam 142 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
3-4 Ekim günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 12 Afganistan ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam
14 Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ekim günü Irak'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 47 Filistin, 19 Afganistan, 11 Somali, 5 Ġran ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 85
Ģahıs gözaltına alındı.
5 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
2-5 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 49 Filistin, 26 Somali, 25 Myanmar
ve 5 Eritre uyruklu toplam 105 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 30 Filistin, 21 Afganistan, 7 Pakistan, 1 Hindistan, 1 Suriye uyruklu ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk olmak üzere toplam 61 Ģahıs gözaltına alındı.
5-6 Ekim günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı, 3 Pakistan ve 3 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Somali ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 9
Ģahıs yakalanmıĢır.
6 Ekim günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 15 Irak, 10 Filistin, 10 Myanmar, 10 Somali, 7 Ġran ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere
toplam 53 Ģahıs gözaltına alındı.
6-7 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 6 Somali ve 3 Gürcistan
uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs gözaltına alındı.

| SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER

333

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

7 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 7 Myanmar uyruklu olmak
üzere toplam 20 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Ekim günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 14 Pakistan, 12 Çin, 6 Somali, 3 Afganistan ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 38
Ģahıs gözaltına alındı.
7-8 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Irak ve 2 Ürdün uyruklu olmak
üzere 4 Ģahıs gözaltına alındı.
7-8 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 26 Afganistan uyruklu ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere
toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı.
8 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Filistin, 1 Somali uyruklu olmak üzere
toplam 23 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 47 Afganistan, 10 BangladeĢ, 9 Filistin uyruklu olmak üzere 66 Ģahıs ve bu Ģahıslarla
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 13 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Afganistan, 13 Filistin, 1 Ġran ve 2 Ürdün uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına
alındı.
9 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Çin, 17 Filistin, 8 Myanmar, 11 Irak, 1
Ġran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı.
9 Ekim günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9-10 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Türk vatandaĢı ve 1 Somali
uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 6
Ģahıs gözaltına alındı.
10 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 70 Filistin, 14 Çin, 13 Irak, 8 Myanmar, 7 Afganistan, 1 Pakistan, 1 Ġran, 1 Eritre ve 1 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 116 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Myanmar, 13 Gürcistan, 7 Pakistan, 5
Çin uyruklu toplam 39 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 10 Filistin, 1 Somali uyruklu toplam 11 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
11 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 1 Filistin, ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Myanmar, 2 Filistin ve 2 Moğolistan
uyruklu toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Ekim günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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12 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 18 Myanmar, 11 Filistin, 20 Pakistan, 2 Eritre, 1 Srilanka, ve 5 Afganistan uyruklu olmak
üzere toplam 57 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk, 6 Somali, 4 Suriye, 1 Hindistan uyruklu toplam
15 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Ekim günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
13 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
13 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 12 Pakistan, 9 Filistin, 5 Irak, 3 Myanmar, 2 Moğolistan, 1 Somali uyruklu olmak üzere
toplam 32 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Ekim vSuriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Sudan, 2 Filistin ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 7
Ģahıs gözaltına alındı.
14 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 17 Filistin, 7 Afganistan, 7 Irak, 1 Azerbaycan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 33
Ģahıs gözaltına alındı.
15 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 32 Myanmar, 9 Filistin, 1 Ġran ve 1 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs gözaltına alındı.
15 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 32 Filistin, 9 Afganistan, 6 Eritre, 3 Sudan, 3 Ġran, 1 Somali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere
toplam 55 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk, 18 Myanmar, 2 Eritre olmak
üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 81 Filistin, 29 Somali, 4 Ruanda, 4 Afganistan, 3 Eritre, 3 FildiĢi Sahili, 3 Sudan, 2
Myanmar, 2 Suriye, 2 T.C., 1 Pakistan, 1 Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 136 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Somali, ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 3
Ģahıs gözaltına alındı.
17 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu olmak
üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına alındı.
17 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 68 Myanmar, 62 Filistin, 3 Ġran, 2 Irak, 2 Eritre, 1 Gürcistan, 1 Afganistan, 1 Filipinler, 1
Nijerya uyruklu ve 9 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 150 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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18 Ekim günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 27 Somali, 2 Afganistan, 1 Burkine Faso
uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Somali, 7 Afganistan, 2 Filistin, 1 Türkmenistan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere
toplam 30 Ģahıs gözaltına alındı.
18,19 Ekim günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 45 Pakistan, 11 Afganistan, 2 BangladeĢ, 2 Ġran
ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs gözaltına alındı.
19 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
19 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Pakistan, 12 Somali, 9 Afganistan, 7 BangladeĢ, 3 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu olmak
üzere toplam 52 Ģahıs gözaltına alındı.
19-20 Ekim günlerinde Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 42 Filistin, 11 Afganistan, 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 38 Afganistan, 1 Filistin ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 40 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Myanmar, 7 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 18 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 2
Ģahıs gözaltına alındı.
20 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Somali, 2 Myanmar, 2 Filistin uyruklu olmak üzere
toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20,21,22 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 59 Filistin, 9 Myanmar ve 1
Irak uyruklu olmak üzere toplam 69 Ģahıs gözaltına alındı.
21 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 33 Pakistan, 30 Ġran, 6 Filistin, 16 Afganistan, 8 Somali, 7 Srilanka, 4 Myanmar ve 3
Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 107 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 29 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 11 Pakistan, 5 Irak, 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Ekim günü Türkiye'den Ġran'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçen 12 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 71 Filistin, 9 Myanmar, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 81 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 7 Pakistan, 4 BangladeĢ ve 1 Hindistan uyruklu olmak
üzere 12 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 66 Filistin, 18 Pakistan, 16 Somali, 6 Eritre, 5 Ġran, 5 Myanmar, 4 BangladeĢ, 1 Hindistan, 1
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 122 Ģahıs gözaltına alındı.
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23-24 Ekim günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Tunus uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 25 Pakistan, 13 Filistin ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24-25 Ekim günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması
için yasal gerekleri karĢılamayan 29 Pakistan, 21 Afganistan, 8 Myanmar, 6 Gürcistan, 2 Tunus ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 67 Ģahıs gözaltına alındı.
25,26 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Afganistan, 4 Filistin ve 3
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 37 Filistin, 31 Pakistan, 11 Afganistan, 8 Somali, 6 Ġran, 6 Tunus, 2 Moritanya ve 1 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 102 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Ekim günü Irak'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
26 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Myanmar, 7 Filistin, 7 Irak, 2 Gürcistan
uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Ekim günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 36 Afganistan, 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 14 Irak, 11 Filistin, 9 Afganistan, 8 Myanmar, 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs
gözaltına alındı.
27-28 Ekim günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 1 Mynmar uyruklu ve
1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 13 Afganistan, 9 Filistin, 3 Suriye, 2 Myanmar ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam
29 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 7 Irak uyruklu olmak üzere
toplam 16 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Ekim günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 1 Filistin, 1 Suriye, 1 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Ekim günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Irak, 1 Suriye, 1 Mısır, 1 Somali, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına
alındı.
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30 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 30 Pakistan, 6 BangladeĢ ve 1 Afganistan uyruklu olmak
üzere toplam 37 Ģahıs gözaltına alındı.
31 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Tunus uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Ekim günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 28 Pakistan, 10 Myanmar ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs gözaltına
alındı.
1 Kasım günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Afganistan, 18 Myanmar, 17 Pakistan, 2 iran, 2 Fas, ve 1 Irak uyruklu olmak üzere
toplam 59 Ģahıs gözaltına alındı.
2 Kasım günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 21 Myanmar, 13 Filistin ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 36 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 5 Myanmar, 1 Moritanya
uyruklu toplam 18 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
3 Kasım günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 10 Filistin ve 7 Somali uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs gözaltına alındı.
4 Kasım günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
4 Kasım günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
5 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġngiliz, 1 Fransız uyruklu ve 4 Türk vatandaĢı olmak
üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 1 Myanmar uyruklu toplam 14
Ģahıs gözaltına alındı.
5 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 56 Filistin, 24 Afganistan, 5 Myanmar ve 3 Moritanya uyruklu toplam 88 Ģahıs gözaltına
alındı.
5 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
6 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
6 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 27 Afganistan, 9 Filistin, 7 Ġran, 3 Myanmar, 2 Somali, 1 Fransa ve 1 Ġngiltere uyruklu
toplam 50 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 35 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
6-7 Kasım günlerinde Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için
yasal gerekleri karĢılamayan 31 Filistin, 20 Irak, 7 Somali, 6 Ürdün, 4 Myanmar, 2 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu
olmak üzere toplam 71 Ģahıs gözaltına alındı.
7 Kasım günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
7 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçen 1 Gürcistan, 1 Azerbaycan uyruklu Ģahıs ve 4 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
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8 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 38 Filistin, 28 Afganistan, 25 Myanmar, 3 Ruanda ve 1 Somali uyruklu toplam 95 Ģahıs
gözaltına alındı.
9 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 27 Filistin, 20 Myanmar, 14 Afganistan,4 Ġran, 1 Suriye uyruklu toplam 66 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
9 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 32 Myanmar, 17 Afganistan, 8 Filistin, 4 Ġran, 2 Suriye, 2 BangladeĢ, 1 Yunanistan ve 1 Irak
uyruklu toplam 67 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Somali, 7 Filistin, 4 Eritre, 3
Afganistan ve 2 Myanmar uyruklu toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
11 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 2 Afganistan ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
11 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
12 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 8 Afganistan, 3 Ġran ve 1 Irak uyruklu toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
12 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 8 Afganistan, 5 Somali, 3
Eritre ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı.
13 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 20 Myanmar, 12 Filistin, 7 Afganistan, 3 Pakistan, 3 Somali ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere
toplam 47 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye, 1 Lübnan ve 1 BangladeĢ uyruklu toplam 4
Ģahıs gözaltına alındı.
14 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 5 Afganistan, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 BangladeĢ uyruklu toplam 10 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Suriye, 1 Lübnan ve 1 BangladeĢ uyruklu toplam 4
Ģahıs gözaltına alındı.
14-15 Kasım günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 BangladeĢ, 4 Pakistan, 2 Ġran uyruklu ve 1
Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 12 Ģahıs gözaltına alındı.
14-15 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 1 Irak ve 1 Myanmar
uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı.
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15 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 13 Somali, 11 Suriye, 10 Pakistan, 1 Ġran, 1 Irak, 1 Eritre uyruklu toplam 56 Ģahıs
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
15-16 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 7 Myanmar
uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
16 Kasım günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
16 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 12 Afganistan, 1 Somali, 1 Moritanya uyruklu toplam 14 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1
Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
17 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
17 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 81 Filistin, 35 Afganistan, 19 Myanmar, 18 Somali, 8 Irak, 2 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 164 Ģahıs gözaltına alındı.
17 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 6 Eritre, 5 Ġran, 4 Somali ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs gözaltına
alındı.
18 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
19 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 22 Myanmar, 13 Filistin, 8 Irak, 2 Ġran ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs
gözaltına alındı.
20 Kasım günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 6 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin ve 1 Myanmar uyruklu
toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
20 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
20 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 9 Filistin, 7 Somali, 2 Eritre, 1 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu toplam 20 Ģahıs gözaltına
alındı.
21 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Fransa uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
22 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 32 Filistin, 7 Myanmar uyruklu toplam 39 Ģahıs ve bu Ģahıslara bağlantılı 1 Türk vatandaĢı
gözaltına alındı.
22-23 Kasım günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
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23 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Nepal, 1 Filistin uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak
üzere toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu
olmak üzere toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 9 Somali, 9 Eritre, 1
Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
23 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 28 Filistin, 6 Afganistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Kasım günü Denizden Türkiye'ye girmeye çalıĢan 4 Suriye, 4 Filistin ve 3 Gürcistan uyruklu toplam 11 Ģahıs
gözaltına alındı.
24 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 8 Eritre, 6 Pakistan, 5 Myanmar, 4 Somali, 1 Ruanda, 1 Suriye ve 1 Nepal
uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı.
24-25 Kasım günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 2 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu toplam
12 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 17 Filistin, 5 Afganistan, 3 Pakistan, 4 Myanmar ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 30
Ģahıs gözaltına alındı.
26 Kasım günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
26 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıĢan 9 Myanmar ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10
Ģahıs gözaltına alındı.
26 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal
gerekleri karĢılamayan 9 Myanmar, 4 Afganistan, 2 Filistin, 1 Somali, 1 Ġran ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam
18 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 9 Türk uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Kasım günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Gürcistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Kasım günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 8 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Kasım günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
29-30 Kasım günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 33 Somali ve 2 Filistin uyruklu olmak
üzere toplam 35 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Kasım günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Afganistan, 1 Ġran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 3
Ģahıs gözaltına alındı.
30 Kasım -1 Aralık günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin ve 1
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
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1 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
1 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
2 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
2 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
2 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Somali ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına
alındı.
2-3 Aralık günlerinde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Çin ve 2 Filisten uyruklu
toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı.
3 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Somali ve 1 Filistin uyruklu toplam 2 Ģahıs gözaltına
alındı.
3 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
4 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 18 Myanmar, 7 Irak, 6 Afganistan, 4 Filistin, 3 Ġran uyruklu
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 24 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
5 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 4 Irak, 4 Somali, 3 Myanmar ve 2 Azerbaycan
uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs gözaltına alındı.
5 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
6 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
6 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 1 Myanmar uyruklu ve 2 Türk
vatandaĢı olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı.
6 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 24 Somali, 9 Eritre, 6 Filistin, 6 Pakistan, 4 Ġran, 2
BangladeĢ ve 1 Gine uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 56 Ģahıs
gözaltına alındı.
7 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
7 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
7 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Filistin, 3 Afganistan uyruklu toplam 9 Ģahıs ve bu
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
8 Aralık Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
8 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 11 Afganistan, 1 Ġran, 1 Somali uyruklu toplam 13 Ģahıs ve
bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.

342

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELĠK ĠHLALLER |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

9 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
9 Aralık Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam
3 Ģahıs gözaltına alındı.
9 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 32 Myanmar, 29 Somali, 9 Filistin, 5
Eritre, 1 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu toplam 77 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Yunanistan uyruklu Ģahıs
gözaltına alındı.
9 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Pakistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
9-10 Aralık günlerinde Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs ve 4 Türk vatandaĢı olmak
üzere toplam 5 Ģahıs gözaltına alındı.
10 Aralık günü Türkiye'den Irak'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
10 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 4 Birmanya ve 1 Türkmenistan uyruklu toplam 5 Ģahıs
gözaltına alındı.
11 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrolde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin ve 1 Ġran uyruklu toplam 9 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen Somali uyruklu 7 Ģahıs gözaltına alındı.
12 Aralık günü Irak'tan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
12 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
12 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
13 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Cezayir ve 1 Ġran uyruklu toplam 2
Ģahıs gözaltına alındı.
14 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin ve 12 Somali uyruklu Ģahıs ile
1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 39 Ģahıs gözaltına alındı.
14 Aralık vKolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 8 Eritre, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu toplam 23
Ģahıs gözaltına alındı.
15 Aralık vTürkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Afganistan, 1 Cezayir, 1 Irak uyruklu
toplam 6 Ģahıs gözaltına alındı.
15 Aralık vKolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Ġran, 6 Filistin, 3 Somali, 1 Afganistan, 1 Irak, 1 Myanmar
ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
16 Aralık günü Kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 7 Afganistan ve 1 Ġsveç uyruklu olmak üzere
toplam 21 Ģahıs gözaltına alındı.
17 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Tunus uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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17 Aralık vKolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Filistin ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 9
Ģahıs gözaltına alındı.
18 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
18 Aralık vTürkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
18 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Suriyeli, 1 Somali uyruklu ve 3 Türk
vatandaĢı gözaltına alındı.
19 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Myanmar uyruklu Ģahıs gözaltına
alındı.
19 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
20-21 Aralık günlerinde Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Afganistan, 12 Pakistan, 12 Myanmar, 1
BangladeĢ, 1 Azerbaycan, 1 Ruanda ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 Ģahıs gözaltına alındı.
21 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
22 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 7 Filistin, 4 Myanmar, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere
toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Aralık günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu
toplam 8 Ģahıs gözaltına alındı.
23 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 1 Bulgaristan, 1 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak
üzere toplam 11 Ģahıs gözaltına alındı.
24 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
24 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
24 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 2 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
25 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 1 Filistin, 1 Srilanka
uyruklu toplam 7 Ģahıs gözaltına alındı.
25 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'den yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
25 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 4 Somali, 3 Filistin, 1 Suriye uyruklu toplam 9
Ģahıs gözaltına alındı.
25 Aralıkgünü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 1 Srilanka, 1 Fas, 1 Irak, 1 Filistin, 1
Afganistan, 1 Myanmar, 1 Somali uyruklu toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin ve 6 Myanmar uyruklu olmak
üzere toplam 14 Ģahıs gözaltına alındı.
26 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
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26 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
26 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 5 Gürcistan, 4 Somali, 3 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak
üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
27 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 9 Somali uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
27 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
27-28 Aralık günlerinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 11 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
28 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Türk, 1 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına alındı.
28 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk, 2 Somali uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına
alındı.
28 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 27 Myanmar, 5 Somali, 4 Afganistan, 2 Ġran uyruklu toplam
38 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
29 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk ve 1 Ġran uyruklu toplam 4 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk ve 2 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs gözaltına
alındı.
29 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Filistin, 3 Fas, 2 Eritre ve 1
Afganistan uyruklu toplam 36 Ģahıs gözaltına alındı.
29 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 10 Pakistan, 10 BangladeĢ ve 7 Afganistan
uyruklu toplam 42 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 13 Myanmar, 11 Filistin, 9 Afganistan, 2 Pakistan, 2 Somali
ve 1 Irak uyruklu toplam 38 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Aralık Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 4 Gürcistan, 2 Irak ve 2 Ġran uyruklu
olmak üzere toplam 13 Ģahıs gözaltına alındı.
30 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
30 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 2 Afganistan uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs gözaltına alındı.
31 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasa dıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı gözaltına alındı.
31 Aralık günü Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde,
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 1 Türk, 10 Filistin, 4 Gürcistan, 3 Myanmar, 2 Afganistan, 1
Azerbaycan, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs gözaltına alındı.

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler
13 Ocak günü Çanakkale‟nin Ayvacık ilçesi sahilinde Büyükhusun köyü sahilinde kimliği belirsiz 1erkek bulundu.
Bursa Adli Tıp Kurumu‟na gönderilen cesedin, 17 Aralık 2008‟de Kozlu köyü açıklarında batan bottaki kaçaklardan
birine ait olabileceği belirtildi.
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14 Ocak günü Ġzmir'in Dikili ilçesi Makaron mevkisinde balıkçıların ağına 20-25 yaĢlarında bir erkek ceset takıldı.
Olay yerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, üzerinde eĢofman olan cesedin, 20-25
yaĢlarında bir erkeğe ait olduğu, uzun bir süredir denizde bulunduğu anlaĢıldı. Cesedin, yasa dıĢı yollardan
Yunanistan'a gitmeye çalıĢan mülteciye ait olduğu sanılıyor.
28 Ocak günü Muğla'nın Bodrum Ġlçesi'ne bağlı Akyarlar Köyü'nün Fener Burnu, Aspat Sahili ve Balmahmut Plajı
mevkiilerinde, balıkçıların ve köylülerin ihbarları üzerine, yaklaĢık 500'er metre arayla 5 erkek cesedi bulundu.
Farklı koylarda bulunan, üzerlerinde herhangi bir kimlik ya da can simidine rastlanmayan cesetlerin 6 mil uzaklıktaki
Yunanistan'ın Ġstanköy Adası'na geçmeye çalıĢan mültecilere ait olabileceği bildirildi.
2 ġubat günü Ġstanbul‟un Zeytinburnu ilçesinde, Afganistan uyruklu 1 kiĢi, oturduğu apartmanın bodrum katında ölü
bulundu.
11 Mart günü Van'ın BaĢkale ilçesinde, devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, ilçenin Böğrüpek köyü Liz
Deresi yakınlarında 3 erkek cesediyle karĢılaĢtı. Burada yapılan incelemenin ardından, yasa dıĢı yollardan sınırı
geçmek isteyen mültecilere ait olduğu tahmin edilen cesetler, otopsi için Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
Morguna kaldırıldı. Otopside, bu kiĢilerin donarak öldükleri belirlendi.
24 Mart günü Kocaeli'nin Gebze Ġlçesi'ne bağlı Balçık Köyü'nde, tahta palet imalatı ve tamiri yapan Zekeriya Polat'a
ait iĢ yerinde çıkan yangında Türkmenistan uyruklu 3 iĢçi yaĢamını yitirdi. ĠĢyeri sahibi Zekeriya Polat, ölen iĢçilerin
kendi bünyelerinde çalıĢmadığını, iĢyeri içindeki barakaya nasıl girdikleri hakkında bir bilgilerinin olmadığını iddia
etti.
Muğla Valisi Ahmet Altıparmak 29 Mayıs günü yaptığı açıklamada, yasa dıĢı yollardan yurt dıĢına çıkmak isteyen
Ġran uyruklu 8 mülteciyi taĢıyan zodyak botun battığını, ekiplerin 1 ceset bulduğunu, 2 mülteciyi kurtardığını bildirdi.
2 mülteci Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
30 Haziran günü Ġzmir'in Menderes Ġlçesi'ne Özdere sahilinin 2 mil açıklarında Filistinli mültecileri taĢıyan bir ĢiĢme
bot alabora olarak battı. 6 mülteci sağ olarak kurtulurken, 1 erkek nin cesedi bulundu, kayıp olan üç yaĢındaki bir
kız çocuğun aranması ile ilgili çalıĢma baĢladı. Bulunan erkek cesedinin kayıp olan çocuğun babası olduğu
belirlendi. Mültecilerle birlikte botta bulunan 33 yaĢındaki F.K. gözaltına alındı.
23 Temmuz günü Diyarbakır'da, Kulp-MuĢ karayolunda Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecileri taĢıyan minibüs
Ģarampole yuvarlandı. Kazada 3 mülteci öldü, 18'i de yaralandı.
Genelkrumay BaĢkanlığı‟ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasa dıĢı olarak geçmeye
çalıĢan 2 Ġran uyruklu Ģahıstan 1‟inin Ġran askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu öldüğü, diğerinin ise Yamanyurt
Köyüne sığındığı belirtildi.
3 Ekim günü Aydın'ın Didim Ġlçesi'nde, sahile vurmuĢ 3 erkek cesedi bulundu. 27 Eylül günü Didim açıklarında,
yasa dıĢı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken içinde bulundukları tekne su almaya baĢlayan mültecilerin bir
kısmı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Tekne batarken, ekiplere teslim olmak istemeyen bazı
yabancı uyrukluların kaçtığı öğrenildi. Bulunan cesetlerin, teknenin batması sonrasında Yunanistan'a geçmek
isteyen kaçaklara ait olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
23 Ekim günü, uyrukları henüz belli olmayan 18 mülteciyi taĢıyan bir deniz aracı, Aydın‟ın Didim Ġlçesi TaĢburun
Mevkii açıklarında açıklarında su alarak battı. Ġhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sahil güvenlik ekipleri,
batan teknenin yakınlarında biri kadın ikisi çocuk, 3 kiĢinin cesedine ulaĢtı. Su yuttukları ve olayda bitkin düĢtükleri
için kötü halde bulunan 10 mülteci de Didim Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.
6 Kasım günü Muğla‟nın Bodrum ilçesi Turgutreis Beldesi Akyarlar mevkiinde mültecileri taĢıyan tekne alabora
oldu. Olayda 6 kiĢi yaĢamını yitirdi. Önceki Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve jandarma
ekipleri ile vatandaĢlar, bulundukları tekneleri alabora olan 13 mülteciyi kurtardı. Teknenin batması sonucu hayatını
kaybeden Türk vatandaĢı ġ.Ö. ile 3 çocuğun ise cesedine ulaĢıldı. Arama-kurtarma çalıĢmasında ise dün Afgan
uyruklu bir kiĢi ile bir bebeğin de cesetlerinin bulunması sonucu ölenlerin sayısı 6`ya yükseldi. Bu arada, mültecileri
yasa dıĢı yollardan yurt dıĢına çıkarmaya çalıĢtıkları iddia edilen 2 kiĢi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Yasaklanan Etkinlikler
DTP Bingöl Ġl teĢkilatı‟nın Ocak ayında Gazze‟de yaĢamını yitiren Filistinliler için Ulu Camii‟de düzenlemek
istedikleri mevlide Bingöl Müftülüğü tarafından izin verilmedi.
DTP Erzincan Ġl Örgütü‟nün Erzincan Valiliği‟ne Newroz kutlaması için 6 Mart 2009‟da yaptığı baĢvuru, “genel
asayiĢ ve kamu düzeni açısından Anayasa‟nın 26. ve 34. maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri
Kanunu‟nun 17. maddesi ile 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟nun 9/C ve 11/C maddeleri uyarınca” Erzincan Valiliği‟nin
13 Mart 2009‟daki kararıyla reddedildi.
Eğitim Sen Bitlis ġubesi tarafından yapılması planlanan 8 Mart Ģölenine, Valilik tarafından izin verilmedi.
DTP Erzincan Ġl Örgütü‟nün, Newroz‟u kutlama baĢvurusunun Erzincan Valiliği tarafından “genel asayiĢ ve kamu
düzeni” gerekçe gösterilerek reddedilmesinin ardından yaptığı 2. baĢvuru da 19 Mart 2009‟da Erzincan Valiliği‟nin
Newroz Komisyonu programında yer almadığı için reddedildi.
Adana Valiliği, Newroz Tertip Komitesi‟nin, 22 Mart 2009‟da kutlama için yaptığı açık alan talebini 19 Mart 2009‟da
reddetti.
Anayasa Mahkemesi, terörü övdükleri ve terör örgütü
propagandası yaptıkları gerekçesiyle süreli yayınların
kapatılmasını ayrıca söz konusu yayınları yapan basın
yayın kuruluşu sahiplerine de 10 bin TL‟ye kadar para
cezası öngören düzenlemeyi kısmen iptal etti.
10.Cumhurbaşkanı
Ahmet
Necdet
Sezer,
düzenlemenin suçların kişiselliği ve basın özgürlüğüne
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal başvurusu yapmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 18 Haziran 2009 tarihinde
yaptığı toplantıda, terörle mücadelede yer almış kamu
görevlilerinin hüviyetlerini açıklayan, yayımlayan veya
hedef gösteren haberler için basın yayın kuruluşları
sahiplerine hapis ve idari para cezası öngören
düzenlemesini de Anayasa‟ya aykırı bularak iptal etti.

Osmaniye Valiliği, Newroz Tertip Komitesi‟nin 21
Mart 2009‟da yapılması planlanan Newroz
kutlaması için yaptığı baĢvuru dilekçesini “W”
harfini gerekçe göstererek 19 Mart 2009‟da
reddetti.
Kars Valiliği, Newroz Tertip Komitesi‟nin, 24 Mart
2009‟da yapılması planlanan Newroz kutlaması
için yaptığı baĢvuru dilekçesini “W” harfini gerekçe
göstererek 19 Mart 2009‟da reddetti.
Aydın Valiliği, Newroz Tertip Komitesi‟nin, 22 Mart
2009‟da yapılması planlanan Newroz kutlaması
için yaptığı baĢvuru dilekçesini 2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟nun 15. ve 17.
maddelerinin gerekçe göstererek 20 Mart günü

reddetti.
Erzincan Valiliği, Eğitim-Sen Erzincan ġubesi‟nin 1 Mayıs kutlaması için yaptığı baĢvuruyu “güvenlik” gerekçesiyle
29 Nisan günü reddetti.
3 Mayıs günü Ġstanbul‟da, Amatör Tiyatro Günleri kapsamında Taksim Meydanı‟nda tiyatro gösterisi sunmak
isteyen Yenikapı Tiyatrosu‟na polis ekipleri müdahale etti. Polis oyuncuları tutup, tartakladıktan ve seyircileri
dağıtarak oyunun oynanmasını engelledi.
4 Mayıs günü Bursa‟da, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin 6. Fotoğraf Günleri kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü ve 29 Mart yerel seçimleri konulu fotoğraf sergisine müdahale eden jandarma ekipleri, 11 fotoğrafa
“sakıncalı buldukları” gerekçesiyle el koydu. (
Iğdır‟da Yurtsever Demokratik Gençliği Meclisi (YDM-G) tarafından 30 Mayıs günü düzenlenmek istenen Kafkas
Üniversitesi (Kars) Öğrenci Derneği‟nin (KAÜ-DER) tiyatro oyununa, oyunun dili Kürtçe olduğu için Iğdır Valiliği
tarafından izin verilmedi.
Elazığ'ın Karakoçan Ġlçesi'ne bağlı Sarıcan Beldesi'nde Sar Der tarafından Haziran ayında düzenlenen Kültür
Sanat Festivali'ne davet edilen Alman vatandaĢı Rêzan Rêzdar, Kurmanci, Zazaca ile Türkçe kalabalığı
selamlayarak söylediği Zazaca Ģarkının ardından Karakoçan Kaymakamı Cengiz Ünsal ile Garnizon Komutanı'nın
talimatıyla sahneden indirildiğini belirtti.
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Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi ve DTP Eruh Ġlçe Örgütü tarafından 2 Temmuz günü baĢında
kurulmak istenen BarıĢ Çadırı'na polis izin vermedi.
Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde BarıĢ Anneleri ve MEYA-DER tarafından “operasyonların son bulması ve KCK'nin uzattığı
çatıĢmasızlık kararına karĢılık adım atılması” istemiyle 1 Temmuz günü baĢında Kurtalan Kaymakamlığı önünde
kurulmak istenen "BarıĢ Çadırı"na polis izin vermedi.
Yüksekova Kent Konseyi ile Belediye'nin Ağustos ayında düzenlemek istediği Cilo Kültür Sanat Festivali'ne
Yüksekova Kaymakamlığı tarafından “güvenlik” gerekçe gösterilerek izin verilmedi.
Siirt ili Eruh Kaymakamlığı, Memira (Gürendoruk) Köyü'nde 15–16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmek istenen EruhÇırav Kültür Sanat Festivali'nin yapılacağı alanın "güvenlik bölgesi" olduğunu ileri sürerek festivale izin vermedi.
Sanatçı Ferhat Tunç‟un 18 Ağustos tarihinde Manisa‟nın Turgutlu ilçesi anfi tiyatroda gerçekleĢtirmek
gerçekleĢtirmek istediği konserine Turgutlu Gündelik ĠĢçiler Derneği‟nin düzenlemek istediği konsere Turgutlu
Kaymakamlığı “yasadıĢı terör örgütleri gelebilir” iddiasıyla izin vermedi. Tunç, konuyla ilgili ĠçiĢleri Bakanı BeĢir
Atalay'a yazdığı mektubunda Turgutlu kaymakamlığı, Belediye ve emniyet yetkililerinin, konseri düzenleyen kiĢilere
“Ferhat Tunç'u neden getiriyorsunuz, baĢka sanatçı mı yok” tarzında ifadelerinin bulunduğunu belirtti.
12 Eylül 1980 Askerî Darbesi‟nin uygulayıcısı Kenan Evren‟in tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi‟nin
(GATA) önünde Kenan Evren‟i protesto etmek amacıyla ÖDP‟nin 10 ve 11 Eylül 2009‟da saat 10:00 ile 19:00
arasında yapmak istediği “Vicdan Nöbeti”ni Ankara Valiliği 8 Eylül 2009‟da yasakladı.
Diyarbakır Lice Belediyesi tarafından 28 Kasım günü ilk kez Fis Köyü'nde düzenlenmesi planlanan Kültür ve Sanat
Festivali‟ne Diyarbakır Valiliği tarafından, "Seçilen tarihin PKK'nin kuruluĢ yıl dönümüne geldiği, bundan dolayı
festivalin yarın yerine ileri bir tarihte kutlanabileceği" gerekçe gösterilerek izin verilmedi.
11 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, DTP öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını
protesto etmek amacıyla akĢam saatlerinde yapılmak istenen meĢaleli yürüyüĢ iptal edildi. DTP Yüksekova Ġlçe
BaĢkanı Nazif Ataman, yürüyüĢ için yaptıkları baĢvuruya “48 saat önce baĢvuru yapılmadığı” gerekçesiyle izin
verilmediğini belirtti.

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları
3 Ocak günü Malatya Yurtsever Demokratik Öğrenci Derneği'nin düzenlemiĢ olduğu dayanıĢma Ģöleninde haftalık
Analiz gazetesi'nin dağıtımını yapan Adem Kaya ile Feddal Oran adlı öğrenciler polis baskını sonucu gözaltına
alınırken, 250 gazeteye toplatma kararı bulunduğu gerekçesiyle el konuldu.
21 Ocak günü, Hakkari ili Yüksekova Ġlçesi'nde ġemdinli giriĢinde 450 adet Azadiya Welat gazetesine askerler
tarafından el konuldu.
Haftalık yayın yapan Ayrıntı Gazetesi‟ne, Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin 24-30 Ocak 2009
tarihli 5. sayısında “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 5187 Sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2
Maddesi uyarınca bir aylık kapatma cezası verildi. Mahkeme ayrıca gazetenin 5. sayısına el konulmasına da karar
verdi.
Doğan Medya Grubu‟na 2009 yılı ġubat ayında, Halkalı Vergi Dairesi tarafından, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına
iliĢkin olarak vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek 132 milyon 921 bin 473 TL tutarında vergi asli
ödemesiyle, 693 milyon 179 bin 4 TL tutarında vergi ziyaı ve 165 bin TL tutarında özel usulsüzlük cezalarını içeren
toplamda yaklaĢık 826 milyon 265 bin 477 TL‟lik vergi cezası kesildi. (www.ntvmsnbc.com)
Tunceli Belediyesi'nin 5 yıllık faaliyetlerinin yer aldığı billboard afiĢlerinde "Dersim Belediyesi" yazıldığı haberlerinin
basına yansıması üzerine, Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığı "Dersim Belediyesi" adıyla "örgüt propagandası"
yapıldığını iddia ederek afiĢlerin toplatılması için ġubat ayında Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi'ne baĢvurdu.
Savcılığın baĢvurusunu yerinde gören Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, 'örgüt propagandası' yapıldığı gerekçesiyle
afiĢlerin toplatılması karar verdi.
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi YürüyüĢ Dergisi‟nin 176. sayısında “basın yoluyla yasadıĢı örgüt propagandası
yapıldığı” iddiasıyla derginin TMY‟nin 6. maddesi uyarınca toplatılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca derginin
internet sitesi olan yuruyus.com adresini de bir ay süreyle durdurdu.
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Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 22 ġubat 2009‟da Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin 6.
sayısının, derginin 20. ve 24. sayfalarında yer alan yazılarda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla
toplatılmasına karar verdi.
Haftalık olarak yayın yapan Analiz Gazetesi‟ne 28 ġubat 2009‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
gazetenin “basın yoluyla yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 6. maddesi uyarınca bir ay
kapatma cezası verildi. Ayrıca gazetenin 6. sayısına da el konulmasına karar verildi. Kapatma kararına gerekçe
olarak gazetenin 28 ġubat-6 Mart 2009 tarihli 6. sayısının 5. ve 6. sayfalarındaki “Amerika‟nın Obama‟sı da Bush
gibi Ģiddeti esas alacak” baĢlıklı yazı gösterildi.
Demokratik Özgür Kadın Hareketi‟nin (DÖKH) 6 Mart 2009‟da ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde düzenleyeceği mitingde
açılması planlanan “Em jin in ne namusa tu kesine, namûsa me azadiya me ye” yazılı Kürtçe pankarta Cizre Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü tarafından izin verilmedi.
Siirt'te Mart ayında, DTP Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı Kürtçe “Jin
jîyan azadî” yazılı afiĢler, üzerinde DTP amblemi ve Kürtçe yazı olması nedeniyle yasaklandı.
Diyarbakır'da 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yarın yapılacak miting için miting tertip komitesinin
belirlediği Kürtçe "Azadiya te azadiya meye (Özgürlüğün özgürlüğümüzdür)" ve BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi'nin "Onlar
bizim çocuklarımız, çocuklarımız onurumuzdur" yazılı pankartlar Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı.
Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin yayını, derginin 8 Mart 2009 tarihli 8. sayısında yer alan
haberler nedeniyle, 9 Mart 2009‟da Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme derginin 8.
sayısının toplatılmasına da karar verdi.
Aylık Mizgîn Dergisi‟nin 55. Sayıs hakında “kapağında Kürdistan haritasına yer verdiği” gerekçesiyle Diyarbakır 4.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplatma kararı verildi.
Diyarbakır YeniĢehir Ġlçe Seçim Kurulu, Gün TV'ye bu hafta içerisinde "DTP ve bu partiye ait belediye baĢkan
adaylarının haberlerine yer verdiği" gerekçesiyle 18 Mart günü 12 günlük yayın durdurma cezası verdi.
Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, Tunceli Belediyesi‟nin faaliyetlerinin anlatıldığı “Dersim Belediyesi” isimli kitapçık
hakkında, kitapçıkta yer alan “Dersim Belediyesi” ifadesiyle “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle
toplatma kararı verdi. Toplatma kararının ardından 21 Mart 2009‟da polis ekipleri kararı uygulamak için gece yarısı
Tunceli Belediyesi‟ne baskın düzenledi. Bütün kitapçıkların dağıtıldığı öğrenilince polis ekipleri “belediye binasında
kitapçık bulunmadığı” yönünde tutanak tutarak belediye binasından ayrıldı.
24 Mart 2009‟da Yalova‟daki Newroz kutlamasında Azadiya Welat Gazetesi‟ni satan Metin Çelikel “yasak yayın
bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alınırken 250 adet Azadiya Welat Gazetesi‟ne de el konuldu.
4 Nisan 2009‟da Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım
Gazetesi‟nin 4 Nisan 2009 tarihli 14. sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin yayının
1 ay süreyle durdurulmasına; gazetenin internet sitesi olan atilim.org‟un da yayınının bir ay süreyle engellenmesine
karar verdi.
5 Nisan 2009‟da Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayınlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için
YürüyüĢ Dergisi‟nin 5 Nisan 2009 tarihli 178. sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve derginin
yayınının bir ay süreyle durdurulmasına karar verdi.
10 Nisan 2009‟da yayına baĢlayan ve haftalık yayınlanması planlanan Özgür Mezopotamya Gazetesi‟nin yayını 11
Nisan 2009‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, gazetede “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir ay süreyle durduruldu. (atilim.org, 12 Nisan)
11 Nisan 2009‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Azadiya Welat Gazetesi‟ne, gazetede “yasadıĢı örgüt
propagandası yağıldığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir ay kapatma cezası verdi.
Aylık Mizgîn Dergisi‟nin Nisan 2009 tarihli 56. sayısı hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dergide
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” suçlamasıyla 22 Nisan 2009‟da toplatma kararı verdi.
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27 Nisan 2009‟da Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Kürtçe günlük yayınlanan Rojev Gazetesi hakkında,
gazetenin 16 Nisan 2009 tarihli sayısında “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle bir ay yayın
durdurma cezası verdi.
4 Mayıs 2009‟da Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım
Gazetesi‟nin 4 Mayıs 2009 tarihli sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin yayının 1 ay
süreyle durdurulmasına karar verdi.
Umut Yayımcılık tarafından basılan ve ölüm orucu eylemiyle yaĢamını yitiren Nergiz Gülmez‟in yaĢamını anlatan
Nergiz adlı kitap hakkında Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2.
maddesi uyarınca kitapta “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 18 Mayıs 2009‟da toplatma kararı
verildi.
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mayıs 2009‟da, iki haftada bir yayınlanan Halk için Devrimci Demokrasi
Gazetesi‟nin 20–31 Mayıs 2009 tarihli 154. sayısında yer alan “HKO gerillaları ile kolluk güçleri çatıĢtı” baĢlıklı
haberde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca gazetenin yayının bir
süreyle durdurulmasına ve gazetenin son sayısının toplatılmasına karar verdi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4 Aralık 2008'de Roj TV haber bülteninde yayınlanan HPG'li Kamuran Fettah
ve Hudafan Süleyman Pur'un cenazelerinin defnedilmesi haberi neddeniyle Gün TV'ye 180 bin TL para cezası
kesti. Gün TV Genel Yayın Yönetmeni Diren Keser, haberin kendilerine ait olmadığını kanıtlarıyla birlikte RTÜK'e
sunmalarına rağmen, böyle bir ceza verildiğini belirterek Bölge Ġdari Mahkemesi'ne baĢvuracaklarını ifade etti.
5 Haziran 2009‟da Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım
Gazetesi‟nin 16 Mayıs 2009 tarihli sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin yayının 1
ay süreyle durdurulmasına karar verdi.
8 Haziran 2009‟da Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Günlük Gazetesi hakkında gazetenin 1 Haziran 2009 tarihli
baskısında yer alan ve Diyarbakır Kültür Sanat Festivali‟yle ilgili olan haberde “yasadıĢı örgüt propagandası
yapıldığı” iddiasıyla TMY uyarınca 1 ay kapatma cezası verdi. Henüz bu karar gazete avukatlarına tebliğ edilmeden
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin gazetenin 2 Haziran 2009 tarihli baskısında yer alan bir haberde “yasadıĢı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY uyarınca 8 Haziran 2009‟da tekrar 1 ay kapatma cezası verildi.
Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Mahkemesi, Taraf Gazetesi‟nde 12 Haziran 2009‟da yayınlanan ve “AKP ve
Gülen‟i Bitirme Planı” baĢlığıyla verilen habere konu belgenin içeriği hakkında yayın yapma yasağı konulmasına,
müdafilerin soruĢturma dosyasının içeriğini incelemesi ve belgelerden örnek alması haklarının kısıtlanmasına karar
verdi.
21 Haziran günü DTP Adana Ġl Örgütü‟nün 2. Olağan Kongresi‟nde dağıtılmak istenen ve haftalık yayınlanan Özgür
Halk Tavrı Gazetesi‟ne polis ekipleri, Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 20.06.2009 tarihli ve 2009/864 sayılı
toplatma kararını gerekçe göstererek el koydu.
Azadiya Welat gazetesi, 8 Temmuz 2009 tarihli sayısında sayısı, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın gazetede
yer alan “Tecawiz” baĢlıklı haberin "doğruyu yansıtmadığı ve suç teĢkil ettiği" gerekçesi ile Diyarbakır Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından toplatıldı. Azadiya Welat Gazetesi Ġmtiyaz Sahibi ve YazıiĢleri Müdürü Ozan Kılınç, söz
konusu haberde geçen olay ile ilgili olarak 7 Temmuz 2009 tarihinde Diyarbakır BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunulduğu ve savcılığın baĢvuruyu kabul ederek, mağdur ile görüĢmesine rağmen gazetenin bu haberden dolayı
kapatıldığını belirtti.
Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ĠĢçi Köylü Gazetesi‟nin 45. sayısının 1. ve 8. sayfalarında yer alan haberler
nedeniyle gazetenin yayınını 10 Temmuz 2009‟da 1 ay süreyle durdurdu.
MAZLUMDER‟in “Andımız kaldırılsın” imza kampanyası kapsamında hazırlattığı ve Diyarbakır'daki bilboardlara
astırdığı afiĢler, 13 Temmuz günü kaldırılarak üzerine baĢka afiĢler asıldı. MAZLUMDER Diyarbakır ġube BaĢkanı
Salahattin Çoban, reklam firması ile yaptıkları anlaĢma uyarınca afiĢlerin en az 1 hafta asılı kalmasının
planlandığını belirterek: Savcılığa baĢvurduk. Savcılıktan afiĢlerin toplatılması ile ilgili karar verilmediğini söylediler.
Ancak, firmadakiler bize afiĢlerin genel merkezleri ve polisten gelen baskı nedeniyle kaldırıldığını söyledi. Biz de
yasal haklarımızı kullanacağız. AfiĢlerde yasa dıĢı her hangi bir Ģey yoktu. O afiĢlerin yeniden asılması için yasal
yollara baĢvurucağız” dedi.
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BaĢbakanlık Küçükleri Muzır NeĢriyattan Koruma Kurulu, Ağustos ayında, Anıl Alacaoğlu tarafından yazılan ve
Minima Yayıncılık tarafından basılan Üçüncü Sınıf Kadın adlı romanın “18 yaĢından küçüklere zararlıdır” ibaresi ile
satılmasının ve reklâmının yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi‟nin yayını, derginin 16 Ağustos 2009 tarihli 193. sayısında
yer alan haberler nedeniyle, 20 Ağustos 2009‟da Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 ay süreyle
durduruldu. Ayrıca derginin 193. sayısının toplatılmasına da karar verildi.
22 Ağustos 2009‟da Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Günlük Gazetesi hakkında gazetenin 22 Ağustos 2009
tarihli baskısında yer alan ve dilbilimci Amir Hassanpour tarafından yazılan “GeliĢen dünya dilbilim düzeninde dilsel
haklar, devlet, pazar ve iletiĢim teknolojileri” baĢlıklı yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY
uyarınca 1 ay kapatma cezası verdi.
Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin yayını, derginin 23 Ağustos 2009 tarihli 13. sayısında yer
alan haberler nedeniyle, 25 Ağustos 2009‟da Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 ay süreyle
durduruldu. Ayrıca derginin 13. sayısının toplatılmasına da karar verildi.
26 Ağustos 2009‟da yayınlanmaya baĢlayan Demokratik Açılım Gazetesi‟nin 22 Eylül 2009‟da yayınlanan 29.
sayısında yer alan “Cenaze Törenleri Mitinge Döndü” baĢlıklı habere “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla gazetenin yayını 22 Eylül 2009‟da Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir ay süreyle
durduruldu.
Tüketici Dernekleri Federasyonu‟nun (TÜDEF) Türkiye genelinde baĢlattığı akaryakıt zamlarını protesto
kampanyası için bastırılan afiĢ ve çıkartmalara 29 Ağustos günü Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından afiĢ ve
çıkartmalarda “BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a hakaret edildiği” gerekçesiyle el konuldu.
Eksen Yayıncılık tarafından basılan “Parti Değerlendirmeleri–4” adlı kitap Eylül ayında Ġstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından toplatıldı. Mahkeme kararında, kitapta “yasadıĢı Türkiye Komünist ĠĢçi Partisi‟nin (TKĠP)
propagandası yapıldığını” iddia edildi.
Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2009 yılı Eylül ayında, Doğan TV Holding A.ġ, D Yapım Reklamcılık ve
Dağıtım A.ġ, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.ġ. ile Alp Görsel ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.`ye 2005,2006 ve 2007
hesap dönemlerine iliĢkin olarak yapılan vergi incelemelerine istinaden, toplam 3 milyar 755 milyon TL vergi aslı ve
vergi cezası kesti. (ANKA-08.09.09)
Ankara Emek ve Demokrasi güçlerince 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 29'uncu yılını protesto etkinlikleri çerçevesinde
yapılacak miting için hazırlanan afiĢler Ankara Valiliğince yasaklandı. Valilik, afiĢte fotoğrafları kullanılan devlet
adamlarına “faĢist, darbeci, gerici ve Ģovenist” gibi ifadelerle hakaret edildiği gerekçesiyle, halkı kıĢkırtmaya,
toplumda hükümete ve kamu görevlilerine karĢı kin ve nefret duyguları oluĢturarak güvensizlik ortamı yaratmaya ve
tahriklere sebep olacağını değerlendirerek, afiĢlerin asılmasını 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu gereğince yasakladı.
Söz konusu afiĢte darbeci general Kenan Evren'in fotoğrafı ile yap-boz parçalarına yerleĢtirilmiĢ BBP Genel
BaĢkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay BaĢkanı YaĢar Büyükanıt,
Mehmet Ağar, Veli Küçük ve Turgut Özal'ın fotoğrafları ile “12 Eylül darbesinin 29. yıldönümünde emperyalizmi,
faĢizmi, darbeleri, gericiliği, Ģovenizmi lanetleme mitingi” ifadeleri yer almıĢtı.
11 Eylül 2009‟da Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım
Gazetesi‟nin 11 Eylül 2009 tarihli sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin yayının 1 ay
süreyle durdurulmasına; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise 11 Eylül 2009‟da gazetenin 5 Eylül 2009 tarihli
sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına karar verdi.
DTP MuĢ Ġl Örgütü tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle 17 Eylül günü Atatürk Caddesi'nde bulunan üst geçide
asılan ve Kürtçe yazılan "Cejna we Pîroz be (Bayramınız kutlu olsun)" pankart, AKP'li MuĢ Belediyesi zabıtaları
tarafından indirildi. DTP Ġl Örgütü tarafından 19 Eylül günü yeniden asılan pankart, bu sefer kimliği belirsiz kiĢilerce
indirildi.
Bağımsızlık, Demokrasi Sosyalizm için YürüyüĢ Dergisi‟nin 20 Eylül 2009 tarihli 194. sayısında yer alan haberlerde
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçun ve suçlunun övüldüğü” iddialarıyla 20 Eylül 2009‟da Ġstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derginin 194. sayısının yayının bir ay süreyle durduruldu ve derginin 194. sayısı
hakkında toplatma kararı alındı.
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Artuklu Ünivesitesi‟nin (Mardin) 2009–2010 akademik yılında baĢlattığı YaĢayan Diller Enstitüsü‟nün çalıĢmalarına
kaynaklık etmesi için 1 Ekim günü Ġsveç‟ten gelen 300 Kürtçe kitaba, Mardin Emniyet Müdürlüğü “kitaplarda
yasadıĢı örgüt propagandası yapılıp yapılmadığının saptanması” amacıyla el koydu.
9 Ekim günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nin giriĢinde, Azadiya Welat ve Günlük gazetelerini dağıtan Mehmet Nuri GüneĢ,
polis tarafından durdurularak, 150 adet Azadiya Welat Gazetesi‟ne ve Günlük Gazetesi‟ne “toplatma kararı olduğu”
gerekçesiyle el konuldu.
15 Ekim günü Ġstanbul‟da, DTP Esenler Ġlçe Örgütü tarafından Azadiya Welat Gazetesi‟ne ve Günlük Gazetesi‟ne
destek olmak için yapılan gazete satıĢını engelleyen polis ekipleri 200 gazeteye el koydu.
Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık olarak 8 sayfa yayınlanan Özgür GörüĢ Gazetesi‟nin 17–23 Ekim 2009
tarihli sayısının “9. sayfasında yer alan haberde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin
yayınını 17 Ekim 2009‟da bir ay süreyle durdurdu.
Haftalık Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için YürüyüĢ Dergisi‟nin 25 Ekim 2009 tarihli 195. Sayısı 26 Ekim
2009‟da toplatıldı ve derginin yayını bir ay süreyle durduruldu. Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin toplatma ve
yayın durdurma verdiği kararın gerekçesi olarak ise derginin 14. ve 15. sayfalarında “yasadıĢı örgüt propagandası
yapılması” gösterildi.
Sosyalizm Ü Azadi Gazetesi‟nin Ekim sayısı, Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetede “yasadıĢı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatıldı ve gazete hakkında bir ay yayın durdurma cezası verildi.
SDP yayın organı olan ve 15 günde bir yayımlanan Yeniden Sosyalist Demokrasi Gazetesi‟nin 84. sayısında yer
alan “BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grubu‟nun dokuz maddelik mektubu” nedeniyle gazete Ġstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından 27 Ekim 2009‟da toplatıldı ve yayını bir ay süreyle durduruldu.
Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi‟nin yayını, gazetenin 29 Ekim 2009 tarihli sayısında yer alan
haberlerde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 30 Ekim 2009‟da Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından bir ay süreyle durduruldu.
3 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuran Mehdi Tanrıkulu, 6 yıl önce çıkan ve Kültür Bakanlığı'nın bandrol
vererek onayladığı 3 kitabının 2 günlük incelemenin ardından Siirt Sulh Ceza Mahkemesi‟nin verdiği bir kararla
yasaklandığını belirtti.
20 Kasım günü Van‟da, Terörle Mücadele ġube ekipleri, ġabaniye Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracı
durdurarak yaptığı arama sonucu, Aram Yayınevi tarafından yayınlanan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın AĠHM'e
sunduğu savunmalarından hazırlanan "Demokratik Uygarlık", "Kapitalist Uygarlık" ve "Özgürlük Sosyolojisi" adlı
8500 kitaba el koydu. Aram Yayınları Sahibi Bedri Adanır, kitapların bondrolü için 5 aydır yaptıkları tüm baĢvurulara
yanıt verilmediğini belirterek, hiçbir toplatma kararı olmaksızın kitaplara el konulduğunu ifade etti. 24 Kasım günü
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kitaplar için toplatma kararı çıkarılırken, gerekçe olarak Öcalan'ın
kitaplardaki fotoğrafı gösterildi.
Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin yayını, 22 Kasım 2009 tarihli 21. sayısında yer alan haberler
nedeniyle Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 gün süreyle durduruldu. Derginin 21. sayısının da
toplatılmasına karar verildi.
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Halk Ġçin Devrimci Demokrasi gazetesinin 18-31 Kasım tarihli 165. sayısı
hakkında “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla toplatma kararı verdi. Gazetenin 3. sayfasında yer alan „Sınıf Tavrı‟
köĢesindeki “Kitelerin özgürlük haykırıĢını doğru kavrayalım” baĢlıklı yazı, 15. sayfada yer alan “Açılım deĢifre
oluyor: „Esas amaç tasfiyedir” baĢlıklı haber ve 14. sayfada bulunan Tarih-Okur sayfasındaki „Kanla yazılan tarih
silinmez‟ baĢlıklı haberi gerekçe gösterildi.
SDP‟nin Ġstanbul‟da asmak istediği “Kâğıt parçası değil, cunta belgesi - Genelkurmay BaĢkanı görevden alınsın PaĢa paĢa yargılansın” yazılı afiĢler, “adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs edildiği” iddiasıyla Kasım ayında
yasaklandı. Yasaklama kararını veren Ġstanbul Valiliği, SDP yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulundu.
Aylık yayımlanan KurtuluĢun Yolunda DevGenç Dergisi‟nin Kasım 2009 tarihli 3. sayısında yer alan haberlerde
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 26 Kasım 2009‟da derginin yayını 15 gün süreyle durduruldu ve
derginin son sayısının toplatılmasına karar verildi.
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Yüksekova Belediyesi‟nin Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla 27 Kasım günü ilçenin giriĢ ve çıkıĢına astığı
Kürtçe "Cejna ve ya Qurbané Piroz be" yazılı pankartlar sabahın erken saatlerinde askerler tarafından indirildi.
Pankartın indirilmesi sırasında ilçe merkezinde olan Yüksekova Belediye BaĢkan Vekili Cengiz Rençber, pankartın
indirilmesine müdahale etmek istediğini ancak askerlerin kendisine, "Araçlarımız pankart yüzünden geçemiyor"
gerekçesini gösterdiğini belirtti.
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Aralık 2009‟da, haftalık yayın yapan Aydınlık Dergisi‟nin 1168. sayısında
“terörle mücadelede yer alan görevlilerin örgütlere hedef gösterildiği” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla derginin toplatılmasına ve TMY‟nin 6. maddesi uyarınca derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına
karar verdi.
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Emine Ayna‟yla yapılan ve Atılım Gazetesi‟nin 276. sayısında yer alan röportaj
ile “Açılıma KurĢun Sıktılar” baĢlıklı yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Basın Kanunu‟nun
25/2. maddesi uyarınca gazetenin 276. sayısının toplatılmasına, TMY‟nin 6. maddesi uyarınca da gazetenin
yayınının bir ay süreyle yayınının durdurulmasına 11 Aralık 2009‟da karar verdi.
Sinan ġahin tarafından yazılan ve Aram Yayıncılık tarafından yayımlanan Bir Uygarlık Hastalığı: Milliyetçilik adlı
kitapta “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın açtığı davayı
Aralık ayında karara bağlayan Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Basın Kanunu‟nun 25/2. maddesi uyarınca
kitabın tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi.
28 Aralık günü Diyarbakır'da Özgür Halk dergisi çalıĢanı Ozan Tatlıdil, Haydar Erdoğan, Aysel KardaĢ ve soy ismi
öğrenilemeyen Gül‟ü Bağlar Ġlçesi'nden Ġlçe Garajı'na giderken gözaltına alan TEM ġubesi'ne bağlı polisler, 1157
adet dergiye "Toplatma kararı" olduğu gerekçesiyle el koydu.

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
Azadiya Welat gazetesi Batman bürosu 9 Ocak günü polis tarafından basıldı. 16 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine
baĢvuruda bulunan gazetenin Batman temsilcisi Filiz Yürek (1979), 3 saat süren aramaya Mezopotamya Kültür
Merkezinin çıkarmıĢ olduğu takvimlerin gerekçe gösterildiğini belirtti.
Azadiya Welat Gazetesi Elazığ Temsilciliği'ne 9 Ocak günü polis tarafından “MKM tarafından çıkartılan ve toplatma
kararı bulunan takvimler bulunduğu” baskın düzenlendi.
Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilciliği'ne 9 Ocak gübü Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM)
ġubesi ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Azadiya Welat gazetesi Siirt Bürosu'na 9 Ocak günü baskın düzenlendi. Büroda 10 saat süren aramalarda Azadiya
Welat gazetesi Siirt bürosuna ait bilgisayar ile aynı dairede bulunan DTP Seçim Komisyonu'na ait 3 bilgisayara el
konulurken, büroda bulunan kitap ve dergilere de el konuldu.
Van MaraĢ Caddesi üzerinde bulunan Zaman Gazetesi Van Temsilciliği'ne 22 Ocak günü molotofkokteyli atıldı.
14 Nisan günü Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eĢ zamanlı baĢlatılan
operasyon çerçevesinde merkezi Diyarbakır‟da bulunan Gün TV'ye baskın düzenlendi. Baskın sonrasında polis,
çok sayıda bilgisayar ve Gün TV'nin arĢivine el koydu.
Ġstanbul Üsküdar'da 27 Nisan günü, Libadiye Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan TV
35, Radyo 35 ve Ġstanbul FM'e ait canlı yayın otobüsüne, kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce ateĢ açıldı. Saldırı
sonrası otobüsün camları kırıldı.
Azadiya Welat ve Günlük Gazetesi‟nin Ġzmir bürosu 31 Mayıs günü polis tarafından basıldı. Baskında, büroda
bulunan 5 bilgisayarın harddiksleri ile bazı yayınlara el konuldu.
7 Aralık günü Adana‟da, TMġ‟ye bağlı polis ekipleri Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla Radyo Dünya‟ya
baskın düzenledi. Yapılan aramada cezaevlerindeki dinleyicilerin gönderdiği mektuplara, bilgisayarlar hard diskleri,
flash bellek ve hafıza kartlarına el konuldu.
7 Aralık günü Adana‟da, TMġ‟ye bağlı polis ekipleri Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla Azadiya Welat
Adana Temsilciliği'ne baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda büro dağıtılırken, polisler bilgisayarların
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monitörlerini bile açıp arama yaptı. Arama sonucunda büroda bulunan bilgisayar hard diskleri, bir fotoğraf makinesi,
CD, birçok kitap ve dergiye el konuldu.
9 Aralık günü Iğdır‟da, polis ekipleri Azadiya Welat Gazetesi temsilciliğine baskın düzenledi.

Engellenen İnternet Siteleri
Kürtçe müzik yayını yapan “http://www.heval.org” adlı internet sitesine eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin
26 ġubat 2009‟da aldığı karar doğrultusunda 18 Mart 2009‟da engellendi.
Danimarka‟dan yayın yapan ve kapatılması gündeme gelen Roj TV‟yi desteklemek amacıyla 12 Nisan 2009‟da
açılan “www.support.roj.tv” adlı internet sitesine eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Nisan
2009‟da engellendi.
Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı “dailymotion.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢimi 24 Mart 2009‟da engelledi.
“www.keditor.com” adlı internet sitesine eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 11/06/2009 tarih ve
2009/1593–2 nolu kararıyla engellendi.
Türkiye‟de ve yurtdıĢında yaĢayan yabancıların çeĢitli ilanlarını yayımladığı “www.expatriates.com” adlı internet
sitesine eriĢim 5651 Sayılı Ġnternet Suçlarına ĠliĢkin Yasa uyarınca 23 Haziran 2009‟da Telekomünikasyon ĠletiĢim
BaĢkanlığı (TĠB) tarafından engellendi.
Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, “sites.google.com” adlı internet sitesine eriĢimi 24/06/2009 tarih ve 2009/392 nolu
kararıyla engelledi.
“tr.myspace.com”, “lastfm.com.tr”, “akilli.tv” adlı internet sitelerine eriĢim Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın
26.06.2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararıyla engellendi. Engelleme kararları 22 Eylül 2009‟da kaldırıldı.
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu‟nun (SGDF) internet sitesi olan, http://www.sgdf.biz, adresinin yayını 19
Eylül günü Mahkeme kararıyla durduruldu.
Ġnternet üzerinden yayınına devam eden Gündem Gazetesi‟nin internet sitesi “www.gundem-online.com” adresine
eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 24 Eylül 2009‟da aldığı bir kararla 3 Ekim 2009‟da engellendi.
“www.zynga.com” adlı oyun sitesine eriĢim 2 Ekim 2009‟da engellendi. EriĢim yasağı aynı günün akĢamında
kaldırıldı.
Lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel arkadaĢlık siteleri “gabile.com”, “hadigayri.com” ve
“shemaleturk.com” adlı internet sitelerine eriĢim, Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı tarafından 5651 sayılı
Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkındaki Kanun uyarınca Ekim ayında yasaklandı.
Forum sitesi “www.mazgirt.net” adlı internet sitesine eriĢimin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 28 Eylül
2009‟da aldığı 2009/6163 sayılı koruma tedbiri kararı gereğince 8 Ekim 2009‟da engellendi.
Fırat Haber Ajansı‟nın (ANF) internet sitesi olan “www.firatnews.com” adresine eriĢim “koruma tedbiri” kapsamında
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2009‟da engellendi.
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 4 Kasım 2009‟da verdiği karara
dayanarak Günlük Gazetesi‟nin internet sitesi olan www.gunlukgazetesi.com adresine eriĢimi engelledi.
Ġsveç DıĢiĢleri Bakanı Carl Bildt‟in politik değerlendirmeler yaptığı www.carlbildt.wordpress.com” adlı kiĢisel blog
sitesine eriĢim, sitede 1915 olaylarıyla ilgili yer alan yazılar nedeniyle Aralık ayında engellendi.
Ġnternet haberciliği yapan “www.haberforum.net” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin
04.11.2009 tarihli ve 2009/7088 nolu “koruma tedbiri” kararıyla engellendi.
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği karara dayanarak internet
üzerinden Kürtçe yayın yapan Radyo Bakur‟un web sitesi olan www.radyobakur.com adresine eriĢimi Kasım
ayında engelledi.
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Forum sitesi “www.mazgirt.net” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 18 Ekim 2009‟da
aldığı koruma tedbiri kararı gereğince 28 Ekim 2009‟da 2. kez engellendi.

Türkiye’den YaklaĢık 6000 Web Sitesine EriĢim Engellendi
Doç. Dr. Yaman Akdeniz, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Görevlisi
22 Eylül 2009
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı (TĠB) verilerine göre, 11 Mayıs 2009‟a kadar Türkiye‟de 5651 Sayılı
Kanun hükümlerine göre eriĢime kapatılan web sitesi sayısı 2601‟dir. Bu web sitelerinden 475‟i (18%)
mahkeme kararıyla engellenirken çoğunluk, 2126 site (82%) TĠB tarafından verilen idari kararlarla eriĢime
engellenmiĢtir.
11 Mayıs 2009‟a kadar verilen 475 mahkeme kararının gerekçelerine göre, 121 web sitesi müstehcenlik
(TCK madde 226), 54 web sitesi çocukların cinsel istismarı (TCK, madde 103/1), 19 web sitesi kumar (TCK,
madde 228), 20 web sitesi müĢterek bahis suçlarıyla ilgili içerik taĢıdıklarından, 54 web sitesi de Atatürk
aleyhine iĢlenen (25.7.1951 tarih ve 5816 sayılı Kanun) suçlarla ilgili olarak eriĢime engellenmiĢ
bulunmaktadır. Bu 54 siteyle ilgili kararlardan 32‟si aslında ülkenin farklı yerlerindeki mahkemeler tarafından
17 web sitesi hakkında olup, (çoğunluğu da YouTube‟dan kaynaklanan) yinelenerek verilen kararlardır.
Bunlardan baĢka 5 web sitesi fuhuĢ (TCK, madde 227) ve bir web sitesi de uyuĢturucu kullanımını
kolaylaĢtırma (TCK, madde 190) suçlarından dolayı eriĢime engellenmiĢtir.
167 web sitesine eriĢim 5651 Sayılı Kanun kapsamı dıĢında kalan gerekçelerle mahkemeler tarafından
engellenmiĢ ancak TĠB bu kararların ayrıntılı bir dökümünü vermemiĢtir. Bununla birlikte, anlaĢıldığı kadarıyla
TĠB 8. maddedeki katalog suçlarıyla ilgisi olmasa da eriĢim engelleme kararlarını yerine getirmektedir. Geçen
sene Mayıs 2008 ayında 5651 Sayılı Kanun kapsamı dıĢında kalan gerekçelerle mahkemeler tarafından
engellenmiĢ web sitesi sayısı 69ken bu sayının bugün itibarı ile 200den fazla olduğu gözlemlenmektedir.
11 Mayıs 2009‟a kadar TĠB tarafından verilmiĢ 2126 idari engelleme kararının çoğunluğunu 1053 karar ile
çocukların cinsel istismarı (TCK, madde 103/1) oluĢturmaktadır. Bu suçu diğer suçlar Ģu Ģekilde takip
etmektedir: 846 müstehcenlik (TCK, madde 103/1), 117 futbol ve diğer sporlarla ilgili müĢterek bahis web
siteleri (5728 sayılı Kanun, madde 256), 74 kumar siteleri (TCK, madde 228), 20 fuhuĢla ilgili site (TCK,
madde 227), 11 site uyuĢturucu / uyarıcı madde kullanımını kolaylaĢtırma (TCK, madde 190), 2 site Atatürk
aleyhine iĢlenen suç (25.7.1952 tarih ve 5728 sayılı Kanun), ve bir de intiharı teĢvik ve kolaylaĢtırma (TCK,
madde 84).
Engelleme bağlamında bazı siteler DNS üzerinden engellenirken bazıları da hem DNS hem IP adresiyle
engellenmiĢtir. TĠB istatistiklerine göre, 11 Mayıs 2009 tarihine kadar 2054 web sitesi adresine ilaveten ilintili
olduğu engelleme kararına göre 483 de IP adresi engellenmiĢtir.
11 Mayıs 2009‟da yayınlanan istatistiklerden sonra TĠB eriĢim engelleme istatistiklerini yayımlamayacağını
bildirdi, ve resmi olarak Mayıs 2009′dan beri eriĢim engelleme istatistikleri yayımlanmıyor. TĠB‟in görüĢü
“istatistik yayınlamanın ilgili hiç bir kimseye pek bir faydası olmadığı” seklinde olsa da açıklık ve Ģeffaflık
açısından detaylı istatistiklerin kamuoyu ile paylaĢılması lazım, ve detaylı istatistiklerin yayımlanmama kararı
geriye atılmıĢ bir adımdır.
Ġlaveten, eriĢim engelleme kararları 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‟nun Ek Madde 4
mahkemeler ve Cumhuriyet Savcıları tarafından da verilebilir. Bu madde gereği Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu‟nda tanınmıĢ haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin baĢvuruları üzerine ihlâle konu eserlerin
içerikten ve yayından çıkarılması öngörülmüĢ. 5846 numaralı kanun altında yapılan eriĢim engellemeler
genelde Mü-yap tarafından yapılıyor, ve son günlerde bu kanun ve uygulaması tekrardan Myspace, Last.fm,
ve akilli.tv‟ye yapılan eriĢim engellemeleri ile tekrardan kamuoyunun dikkatini çekti. Fakat basına çok lanse
edilmese bile bu kanun ve madde kullanılarak eriĢimi engellenen 3000‟in üzerinde site olduğu da söyleniyor.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye genelinde sebebi ne olursa olsun en az 6000 siteye
eriĢimin engellendiğini söylersek bu rakam kesinilkle abartılı olmaz.
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı (TĠB), henüz kurulmamıĢ mahkeme kararına dayanarak ANF‟nin internet
sitesini kapattı. Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcıların kendilerine gelen bir bilgi notunu dikkate alarak
yaptıkları inceleme sonucu TĠB tarafından alınan kararla ANF‟nin “www.firatnews.eu” sitesi kapatıldı. Siteye eriĢim
sağlanmak istendiğinde Ģu kararla karĢılaĢıldı: ''Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.01.2008 tarih ve 2008/2829 nolu koruma tedbiri kapsmaında bu internet sitesi hakkında verdiği kapatma kararı Telekomünikasyon ĠletiĢim
BaĢkanlığı'nca uygulanmaktadır.'' Habertürk sdlı yayın organı ise, 10 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da 12'nci Ağır
Ceza Mahkemesi adında bir mahkeme yer almadığını belirtti. Sözkonusu Mahkeme Ankara Adliyesi'nin Özel Yetkili
11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iĢ yükünün azaltılması amacıyla 26 Ekim 2009 tarihinde kuruldu. Göreve yeni gelen
mahkeme heyetinin ise kendi adlarına çıkartılan karardan haberdar olmadığı belirtildi.
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2009 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar
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SoruĢturma Gerekçesi

Bitlis'in Tatvan ilçesi DTP İlçe Başkanı Abdullah Şevket Arslan hakkında, 2009 Eylül ayında yaptığı bir basın
açıklamasında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Batman BKSM bünyesinde Koma Grava Rojê Müzik Grubu'nda çalışmalarını sürdüren Adil Arslan hakkında, 5 Ekim
Adil Arslan
2008 tarihinde gerçekleştirilen 5. Batman-Hasankeyf Kültür ve Sanat Festivali'nde söylediği "Kî Ne Em" şarkısı ve
giydiği yöresel kıyafet olan "Şal û Şapik" ile "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İHD Ankara Şubesi‟nin, vicdanî retçi Mehmet Bal‟ın serbest bırakılması ve tutulduğu Beşiktaş Jandarma Bölük
Adile Erkan, Serpil Köksal ve
Komutanlığı‟nda gördüğü işkence ve kötü muamelenin sorumlularının yargılanmasını talep etmek için 12 Haziran
Mehmet Ali Tosun
2008‟de yaptığı basın açıklamasıyla ilgili olarak Adile Erkan, Serpil Köksal ve Mehmet Ali Tosun hakkında “halkı
askerlikten soğuttukları” iddiasıyla TCK 318. maddesi uyarınca soruşturma açıldığı 27 Mart 2009‟da öğrenildi.
Şanlıurfa ili Viranşehir İlçesi'nde DTP İlçe Başkanı Adnan Etli hakkında "DTP'yi susturma, silahları sustur" yürüyüşü
Adnan Etli
nedeniyle Haziran ayında soruşturma başlatıldı.
23 Şubat günü Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde (TBMM), DTP grup toplantısında Kürtçe konuşma yapan DTP Genel
Ahmet Türk
Başkanı Ahmet Türk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda
kovuşturmaya gerek görülmeyerek Ahmet Türk hakkında 15 Nisan günü takipsizlik kararı verildi.
DTP‟nin 11 Aralık 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra milletvekillikleri düşürülen
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'da DTP il binası önünde toplanan kitleye yaptıkları konuşmaları nedeniyle
Diyarbakır Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
DTP Dersim Belediye Başkan Adayı Edibe Şahin için 7 Şubat 2009 tarihinde yapılan karşılama mitingine katılarak,
Ahmet Yıldırım, Ayhan Çelik, Ercan 'yasadışı slogan' atıkları ve döviz taşıdıkları gerekçesiyle 5 kişi hakkında Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından
Kaya, Mesut Aran ve Ġrfan Yalay
soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan DTP üyeleri Ahmet Yıldırım,
Ayhan Çelik, Ercan Kaya, Mesut Aran ve İrfan Yalay'ın ifadeleri alındı.
DTP Tunceli Belediye Başkan Adayı Edibe Şahin için 7 Şubat 2009 tarihinde yapılan karşılama mitingine katılarak,
Ahmet Yıldırım, Ayhan Çelik, Ercan
"yasadışı slogan" atıkları ve döviz taşıdıkları gerekçesiyle DTP üyeleri Ahmet Yıldırım, Ayhan Çelik, Ercan Kaya,
Kaya, Mesut Aran ve Ġrfan Yalay
Mesut Aran ve İrfan Yalay hakkında Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
DTP Siverek İlçe Örgütü tarafından partilerine yönelik baskı ve tutuklamaları protesto etmek için 9 Ekim günü yapıla
Ali Sönmez, Salih Yıldız,
bir günlük açlık grevi sonrası Siverek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında
Abdulkmelik Karac, Memet
savcılığa ifade veren DTP'lilerden Ali Sönmez, Salih Yıldız, Abdulkmelik Karac, Memet Özbadem, Feyzi Gözyuman,
Özbadem, Feyzi Gözyuman, Ali
Ali Solak ve Halil İlin tutuklanma talebiyle Siverek Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Örgüt propagandası yapmak"
Solak ve Halil Ġlin
iddiası ile mahkemede yargılanan ve aralarında ilçe başkanın da bulunduğu 7 DTP'li, 5271 sayılı CMK'nın 109.
maddesi uyarınca ayrı ayrı olmak üzere, on gün içinde ödenmek koşulu ile 7 bin TL adli kefaletle serbest bırakıldı.
DTP Diyarbakır eski İl Başkanı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek hakkında, 29 Mart yerel
Ali ġimĢek
seçimleri dolayısıyla Ergani'de 25 Mart günü yapılan mitingde Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında ifade veren Şimşek, yaptığı Kürtçe konuşmayı savunarak, bunun suç olmadığını ifade etti.
Abdullah ġevket Arslan
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Aydın Budak ve Ahmet DalmıĢ

12

Aydın Yaprak

13

Ayhan Erkmen, Veli Mükyen ve
Cemal CoĢkun

14

Ayla Akat Ata, Ġbrahim Binici,
Gültan KıĢanak ve 55 kiĢi

15

Aynur Gengiz

16

Aysel Tuğluk

17

Baki Yıldırım ve Necmettin Tosun

18

BarıĢ Gruplarının Diyarbakır'da
KarĢılanması

19

BarıĢ Gruplarının Habur'da
KarĢılanması
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SoruĢturma Gerekçesi
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre'de "Eğer Sayın Öcalan demek suç ise, ben de Sayın Abdullah Öcalan diyerek bu
suçu işliyorum ve kendimi ihbar ediyorum" kampanyası kapsamında, 19 Ağustos 2008'de Cumhuriyet Savcılığı'na
kendini ihbar eden 3 bin kişiden DTP'nin Cizre Belediye Başkan Adayı Aydın Budak ve Cizre Belediye Başkanvekili
Ahmet Dalmış hakkında soruşturma başlattı.
Siirt ili Baykan İlçesi'ne bağlı Ziyaret Beldesi'nde DTP tarafından 22 Şubat 2009‟da gerçekleşen seçim bürosu
açılışında halka Kürtçe hitap eden DTP Ziyaret Belde Belediye Başkan Adayı Aydın Yaprak hakkında “Seçim
Kanunu"na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Kars‟ın Digor ilçesinde yerel seçimler öncesi 9 Şubat 2009 günü gerçekleştirilen DTP seçim bürosu açılışında Kürtçe
konuşma yapan DTP‟li Dağpınar Belediye Başkanı Ayhan Erkmen, DTP Kars İl Başkanı Veli Mükyen ve DTP Genel
Merkez yöneticisi Cemal Coşkun hakkında Digor Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmayı
yürüten Cumhuriyet Savcısı Ömer Tütüncü, 25 Mayıs 2009 tarihinde verdiği kararında “Her ne kadar kanun içeriğinde
Türkçe‟den başka dil ve yazı kullanılması yasaklanmış ise de TRT ŞEŞ adı altında Kürtçe diliyle yayın hayatına
başlandığı gibi medya organlarında da görüldüğü üzere devletin yönetici ve bürokratları Kürt ırkına mensup Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları ile görüşmeleri sırasında Kürtçe diliyle hitap ettikleri gerçeği karşısında artık bu iki kanunun
„Türkçe‟den başka dil kullanılması yasaktır‟ hükmünü taşıyan maddelerinin hükümsüz kaldığı ve uygulama olanağının
bulunmadığı kabulü gerekmekle, şüpheliler hakkında CMK 172 ve 173 maddeleri gereğince kovuşturmaya yer
olmadığına...” değerlendirmesinde bulundu.
TUHAD FED tarafından 4 Nisan 2009‟da Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'nde (Amara) düzenlenen
“Güneşe yolculuk” adlı yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle, DTP'li Milletvekilleri, Ayla Akat Ata, İbrahim Binici ve Gültan
Kışanak'ın da aralarında bulunduğu 58 kişi hakkında Birecik Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Gösteri ve yürüyüş
kanunlarına muhalefet” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Savcısı Faruk Geyik, DTP Konya İl Yöneticisi Aynur Gengiz hakkında 14 Nisan 2009 tarihinde
DTP'ye yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonu protesto için il teşkilatı binasına pankart asılması
nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda suç vasfının bulunmadığına karar verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Eylül'de DTP'nin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır'da düzenlediği
''onurlu bir barışa evet'' mitingi öncesinde Sümer Park'ta kurulan ''Barış Çadırı''nda gazetecilere ''Demokratik Açılım''
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında "Demokratik süreç tıkanırsa,
Kürtler ayrılmayı bile tartışmaya başlayabilir" sözleri nedeniyle inceleme başlattı.
Elazığ'da 2009 Newroz kutlamasında "Güney Afrika halkı Mandela'sız özgürleşmediyse Kürt halkı da Öcalan'sız
özgürleşmeyecektir" diyen DTP Elazığ İl Başkanı Baki Yıldırım ile Öcalan'ın resminin bulunduğu gazeteyi havaya
kaldırarak zafer işareti yapan il yöneticisi Necmettin Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandil ve Maxmur'dan gelen 34 kişilik barış gruplarının Batıkent Meydanı'nda
yapılan karşılama töreni nedeniyle soruşturma başlattı. Savcılık, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden istenen görüntü
dökümü çözümlerini alırken, görüntülerde suç unsuru tespit edilmesi halinde dava açılacağı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandil ve Maxmur'dan gelen 34 kişilik barış gruplarının Habur Sınır Kapısı'ndaki
karşılanmalarına ilişkin Kasım ayı başında soruşturma başlattı. Yetkisizlik kararı veren Başsavcılık, olay yerinin Şırnak
ili sınırları içerisinde olması ve bölgeyle ilgili konulara CMK'nın 250. maddesiyle görevli ve yetkili Diyarbakır
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Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin bakması nedeniyle soruşturma dosyasını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na
gönderdi.
DTP'nin Van Belediye Başkan Adayı Bekir Kaya hakkında, 28 Ocak 2009 tarihinde Van'a gelirken üzerinde “W” harfi
Bekir Kaya
kullanılarak “DTP WAN” yazılı pankart bulunan otobüsle geldiği için soruşturma başlatıldı.
14 Mart 2009‟da Muğla‟nın Bodrum İlçesi‟nin Turgutreis Beldesi‟nde, DTP‟nin seçim bürosuna molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırıyı protesto eden Yeşiller Partisi eş sözcüsü Bilge Contepe, DTP Bodrum İlçesi Başkanı Emin
Bilge Contepe, Emin Çağan ve
Çağan ve DTP Parti Meclisi üyesi Hasan Vural hakkında “seçim propagandasında Türkçe dışında bir dil kullandıkları”
Hasan Vural
gerekçesiyle 3 Nisan 2009‟da soruşturma açıldı. Contepe, o günkü konuşmasında Kürtçe olarak „merhaba‟ dediğini ve
soruşturma açılmasına anlam veremediğini belirtti.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı 2008 Ekim ayında "Sayın Öcalan demek suç ise, ben bu suçu işliyorum" şeklindeki
Birecik'te 47 kiĢi
dilekçeleri Cumhuriyet Savcılığı'na veren ve aralarında DTP'li yöneticilerin de bulunduğu 47 kişi hakkında "suç ve
suçluyu övdükleri" iddiasıyla soruşturma açtı.
Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu hakkında, 27 Mart 2009 tarihinde ilçede düzenlenen seçim mitinginde
Cemile Eminoğlu
Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Eminoğlu, 20 Temmuz günü Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na
ifade verdi.
DTP Kurtalan İlçe Örgütü'nün 13 Haziran 2009'da yapılan 2. Olağanüstü Kongresi'nde salona asılan "Kongreya DTP'e
Davut Esmer, Arif Yılmaz, Hasan
a Mısırce a 2. min derasayi re hun bı xer hatın (DTP Kurtalan 2. olağanüstü kongresine hoş geldiniz)" ve "Welatiyen
Polat, Sinem AteĢ, Esmer Baran,
Azad, Bajaren Azad (Özgür Yurttaşla Özgür Kentler)" yazılı Kürtçe pankartlar nedeniyle DTP Kurtalan Eski ilçe
Abdussamet Tadik ve Selahattin
Başkanı Davut Esmer, ilçe yöneticileri Arif Yılmaz, Hasan Polat, Sinem Ateş, Esmer Baran, Abdussamet Tadik ve
Asma
Selahattin Asma hakkında Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet etikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, http://www.tempo24.com.tr adlı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Doğan
Doğan Akın, Murat Köksal, Metin
Akın, Tüzel Kişi Temsilcisi Murat Köksal, Yazı İşleri Müdürleri Metin Yener ve Mustafa Bakacak hakkında, Cumhuriyet
Yener ve Mustafa Bakacak
Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay‟a ait olduğu ileri sürülen günlükleri yayınlayarak “Ergenekon Davası‟nın gizliliğini ihlal
ettikleri” gerekçesiyle TCK‟nın 285. maddesi uyarınca soruşturma açtı.
Midyat Cumhuriyet Savcılığı, 14 Nisan 2009 tarihinde DTP'ye yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen
DTP Midyat Ġlçe Yöneticileri
operasyonu protesto için ilçe teşkilatı binasına pankart asılması nedeniyle DTP Midyat İlçe yöneticilerine “Kabahatler
Kanunu” gerekçe gösterilerek 145 TL para cezası verdi.
Diyarbakır ili Silvan İlçesinde 3 Ağustos 2007 tarihinde yapılan bir cenaze töreninde “slogan attıkları” ve “2911 Sayılı
EĢref Mamedoğlu, Fikret Kaya ve
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri” iddiasıyla DTP İlçe Başkanı Eşref Mamedoğlu ve Silvan
73 kiĢi
Belediye Başkanı Fikret Kaya'nın da aralarında bulunduğu 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır ili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ekim 2008 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik
EĢref Mamedoğlu, Leyla Sezgin,
uygulamaları protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasında "Sayın Öcalan" denilerek "örgüt propagandası"
Mevlüde Diker, Asiye ġimĢek, Raife yapıldığı ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla DTP İlçe Başkanı
Ġnatçı ve Remzi Tekçi
Eşref Mamedoğlu ile DTP üyeleri Leyla Sezgin, Mevlüde Diker, Asiye Şimşek, Raife İnatçı ve Remzi Tekçi hakkında
soruşturma başlattı.
Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, 2007 yılı genel seçimlerinde yaptığı konuşmada "örgüt propagandası
Fadıl Bedirhanoğlu
yaptığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 14 Temmuz günü savcılığa ifade verdi.
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30

Fadıl Bedirhanoğlu

31

Farqin

32

Fikret Kaya

33

Fikri Örenç, Selim Sadak ve Selim
Özalp

34

Garip Kandemir, Süleyman Bakır,
Methi Sözer, Mustafa Kurt,
Nizamettin Fidan, Ahmet GüneĢ ve
Zeynep Çerçel

35

Gaziantep'te 40 kiĢi

36

Gökçe Otlu

37

Halil Savda

38

Harran Üniversitesi'nde öğrenim
gören 59 öğrenci

39

Hatip Dicle
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SoruĢturma Gerekçesi
Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, Hakkari‟de 21 Mart‟ta yapılan Newroz kutlaması ve 29 Mart yerel
seçimleri öncesinde Kıran Mahallesi‟nde düzenlenen bir şölende yaptığı Kürtçe konuşmalar ile “Siyasi Partiler
Kanunu‟na muhalefet etmek” ve “Örgüt propagandası” yapmak iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 5 Kasım
günü savcılığa giderek ifade verdi.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye gelen Kandil ve Maxmur Barış ve Demokratik Çözüm
Grupları'na Diyarbakır Batıkent Meydanı'nda yapılan karşılama mitinginde sunuculuk yapan Kürt sanatçı Farqin'e "Hoş
geldiniz gönüllerin ve barışın elçileri" şeklindeki sözlerinden dolayı Kasım ayında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Fikret Kaya hakkında, "Abdullah Öcalan'a Sayın demek suçsa ben de bu suçu
işliyorum" imza kampanyasına katılarak ve 22-24 Ağustos 2008 tarihleri arasında Silvan'da düzenlenen 1. Kadın
Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı Kürtçe konuşmada "suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle Silvan Cumhuriyet
Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı (Comaniyê) Belde Belediye Başkan Adayı Fikri Örenç, Siirt Belediye Başkan
Adayı Selim Sadak ve DTP PM Üyesi Selim Özalp hakkında 22 Şubat 2009 tarihinde beldede gerçekleştirilen seçim
bürosu açılışınında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır ili Bismil Cumhuriyet Savcılığı, DTP Bismil İlçe Örgütü tarafından 2 Ocak 2009 tarihinde yapılan basın
açıklamasına katılan DTP İlçe Başkanı Garip Kandemir, Bismil Kültür Sanat Derneği Başkanı Süleyman Bakır, Methi
Sözer, Mustafa Kurt, Nizamettin Fidan, Ahmet Güneş ve Zeynep Çerçel hakkında soruşturma başlattı.
Gaziantep'te "Sayın Öcalan" içerikli dilekçeleriyle kendilerini ihbar eden 40 kişi, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
talimatı üzerine 31 Mart günü Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İHD Ankara Şubesi Başkanı Gökçe Otlu hakkında, 25 Nisan 2009‟da Yüksel
Caddesi‟ne yapılan basın açıklamasında kayıp çocuklara ait dosyaların Ergenekon Davası kapsamına alınmasını
istediği için TCK‟nın 301. maddesi uyarınca cezalandırılması için Adalet Bakanlığı‟na başvurdu.
İstanbul Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, “savaskarsitlari.org” internet sitesi hakkında sitede 25 Temmuz 2007 tarihinde
yayınlanan “Ağar: İddialar ve Ötesi” başlıklı yazıyı gerekçe göstererk “hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Beyoğlu Savcılığı'nda ifade veren www.savaskarsitlari.org internet sitesinin sorumlusu Halil
Savda, 'hakaret' suçlamasını kabul etmeyerek, 'Sitemizde bugüne kadar Susurluk gibi çete olaylarına bir bütün olarak
yer verdik. Web sitemizi incelendiğinde Susurluk'a ilişkin bir dizi haber, yorum ve doküman bulursunuz.
Okuyucularımızın haber alma hakkına saygı gösteriyoruz. Haber ve yorumları koyarken bir dizi haber kaynağına
başvuruyoruz ve farklı çevrelerin yorumlarına özen gösteriyoruz' dedi.
DTP'nin 29 Mart yerel seçimleri için 13 Mart'ta Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge katılan Harran Üniversitesi öğrencisi
59 kişi hakkında "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında öğrenciler
Ekim ayında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandil ve Mahmur'dan gelen barış gruplarının Diyarbakır'daki karşılamasıyla ilgili
Emniyet Müdürlüğü'nden istenen görüntü dökümü çözümlerindeki incelemesi sonrası, karşılama mitinginde konuşan
DEP eski Milletvekili Hatip Dicle'nin ifadesini aldı. Avukatı Feride Laçin ile savcılıkta ifade veren Dicle, karşılama
mitinginde konuşma yaptığını belirterek, suç işleme kastı bulunmadığını belirtti. Dicle, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve
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40

Hayde Özalp, Yemlihan Erdem,
Süleyman Bakır, Emine Özer ve
Bahri Erdem

41

Hifzullah Kansu

42

Hülya AvĢar ve Devrim Sevimay

43

Ġhsan Arslan

44

Ġzmir'de 3 öğrenci

45

Kader Akkaya

46

Kamil Acar

47

Kazım Ö. ve Dure Ö.

48

Kemal GöktaĢ
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SoruĢturma Gerekçesi
Mezopotamya Sosyal Formu'nun düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı da ifade verdi.
Bismil Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü
nedeniyle 15 Şubat'ta yapılan protesto yürüyüşünde “yasadışı slogan atıldığı” ve “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş
Kanunu'na muhalefet edildiği” gerekçesiyle dönemin DTP İlçe Başkanı Hayde Özalp, DTP Yöneticisi Yemlihan Erdem,
Bismil Kültür Sanat Derneği Başkanı Süleyman Bakır, İl Genel Meclis Üyesi Emine Özer ve Belediye Meclis Üyesi
Bahri Erdem hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu kişiler, Mayıs ayında Bismil Emniyet
Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.
Hakkâri‟de Barış Anneleri İnisiyatifi tarafından askeri operasyonların son bulması ve PKK‟nin ilan ettiği eylemsizlik
kararına cevap verilmesi için kurulan “Barış Çadırı”nda bir konuşma yapan Hakkâri DTP İl Başkanı Hifzullah Kansu
hakkında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kansu, 1 Eylül günü soruşturma kapsamında
Hakkari Cumhuriyet savcılığına ifade verdi.
Milliyet Gazetesi yazarı Devrim Sevimay‟ın Hülya Avşar‟la “demokratik açılım” sürecine ilişkin yaptığı ve 24–25
Ağustos 2009‟da Milliyet Gazetesi‟nde yayınlanan röportajla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül
2009‟da, Hülya Avşar ve Devrim Sevimay hakkında “halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettikleri” gerekçesiyle TCK
216. maddesi uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma 3 Ekim 2009‟da takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Diyarbakır‟da bir televizyon programında
“Kürt sorununu çözmek isteyen hiç kimse DTP‟yi, PKK‟yi ve Abdullah Öcalan‟ı görmezden gelemez ve yok sayamaz”
ifadesini kullanan AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan hakkında “yasadışı örgütü propagandası yaptığı”
suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca inceleme başlattı. Başsavcılık, Arslan‟ın dokunulmazlığının kaldırılması
için hazırlayacağı fezlekeyi Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı‟na sunacak.
23 Temmuz günü İzmir Konak Meydanı'ndaki belediye binası önünde öğrenim harcı zamlarını protesto eden
öğrencilerin arasından 3 öğrencinin belediye binasının çatısına çıkıp “Harçlara hayır” yazan bir pankart açmaları
sonrası zabıta memurları pankartı toplayıp üç öğrenciye Kabahatlar Yasası gereği 200'er TL ceza kesti.
Muş'un Bulanık İlçesi'nde, 2 Temmuz günü Barış Anneleri İnisiyatifi ve MEYA-DER tarafından “bölgede artan askeri
operasyonların son bulması ve KCK'nin çatışmasızlık kararına cevap verilmesi için 'Silahlar sussun taraflar konuşsun'
sloganı ile kurulan” Barış Çadırı‟nın açılışında basın açıklamasını okuyan Kader Akkaya hakkında soruşturma açıldı.
Akkaya 3 Temmuz günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak ifadesi alındı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 2008 yılında, "Sayın Öcalan" yazılı 4 bin dilekçeyi Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek
üzere ilçe postanesine göndererek kendini ihbar eden Silopi Belediye Personel Şefi Kamil Acar hakkında, "Sayın
Abdullah Öcalan" imza kampanyası kapsamında açıklama yaptığı için soruşturma başlatıldı. Acar, 20 Kasım günü İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nin desteğiyle evlerinin bir odasını sınıfa çevirerek 1 yıl boyunca 10 çocuğa Kürtçe ders
veren Mamoste Medya Ö. (10) adlı çocuğun anne ve babası Kazım Ö. ve Dure Ö. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet
Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Vatan Gazetesi muhabiri Kemal Göktaş hakkında, "Hrant Dink Cinayeti-Medya, Yargı, Devlet" kitabı nedeniyle
soruşturma açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in suç duyurusunda
bulunması üzerine hakkında soruşturma açılan Göktaş, Savcı İsmail Onaran'a 9 Eylül günü ifade verdi. Akyürek
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49

Leyla Zana

50

Leyla Zana

51

Mehmet Melih Oktay ve 10 kiĢi
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gazeteciyi, muhatabı olmadığını ifade ettiği Dink Davası'nı "etkilemeye teşebbüs etmek" ile suçluyor. Ancak avukatı
Nurullah Albayrak, 20 Haziran 2009 tarihli dilekçesinde, "gizli olan ve konunun tarafı olmasına rağmen Başbakanlık
Teftiş Kurulu Raporu örneğinin müvekiline dahi verilmediğini" iddia ediyor.Albayrak, alıntılar yapılarak kitabın 147.
sayfasında Akyürek'ten bahsedildikten sonra, "Akyürek'in TBMM İnsan Hakları Hrant Dink Cinayeti Alt Komisyonu'na
verdiği ifadede Tuncel'i savunmasıyla birleştirildiğinde soru işaretleri çoğalıyor" ifadesiyle müvekkilin zan altında
bırakıldığını ileri sürüyor. Ayrıca, Akyürek'in raporlara rağmen Tuncel'i koruduğu (s.218 ve 219), hükümetin cinayet
sonrası "devlet içindeki çetelerin rolünü açığa çıkaracak siyasi kararlılığı göstermediği" (s.289), Akyürek'in Dink'in
korunması için "kılını bile kıpırdamadığı"na (s.302) da yer verilmesi de suçlama konusu.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakkında Diyarbakır'da Newroz Bayramı'nın
kutlandığı 21 Mart 2009 tarihindeki konuşmasında "Kürtler, PKK, KDP ve YNK'ya sempati duyuyor" şeklinde açıklama
yaparak "PKK örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtı. Zana, 13 Temmuz günü Cumhuriyet
Savcılığı'na ifade verdi.
Leyla Zana hakkında, kapatılan DTP'nin 22 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimler öncesinde Diyarbakır ve
Bingöl'de düzenlenen mitinglerinde siyasi yasaklı olmasına rağmen DTP Parti Meclis Üyesi olarak konuşma yaptığı
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Zana, 24 Aralık günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma
çerçevesinde ifade verdi.
16 Mart günü DTP tarafından Eruh'ta yapılan miting sonrası, aralarında DTP Eruh Belediye Başkan adayı Mehmet
Melih Oktay'ın da bulunduğu 11 kişi hakkında Eruh Savcılığı tarafından "yasadışı slogan" attıkları ve Seçim Kanuna
muhalefet ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Siirt ili Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 2009 tarihinde yapılan 1. Eruh - Çırav Doğa, Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne
alan ve Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Mehmet Zeki Akan hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt
Propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, TUHAD-FED tarafından 4 Nisan 2008'de organize edilen "Amara Yürüyüşü"ne
katılarak "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Kurtalan eski Belediye Başkanı Murat Ceylan hakkında
soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında 6 Şubat günü ifade veren Ceylan, "Amara Yürüyüşü"nün olduğu dönemde
geçirdiği trafik kazasından dolayı tedavi gördüğünü ve yürüyüşe katılamadığını belirtti.
DTP'li Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz hakkında, 28 Mart yerel seçimlerine ilişkin mitinglerde yaptığı Kürtçe
konuşma nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yılmaz, Haziran ayında
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi.
DTP'li Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz hakkında, hakkında seçim çalışmaları kapsamında 16 Mart 2009‟da
Siirt'te düzenlenen ve DTP Eşbaşkanı Emine Ayna ile DTP'li milletvekillerinin katıldığı mitingde “yasadışı slogan attığı”
iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yılmaz soruşturma kapsamında Mayıs ayında Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı'na
giderek ifade verdi.
DTP'li Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, DTP Kurtalan 2. Olağan Kongresi'nde Kürtçe konuştuğu, 2009
Newroz kutlamalarında "Kürdistan" kelimesini kullandığı için hakkında "örgüt propagandası" yaptığı, Kurtalan
Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nin açılışından dolayı "Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet ettiği” ve aynı açılışta
seslendirilen şarkılarla "örgüt propagandası" yapıldığı gerekçesiyle 4 ayrı soruşturma açıldı. Yılmaz, açılan
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soruşturmalar kapsamında 21 Temmuz günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı'na ifade
verdi.
29 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında yaptığı Kürtçe konuşmadan dolayı hakkında soruşturma açılan Batman
Belediye Başkanı Nejdet Atalay, 30 Haziran günü Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi.
Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Siirt'in Baykan İlçesi ile Ziyaret nahiyesinde 29 Mart yerel seçimlerinde
yaptığı Kürtçe konuşmadan dolayı Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattığı iki ayrı soruşturma
kapsamında 20 Ağustos günü Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 29 Mart Yerel Seçimleri öncesi Gün Tv'de 15
dakikalık bir programa katılarak Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Baydemir, 298 Sayılı Seçim
Yasası ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında 26 Mayıs günü
ifade verdi. Gün Tv'nin de seçimler öncesi 12 gün kapanmasına yol açan program ile ilgili savcılığa ifade veren
Baydemir, yaptığı Kürtçe konuşmayı savunarak, hem belediye başkanı olarak hem de bir siyasetçi olarak mensup
olduğu kültürün dili olan ve Türkiye'nin zenginliği olan Kürtçeyi yaşamın her alanında kullandığını belirtti. Baydemir'in
avukatı Muharrem Erbey de, Seçim Yasası ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 81'inci maddesinin günün
koşullarına cevap vermediğini belirterek, 'Müvekkilimin konuşma yaptığı dönemde Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da
seçim mitingi düzenlemiş ve bu miting TRT 6'dan canlı olarak Kürtçe çeviri ile Türkçe alt yazısız verilmişti. Başbakan
hakkında 298 Sayılı Seçim mevzuatına uymadığı gerekçesi ile dava ve soruşturma açılmadı. Müvekkilim Kürtçe
konuşarak kendi seçmenlerine duygularını düşüncelerini aktarmıştır. Suç işleme kastı yoktur' dedi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in DTP'nin 6 Ocak
2009‟da Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği Özgür Seçim Platformu'nda yaptığı konuşmasının
çözümünü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzere inceleme başlatan Savcılık, Baydemir'in
toplantıda yaptığı konuşmadaki "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözleriyle ilgili
soruşturma başlattı.
BDP ve İHD Diyarbakır Şubesi‟ne Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın talimatıyla polis ekiplerinin 24 Aralık
2009‟da düzenlediği operasyonu düzenlediği basın toplantısıyla eleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir hakkında 28 Aralık 2009‟da TCK‟nın 301. maddesinden soruşturma başlatıldı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın gerekçesi olarak Osman Baydemir‟in yaptığı açıklamada kullandığı“ ve bir kez
daha hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var, bizi şahin ve güvercin diye ayırmayın. Hassiktir diyorum hassiktir”
ifadesi gösterildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 13 Nisan 2009'da DTP'ye yönelik başlatılan operasyona
tepki göstermek için yapılan basın açıklaması ve DTP'nin 1 Eylül 2009'de düzenlediği ''Onurlu Bir Barışa Evet
Mitingi''nde yaptığı iki ayrı konuşmada "gerilla" kelimesi kullandığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 29 Mart
yerel seçimleri dolayısıyla DTP'nin seçim mitingleri kapsamında 25 Mart günü Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde yaptığı
Kürtçe konuşmadan dolayı soruşturma başlattı. Baydemir, 11 Haziran günü soruşturma kapsamında ifade verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 29 Mart
yerel seçimleri dolayısıyla DTP'nin seçim mitingleri kapsamında 26 Mart günü Ağrı'da yaptığı Kürtçe konuşmadan
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dolayı soruşturma başlattı. Baydemir, 11 Haziran günü soruşturma kapsamında ifade verdi.
Mart ayı başında Gün TV'nin televizyon programında Kürtçe konuştukları gerekçeiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Selim Kurbanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Şemdinli Sabri Özel Lisesinde okuyan Berivan Özcaner, Aram Demir, Ecevit Gündoğan ve Ceylan Karakoç isimli
öğrenciler hakkında 2008 yılında yapılan sınavda sorulan bir soruya verdikleri cevapta 'örgüt propagandası' yaptıkları
gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Milli Güvenlik dersine giren yüzbaşının yaptırdığı testte
sorduğu “Terör örgütünün asıl amacı nedir?” sorusuna öğrencilerden, Aram Demir'in, “PKK bir kere terör örgütü
değildir. Asıl terör devlettir. Şemdinli olayını unutma” şeklinde cevap vermesi, Berivan Özcaner ve Ecevit Gündoğan
isimli öğrencilerin, “PKK terör örgütü” ibaresinden terör ibaresini kurşun kalemle karaladıkları, Ceylan Karakoç'un ise
“PKK terör örgütünün asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?” şeklindeki sorunun cevap kısmındaki (C) şıkkında yer
alan “Türkiye'de sözde Birleşik Demokratik Kürdistan'ı kurmak” cümlesinde bulunan “sözde” kelimesini karalayarak
cevabı “Türkiye'de Demokratik Birleşik Kürdistan'ı kurmak” şeklinde değiştirmesi üzerine, yüzbaşı öğrenciler hakkında
suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Çetin Akkaya
tarafından soruşturma başlatıldı. Savcı Akaya, soruşturmada suç unsurlarının oluşmadığına dikkat çekerek, takipsizlik
kararı verdi. (DİHA-22.06.09)
1915‟te meydana gelen olaylara ilişkin başlatılan ve http://www.ozurdiliyoruz.com adlı web adresinden devam eden
kampanyayı düzenleyenler hakkında “Türk millerini alenen aşağıladıkları” suçlamasıyla TCK‟nın 301. maddesi
uyarınca başlatılan ve 26 Ocak 2009‟da takipsizlik kararıyla sonuçlanan soruşturmaya Sincan 1. Ağır Ceza
Mahkemesi‟ne itirazda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kampanyası ile ilgili soruşturmada kovuşturmaya
yer olmadığına karar vererek kampanyayla ilgili TCK‟nın 301. maddesinden dava açılması istemini reddetmesini
“demokratik toplumlarda karşıt fikirlerin de düşünce özgürlüğü çerçevesinde koruma altında olduğu” gerekçesine
dayandırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın bu kararına karşı, 2 Mart 2009‟da Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi,
yapılan itirazı kabul ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.
DTP Bulanık İlçe Başkanı Rahmi Çelik hakkında katıldığı çeşitli basın açıklamalarında yaptığı konuşmalardan dolayı
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 ayrı soruşturma açıldı. Soruşturmalar nedeniyle Çelik, 14 Haziran günü İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne 7 kez ifade verdi. Soruşturmaların birinde savcı, 16 Mart'ta yapılan Halepçe Katliamı'nı protesto
yürüyüşünde DTP İlçe yöneticisinin megafonla kitleye yönelik yaptığı “Yolu trafiğe kapatmayın” şeklindeki uyarısı,
“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” sayıldı. Savcılık, “Megafonla uyarı yapılmışsa,
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edilmiştir' değerlendirmesinde bulundu.
Van DTP Özalp eski İlçe Başkanı Recep Ceylancı hakkında, 25 Eylül 2008 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a
yönelik "tecrit"i kınamak amacıyla düzenlediği basın açıklamasında "Sayın Öcalan" dediği için hakkında soruşturma
başlatıldı.
Van DTP Özalp eski İlçe Başkanı Recep Ceylancı hakkında, belediyenin yapmış olduğu parkın açılış töreninde yaptığı
konuşma nedeniyle Eylül ayında soruşturma açıldı.
Erzurum‟un Karayazı ilçesinde 26 Mart günü DTP Karayazı İlçe Örgütü'nün Karayazı Belediye Binası önünde
gerçekleştirdiği seçim mitinginde Kürt dengbêjlerden Şakiro'un "Dilê min bi kul e" şiirini okuyan DTP Yöneticisi Hüsnü
Gül hakkında soruşturma açıldı. Karayazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gül'ün
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savcılık talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.
Şırnak ili İdil ilçesinde "Eğer Sayın Öcalan demek suç ise, ben bu suçu işliyorum" yazılı dilekçelerle kendilerini 29
Ağustos 2008'de İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar eden 682 kişi arasında bulunan İdil Belediye Başkanı Resul
Sadak, DTP İlçe Başkanı Sait Çatak, BDP İlçe Başkanı Yusuf Vesek ve eski DTP İlçe Başkanı Faik Kaplan hakkında
İdil Cumhuriyet Savcılığı "örgüt üyesi olmak" ve "propaganda yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Siirt Barosu avukatlarından Roja Aslan Demir hakkında, Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Abdurrahman Gök'ün
tutukluluk haline itiraz etmek için yazdığı dilekçede geçen "Newroz" kelimesindeki "W" harfi nedeniyle soruşturma
açıldı. Böyle bir soruşturmada savunma yapmayacağını belirten Demir, "Eğer 'W' suçsa, “Show Tv”, “fox Tv” ve
hükümetin açtığı TRT 6 da aynı suçu işliyor" dedi. Soruşturma kapsamında Roja Arslan Demir, 9 Ekim günü Savcılıkta
ifade verdi.
Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde 2 Mart 2009 tarihinde yapılan mitingde Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle
hakkında DTP Belediye Başkan adayı Ruken Yetişkin hakkında soruşturma açıldı. Yetişkin, 27 Mart günü savcılığa
ifade verdi.
Tunceli'nin Hozat İlçesi kırsalında 2007 yılında çıkan çatışmada 10 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren HPG'li Emir
İbrahim'in 18 Haziran 2009‟da Yüksekova'da yapılan ve 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde açılan pankart ve
atılan sloganlar nedeniyle aralarında Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Esendere Belediye Başkanı Hurşit
Tekin ile DTP Yüksekova İlçe Başkanı Nazif Ataman'ın da bulunduğu 15 kişi hakkında soruşturma açıldı. Haklarında
soruşturma açılanlar gruplar halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, ifade verdi. (DİHA-20.06.09)
22 Ağustos günü İstanbul‟da, Galatasaray Lisesi önünde Cumartesi Anneleri'nin başlattığı oturuma eyleminin 230.
haftasında yapılan basın açıklamasında “Kürt sorunun barışçıl çözümü için Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ı
muhatap alınmasını istiyorum” diyen Barış Annesi Saadet Çaçan'ın hakkında soruşturma açılacağı gerekçesiyle kimlik
fotokopisi alındı.
BDP Şırnak İl Başkanı Sekvan Aytuğ hakkında, 17 Aralık 2009 tarihinde BDP İl binasının açılış töreninde yaptığı
konuşmada "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Siirt Cumhuriyet Savcılığı, DTP PM Üyesi Selim Özalp, DTP Siirt İl Başkanı Abdurrahman Taşçı ve DTP'li Kurtalan
Belediye Başkanı Necat Yılmaz hakkında DTP Siirt Merkez İlçe Kongresi'nde Kürtçe konuşma yaparak Siyasi Partiler
Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade vermek için Siirt Emniyet
Müdürlüğü'ne çağrılan Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, 18 Haziran günü ifade vermek için gittiği Emniyet'te
durumu protesto etmek amacıyla susma hakkını kullandı.
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve DTP İl Başkanı Abdurrahman Taşçı hakkında, 18-25 Şubat tarihlerinde Siirt'in
Güres Caddesi ve Eruh'ta seçim bürosu açılışında Kürtçe konuştukları için soruşturma açıldı. Sadak ve Taşçı, açılan
soruşturmalar nedeniyle 14 Nisan günü Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.
Siirt‟te "Amara Yürüyüşü"nde jandarmanın müdahalesi sırasında yaşamını yitiren Mustafa Dağ ve Mahsum
Karaoğlan'a ilişkin 6 Nisan 2009‟da basın açıklaması yapan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, DTP İl Başkanı
Abdurrahman Taşçı ve DTP'li yönetici Mehmet Ata İnan hakkında "suç ve suçluyu övdükleri" gerekçesiyle soruşturma
açıldı.
Şırnak ili Silopi İlçesi'nde "Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de 'Sayın Abdullah Öcalan' diyorum ve bu suçu
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işleyip kendimi ihbar ediyorum" kampanyası çerçevesinde Silopi Savcılığı'na dilekçe veren 4 bin kişiden 17'si 2 Mart
günü Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Diyarbakır ili Silvan 22-24 Ağustos 2008 tarihleri arasında düzenlenen 1. Kadın Kültür ve Sanat Festivali kapsamında
yapılan yürüyüşte "yasadışı slogan" attıkları iddiasıyla, aralarında DTP Silvan ilçe yöneticileri ve belediye
çalışanlarının da bulunduğu 39 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bismil Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen konserde "yasadışı slogan atmak" gerekçesiyle Bismil Kültür
Sanat Derneği yöneticilerinden Süleyman Bakır ve Murat Baran hakkında soruşturma açıldı. Bakır ve Baran 24
Haziran günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak ifade verdi.
DTP Kars İl Başkanı Veli Mükyen ile DTP PM Üyesi Cemal Coşkun hakkında, Kars'ın Digor İlçesi'nde 29 Mart yerel
seçimleri kapsamında yapılan mitingde Kürtçe konuşma yaptıkları için soruşturma başlatıldı. 'Siyasi Partiler Kanunu'na
muhalefet etmek' gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Mükyen Kars Savcılığı'na talimatla ifade verdi.
Van ili Erciş İlçesine bağlı Çelebi bağ Beldesi Belediye Başkanı Veysel Keser hakkında, 29 Mart yerel seçimlerinde
yaptığı bir konuşmada "Sayın Öcalan" dediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Gazintep DTP Nizip İlçe Örgütü'nün 2 Ekim 2008‟'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yapılan uygulamaları
protesto etmek için yaptığı basın açıklamasında "Sayın Öcalan" dediği iddiasıyla DTP Nizip İlçe Başkanı Yusuf Güler
hakkında soruşturma açıldı.

82

Sivan'da 39 kiĢi

83

Süleyman Bakır ve Murat Baran

84

Veli Mükyen ve Cemal CoĢkun

85

Veysel Keser

86

Yusuf Güler

87

Yusuf Kaya, ġehmuz Aydın, Zahide
Ertene, Hayat Ġzgi, Mehmet Emin
Yıldız, ġevket Topkaya, Ġsmet
Akbalık, M. Zeki Ekinci, Hüseyin Öz
ve Hasan Ġla

2009 Ocak ayında DTP Bayraklı ve Buca ilçe binalarının açılışında Kürtçe konuşulduğu gerekçesiyle DTP İzmir İl
Başkanı Yusuf Kaya, İl Yöneticileri Şehmuz Aydın, Zahide Ertene, ve DTP İlçe Yöneticileri Hayat İzgi, Mehmet Emin
Yıldız, Şevket Topkaya, İsmet Akbalık, M. Zeki Ekinci, Hüseyin Öz ve Hasan İla hakkında “Siyasi Partiler Kanunu”na
muhalefet ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı.

88

Zülküf Karatekin

Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin hakkında, Kürtçe "Sersala we pîroz be" yazılı ışıklı mahyalar
ile billboard afişleri nedeniyle Mart ayında soruşturma başlatıldı.
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1

A.C. (14), A.E. (15), M.K.
(15), M.A. (17), R.D. (17)
, M.G. (15) ve H.D. (17)

Yargılandığı
Kanun
Maddesi

TCK 220

Davanın
Açıldığı
Tarih

2008

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

15 Şubat 2008‟de Adana‟da Abdullah Öcalan‟ın yakalanarak Türkiye‟ye teslim
edilmesinin yıldönümünde yapılan gösterilere katılarak “yasadışı slogan attıkları” Sonuçlandı. 7
gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 14 Mart 2008‟de “yasadışı örgüt üyesi kiĢiye 4’er yıl 10’ar
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla tutuklanan ay hapis cezası
A.C. (14), A.E. (15), M.K. (15), M.A. (17), R.D. (17) , M.G. (15) ve H.D.‟nin (17) 16 verildi.
Mart 2009‟da Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında 7
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2

A.E. ve Ġ.S.

TCK 314

2009

3

A.V., Ü.S. ve H.B.

TMY 7/2

2008

4

Abdulkerim Bingöl

TCK 215

2009

5

Abdullah Aydemir

TCK 215

2008

6

Abdullah DemirbaĢ

TMY 7/2

2009
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çocuğa TCK‟nın 220. maddesi uyarınca 7‟şer yıl 8‟er hapis cezası verildi. 14
Nisan 2008‟de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan çocukların cezası
daha sonra 4‟er yıl 10‟ar aya indirildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 18 Ekim 2008‟de Diyarbakır‟a yaptığı ziyareti
protesto etmek için Şırnak‟ta düzenlenen gösterilerde, kolluk güçlerine “taş
attıkları” iddiasıyla A.E. (18) ve İ.S. hakkında dava açıldı. Davanın karar
Sonuçlandı. 2 kiĢi
duruşması 8 Eylül 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.
hakkında beraat
Mahkeme heyeti, “yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” ve
kararı verildi.
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla yargılanan A.E. ve İ.S.‟nin,
kendilerine yöneltilen suçu işlendiğine dair sabit delillerin olmadığını belirterek
beraatlarına karar verdi.
10 Şubat günü Hatay‟ın Dörtyol İlçesi‟nde DTP‟nin ilçe kongresine katılarak
Sonuçlandı. 3
“yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla haklarında “yasadışı örgüt propagandası
kiĢiye 6’Ģar ay
yaptıkları” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca dava açılan A.V. (15),
10’ar gün hapis
Ü.S. (16) ve H.B.‟ye (16) 6 Mayıs 2009‟da günü görülen duruşmada Adana 6.
cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6‟şar ay 10‟ar gün hapis cezası verildi.
BDP Genel Merkez Yöneticisi Abdulkerim Bingöl hakkında, İzmir‟de 2008
Sonuçlandı. 1
Newroz kutlamalarında yaptığı konuşmadan dolayı “Suç ve suçluyu övmek”
kiĢiye 10 ay hapis
gerekçesiyle dava açıldı. Dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı. İzmir Sulh Ceza
cezası verildi.
Mahkemesi Bingöl‟e 10 ay hapis cezası verdi.
DTP PM Üyesi Abdullah Aydemir hakkında, 20 Şubat 2008 tarihinde Hatay'ın
Dörtyol İlçesi'nde DTP İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada PKK Lideri Abdullah
Sonuçlandı. 1
Öcalan'a “Sayın” dediği gerekçesiyle açılan dava 2009 Nisan ayında sonuçlandı.
kiĢiye 10 ay hapis
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mahkeme
cezası verildi.
Heyeti, Aydemir hakkında “Suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla 10 ay hapis cezası
verdi.
DTP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, 2008 yılının Temmuz
ayında Roj TV'de katıldığı bir programda “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
dava açıldı. Davanın duruşması 5 Mayıs 2009 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Sonuçlandı. 1
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Demirbaş'ın “örgüt kiĢiye 2 yıl 6 ay
propagandası yapmak” suçunu işlediğini iddia ederek, cezalandırılmasını istedi. hapis cezası verildi
Demirbaş'ın Avukatı Cihan Aydın, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını kabul ve kamu hakları
etmediklerini belirterek, Demirbaş'ın ne konuştuğunu hatırlamadığını söyledi. kullanmaktan men
Aydın'ın tüm taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Demirbaş'ı 'örgüt edildi.
propagandası yapmak' fiilini düzenleyen Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2.
maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Demirbaş'a verilen cezada
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7

Abdullah DemirbaĢ

TMY 7/2

2009

8

Abdullah DemirbaĢ,
Hüseyin Kaya, Resül
Baran ve Mehmet Ali
Altunkaynak

TCK 257
TCK 222

2009

9

Abdullah Özden, Hakan
Kovalar, Abdulbaki
Yalçın, Ali Çiftçi ve
Mehmet Çiftçi hakkında

TMY 7/2

2009

TMY 7/2

2009

10 Abdurrahman Bakır

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

indirime gitmeyen mahkeme heyeti, cezanın ertelenmesine veya para cezasına
yer olmadığı karar verdi. Demirbaş, ayrıca seçme, seçilme ehliyetinden ve diğer
siyasi ve tüm kamu haklarını kullanmaktan men edildi.
Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, PKK‟li Burhan
Bahtiyar için düzenlenen anmada yaptığı konuşmasında “gerilla annesinin ve
asker annelerinin gözyaşları aynıdır” dediği gerekçesiyle "Örgüt propagandası
yamak" iddiasıyla dava açıldı. Dava 27 Ekim 2009 tarihinde sonuçlandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi`nde görüşen karar duruşmasına tutuksuz
yargılanan Demirbaş katılmazken, avukatı Sertaç Eke hazır bulundu. Savcı,
Sonuçlandı. 1 kiĢi
Demirbaş`ın “özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlere minnet duyuyorum.
hakkında beraat
Herkesin göz rengi ayrı olabilir, ama gerilla annesinin ve asker annelerinin
kararı verildi.
gözyaşları aynıdır” sözlerinin “örgüt propagandası” yaptığını iddia etti. Savcı,
Demirbaş`a 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanık avukatı Eke, iddia
makamının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Eke, savunmasında, sanık
Demirbaş`ın davaya konu konuşmasının benzerinin Başbakan tarafından da
yapıldığı belirterek, Demirbaş`ın beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Demirbaş`ın
beraatına karar verdi.
Diyarbakır‟ın Sur İlçesi‟nin Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile belediye
çalışanları Hüseyin Kaya, Resül Baran ve Mehmet Ali Altunkaynak hakkında,
belediye hizmetlerini Türkçe dışında Kürtçe, Ermenice ve Süryanice verdikleri için
dava açıldı. Davanın 25 Mayıs günü Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde
Devam Ediyor.
görülen duruşmasında savcı, 4 kişinin TCK‟nın 257. maddesi uyarınca “görevlerini
kötüye kullandıkları” gerekçesiyle ve TCK‟nın 222. maddesi uyarınca “Şapka ve
Türk Harfleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle hapis cezası ile
cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 30 Eylül 2009‟a ertelendi.
Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sonuçlarına ve Kürt Dil
Bayramı‟na ilişkin yaptıkları basın açıklaması nedeniyle Abdullah Özden, Hakan
Kovalar, Abdulbaki Yalçın, Ali Çiftçi ve Mehmet Çiftçi hakkında TMY‟nin 7/2.
Sonuçlandı. 5
maddesi uyarınca dava açıldı. Dava, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 3
kiĢiye 5 yıl 6 ay
Ağustos 2009‟da sonuçlandı. Mahkeme, Abdullah Özden, Hakan Kovalar ve
hapis cezası
Abdulbaki Yalçın adlı DTP'lilere 1'er yıl hapis cezası verdi. “Basın açıklamasında
verildi.
zafer işareti ve slogan attıkları” gerekçesiyle Ali Çiftçi ve Mehmet Çiftçi ise 1 yıl 3
ay hapis cezası aldı. Hapis cezası alan 5 kişi, cezanın temyizi için Yargıtay'a
başvuruda bulundu.
DTP Ergani İlçe Başkanı Abdurrahman Bakır hakkında, Aralık 2008'de yaptığı bir Sonuçlandı. 1
konuşmada “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Dava 19 Ağustos kiĢiye 3 yıl hapis
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Abus ve Tevfik Yılmaz
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TMY 7/2

2009

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

13 Adana'da 13 kiĢi

TMY 7/2

2008

14 Adana'da 40 kiĢi

TCK 215

2009

12 Abdurrahman Saran
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2009 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cezası verildi.
duruşmada savunma yapan Bakır, konuşmasında “örgüt propagandası” suçunu
işlemediğini belirterek, beraatını istedi. Savunmanın ardından mahkeme heyeti,
Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 'örgüt propagandası yapmak' fiilini
düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca Bakır'a 3 yıl hapis cezası verdi.
Siirt‟te 23 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlamasını takip ederken gözaltına
alınan ve kutlamadaki gelişmeleri ROJ TV‟ye aktararak “yasadışı örgüt
Sonuçlandı. 3
propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
kiĢiye 10'ar ay
Abdurrahman Gök‟ün de arasında bulunduğu dört kişi hakkında
hapis cezası
tutuklanmalarından 7 ay sonra dava açıldı. Dava 29 Aralık 2009‟da Diyarbakır 4.
verildi. 1 kiĢi
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruşmasında Abdurrahman Gök,
beraat etti.
Ziyamettin Akan ve Cihan Abus TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis
cezasına çarptırılırken, sanıklardan Tevfik Yılmaz‟ın beraat etmesine karar verildi.
Emek Partisi‟nin Aydın İl Başkanı Abdurrahman Saran hakkında, “Kontrgerilla
dağıtılsın” yazılı afiş asarak “Seçim Yasası‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle dava
açıldı. Davanın ilk duruşması 26 Ekim 2009‟da görüldü. Duruşmada söz alan
Abdurrahman Saran, aynı gün BaşbakanErdoğan`ın afişlerinin de asıldığını
belirterek, bunun ifadesindeki kayda geçmesini istedi. Ancak duruşma hakimi bu
talebi reddetti. Duruşmaya tanık olarak katılan Polis Memuru Avni Kont ise i
ifadesinde, EMEP il başkanının afiş astığını görmediğini, ancak “gözlemci” Devam ediyor.
olduğunu öne sürdü. Kont, mahkeme salonunda ise “Abdurrahman Bey`in afiş
yapıştırdığını bizzat gördüm” dedi. Duruşmaya tanık olarak katılan Polis Memuru
Avni Kont ise çelişkili ifadelerde bulundu. İlk ifadesinde EMEP il başkanının afiş
astığını görmediğini, ancak `gözlemci` olduğunu öne süren Kont, mahkeme
salonunda ise "Abdurrahman Bey`in afiş yapıştırdığını bizzat gördüm", dedi.
Duruşma, 9 Aralık 2009 tarihine ertelendi.
TUHAY-DER Adana Şubesi‟nin üyesi 13 kişi hakkında, Abdullah Öcalan‟ın sağlık
Sonuçlandı. 13
koşullarına dikkat çekmek amacıyla 2008 yılının Ocak ayında başlattıkları mektup
kiĢiye 2’Ģer yıl
kampanyası nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
hapis cezası
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca açılan dava 1 Nisan 2009‟da sonuçlandı. Adana
verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan sanıklara 2‟şer yıl hapis cezası verildi.
2008 yılının Mayıs ayında Gaziantep‟te “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise
ben de „Sayın Abdullah Öcalan‟ diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar
ediyorum” ifadesinin yer aldığı dilekçeleri savcılığa veren 77 kişiden 40‟ı hakkında Devam Ediyor.
“suç ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK‟nın 215. ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca Adana 7. Ağır
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2006
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Diğer
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Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı.
Azadîya Welat Gazetesi Yazarı Adil Kurt hakkında, Roj TV‟de yaptığı bir Sonuçlandı. 1
konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır kiĢiye 1 yıl 6 ay
Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 11 Mart 2009‟da sonuçlandı. Kurt, TMY‟nin 7/2. hapis cezası
verildi.
maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1 Mayıs 2006‟da işçi olarak çalıştıkları Irak‟ın Duhok Kenti‟nden Mardin‟de
yaşayan ailelerini ziyarete gelirken Habur Sınır Kapısı‟nda yapılan aramada
bavullarından Kürdistan Özerk Bölgesi‟nin bayrağının bulunduğu tişört ve rozet
Sonuçlandı. 2
bulunan Adil Mutlu ve Mehmet Şerif Özbek tutuklanmış ve “yasadışı örgüt
kiĢiye toplam 6000
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 5‟er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.
TL para cezası
Yargıtay 8. Ceza Dairesi‟nin mahkûmiyet kararını bozmasının ardından Diyarbakır
verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yeniden yapılan yargılamada iki işçiye, “yasadışı
örgüt propagandasını yapmaya teşebbüs ettikleri” iddiasıyla verilen 5‟er ay hapis
cezasının 3000‟er TL para cezasına çevrildi.
Diyarbakır Azadiya Welat Gazetesi Yazarı Adil Zozani hakkında, 10 Aralık 2007
tarihinde Roj TV'de yayınlanan Roj Aktüel programına katılarak "gerilla" ve "şehit"
ifadelerini kullandığı gerekçesiyle "Yasadışı örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla açılan dava 11 Mart 2009 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen duruşmada iddia makamı daha önce sunmuş olduğu
esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Zozani'nin PKK'lilerden "şehit' ve Sonuçlandı. 1
gerilla" olarak söz etmesinin "örgüt propagandası yapmak" olduğunu belirterek, kiĢiye 1 yıl 6 ay
TMK'nın 7/2 maddesi ve TCK'nın 5213 Sayılı Kanunun 53. Maddesi uyarınca bir hapis cezası
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Zozani'nin avukatı verildi.
Servet Özen ise, müvekkilinin söz konusu ifadeleri kullanmasının “örgüt
propagandası” olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Zozani'ye "gerilla" ve "şehit" ifadelerini kullanarak "örgüt
propagandası" yaptığı gerekçesiyle TMK'nın 7/2 maddesi uyarınca bir yıl 6 ay
hapis cezası verdi.
9 Mayıs 2008‟de Hakkâri‟nin Şemdinli İlçesi‟nde bulunan Aktütün Jandarma
Karakolu‟na yapılan ve 17 askerin ölümüyle sonuçlanan baskına ilişkin 14-15-1618-26 ve 28 Ekim 2008‟de Taraf Gazetesi‟nde yapılan haberlerde “Genelkurmay
Sonuçlandı. 1 kiĢi
Başkanlığı‟na ait yasaklanan bilgileri açıkladığı” gerekçesiyle Taraf Gazetesi Yazı
hakkında beraat
İşleri Müdürü Adnan Demir hakkında açılan dava 29 Aralık 2009‟da İstanbul 13.
kararı verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti,
Adnan Demir‟in “suçu işlediğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat etmesine
karar verdi.
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Taraf Gazetesi sahibi Başar Aslan ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir
hakkında, 7 Mayıs 2008‟de Taraf Gazetesi‟nde “Hâkimin Başı F Tipi” başlığıyla
yer alan haberde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi ve 19 Aralık
2000 Cezaevleri Operasyonu‟nun yapıldığı dönemde Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun‟un “yasadışı örgütlere hedef gösterildiği” gerekçesiyle
açılan dava 28 Aralık 2009‟da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı.
Karar duruşmasında, sanıkların avukatı Ergin Cinmen, Ali Suat Ertosun hakkında
internette 38 bin 100 adet haber bulunduğunu ve Ertosun`un kamuoyu tarafından
tanınan bir kişi olduğunu belirtti. Cinmen, bu nedenle terör örgütlerine hedef
göstermek suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu. Cinmen, “Böyle bir suç
terörle mücadele eden ve gerçek olarak kimsenin bilmediği bir kişinin isminin
yayınlanması halinde oluşur. Herkes tarafından tanınan birisi için böyle bir suçun Sonuçlandı. 1
oluşması söz konusu değildir. Kaldı ki yazının içeriğinde de böyle bir suç yoktur. kiĢiye 16 bin 660
Bu hususların göz önünde bulundurulmasını ve müvekkillerimin beratını talep TL para cezası
ediyorum” dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Taraf Gazetesi`nin sahibi verildi. 1 kiĢi
Başar Aslan`ın dava konusu yazıdan dolayı bir sorumluluğu bulunmadığı beraat etti.
gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme, Taraf Gazetesi`nin 7 Mayıs 2008
tarihli nüshasının 1. ve 12. sayfalarında `Hakimin başı F Tipi` başlıklı yazının
yayınlandığını belirtti. Kararda, söz konusu yazıda daha önce Cezaevi veTevkif
Evleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun`un Yargıtayüyesi seçildikten sonra
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluüyeliğine atandığı ifade edildi. Görev yaptığı
dönemde terörle mücadelede görev alan Ali Suat Ertosun`un HSYK`ya
seçilmesiyle ilgili yapılan haberin topluma haber verme kastını aştığını belirten
Mahkeme, Ertosun`un terör örgütlerine açıkça hedef gösterildiğine hükmetti. Bu
nedenle Adnan Demir`in bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar
verildi. Demir`in duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 833 güne
indirerek, Demir`i 16 bin 660 TL para cezası ödemeye mahkum etti.
Taraf Gazetesi‟nin Muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan Demir hakkında “İrticayla Mücadele Eylem Planı”nı haberleştirerek
“devletin askerî teşkilatını alenen aşağıladığı” gerekçesiyle TCK‟nın 301.
maddesinden dava açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Askerî Savcılığı, haberi yapan
muhabir Mehmet Baransu'nun “Gizliliğin ihlali, adli yargılamayı etkilemeye yönelik Devam ediyor.
teşebbüs, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu” işlediğini
belirterek, TCK'nın 301/2 maddesi gereğince yargılanmasını talep etti. Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir'in de “haberin yayımlanmasına izin verdiği”
gerekçesiyle aynı maddelerden yargılanması istendi. Dosyayla ilgili “görevsizlik”
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21 Ağrı’da 66 kiĢi

TMY 7/2

2009

22 Ahmet Dağtekin

TCK 215

2008

23 Ahmet Dağtekin

TCK 215

2005

24 Ahmet Karayay

TCK 318

2009
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kararı veren askerî savcılık, iki klasörden oluşan dosyayı, Kadıköy Cumhuriyet
Savcısı Ömer Faruk Alpsan'a gönderdi. Alpsan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere 12 Ağustos 2009'da düzenlediği fezlekeyi
Ankara'ya gönderdi ve dava açılması için bakanlıktan izin istedi.
Ağrı‟da 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri‟nin sonuçlarına yapılan itiraz sonucunu Sonuçlandı. 10
öğrenmek için toplanan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan kiĢiye toplam 12.5
olaylarda haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “devlet malına yıl hapis cezası
zarar verdikleri” iddiasıyla 66 kişi hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması verildi. 55 kiĢiye 3
2 Ekim 2009‟da görüldü. Ağrı Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde görülen duruşmada kitap okuma cezası
10 kişiye TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 15‟er ay hapis cezası, 55 kişiye TCK‟nın verildi. 1 kiĢi
152. maddesi uyarınca 3 ay kitap okuma cezası verildi. Sanık Mirza Şen ise hakkında beraat
etti.
beraat etti.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dağtekin hakkında, DTP İlçe
Başkanlığı yaptığı 17 Temmuz 2008 tarihinde, "Sayın demek suçsa, ben de Sayın
Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu işleyerek kendimi ihbar ediyorum"
Sonuçlandı. 1
kampanyası çerçevesinde hazırlanan dilekçeleri Ceylanpınar Postanesi'nden
kiĢiye 1 yıl hapis
Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilirken yaptığı konuşmada "Sayın Öcalan" dediği
cezası verildi.
gerekçesiyle açılan dava 2009 Aralık ayında sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti Dağtekin'e bir yıl hapis cezası
verdi.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dağtekin hakkında, DEHAP Urfa
İl Başkanlığı yaptığı dönemde 25 Ocak 2005 tarihinde Karakoyun İş Merkezi
önünde, "Silopi kayıpları" olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra haber
alınamayan HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz'in
akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Öcalan" dediği için açılan dava 2009
Sonuçlandı. 1
Aralık ayında sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
kiĢiye 10 ay hapis
davada Dağtekin'e bir yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra
cezası verildi.
cezada indirime giderek 10 ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi. Mahkeme
heyeti ayrıca Dağtekin hakkında "denetimli serbestlik" kararı vererek, Dağtekin'in
tüm siyasal haklardan yoksun bırakılmasına, bir yıl boyunca kahvehanelere, oyun
salonlarına, bar ve birahanelere, siyasal gösterilere ve mitinglere katılmama
kararı verdi.
10 Ekim 2008‟de Ankara‟da basın açıklaması yaparak vicdani reddini açıklayan
Ahmet Karayay hakkında Ankara Başsavcılığı, TCK‟nın 318. maddesindeki “halkı, Sonuçlandı. 4 kiĢi
askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunmak ve beraat etti.
propaganda yapmak” suçlamasıyla dava açtı. Dava 1 Nisan 2009 tarihinde
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Ankara 1. Sulh Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, vicdani retçi olduğunu
açıklayan ve “Askerlik yapmak vatan borcu olamaz. Zorunlu askerlik despotluktur”
diyen Karayay hakkında açılan davada beraat kararı verdi. Mahkeme, Karayay‟ın
açıklamalarını düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.
22 Temmuz 2007'deki milletvekili seçimleri öncesinde Diyarbakır'ın Ergani
İlçesi‟nde Bin Umut Adayları'nın seçim çalışmaları sırasından “Kürtçe şarkı Sonuçlandı. 2
çaldıkları” gerekçesiyle DTP Ergani eski İlçe Başkanı Ahmet Kınık ve minibüs kiĢiye 6'Ģar ay
şoförü Vahap Sancı hakkında açılan dava Şubat 2009 tarihinde sonuçlandı. hapis ve 450'Ģer
Ergani Sulh Ceza Mahkemesi “Kınık ve Sancı‟nın Kürtçe şarkı çalarak Seçim TL para cezası
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 6'şar ay hapis, 450'şer TL de para verildi.
cezasına çarptırdı.
DTP'nin 2007 ile 2008 arası düzenlediği “Onurlu yaşam”, “Newroz” ve “Kültür”
yürüyüşlerine katılarak “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Eğe Üniversitesi
Eczacılık Bölümü Öğrencisi Ahmet Kızılırmak hakkında açılan dava 30 Nisan
2009 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Duruşmaya
tutuklu Kızılırmak ile avukatı Barış Güngör hazır bulundu. Savcı hazırladığı
mütalaasında, Kızılırmak'ın DTP tarafından düzenlen yürüyüşte örgüt lehine Sonuçlandı. 1
slogan attığını iddia ederek, Kızılırmak'ın her üç yürüyüşten de ayrı ayrı 'örgüt kiĢiye 6 yıl hapis
propagandası' suçu kapsamında cezalandırılmasını istedi. Duruşmada savunma cezası verildi.
yapan Ahmet Kızılırmak, iddia makamının aleyhte olan mütalaasını kabul
etmediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Sanık Kızılırmak'ın katıldığı yürüyüşlerde
'örgüt propagandası' suçunu işlediğine kanaat getirerek, Kızılırmak'ı 5532 sayılı
yasanının 6. maddesi ve 3713 Sayılı Yasanın 7/2 maddesi uyarınca 3 eylemden
dolayı ayrı ayrı 2'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
DTP eski PM Üyesi Alahattin Ege hakkında, Ardahan'da 21 Mart 2008‟de yapılan Sonuçlandı. 1
Newroz kutlaması sırasında yaptığı konuşmada Kürtçe “Cejna Newrozê Pîroz be” kiĢiye 6 ay hapis
dediği için açılan dava 2009 Şubat ayında sonuçlandı. Ardahan Sulh Ceza cezası verildi.
Mahkemesi'nde görülen davada Ege, Türkçe dışında başka bir dil kullandığı Hapis cezası 3600
gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme heyeti hapis cezasını daha TL para cezasına
çevrildi.
sonra 3 bin 600 TL paraya çevirdi.
Ağrı‟nın Doğubayazıt İlçesi'nde bir arkadaşına cep telefonundan “Kavgayı Yılmaz
Güney‟den, başkaldırmayı Abdullah Öcalan‟dan öğrendim” diye mesaj atan Alattin Sonuçlandı. 1
K. (31) hakkında TCK‟nın 215. maddesi uyarınca “suçu ve suçluyu övdüğü” kiĢiye 25 gün
gerekçesiyle dava açıldı. Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele hapis cezası
Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine 16 Şubat 2008 günü ilçede esnaflık verildi.
yapan 3 çocuk babası Alaattin K‟nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan
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aramaların ardından Alattin K.‟nin kendisine ait cep telefonundan arkadaşı
A.B.‟nin telefonuna, „Kavgayı Yılmaz Güney‟den, başkaldırmayı Abdullah
Öcalan‟dan öğrendim, dostluğu ise senden gördüm‟ diye mesaj gönderdiği
belirlendi. Hakkında TCK‟nın 215‟inci maddesi uyarınca 2 yıl hapis istemiyle dava
açılan ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde tutuksuz yargılanan Alattin K.,
suçlamayı kabul etmedi. 27 Mart 2009 tarihinde görülen duruşmada mahkeme
heyeti, “suçu ve suçluyu övmek” suçundan bir ay hapisle cezalandırdığı Alattin
K.‟nin cezasını sabıkasız oluşu nedeniyle 25 güne indirdi. Ceza 5 yıl süreyle
ertelendi.
Ali Haydar GüneĢ,
Esma Yavuz, Sabit
Çiçek, ġahin Kösedağı,
Nadide Toker, Ali
29
Bozkına, Can Aydemir
Sezer, Atilla Aka, Esra
Sönmez ve Nihal
Samsum

Eskişehir‟de 19 Aralık 2000‟de gerçekleşen “Hayata Dönüş” operasyonlarını 19
Aralık 2007‟de protesto eden Ali Haydar Güneş, Esma Yavuz, Sabit Çiçek, Şahin
Sonuçlandı. 10 kiĢi
Kösedağı, Nadide Toker, Ali Bozkına, Can Aydemir Sezer, Atilla Aka, Esra
hakkında beraat
Sönmez ve Nihal Samsum adlı 10 üniversite öğrencisi, Adalet Bakanlığı‟nın
kararı verildi.
TCK‟nın 301. maddesinden yargılama izni vermesinin ardından 17 Mart 2009‟da
Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada beraat etti.

TCK 301

Ali ġimĢek, Nesip
30 Gültekin ve Türki
Gültekin

TMY 7/2

2009

Alihan Alhan, Ali
Nazlıgül, SavaĢ Bolat,
31
Cebrail Doğa ve Sercan
ÜstündaĢ

TCK 314

2009

32 Alper AteĢ

TCK 125

2009

DTP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek, DTP Kayapınar İlçe Başkanı Nesip
Gültekin ile DTP üyesi Türki Gültekin hakkında, Tunceli‟de 31 Temmuz 2008‟de
çıkan bir çatışmada ölen HPG militanlarından Kader Çiftçi‟nin cenaze töreninde
Sonuçlandı. 1
yaptıkları konuşmalar nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
kiĢiye 1 yıl hapis
suçlamasıyla açılan dava 21 Nisan 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza
cezası verildi. 2
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Şimşek, karar duruşmasında TMY‟nin 7/2. maddesi
kiĢi beraat etti.
uyarınca 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar DTP Kayapınar İlçe
Başkanı Nesip Gültekin ile DTP üyesi Türki Gültekin ise delil yetersizliğinden
beraat etti.
İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Mersin ve Adana‟da 10 Mart 2009‟da düzenlenen
eşzamanlı operasyonlar sonucu tutuklanan ESP üyeleri Alihan Alhan, Ali Nazlıgül,
Savaş Bolat, Cebrail Doğa ve Sercan Üstündaş hakkında “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 23 Ekim 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Devam ediyor.
Mahkemesi‟nde görülen duruşmasında, Savcının esas hakkındaki mütalaayı
hazırlamak için yaptığı süre talebini kabul eden Mahkeme Heyeti, duruşmayı
erteledi.
Halkevleri‟nin İstanbul Kadıköy Çarşısı‟nda 3 Ocak 2009‟da kurduğu Halk
Kürsüsü‟nde “Tüpümüz bitti. Banyo yapmaya, arkadaşıma gidiyorum. Tayyip, Devam ediyor.
Allah belanı versin!” diyen Alper Ateş (26) hakkında Kadıköy Cumhuriyet
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Ġlhan, Orhan Or, Ali
33
Solmaz ve Mehmet
Tuğalan

Aydın Budak, Resul
Sadak, Ahmet Ertak,
Muhsin Kunur, Selim
Bayar, Halil Ġrmez,
34
Kamil Acar, Ahmet
DalmıĢ, Yakup Budak,
Nezir Ayan ve Sabır
Ertak
35 Aysel Tuğluk
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Başsavcılığı tarafından TCK‟nın 125. maddesi gereğince „kamu görevlisine
hakaret‟ten bir yıldan az olmamak kaydıyla iki yıl iki aya kadar hapis cezası
istemiyle dava açıldı. Ateş‟in yargılanması Kadıköy 4. Sulh Mahkemesi‟nde 10
Mart 2010‟da başlayacak.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Şanlıurfa'nın Halfeti
İlçesi'ne bağlı Amara Köyü'ne yapılmak istenen yürüyüşe müdahale sonrası
tutuklanan Avni Binici, Vahap İlhan, Orhan Or, Ali Solmaz ve Mehmet Tuğalan
hakkında açılan dava 2009 Aralık ayında sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıkların yanı sıra müdafi
avukatlar Servet Özen, Süleyman Kaya ve Sedat Yurttaş hazır bulundu.
Savcılığın hazırladığı iddianamede, Avni Binici'nin o gün milletvekili İbrahim
Binici'nin aracını kullanması, çekilen fotoğraflarda yüzünün açık olması, etrafında
yüzü kapalı olan ve emniyet güçlerine taş atan kimsenin görünmemesi, yine Sonuçlandı. 5
fotoğrafta ellerinin görünmemesine rağmen savcılık, "muhtemelen elinde taş kiĢiye toplam 61 yıl
olabilir" demişti. Yine mütalaada 5 kişi hakkında varsayımda buluna savcılık, 3 ay hapis cezası
"Örgütün çağrıları doğrultusunda yasa dışı gösteriye katılmış, dağılın uyarılarına verildi.
aldırış etmeksizin taşlı saldırıda bulunanların ön saflarında aktif şekilde yer alıp,
güvenlik güçlerine atılmak üzere elinde taş olduğunun tespit edildiği" diye belirtildi.
Mütalaaya itirazda bulunan müdafi avukatlar, cezanın 'varsayımla' istendiğine
dikkat çekti. Mahkeme Heyeti, 5 kişiyi "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlemek" iddiasıyla 6 yıl 3 ay, "2911 sayılı gösteri yürüyüşleri kanuna
muhalefet etmek" suçlamasıyla ile ise 5 yıl, "Örgüt propagandası yapmak"
suçlamasıyla ise bir yıl hapis cezası olmak üzere her bir kişiye 12 yıl 3 ay, 5 kişiye
toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şırnak‟ta 2008 yılında düzenlenen basın açıklamasında “Sayın Öcalan” ifadesini
kullandıkları için haklarında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla Cizre Belediye
Başkanı Aydın Budak, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Şırnak eski Belediye
Başkanı Ahmet Ertak, Silopi eski Belediye Başkanı Muhsin Kunur, kapatılan
Sonuçlandı. 11
DTP‟nin Şırnak İl Başkanı Selim Bayar, Şırnak eski İl Başkanı Halil İrmez, Silopi
kiĢiye 10'ar ay
Belediyesi çalışanı Kamil Acar, Cizre Belediyesi eski Başkan Vekili Ahmet
hapis cezası
Dalmış, DTP Cizre eski İlçe Başkanı Yakup Budak, Şırnak Genel Meclisi eski
verildi.
üyesi Nezir Ayan ve Şırnak Belediyesi çalışanı Sabır Ertak hakkında dava açıldı.
Dava 29 Aralık 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı.
Karar duruşmasında TCK‟nın 215. maddesi uyarınca tüm sanıklar 10‟ar ay hapis
cezasına çarptırıldı.
DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 28 Şubat 2007‟de DTP‟nin 1. Devam ediyor.

2009 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Yargılandığı
Kanun
Maddesi

36 Aysel Tuğluk

TMY 7/2

37 Aysel Tuğluk

TMY 7/2

38 Aysel Tuğluk

TMY 7/2

Davanın
Açıldığı
Tarih

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

Olağanüstü Büyük Kongresi‟nde, 2008 yılında Van‟daki Newroz kutlamasında
yaptığı konuşma ve 2 Mart 2007‟de DTP Genel Merkezi‟nde yaptığı basın
açıklamasında “yasadışı örgüt faaliyetleri çerçevesinde suçu ve suçluyu övdüğü”
suçlamasıyla TMY‟nin 6. maddesi uyarınca açılan dava 2009 yılında devam etti.
29 Eylül 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada
Mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk‟un milletvekili olması nedeniyle yargılamanın
durması hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin aldığı kararla ilgili dava
dosyasının incelenmek üzere istenilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı
29 Aralık 2009‟a erteledi.
DTP‟nin Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, “yasadışı örgüt
Sonuçlandı. 1 kiĢi
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesinden açılan iki dava, 19
2009 öncesi
hakkında açılan 2
Mart 2009‟da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “dosyaların
dava düĢtü.
zamanaşımına uğraması” nedeniyle düşürüldü.
DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, DTP'nin Batman'da
düzenlediği il kongresinde 16 Mayıs 2006 tarihinde yaptığı bir konuşmada “Örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla açılan dava Diyarbakır 4‟üncü Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde 2009 Şubat ayında sonuçlandı. Mahkeme Tuğluk‟a 1 yıl 6 ay Sonuçlandı. 1
hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen kararın bir örneğinin, milletvekili olması kiĢiye 1 yıl 6 ay
2006
nedeniyle TBMM Başkanlığı‟na gönderilmesini kararlaştırdı. Tuğluk hakkında hapis cezası
açılan dava, milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulmuştu. Yargılanmanın verildi.
durdurulması yönündeki mahkeme kararı, Yargıtay 9`uncu Ceza Dairesi
tarafından, terör suçlarının yasama dokunulmazlığı kapsamına girmediği
gerekçesiyle bozulmuştu.
DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, Diyarbakır İstasyon
Meydanı'nda Eylül 2006'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan dava 27 Ekim 2009‟da Diyarbakır 4.
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan
sanık Tuğluk katılmazken, avukatı Fethi Gümüş hazır bulundu. İddia makamı,
Sonuçlandı. 1
önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "terör
kiĢiye 1 yıl 6 ay
2006
örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına
hapis cezası
çarptırılmasını istedi. Avukat Gümüş, Tuğluk'un konuşmasının bir bütün olarak ele
verildi.
alındığında suç unsurunun bulunmadığını savundu. Mahkeme heyeti, duruşmaya
verdiği aranın ardından sanık Tuğluk'un terörle mücadele kanununun 7/2.
maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme,
verilen kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini de kararlaştırdı.
Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda Eylül 2006'da düzenlenen mitingde yaptığı
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konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında
dava açılan Aysel Tuğluk'un yargılanması, sanığın milletvekili oluşu nedeniyle
durdurulmuştu. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği "yargılamanın
durdurulması" yönündeki karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.
Yargıtay, bozma kararında, Anayasa'nın 14. maddesine de atıfta bulunarak,
"Yasama dokunulmazlığının sınırlandırıldığını, sanığın 22 Temmuz 2007 genel
seçimlerinde milletvekili seçilmiş olsa bile suça konu yargılamanın terör suçu
kapsamında kaldığından devam etmesi gerektiğini" kaydetmişti.
Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak götürüldüğü cezaevinde gördüğü
işkence sonucu 10 Ekim 2008‟da Şişli Etfal Hastanesi‟nde yaşamını yitiren Engin
Çeber‟le birlikte işkence ve kötü muamele gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve
Özgür Karakaya hakkında “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla
dava açıldı. Davaya 10 Kasım 2009‟da Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde
devam edildi. Duruşmada söz alan şikâyetçi polis memurlarından Halil İbrahim
Sarıaslan, olay günü olay yerinde bir grubun slogan atarak gösteri yaptığının
ihbar edilmesi üzerine ekip olarak belirtilen adrese gittiklerini belirterek gruptaki iki
kişinin arandığını söyleyerek şunları söyledi: “Polis merkezine davet ettik. Grup,
bu kişileri bize vermemek için sözlü hakaretlerde bulundu. Tekme tokatlarla
üzerimize yürüdü. Kargaşada kolumdan ve boynumdan yaralandım. Biz de
aranması olan Özgür Karakaya ve Engin Çeber‟i almak için orantılı güç kullandık.
Ekip otosuna bindirerek polis merkezine intikal ettik. Ekip otosunda da bize karşı
Devam ediyor.
hakaret içerikli hareketleri olmuştur. Polis merkezine geldiğimizde bu iki şahıs
arabadan inmeleri konusunda ikaz edilmiş, inmemekte direnmiş ve slogan atmaya
başlamışlardır. Bunun üzerine orantılı güç kullanıp ekip otosundan indirerek
karakola intikal ettik.” Polis memuru Aliye Uçak da olay günü polis merkezine
getirilen Aysu Baykal‟a, üst aramasını yapmak için polis merkezinin ikinci
katındaki adli büro odasına çıkmaları gerektiğini söylediğini Aysu Baykal‟ın da “siz
kimsiniz? Bana üst araması yapamazsınız. Sıkıysa yap aramanı, bunun dışarısı
var” diyerek üst aramasına engel olmaya çalıştığını iddia etti. Engin Çeber‟le
birlikte gözaltına alınan Cihan Gün ise polis memurlarının anlatımlarının doğru
olmadığını belirtti. Mahkeme başkanı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli
polis memuru Erhan Erkoç‟un talimatla ifadesinin alınmasına ve Bakırköy 14. Ağır
Ceza Mahkemesi‟ndeki, Engin Çeber‟in ölümüyle ilgili davanın duruşma tutanağı
örneklerinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
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TAYAD) üyesi Ayşe Arapgirli (53) hakkında, 8 Nisan 2007‟de Tunceli‟nin kırsal
kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren DHKP/C militanı Ergani Arslan‟ın
Çorum‟un Dodurga İlçesi‟ne bağlı Obruk Köyü‟ndeki cenaze töreninde yaptığı
konuşmada “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla hakkında TCK‟nın 215. maddesi Sonuçlandı. 1
uyarınca Osmancık Sulh Ceza Mahkemesi‟nde açılan davanın, mahkemenin kiĢiye 10 ay hapis
“görevsizlik” kararı vermesinin ardından, Ayşe Arapgirli “yasadışı örgüt cezası verildi.
propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmaya başlandı. Dava 2009 yılı Kasım ayında
sonuçlandı. Arapgirli, yargılama sonucunda 10 ay hapis cezası aldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 2009 yılında yapılan Newroz kutlamasında
sunuculuk yapan Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşe Sürücü hakkında, gelen
bir mesajda yer alan “Sayın Öcalan ve gerillalarımız” sözlerini okuduğu için “örgüt
Devam ediyor.
propagandası yapmak” iddiası ile dava açıldı. Viranşehir Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 11 Eylül 2009 tarihinde görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
Diyarbakır'da bulunan bir lahmacun salonunda garsonluk yapan Baha Keşli,
Ekrem Aslan, Hanifi Kağda, Mehmet Ali Gezer, Mustafa Kırti ve Şahidin Gürgen
hakkında “zafer işareti yaptıkları ve slogan attıkları” ve “PKK propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle açılan dava 2009 Temmuz ayında sonuçlandı. maktan
10'ar ay hapis cezası verildi. 6 kişi 15 şubat 2009 tarihinde eve giderken kendi
Sonuçlandı. 6
aralarında zafer işareti yaparak “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı attı.
kiĢiye 10'ar ay
Bunlardan biri sloganları cep telefonuna kaydetti. Polisin gözaltına aldığı 6 kişini
hapis cezası
cep telefonlarında atılan sloganlar ve zafer işareti tespit edildi. Adliyeye
verildi.
sevkedilen 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, haklarında PKK
propagandası yapmak suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Dava sonucunda Mahkeme heyeti sanıklara “örgüt propagandası yapmak”tan 1'er
yıl hapis cezası verdi. Ertelenmeyen ve para cezasına çevrilmeyen ceza,
sanıkların iyi hali gözününde bulundurularak 10'ar aya indirildi.
Muş‟un Altınova Beldesi‟nde 29 Mart yerel seçimlerinde DTP‟den belediye
Sonuçlandı. 1
başkanı adayı olan Bahattin Bahadır hakkında, seçim çalışmaları sırasında
kiĢiye 5 ay hapis
Kürtçe konuştuğu iddiasıyla dava açıldı. Dava 2009 Aralık ayında sonuçlandı.
ve 450 TL para
Muş Sulh Ceza Mahkemesi, Bahadır hakkında 5 ay hapis ve 450 TL para cezası
cezası verildi.
verdi.
DTP Bitlis İl Başkan Yardımcısı Bahattin Çağatay hakkında 25 Şubat 2008 Sonuçlandı. 1
tarihinde parti binası önünde sınır ötesi operasyonlara yönelik yaptığı açıklamada kiĢiye 5 ay hapis
“Êdî bes e” diyerek Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan cezası verildi.
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46 Bedri Adanır

TMY 7/2

2009

47 Bedri Adanır
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dava 2009 Şubat ayında sonuçlandı. Bitlis Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
davada Çağattay, “Türkçe dışında başka bir dil kullandığı” gerekçesiyle 5 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
12 DTP Elazığ İl Başkanı Baki Yıldırım hakkında 28 Ekim 2008 tarihinde yaptığı
basın açıklamasında "sayın Öcalan" dediği gerekçesiyle Elazığ 2. Asliye Ceza
Sonuçlandı. 1
Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açıldı. Dava 10
kiĢiye 3 bin 740 TL
Aralık 2009 tarihinde sonuçlandı. Karar duruşmasında Yıldırım, 6 ay 7 gün hapis
para cezası verildi.
cezasına çarptırıldı. Verilen ceza 3 bin 740 TL para cezasına çevrildi. Yıldırım,
daha önce aynı gerekçe ile aynı mahkemede beraat kararı aldığını belirtti.
Haftalık yayınlanan Ülkeye Bakış Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bedri
Adanır hakkında, 12-17 Ekim 2008 ve 18-24 Ekim 2008‟de gazetede yayınlanan
yazılardan nedeniyle hakkında TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması, 24
Mart günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi`nde görüldü. Adanır, gazetelerde
yayınlanan haberlerin sadece haber niteliği olduğu için yayınladığını ve bunda
herhangi bir kasıt veya propaganda niyetinin olmadığını belirterek, beraatını talep Sonuçlandı. 1
etti. Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, haftalık olarak Türkçe yayınlanan kiĢiye 3 yıl hapis
gazetede çıkan haberlerle “örgüt propagandası” yapıldığı ve bundan dolayı cezası verildi.
sanığın, 3713 sayılı Yasa`nın 53. maddesi uyarınca eylem sayısı olan iki defa
cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, gazetenin iki ayrı sayısında çıkan
haberler nedeniyle Adanır`ı, TCK 3713 sayılı Yasa`nın 7/2 maddesi gereğince 2
kez birer yıl hapis cezasına çarptırdı. Propagandanın basın yoluyla yapıldığı
gerekçesiyle Adanır`a verilen cezayı yarı oranda artıran mahkeme heyeti,
Adanır`ın, 2`şer kez 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Aram Yayınevi‟nin sahibi Bedri Adanır hakkında, Abdullah Öcalan‟ın “Kültür Sanat
Sonuçlandı. 1
Devrimi Üzerine” adlı kitabını basarak TMY‟nin 6. maddesinde düzenlenen “basın
kiĢiye 1 yıl 6 ay
yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan dava 21 Nisan
hapis cezası
2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Adanır, 1 yıl 6 ay
verildi.
hapis cezasına çarptırıldı.
29 Mart 2008‟de Bursa‟da “Liseli Genç Umut” adlı grubun yaptığı protesto
gösterisinde “Ampul Tayip” sloganı atan lise öğrencisi Berna Özaslan, Eğitim-Sen
Sonuçlandı. 4
Bursa Şubesi yöneticisi olan öğretmenler Hasan Özaydın ve Betül Öztürk ve
kiĢiye 11’er ay
Halkevleri Genel Merkez üyesi Mehmet Emre Battal hakkında dava açıldı. Bursa
20’Ģer gün hapis
Emniyeti‟nin olay tutanağına göre „Liseli Genç Umut‟ adlı 40 kişilik grubun
cezası verildi.
Setbaşı‟nda toplanıp Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önüne yürüyüşe geçtiği, grubun
önünde iki trampet çalındığı, dövizler taşınıdığı ve sloganlar atıldığı belirtilirken,
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sanık avukatları „Ampul Tayyip‟ sloganının hiciv amacı taşıdığını, “ANAP‟ın logosu
arı sözcüğü kullanılıp Mesut Yılmaz hakkında „Arı Mesut‟ denildiğinde ya da
CHP‟nin logosu altı ok kullanılarak „Altı Ok Deniz‟ denildiğinde nasıl hakaret
suçundan bahsedilmeyecekse‟ bunun da suç olmayacağını belirttiler. İkinci
duruşmada, Başbakan Erdoğan avukatı aracılığıyla şikâyetçi oldu. Dava 27 Şubat
2009‟da sonuçlandı. Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi 4 kişiye “kamu görevlisine
görevinden dolayı hakâret ettikleri” gerekçesiyle TCK‟nın 125. maddesi uyarınca
11‟er ay 20‟şer gün hapis cezası verdi. Kararda; „Ampul Tayyip, o bir Amerikan
uşağı, o bir Amerikancı, o bir IMF uşağı‟ sloganlarının atıldığı, bu sözlerle
Başbakan
Erdoğan‟a
yapmakta
olduğu
kamu
görevi
nedeniyle
saygınlığını,haysiyetini rencide edici kasıtla hareket edilerek alenen hakaret
suçunun işlenmiş olduğu” savunuldu. Cezalar ertelendi.
Abdullah Öcalan‟a cezaevinde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını
protesto etmek amacıyla 20 Ekim 2008‟de Bingöl‟de yapılan basın açıklamasında
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 19 DTP'li hakkında
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 3 Mart 2009‟da sonuçlandı.
Davanın 3 Mart günü devam eden duruşmasında tutuklu bulunan 19 kişi ile
avukatları Fetih Gümüş, Veysi Alagöz ve Cevat İshakoğlu hazır bulundu. Tutuklu
DTP'liler, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediklerini ve "örgüt Sonuçlandı. 19
propagandası" gibi bir eylem içerisinde girmediklerini belirterek, tahliye kiĢiye 10'ar ay
taleplerinde bulundu. Av. Fetih Gümüş, müvekkillerinin suç işlemediklerini hapis cezası
belirterek, "Müvekkillerim demokratik bir hak olan basın açıklaması haklarını verildi.
kullandıklarını ve bundan dolayı müvekkillerim hiçbir şekilde propaganda
yapmamışlardır. Bizler tutuklu bulunan müvekkillerimizin tahliye edilmesini talep
ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan basın açıklamasında "örgüt
propagandası" suçunun işlendiğini belirterek, 19 DTP'liyi ayrı ayrı 10'ar hapis
cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 19 DTP'li tutuklu kaldıkları süreyi göz
önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.
DTP Beşiri İlçe Örgütü'nün 21 Ekim 2008'de Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın
Hakkari'de yaptığı konuşmayı protesto etmek amacıyla yaptığı basın açıklamasını
Sonuçlandı. 1
okuyan Beşiri eski Belediye başkanı Burhan Korhan hakkında açıklamada geçen
kiĢiye 10 ay hapis
“Kürt Halk Önderi Abdullan Öcalan” ibaresi nedeniyle dava açıldı. Dava Haziran
cezası verildi.
ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Korhan 10 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
Malatya Yenigün Gazetesi sahibi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Malatya Sonuçlandı. 2
Şube Başkanı Bülent Kutlutürk ile aynı gazetenin Yazıişleri Müdürü ve Çağdaş kiĢiye 1 yıl 3'er ay
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52 Celal Altun

TMY 7/2

2009

53 Cevat DüĢün

TCK 215

2009

54 Davut Esmer

55 Doğan Özkan
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2009

TCK 318

2009
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Gazeteciler Derneği (ÇGD) yöneticisi olan Fadime Akıncı hakkında, Beydağı hapis cezası
Devlet Hastanesi'ndeki hurda yolsuzluğu iddialarıyla ilgili gazetenin 28 Eylül 2007 verildi.
tarihli sayısında bir tanığın poliste verdiği ifadeye yer veren vermeleri nedeniyle
Türk Ceza Yasası'nın (TCK) 285/1-3 ve 53. maddeleri uyarınca açılan dava 2009
yılı Mart ayında sonuçlandı. Haberde "soruşturmanın gizliliğini" ihlal ettikleri
gerekçesiyle açılan davada gazetecilere 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Mahekeme, Kutlutürk ve Akıncı ile ilgili cezayı, gazetecileri beş yıl süreyle
denetime tabi tutmaya karar vererek erteledi. Haberciler, karara bir üst mahkeme
olan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "kararın cezaların şahsiliği ilkesine
aykırı" olduğunu savunarak başvurdularsa da talepleri reddedildi. Gazeteciler,
Basın Kanunu'nun 11. maddesine göre gazete sahibi hakkında hapis cezası
verilemeyeceğini savunuyorlardı.
Şanlıurfa‟da 2009 yılının Ocak ayında düzenlenen basın açıklamasında Abdullah
Öcalan‟ın posterini taşıdığı için tutuklanan Celal Altun hakkında “yasadışı örgüt Sonuçlandı. 1
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı örgüt kiĢiye 7 yıl 1 ay
propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 10 Kasım 2009‟da hapis cezası
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Altun karar duruşmasında, 7 verildi.
yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cevat Düşün hakkında, gazetede 13
Haziran 2008‟de çıkan bir haberde Abdullah Öcalan için “Kürt Halk Önderi” ve
Sonuçlandı. 1 kiĢi
“Sayın” ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Düşün, İstanbul
beraat etti.
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde TCK‟nın 215. maddesinden yargılandığı davanın
11 Mart 2009‟da görülen duruşmasında beraat etti.
DTP Kurtalan eski İlçe Başkanı Davut Esmer hakkında, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde
2008 Aralık ayında yaptığı basın açıklaması nedeniyle “Adli yargıyı etkilemeye Sonuçlandı. 1
teşebbüs” iddiasıyla dava açıldı. Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kiĢiye 5 ay hapis
dava 2009 Ekim ayında sonuçlandı. Esmer'e 5 ay hapis cezası verildi. Verilen cezası verildi.
hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.
12 Aralık 2004'te İHD İstanbul Şubesinin İnsan Hakları Haftası etkinlikleri
kapsamında Selimiye Kışlası'nın önünde yaptığı vicdani ret kampanyasıyla ilgili
basın açıklamasını okuyan Vicdani Retçi Doğan Özkan hakkında "halkı
Sonuçlandı. 1
askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla TCK‟nın 318. maddesinden dava açıldı. Davanın
kiĢiye 916 TL para
ilk duruşması 5 Şubat 2009 tarihinde Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde
cezası verildi.
görüldü. Mahkeme, savunma veren Özkan'ın ek savunma vermesi için 17 Mart'a
ertelendi. Özkan, 17 Mart günü görülen 2. duruşmada savunma yapan Özkan,
bütün askerlerin katil olduğunu belirtti, savaşta askerlerden çok sivillerin,
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56

DTP'li 54 belediye
baĢkanı

TMK 7/2
TCK 215

2007

57

E.K., S.A., M.T., Ö.K. ve
A.Ö.

TMY 7/2

2008

58 E.ġ. ve A.U.G.

TMY 7/2

2008

Ekin Can Kınık, Sercan
59 Bakır ve ġerafettin
Gökdeniz

TCK 301
TCK 125

2009
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erkeklerden çok kadın ve çocukların zarar gördüğünü söyledi. Özkan bu
nedenlerden dolayıda savaşa karşı olduğunu tekrarladı. Özkan, Türkiye'nin
imzaladığı uluslararası anlaşmalara uymadığını ifade etti. “Halkı askerlikten
soğutmak faydalı 'işlerdir'. Her zaman her yerde beni dinleyen sivil, asker herkese
askere gitmenin kötü olduğunu, başka yaşam olanakları da bulunduğunu anlattım
ve anlatacağım” dedi. Mahkeme, Doğan Özkan'a 916 TL para cezasına çarptırdı.
Para cezası birer aylık taksitler halinde tahsil edilmek üzere on eşit parçaya
bölündü.
Diyarbakır'da 4 Mart 2007 tarihinde, “PKK lideri Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği”
iddialarıyla ilgili ortak basın açıklaması yapan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu DTP'li 54 belediye başkanı
hakkında 2007 yılı Aralık ayında açıldan dava 2009 yılında devam etti. “Yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TMY 7/2.
Devam ediyor.
maddesi ve TCK‟nın 215. maddesi uyarınca Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde açılan davanın 22 Aralık 2009‟da görülen duruşmasında, davanın
bir sonraki duruşması savunmalarının alınması için eski Hakkâri Belediye Başkanı
Metin Tekçe ile Mardin‟in Derik İlçesi‟nin eski Belediye Başkanı Ramazan Kapar
hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verilerek dava 2010 yılına ertelendi.
16 Şubat 2008‟de Adana‟da düzenlenen protesto gösterisinde, kolluk güçlerine
“taş attıkları” iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan E.K. (14), S.A. (15), M.T. (14), Sonuçlandı. 5
Ö.K. (16) ve A.Ö.‟nün (15) karar duruşması 30 Eylül 2009‟da Adana 8. Ağır Ceza kiĢiye toplam 20 yıl
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 5 çocuğa “yasadışı örgüte üye hapis cezası
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasıyla 4‟er yıl hapis verildi.
cezası verdi.
2008 yılının Ekim ayında Mardin‟in Kızıltepe İlçesi‟nde bir eyleme katıldıkları
Sonuçlandı. 2
gerekçesiyle tutuklanan E.Ş. ve A.U.G. adlı iki çocuk Diyarbakır 6. Ağır Ceza
kiĢiye toplam 2 yıl
Mahkemesi‟nde 8 Ekim 2009‟da görülen duruşmada, “yasadışı örgüt
hapis cezası
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 1‟er yıl
verildi.
hapis cezasına çarptırıldı.
20 Mayıs 2008‟de İstanbul‟da yaptıkları bir eylemde attıkları slogan nedeniyle
Ekin Can Kınık, Sercan Bakır ve Şerafettin Gökdeniz adlı 3 öğrenci hakkında
“hakaret” suçlamasıyla TCK‟nın 125. maddesi uyarınca ve “devlet organlarını
aşağıladıkları” suçlamasıyla TCK‟nın 301. maddesi uyarınca dava açıldı. Açılan Devam Ediyor.
davaların görülmesine Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 14 Nisan 2009‟da
başlandı. Duruşma Ekin Can Kınık‟ın ifadesinin alınması için 7 Temmuz 2009‟a
ertelendi.
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Elif Talay, ġerafettin
Özalp, Ümit Keser,
Mahmut Polat,
60 Züleyhan Endakçı,
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Ġbrahim ġahin ve
Saadettin Eksayar

TMK 7/2

2008

61 Emin Turan

TCK 314
TCK 7/2

2009
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“Eğer „Sayın Öcalan‟ demek suçsa ben de „Sayın Abdullah Öcalan‟ diyerek aynı
suçu işliyor ve kendimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçelerini 17 Temmuz 2008‟de
Van Cumhuriyet Savcılığı‟na gönderen 15 bin kişiden DTP Van İl Örgütü
yöneticileri Elif Talay, Şerafettin Özalp, Ümit Keser, Mahmut Polat, TUYAD-DER
Sonuçlandı. 8
yöneticisi Züleyhan Endakçı, Göç Edenlerle Sosyal Yardımlaşma Ve Kültür
kiĢiye 2'Ģer yıl
Derneği (Göç-Der) Van Şubesi Başkanı Gıyasettin Gültepe, Van Çevre Derneği
hapis cezası
Başkanı İbrahim Şahin ve Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği yöneticisi
verildi.
Saadettin Eksayar hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla açılan dava 11 Şubat 2009‟da sonuçlandı. Van 4. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde yargılanan 8 kişi hakkında TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 2‟şer
yıl hapis cezası verildi.
Mardin‟in Nusaybin İlçesi‟nde katıldığı bir gösteride zafer işareti yaparak slogan
attığı gerekçesiyle yargılanan Emin Turan hakkında dava açıldı. Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde 13 Şubat 2009‟da görülen ilk duruşmada sanık Turan hazır
bulundu. Mahkemenin, sanığa, "Avukat istemen halinde, senin için baro
tarafından bir avukat görevlendirilecektir" hatırlatması üzerine sanık Turan,
"Avukat istemiyorum, savunmamı kendim yapacağım" dedi. Sanık Turan,
Nusaybin‟de yolda yürürken grubun arasına karıştığını ve sadece eliyle zafer
işareti yaptığını savundu. Dosyada yer alan CD‟yi inceleyen mahkeme heyeti,
sanık Turan‟ın gösteri esnasında sol eliyle zafer işareti yaparak, slogan attığını
gözlemledi. İddia makamı hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkeme
heyetine sundu. Mütalaada, sanık Turan‟ın terör örgütünün stratejisi
Sonuçlandı. 1
doğrultusunda örgüte ait yayın organlarınca yapılan eylem çağrısı üzerine
kiĢiye 7 yıl 1 ay
Nusaybin‟de gerçekleştirilen gösteriye katıldığı belirtildi. Sanığın, “terör örgütü
hapis cezası
elebaşı Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle
verildi.
düzenlenen gösteride slogan attığı ve zafer işareti yaptığının” tespit edildiği
kaydedildi. TCK‟nın 314/2. maddesinde yer alan "Terör örgütü üyesi olmamakla
birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıl, Terörle Mücadele Kanunu‟nun
(TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi
uyarınca da 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık
Turan, atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben oraya gösteri amacıyla gitmedim.
Çarşıda grubun arasında kaldım. Onlara uyarak zafer işareti yaptım" dedi.
Mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bir
süre önce görülen bir davayla ilgili bozma kararının gerekçesini dikkate aldı.
Yargıtay, farklı tarihlerde katıldığı 3 ayrı basın açıklamasında terör örgütü lehine
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Erbil Çınar, Ġbrahim
KaradaĢ, Ġlker Ekiz,
Mustafa Doğan, Ali
Ekber Kalender, Selma
Doygacı, Emre Özkaya,
62
Mustafa Kaya, Osman
Mink, Ezgi Oshan, Uğur
Aydın, Hasan Varol
Sığırcı ve Biran
Tanrıverdi

TCK 314
TMY 7/2

2009

63 Ercan GüneĢ

TMY 7/2

2009

64 Eren Keskin

TCK 216

2007
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slogan attığı ve pankart açtığı gerekçesiyle 10‟ar ay hapis cezasına çarptırılan
sanık Veysi Kaya‟nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun yanı sıra,
"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan da
yargılanması gerektiğini hükmederek kararı esastan bozmuştu. Mahkeme heyeti,
verdiği kısa bir aranın ardından sanık Turan‟ı TCK‟nın "Terör örgütü üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçunu kapsayan 314/2. maddesi
uyarınca 6 yıl 3 ay, Terörle Mücadele Kanunu‟nun (TMK) "Terör örgütünün
propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca da 10 ay hapis
cezasına çarptırılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Karara muhalefet şerhi düşen
hakim, sanığın örgütün çağrısı üzerine gösteriye katıldığı yönünde delil elde
edilemediğini belirtti.
23 Mayıs 2008‟de düzenlemek istedikleri “Ortak Düşman Amerika‟dır” konulu
sergi öncesinde gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi ve Sivas
Gençlik Derneği Girişimi üyesi 13 kişi hakkında 15 ay sonra dava açıldı.
Gözaltına alınanlardan Erbil Çınar, İbrahim Karadaş, İlker Ekiz, Mustafa Doğan ve
Ali Ekber Kalender tutuklanmıştı. Dosyalarına “gizlilik” kararı getirilen 13 öğrenci
“yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmak”la
suçlandı. Öğrencilerinde yargılanmasına 18 Ağustos 2009‟da Erzurum 2. Ağır Devam ediyor.
Ceza Mahkemesi‟nde başlandı. Davanın 5 Kasım günü görülen duruşmasında
sanık avukatlarından Ebru Timtik‟in, tüm sanıkların tutukluluk halinin göz önünde
bulundurulup tahliye edilmeleri yönündeki talebini değerlendiren mahkeme heyeti,
tutuklu beş öğrencinin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak beş
öğrencinin tahliyesine karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 19 Ocak 2010‟a
erteledi.
Mardin'de “PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yapılan fiziki işkenceyi kınamak”
amacıyla 19 Temmuz 2008 tarihinde AKP Mardin İl binası önünde basın Sonuçlandı. 1
açıklaması yapan DTP Mardin Merkez İlçe eski Başkanı Ercan Güneş hakkında kiĢiye 1 yıl 6 ay
dava açıldı. Dava 2009 Haziran ayında sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza hapis cezası
Mahkemesi "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Güneş‟e 1 yıl 6 ay hapis verildi.
cezası verdi.
6 Ağustos 2007‟de Kocaeli‟nin Gebze İlçesi‟nde yaptığı bir konuşmada söylediği
“Kürdistan” sözünden ötürü hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği
suçlamasıyla” TCK‟nın 216. maddesi uyarınca dava açılan Avukat Eren Keskin, Sonuçlandı. 1 kiĢi
Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 21 Nisan 2009‟da görülen duruşmada beraat etti.
beraat etti. Duruşmada 'Kürdistan' dediğini kabul eden Av. Keskin, Kürtlerin yoğun
olarak yaşadığı yere coğrafik olarak 'Kürdistan' dendiğini söyledi. Savunmadan
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sonra Keskin hakkındaki suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine
varıldığını belirten mahkeme heyeti, Keskin'in beraatına karar verdi.
2006 Haziran‟nının ilk haftasında düzenlenen 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Festivali´ne katılan Eren Keskin, Murat Bağlı ve Edip Polat hakkında TCK 216.
madde gereğince açılan dava 2009 yılında sonuçlandı. Diyarbakır Cumhuriyet
Savcısı Turan Güzeloğlu, 23 Ağustos 2007 tarihli dilekçesinde, festivalde
“Dünden Bu Güne Kürt Sorunu ve Çözüm Yolları” konulu panelde konuşan Edip Sonuçlandı. 3
Polat ve Eren Keskin‟in ve yine festival kapsamında stend-up gösterisi yapan kiĢiye 1'er yıl hapis
Murat Bağlı‟nın (TCK 216/1) “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ettiğini iddia etmişti. cezası verildi.
Davanın 1 Ekim 2009‟da Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen
duruşmasında sanıklar 1‟er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Heyeti,
cezanın indirimine yer olmadığı kararını vererek cezanın para cezasına
çevirmeye yer olmadığına da karar verdi.
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrim Teorisinin savunucularından Richard
Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabına "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek
veya aşağılamak" iddiasıyla dava açtı. Emre Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle
açılan davadan 2008 yılında beraat eden kitabın yayıncısı Kuzey Yayınları sahibi
Erol Karaaslan, kitabın Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret ettiğini
savunan Sonia Eskinazi'nin şikayetiyle bir kez daha hapis istemiyle yargılanacak.
Şişli Cumhuriyet Savcısı Muhittin Ayata, 10 Kasım 2008'de kaleme aldığı
iddianamesinde, yayıncının Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1-3 maddesi ve 54.
maddesi uyarınca dört yıla kadar hapsini istedi. Sonia Eskinazi, 30 Ekim 2008'de
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, 360 sayfalık kitabın beş
ayrı sayfasında yer verilen bazı nitelendirmelerin mensubu olduğu Musevilik Devam ediyor.
dinine, Allah'a, Musevilerin çok sevdiği peygamberlere karşı hakaret niteliği
taşıdığını savundu. Kitabın 36., 42., 234., 235 ve 295. sayfalarında yer alan ve
iddianameye de cımbızlanarak yansıtılan ifadelerin "eleştiri sınırlarını aştığı ve
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu oluştuğu" savunuldu. 2 Nisan
2008 tarihinde kitabı beraat ettiren Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Bilirkişi
raporunda suçlama ilgili hususların İslam diniyle ilgili olmadığı, bozulmuş Tevrat
olarak yapıldığı, bu Tanrı anlayışının vicdani olmadığı dile getirildiği, kitabın
bütünlüğünün incelemesinde lehte ve aleyhte görüşlere yer verildiği, kitabın
toplatılmasına gerek olmadığına" karar vermişti. Davanın ilk duruşması 16
Haziran günü gerçekleştirildi.
DTP İskenderun İlçe Başkanı Mahmut Aydıncı‟nın açıklamalarına “İmralı Cezaevi
Devam ediyor.
ve uygulamalarına son verilmesi toplumsal barışa büyük katkı sunması açısından
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69
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önemsenmelidir” başlığıyla 18 Kasım 2008‟de Demokrat İskenderun Gazetesi‟nde
yer veren gazetenin sahibi Ersen Korkmaz ile Mahmut Aydıncı hakkında “suçu ve
suçluyu övdükleri” gerekçesiyle TCK 215. maddesi uyarınca dava açıldı. Davanın
İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 17 Eylül görülen duruşması, bir
sonraki duruşmada dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
Adana muhabiri Ersin Çelik hakkkında, 21 Haziran 2005‟te izleyici olarak katıldığı Sonuçlandı. 1
bir basın açıklaması nedeniyle açılan dava 9 Mart 2009‟da sonuçlandı. Çelik, kiĢiye 10 ay hapis
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi cezası verildi.
uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır‟ın Silvan İlçesi‟nde DTP binalarına yapılan saldırıları protesto etmek
için 5 Kasım 2007‟de yapılan basın açıklamasına katılan DTP Silvan Eski İlçe
Başkanı Eşref Mamedoğlu ile dönemin İlçe Yöneticisi olan ve basın açıklamasını Sonuçlandı. 2
okuyan Musa Alp hakkında, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” kiĢiye 1’er yıl hapis
suçlamasıyla açılan dava 2009 Kasım ayında sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza cezası verildi.
Mahkemesi TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca sanıkları birer yıl hapis cezasına
çarptırdı.
İHD Adana Şubesi Başkanı Ethem Açıkalın hakkında, 29 Ekim 2008‟de Roj TV‟ye
katılarak Adana Valisi İlhan Atış‟ın tutuklanan çocukların ailelerinin yeşil
kartlarının iptal edilmesi yönündeki önerisini eleştirdiği için TCK‟nın 216. maddesi Sonuçlandı. 1
uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla dava açıldı. kiĢiye 3 yıl hapis
Dava Ethem Açıkalın‟ın yargılanmasına 17 Ekim 2009‟da Adana 1. Asliye Ceza cezası verildi.
Mahkemesi‟nde başladı. Dava 27 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Açıkalın, 3 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
10 Aralık 2007‟de Ankara‟da evine düzenlenen baskında öldürülen Kevser
Mızrak‟ın öldürülmesini protesto etmek için 13 Aralık 2007‟de Adana‟da
Sonuçlandı. 1
düzenlenen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İHD
kiĢiye 10 ay hapis
Adana Şubesi Sekreteri Ethem Açıkalın, 7 Ekim 2009‟da Adana 8. Ağır Ceza
cezası verildi.
Mahkemesi‟nde görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2008 yılının Ekim ayında Mersin‟in Tarsus İlçesi‟nde yapılan gösteride kolluk
güçlerine “taş attıkları” iddiasıyla tutuklu yargılanan F.E. (15), M.K. (15) ve
S.K.‟nin (15) 4. duruşması 9 Eylül 2009‟da Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
Devam ediyor.
görüldü. Tutuklu 3 çocuğun ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada,
avukatlar yaptıkları savunmada, Türkiye‟nin taraf olduğu sözleşmelere dikkat
çekerek küçük çocukların bu kadar uzun süre tutuklu kalmasının yaratacağı
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F.G., M.A., ġ.A., B.Ç. ve
B.S.

74

Faris Çetinkaya ve
Ramazan Dayan

TCK 215

2009

Fatih Seçkin ġiĢ, Kamer
Doğan, Ġlhan Arslan,
75
Tuba Mumcu, Barın
Kaya ve 9 kiĢi

Diğer

2009
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sıkıntılara dikkat çekerek tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti ise
çocukların tutukluk hallerinin devamına karar vererek 5. duruşmayı erteledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 20 Ekim 2008‟de Diyarbakır‟a düzenlediği
geziyi protesto etmek amacıyla yapılan protesto gösterilerine katıldıkları
gerekçesiyle F.G., M.A., Ş.A., B.Ç. ve B.S. isimli çocuklar hakkında dava açıldı.
Davanın 12 Mayıs 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen
duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, güvenlik
güçlerinin orantılı güç kullanarak olaylara müdahale ettiği, dava sanıklarından
5‟inin de bu gösterilere katıldıkları, yasadışı slogan atarak güvenlik güçlerine taş
attıkları, lastik ve ateş yaktıkları, çöpleri yerlere döktükleri, çöp konteynırlarıyla Devam Ediyor.
yollara barikat kurdukları ifade edildi. Savcı, sanıkların katıldıkları bu gösteriler
nedeniyle “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işledikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet
ettikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlarından toplam 25‟er yıl
hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının
savunmalarını hazırlamaları için avukatlara süre verilmesine karar verip
duruşmayı erteledi.
Kürt Meselesi‟nin demokratik çözümüne katkı sunmak amacıyla 19 Ekim 2009‟da
Kandil Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan gelen 34 kişilik barış grubunun
Türkiye‟ye gelişine ilişkin Hakkâri‟nin Çukurca İlçesi‟nde düzenlenen etkinlikte
Sonuçlandı. 2
yaptıkları konuşmada “Sayın Öcalan” ifadesi kullanan DTP Çukurca İlçe Başkanı
kiĢiye 600'er TL
Faris Çetinkaya ile Çukurca Belediye Başkanvekili Ramazan Dayan hakkında
para cezası verildi.
açılan “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla dava açıldı. Dava, 18 Kasım 2009‟da
Çukurca Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen ilk duruşmada sonuçlandı.
Mahkeme, Çetinkaya ve Dayan‟a mahkeme 600'er TL para cezası verdi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde (ODTÜ) 19 Ocak 2009‟da üzerinden Ankara
Ticaret Odası‟na ait sahte kimlikle Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele‟ye
(JİTEM) kayıtlı kimliği çıkan ve ODTÜ‟de öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ODTÜ
öğrencileri tarafından belirlenen bir kişiyi deşifre ettikleri için 28 Şubat 2009‟da
gözaltına alınarak tutuklanan Fatih Seçkin Şiş, Kamer Doğan, İlhan Arslan, Tuba
Mumcu ve Barın Kaya‟nın da aralarında bulunduğu 14 öğrenci hakkında dava Devam ediyor.
açıldı. Basın açıklaması ve mitinge katılmak, sendikal faaliyet yürütmek, gazete
satmak, cezaevi görüşüne gitmek gibi suçlamalarla yargılanan öğrencilerin davası
6 Kasım 2009‟da başladı. Öğrenciler, mahkemede yaptıkları savunmada, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda
yapılan yasal mitinglere katılmalarının yasa dışı biçimde gösterilmeye
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BarıĢtıran

TCK 215

2009

Fikri Ökmen,Gülbeyaz
78 GüneĢ ve Abdülkadir
Dağ ve 50 kiĢi

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri
Kanunu /
Siyasi Partiler
Kanunu

76 Ferhan Türk

77

Filiz Kalaycı, Hasan
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Vargün, Murat Vargün
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TCK 314/3
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çalışılmasına itiraz etti. Öğrenciler, iddianamede 'suç' olarak gösterilmek istenen
SGD ve Genç Sen üyeliklerini de savundu. Üye oldukları derneğin Ankara
Valiliği'nin izni ile kurulduğunu söyledi. Öğrencilerin, iddianamede geçen bir
eylemde davada yargılanan 14 kişinin aynı pankartı taşıdığı biçimde geçtiğini
söylemesi üzerine, mahkeme başkanı Hasan Şatır,'Savcı pankartı biraz büyük
görmüş galiba' dedi. Yargılanan 14 öğrenciden tutuklu bulunan beş öğrencinin
tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı
4 Şubat 2010‟a erteledi.
Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk hakkında, 2007 yılında yapılan DTP İlçe
kongresinde yaptığı Kürtçe konuşmayla Siyasi Partiler Kanunu'nun 28. Devam ediyor.
maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
DTP‟nin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Van‟ın Erciş İlçesi‟nde
düzenlediği mitinglerde yaptıkları konuşmalarda “Sayın Öcalan” ifadesini kullanan
Sonuçlandı. 2
DTP Erciş İlçe Örgütü yöneticisi Fevzi Can ve DTP Van İl Örgütü eski yöneticisi
kiĢiye 1’er yıl 8’er
Fadıl Barıştıran hakkında “Suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle dava açıldı.
ay hapis cezası
TCK‟nın 215. maddesinden açılan dava 23 Kasım 2009‟da Van 3. Ağır Ceza
verildi.
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Fevzi Can ve Fadıl Barıştıran karar duruşmasında
1‟er yıl 8‟er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2009

Sürgücü Belediye Başkanı Fikri Ökmen,Yeşilalan Belediye Başkanı Gülbeyaz
Güneş ve Pınardere Belediye Başkanı Abdülkadir Dağ ve 50 kişi hakkında,
yaptıkları Kürtçe konuşma nedeni ile Siyasi Partiler Kanunu ve 2911 Sayılı Devam ediyor.
Yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle Eylül ayında Savur Asliye Ceza
Mahkemesi‟nde dava açıldı.

2009

12 Mayıs 2009‟da Ankara‟da 3 avukatla beraber gözaltına alındıktan sonra
serbest bırakılan fakat 27 Mayıs 2009‟da savcının itirazı üzerine tutuklanan İHD
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Filiz Kalaycı‟yla birlikte tutuksuz yargılanan
İHD Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hasan Anlar, İHD eski MYK üyesi Halil
İbrahim Vargün, insan hakları savunucusu Avukat Murat Vargün ve Tutuklu ve
Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (THAY-DER) eski Başkanı Nedim Taş Devam ediyor.
ile ilgili iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı‟nın hazırladığı
iddianameye göre, avukatlarla ilgili soruşturma 29 Mart 2007‟de A. Türk Yurtbey
adlı bir avukatın, Ankara Emniyet Müdürlüğü‟ne e-posta yoluyla yaptığı ihbarla
başlatıldı. Ancak müdafi avukatları baroda bu ada sahip bir kayıt olmadığını tespit
etti. İddianamede “PKK/Kongra-Gel‟e üyelik”le suçlanan beş kişinin katıldıkları
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Filiz Koçali ve Ramazan
Pekgöz

TMY 7/2

2009

81

Filiz Koçali ve Ziya
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2009
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basın toplantıları, Newroz kutlamaları, yaptıkları telefon görüşmeleri, yazışmalar,
yönetici oldukları sivil toplum kuruluşları ile ilgili evlerinde ve bürolarında bulunan
dokümanlar örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirildi. İlk duruşması 9 Kasım
2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek olan davanın sanık
avukatlarına “TMY‟ye muhalefet suçlarıyla ilgili davalara bir yıl süre ile müdafilik
yapmama” yasağı getirildi. Davanın 9 Kasım 2009 tarihinde görülen ilk
duruşmasına, davaya müdahil olan 300 avukatın 150‟si katılabilirken avukatlar,
yaptıkları savunmada iddia makamının ve Ankara Emniyet Müdürlüğü‟nün çelişkili
uygulamalarına dikkat çektiler. Duruşmada ilk sözü alarak avukatlar adına
davanın yöntemine ilişkin talepte bulunan Avukat Ercan Kanar, bu davanın hukuk
tarihi açısından düşündürücü olduğunu ve kara sayfa oluşturacağını söyledi.
Davanın, savunmanın dokunulmazlığına, bağımsızlığına saldırı niteliğinde
olduğunu ifade eden Ercan Kanar, duruşmanın dürüst yargılama ilkelerine uygun
olması için hukuka aykırılık teşkil eden e-mail ihbarı, aleyhte verilen ve daha
sonra geri çekilen ifadeler gibi delillerin iddianameden çıkarılmasını istedi.
Duruşmada söz alarak savunmasını yapan Avukat Filiz Kalaycı, iddiaların bir
bütün olarak kendi içinde değerlendirilmesi durumunda çelişkili olduğunu belirtti.
Yapılan savunmaların ardından, karar için ara veren mahkeme başkanı, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 28 Ocak
2010‟a erteledi.
Günlük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Koçali ile Haber Müdürü Ramazan
Pekgöz hakkında, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan‟la yaptıkları
röportajın 7–8–9 Ağustos 2009‟da Günlük Gazetesi‟nde yayımlanması üzerine
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgütün bildiri ve
Devam ediyor.
açıklamalarına yer verdikleri” iddiasıyla İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından hazırlanan
iddianamede, Günlük‟te yayınlanan söyleşide “suç unsuru” olarak görülen
ifadelere de yer verildi.
Günlük gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Koçali ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Ziya Çiçekçi hakkında, gazetenin 1 Haziran ve 2 Haziran tarihli sayıların
yer alan haber ve fotoğraflar nedeniyle verilen 1 aylık yayın durdurma cezasının
ardından “örgütünün basın yoluyla propagandası yapıldığı” iddiasıyla dava açıldı.
Devam ediyor.
Savcı, gazete yöneticileri Koçali ve Çiçekçi'nin CMK'nun 252. maddesi uyarınca
yapılarak, eylemlerine uyan 3173 sayılı TMK'nın 7/2 ve 5237 sayılı TCK'nun 53.
maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Filiz Koçali dava ile ilgili
olarak “Bir gazetenin genel yayın yönetmenine dava açılması da hukuki değil.
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82 Fuat Doğansoy

TCK 216

2009

Günay Özarslan, Ali
Kemal AĢık, Hayriye
83
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TCK 314

2009

84 H.A.
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Kendi hukuklarını zorluyorlar. Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni herkes bilir
ama sorumlu yazı işleri müdürünü herkes bilmez. Tüm içerik yayın yönetmenleri
tarafından saptanır. Ama hukuki sorumluluk yazı işleri müdüründedir. Bizim
gazetemize özel bir durum geliştirip, sorumlu yazı işleri müdür dışında genel
yayın yönetmenine de dava açıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
2 Temmuz 1993‟te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak
Oteli‟nin yakılması ve 33 yazar, ozan, düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya
da dumandan boğularak yaşamlarını yitirmesi ile sonuçlanan ve Sivas Katliamı
olarak adlandırılan olayların belgeselini yapmak için 15 Mart 2009‟da geldiği
Sivas‟ta saldırıya uğrayan Gazeteci Fuat Doğansoy hakkında, saldırı sonrasında
bağlandığı televizyon kanallarına yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açıldı. Fuat
Doğansoy‟un, Sivas Valisi Veysel Dalmaz‟la Cem TV‟de yaptığı tartışmada “halkı Devam ediyor.
kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla TCK‟nın 216. maddesi uyarınca
açılan dava Sivas Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek. Saldırı olayını kabul
etmeyen Sivas Valisi Veysel Dalmaz yaptığı açıklamada “tek taraflı olarak verilen
bu haberi Sivas‟a, Sivaslı‟ya ve ülkemize ihanet olarak görüyorum. Bu geçmişte
oynanan tezgâhların bir örneğidir. Benim insanım bu haberlerle ayrıştırılacak ve
karşı karşıya getirilecek olursa terörün ekmeğine yağ sürmüş oluruz” demişti.
Samsun‟da 2009 yılının Mayıs ayından düzenlenen Grup Yorum konseri
öncesinde “yasadışı yayın bulundurdukları” iddiasıyla tutuklanan Karadeniz
Özgürlükler Derneği üyesi Günay Özarslan, Ali Kemal Aşık, Hayriye Gündüz,
Muhammed Ayvaz ve İhsan Özdil hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla dava açıldı. Davanın iddianamesinde, ilk baskısı 1999 yılında yapılan
“Bağımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi Gençlik-2” ve ilk baskısı 1997
yılında yapılan “Direniş Ölüm ve Yaşam II. Devrim Kuşağının Kahramanları” adlı
Devam ediyor.
kitapların, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi`nin bu kitapların basımından 10
yıl önce, yani 3 Mart 1988 ve 24 Eylül 1987 tarihindeki toplatma kararları verdiği
gerekçe gösterilerek “suç delili” sayıldı. İddianamede, albümleri serbestçe satılan
müzik grubu Grup Yorum da “DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı” olarak
gösterildi. Davanın 18 Kasım 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görülen duruşmasında Mahkeme Heyeti, beş sanığın tutukluluk hallerinin
devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 25 Şubat 2010‟a erteledi.
Ağrı‟nın Doğubayazıt İlçesi‟nde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde 19 Şubat
Sonuçlandı. 1 kiĢi
2009‟da düzenlenen seçim mitinginde sahneden çalan bir şarkıya eşlik ederken
hakkında beraat
görüntülenen H.A. hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
kararı verildi.
TMY 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava Erzurum 2. Ağır Ceza
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85 Hacı Boğatekin

TCK 125

2008

Hakan Tahmaz, Bülent
86 Yılmaz ve Ġbrahim
ÇeĢmecioğlu

TMK 4
TMK 6/2

2009

Hakan TaĢtan ve Turan
Topal

TCK 301

2007

87

390
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Mahkemesi‟nde 4 Kasım 2009‟da sonuçlandı. Karar duruşmasında H.A.‟nın
şarkının tamamını bilmediğine kanaat getiren mahkeme heyeti H.A.‟nın beraatına
karar verdi.
Adıyaman Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin hakkında, 28 Şubat
Sonuçlandı. 1
2008‟de yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava 27 Ekim 2009‟da Kahta
kiĢiye 2 yıl 2 ay 7
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde Sonuçlandı. Karar duruşmasında Boğatekin, “kamu
gün hapis cezası
görevlisine hakaret ettiği” iddiasıyla TCK‟nın 125. maddesi uyarınca 2 yıl 2 ay 7
verildi.
gün hapis cezasına çarptırıldı.
“KCK Yürütme Konseyi Başkanı” Murat Karayılan'la söyleşi yaptıkları için gazeteci
Hakan Tahmaz ile Birgün gazetesi imtiyaz sahibi Bülent Yılmaz ve sorumlu
müdürü İbrahim Çeşmecioğlu hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Kadir
Altınışık'ın 25 Eylül 2008'de kaleme aldığı ve 2009 Mart ayında tebliğ edilen
iddianamede üç kişinin, 'PKK/KONGRAGEL açıklamalarını yayımlamak'tan
hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Belgede, Yılmaz'a 37143 Sayılı TMY'nın
6/2 ve 4 maddesi uyarınca ön ödeme ihbarından bulunulmadığı, ancak bu kişinin
ön ödeme bildirimine yanıt vermediği gibi, ifade vermek için savcılığa da müracaat
etmediğine yer verildi. Gazete, 9 Ağustos 2008 tarihli sayısında 'Tek Taraflı
Ateşkes Sorunu Büyütüyor' başlığıyla yayımlanan söyleşi nedeniyle 'PKK
Devam ediyor.
örgütünün açıklamalarına yer verildiği' iddiasıyla toplatılmıştı. 25 Ağustos'ta ifade
vermeleri çıkan davetiye çıkarılan üç kişiden Tahmaz ve Çeşmecioğlu, 27
Ağustos'ta İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi savcılarından Kadir Altınbıyık'a
soruşturma kapsamında ifade vermişlerdi. Davanin 30 Nisan günü görülen
duruşmasında Mahkeme Heyeti, sanıkların esas hakkında savunma hazırlamaları
için duruşmayı 11 Haziran 2009‟a erteledi. 11 Haziran günü görülen duruşmada
Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcıya
teslim edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 15 Eylül 2009‟da görülen
duruşmada Mahkeme heyeti, avukat Cemal Polat‟ın esas hakkındaki savunmayı
hazırlamak için talep ettiği ek süreyi kabul ederek bir sonraki duruşmayı erteledi.
Adalet Bakanlığı, Protestanlığı yayma faaliyetlerinde bulunurken "Türklüğü
aşağıladıkları" iddiasıyla suçlanan Hakan Taştan ve Turan Topal'ın, Ceza
Yasası'nın (TCK) 301. maddesinden yargılanmalarına izin verdi. Silivri
Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın hazırladığı iddianamede, jandarmaya yapılan bir
Devam Ediyor.
telefon ihbarında, Silivri'nin bazı tarihi mekanları gerekçe gösterilerek
Hristiyanlar'ın kutsal bir beldesi haline getirilmek istendiği, buradaki okullarda
örgütlenmeye çalışıldığı, Türklüğü, askerlik hizmetini ve İslamiyet'i aşağılayıcı
konuşmalar yapıldığı savunulmuş, jandarma ekiplerinin, Taksim'de bulunan Türk
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88 Halil Ġbrahim Özdabak

TCK 125

2009

89 Halil Yıldıztekin

TMY 7/2

2009
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Protestan Kilisesi üyesi sanıkların misyonerlik faaliyetinde bulundukları ve
çoğunluğu öğrenci olan müştekilere ücretsiz İncil, Hristiyanlık'la ilgili kitap ve CD
verdiklerinin belirlediği kaydedilmişti. Davanın 18 Temmuz 2007'de görülen
duruşmasında eski Savcı Demirhüyük, "Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında
kişilerin istedikleri dini yaşama ve yaymaları Anayasa ve kanunlarımızda güvence
altına alınmıştır" diyerek iki sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildirmişti.
Ancak bu savcının tayini çıkınca başka bir savcı bu göreve geldi. 26 Eylül 2007'de
gerçekleşen duruşmada Türk Ortodoks Kilisesi basın sözcüsü Sevgi Erenol'un
davaya müdahil olma talebi reddedilmişti. Erenerol, Ergenekon Operasyonu
sırasında ocak sonunda tutuklanmıştı. Ceza Yasası'nda "misyonerlik yapmak"
veya "dini yaymak" diye tanımlı bir suç bulunmazken, dava dosyasının 301.
maddesiyle ilgili kısmı ayırarak 24 Haziran 2008 tarihinde Bakanlığa gönderen,
gelen izin üzerine de dosyayı yeniden birleştiren Silivri 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, 24 Şubat 2009 tarihinde yargılamaya devam etti. Mahkeme,
misyonerlik faaliyetlerinin örgütlü bir yapıyla gerçekleştirildiği ve bu nedenle de
soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunan şikayetçi taraf avukatlarının
ilettiği talebi, gelecek duruşmanın görüleceği 28 Mayıs'a kadar değerlendirmeye
karar verdi. 28 Mayıs günü görülen duruşmada davacı avukatlarının
soruşturmanın genişletilmesine ilişkin talebini kısmen kabul eden mahkeme,
operasyonu yapan iki jandarma görevlisini tanık olarak dinlemeye karar verdi.
Misyonerlerin bir örgüt halinde adliye teşkilatına sızmaya çalıştıkları yolundaki
iddiaları araştırmayı kabul eden mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
hazırlık kaleminde çalışan bir görevli ile, Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
kaleminde çalışan diğer bir memuru tanık olarak dinlemek için davetiye
çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, jandarmanın polis denetimindeki bir bölgede
arama yapması nedeniyle işleme tanıklık eden Emniyet görevlilerinden daha önce
dinlenmeyenleri 15 Ekim'de yapılacak duruşmada dinleyecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün yargılanması için işlem yapan Sincan 1. Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz‟ı karikatürize eden Yeni Asya
Gazetesi‟nin Karikatüristi Halil İbrahim Özdabak hakkında “Basın yoluyla kamu
Devam ediyor.
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK 125.
maddesinden yargılanacak olan Halil İbrahim Özdabak‟ın ilk duruşması 30 Aralık
2009‟da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.
DTP Suruç İlçe Örgütü tarafından 22 Nisan 2009‟da DTP‟lilere yönelik
operasyonlar ile askeri operasyonlara ilişkin düzenlenen basın açıklamasına Devam ediyor.
katılan DTP‟li Halil Yıldıztekin hakkında, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
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90 Halkevleri üyesi 8 kiĢi

91 Hasan Çakkalkurt

Hasan ÖzgüneĢ,
92 Abdulkerem Kuzu ve
Mehdi Tanrıkulu

Hatice Necla ġengül,
Reyhan Sarhan, Gamze
CoĢkun, Ġsminaz Ergün,
93
Rahime Top, Aynur
Çetin, Yüksel Özmen ve
Nezahat PaĢa Bayraktar
94 Hatice Nilgün Güngör
392
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TCK 125

TCK 285/1

TCK 215

(Eski TCK
312/1)
TCK 215
TMK 7/2
TMY 7/2
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Açıldığı
Tarih

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

tarafından “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Konuya ilişkin
hazırlanan iddianame, Yıldıztekin‟in “özgürlük ve demokrasi şehitleri” için yapılan
saygı duruşunda “ön iliklemek suretiyle” saygı duruşunda bulunması, “örgüt
propagandası” olarak değerlendiriliyor.
Davanın 9 Eylül günü görülen ilk
duruşması ertelendi.
1 Nisan 2008‟de Bursa‟da gerçekleştirilen bir protesto eyleminde “Ampulsün sen
Tayyip” diye slogan atan Halkevleri üyesi 8 kişiye “kamu görevlisine görevinden
Sonuçlandı. 8 kiĢi
2009
dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla TCK‟nın 125. maddesi uyarınca dava açıldı.
beraat etti.
Dava, 2009 Haziran ayında sonuçlandı. Halkevleri üyeleri 17 Haziran 2009‟da
Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada beraat etti.
HPG‟nin düzenlediği Dağlıca Saldırısı‟nda rehin alınan 8 askerin serbest
bırakılmasını 12 Kasım 2007‟de “Kaçırılan 8 Askere Tutuklama” ve “Çatışma
Gecesini Anlattılar” başlıklarıyla duyuran Milliyet Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlâl ettiği” iddiasıyla Sonuçlandı. 1
açılan dava 13 Şubat 2009 tarihinde sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza kiĢiye 1 yıl 6 ay 22
2008
Mahkemesi TCK‟nın 285/1 maddesi uyarınca, Çakkalkurt hakkında 1 yıl hapis gün hapis cezası
cezası verdi. Suçun basın yoluyla işlenmesi ve sanığın aynı hükmü birden çok verildi.
kez ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 güne çıkartılan hapis cezası, sanığın
yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına
indirildi.
“Eğer sayın demek suç ise ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu
işleyerek kendimi ihbar ediyorum” kampanyası kapsamında savcılığa dilekçe
veren ve düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan DTP PM Üyesi Hasan
Sonuçlandı. 3 kiĢi
Özgüneş ve DTP yöneticileri Abdulkerem Kuzu ile Mehdi Tanrıkulu hakkında
2008
hakkında beraat
“suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla açılan dava İstanbul 8. Asliye Ceza
kararı verildi.
Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2009 tarihinde sonuçlandı. Davanın karar
duruşmasında yapılan savunmaların ardından mahkeme, haklarında istinat edilen
suçların oluşmadığı gerekçesiyle DTP'lilerin beraatına karar verdi.
İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hatice Necla Şengül'ün de aralarında
bulunduğu Tertip Komitesi üyesi 8 kişi hakkında 8 Mart 2004 tarihinde
gerçekleştirilen mitingde atılan sloganlar ve gerçekleştirilen konuşmalar
Sonuçlandı. 8 kiĢi
05.07.2004 dolayısıyla açılan davaya 19 Şubat 2007 tarihinde İzmir 10. Asliye Ceza
beraat etti.
Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dava dosyasını
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dava 17 nisan 2009 tarihinde
sonuçlandı.Mahkeme sanıkların beraatine karar verdi.
2005
Ufuk Çizgisi Dergisi‟nin 2 Şubat 2005 tarihli 7. sayısında yer alan “TİKB YDK Sonuçlandı. 2
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ve Cihan Sedefoğlu

95 Hatip Dicle

TMK 7/2

2008

96 Hatip Dicle

TMY 7/2

2009

97 Hatip Dicle

TMY 7/2

2009

TMY 7/2
Hıdır Ardin, Abbas
2911 sayılı
Kaya, Fahrettin Tatlı,
Toplantı ve
98
Mehdi Atilla, Hasan
Gösteri
Üzer ve Necmettin Elikli YürüyüĢleri
Kanunu

2006
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Konferansı” konulu haber nedeniyle derginin sahibi Hatice Nilgün Güngör ve kiĢiye toplam
derginin yazı işleri müdürü Cihan Sedefoğlu hakkında TMY‟nin 7/2. maddesi 40.000 TL para
uyarınca açılan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 21 Nisan 2009‟da cezası verildi.
sonuçlandı. Mahkeme,
"basın yoluyla yasadışı örgüt roagandası yaıldığı"
gerekçesiyle derginin sahibi Hatice Nilgün Güngör ve Yazı İşleri Müdürü Cihan
Sedefoğlu‟na ayrı ayrı 20.000 TL olmak üzere toplam 40.000 TL ceza verildi.
Karar, cezanın 24 taksitte ödenmesini, bir aylık taksit ödenmediği takdirde
tümünün tahsilini ve ödenmeyen para cezasının hapis cezasına çevrilmesini
kapsıyor.
DEP eski milletvekili Hatip Dicle hakkında, 2007 yılının Ekim ayında bir haber
ajansına verdiği röportajda “ordu operasyonları durdurmadığı takdirde PKK de Sonuçlandı. 1
meşru müdafaa hakkını kullanır” açıklaması nedeniyle açılan dava 2009 Şubat kiĢiye 1 yıl 8 ay
ayında sonuçlandı. Dicle, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Ankara hapis cezası
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılandığı davadan TMY‟nin 7/2. maddesi verildi.
uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kapatılan DEP‟in eski milletvekili Hatip Dicle hakkında, "Yargılayanlar
Yargılanıyor" adlı kitabında terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla, 5
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca
hazırlanan iddianamede, Dicle‟nin "Yargılayanlar Yargılanıyor" adlı kitabında,
Devam Ediyor.
terör örgütü üyeleri için "gerilla" ve "şehit" ifadelerini kullandığı belirtildi. Davanın
ilk duruşmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 14 Nisan 2009‟da
başlandı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı‟nın mütalaasını hazırlamasına
karar vererek duruşmayı erteledi.
Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Hatip Dicle hakkında, Bingöl'deki bir
toplantıda Abdullah Öcalan'a "Sayın" dediği gerekçesiyle "örgüt propagandası"
Devam ediyor.
yapmak iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
hazırlanan iddianamede Dicle'nin 5 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Viranşehir'de 27 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli olaylarını protesto etmek amacı
ile yapılan basın açıklamasına katılan, DTP'li belediye meclis üyeleri Hıdır Ardin,
Abbas Kaya, Fahrettin Tatlı ile DTP üyeleri Mehdi Atilla, Hasan Üzer ve
Sonuçlandı. 6
Necmettin Elikli hakkında Viranşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 24
kiĢiye 10'ar ay
Ağustos 2009 tarihinde sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan DTP'liler, katıldıkları
hapis cezası
basın açıklamasında demokratik haklarını kullandıklarını belirterek, basın
verildi.
açıklamasında her hangi bir suç işlemediklerini belirtti. Mahkeme hakimi, 6 DTP
üyesini, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi ile 2911 sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 10'a ay hapis cezasına çarptırdı.
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99 Huvzullah Kansu

TMY 7/2
TCK 215

2009

Hüseyin BektaĢoğlu,
Mehmet Gültekin, Ağa
Karakaya, Mehmet
100
Arman, Ġlyas Kaynun,
Semih Tunç ve Orhan
Hamidanoğlu

TCK 314
TMY 7/2

2008

101 Hüseyin Kalkan

TCK 216

2008

102 Hüseyin KarakuĢ

TCK 314

2009

Hüseyin Obut, Mehmet
Tayfur BaĢer, Hüseyin
103 KarataĢ, Behçet Aykul,
Selhatin Olcay, Besna
BilmiĢ, Mesut Yılmaz,

TMY 7/2

2009

394

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

DTP Hakkari eski İl Başkanı Huvzullah Kansu hakkında 8 Eylül'de Çukurca Kazan
vadisinde 8 HPG'linin yaşamını yitirmesinden sonra kentte yapılan açıklamalar ile
değişik tarihlerde yapılan açıklamalardan dolayı 5 ayrı dava açıldı. "Örgüt
propagandası yapmak", "Suç ve suçluyu övmek" iddiaları ile açılan davalar
Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Davanın 18 Aralık 2009 tarihinde Devam ediyor.
görülen duruşmasında Kansu, ifadesinde siyasi bir partinin il başkanı olduğunu
dile getirerek, açıklamaları ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığını ve
açıklamalarının suç teşkil etmediğini iddia etti. İfade işleminden sonra, duruşma
ileri bir tarihe ertelendi.
Erzincan'da “PKK'nin gençlik yapılanmasını açığa çıkarmak” iddiasıyla Nisan
2008 tarihinde evlere ve DTP il binasına baskın düzenleyen polis tarafından
gözaltına alınan DTP İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu (66) ile Mehmet Gültekin,
Sonuçlandı. 4
Ağa Karakaya, Mehmet Arman, İlyas Kaynun, Semih Tunç ve Orhan
kiĢiye toplam 18 yıl
Hamidanoğlu adlı öğrenciler hakkında "Silahlı örgüte üye olma" ve " Örgüt
4 ay hapis cezası
propagandası yapmak" iddiasıyla Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan
verildi. 3 kiĢi
dava 2009 Kasım ayında sonuçlandı. Mahkeme, DTP İl Başkanı Hüseyin
beraat etti.
Bektaşoğlu'na 7 yıl 6 ay, Mehmet Gültekin ile Ağa Karakaya'ya 5 yıl, Mehmet
Arman'a 10 ay hapis cezası verdi. Öğrencilerden İlyas Kaynun, Semih Tunç ve
Orhan Hamidanoğlu ise beraat etti.
DTP Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan hakkında, yaptığı bir açıklamada
'Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme' suçunu işleği iddiasıyla açılan dava
Sonuçlandı. 1
2009 Şubat ayında sonuçlandı. Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Kalkan‟ı 1 yıl
kiĢiye 1 yıl 3 ay
hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, eylemin basın ve yayın yoluyla
hapis cezası
gerçekleşmesi nedeniyle artırıma giderek cezayı toplam 1 yıl 6 ay hapse çevirdi.
verildi.
Kalkan'ın yargı sürecindeki davranışları nedeniyle cezayı 1 yıl 3 aya indiren
mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin
Sonuçlandı. 1
Karakuş (24), gözaltına alınırken el konulan cep telefonundan çıktığı iddia edilen
kiĢiye 12 yıl 6 ay
dökümanlar nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt üyeliği”nden açılan dava 16 Ekim
hapis cezası
2009‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karakuş, karar
verildi.
duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm oldu.
Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde çeşitli tarihlerde yapılan basın açıklamaları, mitingler ve
açılışlar nedeniyle DTP Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Obut, DTP Sonuçlandı. 13
üyeleri Mehmet Tayfur Başer, Hüseyin Karataş, Behçet Aykul, selhatin Olcay, kiĢiye 1'er yıl hapis
Besna Bilmiş, Mesut Yılmaz, Ferdi Kul, Yunus Özdemir, Medeni Seviş, Ergün cezası verildi.
Turhan, Hasip Tigü ve Erdi Çelik hakkında dava açıldı. Dava Haziran ayında
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Ferdi Kul, Yunus
Özdemir, Medeni SeviĢ,
Ergün Turhan, Hasip
Tigü ve Erdi Çelik

104 Ġ.D., A.A. ve S.T.

TCK 314/2

2008

TCK 314
TMY 7/2

2009

Ġbrahim Bilmez, Servet
106 Özen ve Mehmet
Bayraktar

TCK 314

2007

Ġbrahim Güçlü, Fuat
Önen, Eyyüp Karageçi,
107
Arif Sevinç, M. Kemal
Oğuzlu ve Nadir YektaĢ

TCK 301
TCK 215
TCK 216

2006

105

Ġ.K. (17), Ġ.E. (16) ve H.G.
(15) ve M.S.
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Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, 13 kişi hakkında
katıldıkları basın açıklamaları ve mitinglerde “örgüt propagandası” yaptıkları
iddiasıyla Terörle Mücadele Kanunu'nu (TMK) 7/2 maddesi uyarınca 1'er yıl hapis
cezası verdi.
Batman‟da 2008 yılında yapılan çeşitli gösterilere katılarak “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 10 aydır tutuklu yargılanan İ.D. (15), A.A.
(16) ve S.T.‟nin (17) yargılanmasına 4 Kasım 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Devam ediyor.
Mahkemesi‟nde devam edildi. Bir sonraki duruşmayı 19 Ocal 2010‟a erteleyen
mahkeme heyeti İ.D. (15) , A.A. (16), S.T.‟nin (17) de tahliye edilmesine karar
verdi.
Abdullah Öcalan‟ın doğum günü olan 4 Nisan 2009‟da Öcalan‟ın Şanlıurfa Ömerli
köyüne gitmek üzere yola çıkan toplulukla jandarma güçleri arasında çıkan
çatışmada iki sivilin ölümünü protesto için Mersin‟de Akdeniz ilçesine bağlı Şevket
Sümer, Güneş ve Gündoğdu mahallelerinde gerçekleştirilen gösteri ve eylemlere
katıldığı iddia edilen İ.K. (17), İ.E. (16) ve H.G. (15) ve M.S. isimli ocuklar Devam ediyor.
hakkında “örgüt üyesi olmak”tan 15‟şer yıla kadar, “memura görevini yaptırmamak
için direnme”den ikişer yıl ve “propaganda”dan da birer yıl hapis cezasıyla dava
açıldı. Çocukların ilk duruşması, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 30
Haziran‟da görülecek.
Abdullah Öcalan‟ın avukatlarından İbrahim Bilmez, Servet Özen ve Mehmet
Bayraktar hakkında, Abdullah Öcalan‟la 8 Kasım 2006‟da yaptığı haftalık olağan Sonuçlandı. 1
görüşme sırasında kullandıkları ifadeler nedeniyle “yasadışı örgüt üyesi olduğu” kiĢiye 6 yıl 3 ay
iddiasıyla açılan dava 28 Ekim 2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde hapis cezası
sonuçlandı. Karar duruşmasında Bilmez, “silahlı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 verildi. 2 kiĢi
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Servet Özen ile Mehmet Bayraktar‟ın ise beraat etti.
beraatlarına karar verildi.
İbrahim GÜÇLÜ, Fuat Önen, Eyyüp Karageçi, Arif Sevinç, , M. Kemal Oğuzlu ve
Nadir Yektaş hakkında 24.12.2006 tarihinde Urfa‟da bulunan Harran Oteli Kapalı
salonunda gerçekleştirilen TEVKURD Kuruluş toplantılarından birinde yaptıkları
Sonuçlandı. 6 kiĢi
konuşma nedeniyle TCK‟nın 301/1, 215/1, 216/1. maddelerinden açılan dava
toplam 34.750 TL
2009 yılında sonuçlandı. Davanın 3 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen son
para cezasına
duruşmasında tedbir babından çağrılan polislerin silahlarıyla duruşma salonunda
çarptırıldı.
yerlerini alması üzerine müdahil avukatlar, polislerin duruşmada olmalarının adil
yargılama ilkesine aykırı olduğunu, müvekkillerinin özgürce tartışma ve savunma
haklarını kullanamayacaklarını, güvenlik kuvvetlerinin müvekkilleri üzerinde baskı
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oluşturacağını, bu nedenle polislerin duruşma salonundan çıkarılmalarını ve
polislerin mahkeme salonu dışında tedbir almalarını talep ettiler. Bu talebin
mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine sanıklar ve avukatları son
savunmalarını gerçekleştirmediler. Mahkeme Heyeti İbrahim Güçlü, Fuat Önen,
Arif Sevinç ve Nadir Yektaş‟ı TCK‟nın 216. maddesinden 1 yıl hapis cezasına
çarptırdı. Hapis cezası 18.250 TL para cezasına çevrildi. Eyyüp Karageçi ve
Mehmet Oğuzlu‟ya ayrıca verilen 10 Ay hapis cezası da 15.000 TL para cezasına
çevrildi. Fuat Önen TCK‟nın 215. maddesinden ise 1 ay hapis cezasına çarptırıldı
ancak bu cezada 1.500 TL para cezasına dönüştürüldü.
Tunceli‟de 2008 yılında yapılan 8. Munzur Kültür ve Doğa Festivali öncesinde
Kışla Meydanı‟na asılan ve üzerinde Seyit Rıza‟nın sözlerinin bulunduğu poster
nedeniyle Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kasun, Tunceli Dernekleri Sonuçlandı. 3 kiĢi
Federasyonu Genel Başkanı Özkan Tacar ve Avrupa Dersim Dernekleri hakkında beraat
Federasyonu Başkanı Mehmet Gülmez hakkında TCK‟nın 215. maddesi uyarınca kararı verildi.
açılan dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı. Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi 3
sanık hakkında beraat kararı verdi.
Erzurum'da Bin Umut Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçimlere giren Bedri
Fırat için 22 Temmuz 2007 tarihinde düzenlenen mitingde Kürtçe hitap ettiği
gerekçesiyle DTP Yalova İl Başkanı İhsan Coşkun hakkında açılan dava 2009
Temmuz ayında sonuçlandı. Karayazı Sulh Ceza Mahkemesi, sanık İhsan Sonuçlandı. 1
Coşkun'un eyleminin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri kiĢiye 6 ay hapis
Hakkındaki Kanuna aykırı olduğunu ve Coşkun'un “Beni anlamaları için yöre cezası verildi.
halkının diliyle kendilerine hitap ettim” şeklindeki savunmasının gerçekçi Hapis cezası 16000
bulunmadığı belirterek, Coşkun hakkında 298 sayılı yasanın 151/2. maddesini TL para cezasına
ihlal etmek suçlamasıyla 6 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasını para cezasına çevrildi.
çeviren mahkeme, Coşkun'un müteahhitlik yaptığı ve aylık gelirinin 15-20 bin TL
olduğu gerekçesiyle günlük gelirini 90 TL gelir üzerinden hesaplayarak, 16 bin lira
para ceza ödemesine hükmetti.
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel‟le
yaptığı telefon görüşmesiyle gündeme gelen polis memuru Muhittin Zenit‟in,
hakkında yapılan haberler nedeniyle Bağımsız İletişim Ağı (BİA) projesinin
yürütüldüğü bianet.org sitesine açtığı davaya 5 Mayıs 2009‟da Ankara 25. Asliye
Devam Ediyor.
Hukuk Mahkemesi‟nde devam edildi. Zenit'in avukatı Önder Özsoy, mahkemeye
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bağımsız İletişim Ağı (BİA) projesinin yürütüldüğü
bianet.org sitesindeki yayın nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu savundu.
Özsoy, BİA Projesi'ni yürüten İPS İletişim Vakfı'na ait bilançonun bir suretinin
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111 Ġrfan Karaca

TMY 7/2

2009

112 Ġrfan Sancı

TCK 226

2009
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dosyaya sağlanmasını talep etti. BİA Projesi'ni yürüten İPS İletişim Vakfı'nın
avukatı Turan Şat ise, taleple ilgili aleyhte hususların reddedilmesini talep etti.
Ancak mahkeme başkanı Hakim Ömer Kızılkaya, Özsoy'un talepleri
doğrultusunda, vakfın mali durumunun araştırılarak en son bilançosunun bir
suretinin dosyaya sağlanması için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne yazı
yazılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, yayınla ilgili suç duyurusu olup
olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sorulmasına karar vererek, varsa
hazırlık tahkikatının hangi aşamada olduğunun, dava açılmışsa hangi
mahkemede dava açıldığının bildirilmesi ve suç duyurusu dilekçesinin
mahkemeye gönderilmesini de istedi ve duruşmayı 24 Haziran‟a erteledi. İstanbul
Emniyeti, Mahkemenin talebiyle Bianet'in de yayın yapmasını sağlayan Bağımsız
İletişim Ağı (BİA) Projesi'nin yürütücüsü IPS İletişim Vakfı'nın gelir durumunu
tespit etti. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, Dink Cinayeti dava
dosyasında Zenit'in sözlerine ilişkin yazılan müzakereyle ilgili İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde yanıt bekllenmesine karar bererek duruşmayı19 Ocak
2010'a erteledi.
Berçem Yayınları‟ndan çıkan “Apê Musa‟nın Küçük Generalleri” adlı kitabın yazarı Sonuçlandı. 1
İrfan Karaca hakkında TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 17 Nisan kiĢiye 1 yıl 3 ay
2009‟da sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi “yasadışı örgüt hapis cezası
verildi.
propagandası” yaptığı iddiasıyla Karaca‟ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sel Yayınları‟nın Cinsel Kitaplar dizinden yeni
çıkan Ben Mila‟nın kaleme aldığı Perinin Sarkacı, Fransız P.V.‟nin yayına
hazırladığı Görgülü ve Bilgili bir Burjuva Kadınının Mektupları ve Guillaume
Apollinaire‟in Genç Bir Don Juan‟ın Maceraları başlıklı kitaplarda müstehcenliğe
rastlandığı iddiasıyla, Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı hakkında üç yıla kadar hapis Devam Ediyor.
ve 5 bin güne kadar adlî para cezası öngören TCK‟nın 226. maddesinden dava
açtı. Davanın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 16 Eylül günü görülen
duruşmasında, Galatasaray Üniversitesi‟nden ve İstanbul Üniversitesi‟nden
bilirkişi raporu istenmesine karar verilerek bir sonraki duruşmayı erteledi.
DTP Ankara İl Başkanı İsmail Ancı hakkında, 24 Ekim 2008 tarihinde yaptığı
açıklamada Abdullah Öcalan'a 'Sayın' dediği için dava açıldı. 'Suç ve suçluyu
övmek' gerekçesiyle açılan dava nedeniyle 27 Nisan günü Ankara 1. Sulh Ceza Sonuçlandı. 1
Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ancı'ya mahkeme heyeti “Öcalan'a „Sayın‟ kiĢiye 6 ay hapis
demenin suç olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Ancı, ise bu hitabı herkes cezası verildi.
için nezaketen kullandığını belirterek, 'Bu yüzden suç olmaması gerektiğini
düşünüyorum' yanıtını verdi. Dava 27 Temmuz 2009 tarihinde sonuçlandı.
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TCK 215

2009

TCK 215
2911 sayılı
Toplantı ve
Gösteri
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Kanunu

2009

117 K.G. ve K.E.

TMY 7/2

2009

118 K.Ö., Ġ.A. ve H.K.

TMY 7/2

2009

115 Ġstanbul’da 150 kiĢi

Jiyan TaĢdemir, Zilan
TaĢdemir, ġehriban
116
TaĢdemir, Yusuf Aksoy
ve Mahsun ġengel
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Mahkeme heyeti, Ancı hakkında 6 ay hapis cezası verirken, daha sonra cezayı,
'hükmün durdurulması'na çevirdi.
2009 yılı Nisan ayında evleri basılarak gözaltına alınan Trabzon Haklar Derneği
üyeleri İsmet Kurukafa, Çetin Güven, Zeynep Gonca Karakoç, Hasan Basri Yıldız,
Yeliz Kılıç, Zeynep Ertuğrul, Hasan Toğan, Banu Özcan ve Songül Öktem
hakkında “DHKP/C Örgütü‟ne üye oldukları” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 8 Devam ediyor.
Ekim 2009‟da Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmasında
Mahkeme Heyeti, Yeliz Kılıç‟ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
İstanbul‟da “Eğer „Sayın‟ olarak hitap etmek suç ise ben de „Sayın Abdullah
Öcalan‟ diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum” kampanyası
kapsamında 16 Haziran 2008‟de Ümraniye Başsavcılığı‟na dilekçe veren 500
kişiden 150‟si hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK‟nın 215. Devam ediyor.
maddesinden Ümraniye Sulh Ceza Mahkemesi‟nde açılan davanın ilk duruşması
1 Aralık 2009‟da görüldü. Yargılama ifade alma işlemlerinin tamamlanması için
ileri bir tarihe ertelendi.
Hakkâri‟de 23 Nisan 2009‟da Özel Harekât Şubesi‟ne bağlı polis memurunun
dipçikli müdahalesine maruz kalan Seyfi Turan için 27 Nisan 2009‟da İstanbul‟un
Başakşehir İlçesi‟nde basın açıklaması yapan ve en büyükleri 12 yaşında olan
Jiyan Taşdemir, Zilan Taşdemir, Şehriban Taşdemir, Yusuf Aksoy ve Mahsun
Şengel adlı çocuklar hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasanına Devam ediyor.
muhalefet ettikleri” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle Bakırköy 1. Çocuk
Mahkemesi‟nde TCK‟nın 215. maddesi uyarınca dava açıldı. Çocuklar,
eylemlerinde “Hakkari'de yaşanan ulusal egemenlik cinayetini kınıyoruz” ve
“Çocuklara dokunmayın” yazılı dövizler taşımıştı.
Diyarbakır‟ın Bismil İlçesi‟nde 15 Şubat 2009‟da düzenlenen gösterilere katılarak
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla K.G. (16) ve K.E. (17)
hakkında dava açıldı. Tutuksuz yargılanan K.G.‟nin (16) ve tutuklu yargılanan
Devam ediyor.
K.E.‟nin (17) duruşması 4 Kasım 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görüldü. K.E.‟nin avukatı Canan Atabay‟ın savunma yapmak için yaptığı ek süre
talebini kabul eden Mahkeme Heyeti, K.E.‟nin tahliyesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Adana‟nın Barbaros Mahallesi‟nde 7 Şubat 2009‟da düzenlenen protesto Sonuçlandı. 3
gösterisinde, kolluk güçlerine “taş attıkları” iddiasıyla tutuklanan K.Ö. (18), İ.A. kiĢiye 4’er yıl 8’er
(17) ve H.K. (15) hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması 21 Ekim ay hapis cezası
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2009‟da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti üç çocuğu verildi.
“yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”
suçlamasıyla 4‟er yıl 8‟er ay hapse mahkum etti.
Van Kapalı Spor Salonu'nda 2003 yılında yapılan DEHAP kongresinde yapılan
konuşmalardan dolayı DTP Eşbaşkan Yardımcısı Kamuran Yüksek, Yüksekova
Belediye Başkanı Mehmet Salih Yıldız, Bostaniçi eski Belediye Başkanı Sonuçlandı. 8
Muhammet Arslan, DTP PM Üyesi Hasan Özgüneş, DTP üyeleri Hamdi Demir, kiĢiye 4'er ay hapis
Nazmi Gür, Abdurrahman Doğar ve Şereftin Özalp hakkında açılan dava 2009 cezası verildi.
Ocak ayında sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “Suç ve suçluyu övmek"
iddiasıyla sanıklara 4'er ay hapis cezası verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün ve İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan
Akyürek‟in, Hrant Dink Cinayeti: Medya, Yargı, Devlet adlı kitabın yazarı Vatan
Gazetesi Muhabiri Kemal Göktaş hakkında yaptıkları dokuz suç duyurusundan,
Devam ediyor.
Kemal Göktaş‟ın “gizli belge yayınladığı” iddiasını değerlendiren İstanbul
Başsavcılığı, Kemal Göktaş‟ın TCK‟nın 336. maddesi uyarınca yargılanması için
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava açtı.
Vatan Gazetesi Muhabiri Kemal Göktaş ve Milliyet Gazetesi Muhabiri Gökçer
Tahincioğlu hakkında, 1 Haziran 2008‟de Vatan Gazetesi‟nde “Türkiye'yi
Sarsacak Belge” başlığıyla ve 2 Haziran 2008‟de Milliyet Gazetesi‟nde “İzleme
İtirazı” başlığıyla yaptıkları haber nedeniyle “yasaklanan bilgileri temin ettikleri”
gerekçesiyle TCK‟nın 334. maddesi ve “terörle mücadelede görev yapan kamu
görevlilerini hedef gösterdikleri” iddiasıyla TMY‟nin 6/1. maddesi uyarınca dava
Sonuçlandı. 2 kiĢi
açıldı. Dava 31 Mart 2009‟da İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı.
beraat etti.
Mahkeme 2 gazeteci hakkında beraat kararı verdi. Gazetecilerin yaptıkları
haberde Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 25 Ocak-25 Nisan 2007 döneminde,
Türkiye‟de telekom hizmeti veren bütün şirketlerin telefon üzerinden gerçekleşen
iletişimlerin dökümlerini elde etmek için hukuksal girişimde bulunduğu ve Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin, Cumhuriyet Başsavcılığı‟ndan konuyla ilgili yapılan
başvuruya onay verdiği bilgisi yer almıştı.
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Genel Başkan
Yardımcısı Kenan Alpay hakkında, 13 Eylül 2008 tarihinde Özgür-Der tarafından
İstanbul Fatih`te ilköğretim okullarında öğrencilere ders başı yapmadan önce
okutulan Öğrenci Andı‟nın kaldırılması için yaptığı basın açıklamasıyla “halkı kin Devam ediyor.
ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla TCK‟nın 216. maddesi uyarınca
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 16 Ekim 2009 tarihinde Fatih Asliye Ceza
Mahkemesi`nde görüldü. Duruşma delillerin toplanması amacıyla 17 Mart 2010‟a
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123 Kenan Doğru
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2009

124 Kerem Tosun
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2009
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2009

125
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Üyesi 31 KiĢi
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ertelendi.
07 Şubat 2009'da yerel seçim çalışmaları sırasında DTP Batman İl Örgütü'nün
aday tanıtım toplantısına katılan Kenan Doğru adlı kişi hakkında, “Örgüt
propagandası yapmak” suçundan dava açıldı. Haziran ayında Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada Cumhuriyet Savcısı, Doğru'nun “Biji
Serok Apo” sloganı atan grubun içinde bulunduğunu, grupla bütünleştiğini, atılan
sloganlara zıplayarak eşlik ettiğini, bundan 3713 sayılı yasanın 7/2, 5237 sayılı Sonuçlandı. 1
TCK'nın 53, 58/9, 63 maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti. kiĢiye 10 ay hapis
Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, “Örgüt propagandası” suçu işlendiğine kanaat cezası verildi.
getirerek Doğru'yu 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karşı oy kullanan hakim ise,
sanığın eylemine ilişkin gerek iddianamedeki anlatım gerekse bilirkişi raporundaki
tespite göre sanığın örgütü öven ve toplum nezdinde yücelten nitelikte
propaganda niteliğinde değerlendirilebilecek bir eylemin olmadığına ve hakkında
bu eylemden dolayı beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.
DTP Çorlu İlçe Başkanı Kerem Tosun hakkında Roj Tv'ye katılarak halkı Newroz'a Sonuçlandı. 1
davet etmesinden dolayı 'Örgüt propagandası yapma' yaptığı gerekçesiyle dava kiĢiye 1 yıl 6 ay
açıldı. Dava 2009 Haziran ayında sonuçlandı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası
verildi.
Tosun‟a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın talimatıyla jandarma ekiplerinin 28 Mayıs
2009‟da başlattığı operasyona ilişkin KESK yöneticisi ve üyesi 22‟si tutuklu 31 kişi
hakkında (Mehmet Hanefi Kuruş, Songül Morsunbül, Lami Özgen, Hasan Umar,
Mustafa Beyazbal, Haydar Deniz, Harun Gündeş, Nihat Keni, Elif Akgül Ateş,
Sakine Esen Yılmaz, Aziz Akikol, Yüksel Özmen, Mine Çetinkaya, Süeda Demir,
Şeyhmus Belek, Aydın Güngörmez, Erkan Deniz, Kemal Karakoyun, Hasan
Soysal, Yüksel Mutlu, Ahmet Demiroğlu, Gülçin İsbert, Abdurrahman Daşdemir,
Şermin Güneş, İsmail Demir, Murat Meriç, Meryem Çağ, Abdulcelil Demir, Mahir
Engin Çelik, Selçuk Haspolat ve Faysal Ceylan) “yasadışı KCK/TM (Kürdistan
Devam ediyor.
Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi)”nin koordinasyonunda oluşturulduğu iddia
edilen “Demokratik Emek Konfederasyonu” (KCK/TM-DEK) üyesi oldukları
suçlamasıyla dava açıldı. Dava 19 Kasım 2009‟da İzmir 8. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde başladı. İlk duruşmaya, KESK yönetici ve üyelerinin açılan
davaya 22‟si tutuklu 30 sanık katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık KESK
yönetici ve üyelerinin ifadelerini almaya başlayan Mahkeme Heyeti, ifade alma
işleminin sona ermemesi üzerine duruşmayı erteledi. 20 Kasım günü görülen
davanın 2. Duruşmasında, sanıkların ifadelerinin alınmasını tamamlayan
Mahkeme Heyeti, tutuklu 22 sanığın tahliye edilmesine karar vererek bir sonraki
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126 Leman Yurtsever
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127 Leyla Güven

TCK 215

2008

TMY 7/2

2009
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130 Leyla Zana

TMY 7/2

2008

128

Leyla Güven ve Seve
Demir
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duruşmayı 2 Mart 2010‟a erteledi.
İHD İstanbul Şubesi yöneticilerinden Leman Yurtsever hakkında 19 Aralık 2000
Cezaevleri (Hayata Dönüş) Operasyonu‟nun gerçekleştirilmesinde önemli rolü
Sonuçlandı. 1
bulunan Ceza ve Tevkif Evleri eski Genel Müdürü Ali Suat Ertosun‟a “Devlet
kiĢiye 3 ay hapis
Üstün Hizmet Madalyası” verilmesini protesto etmek amacıyla Ali Suat Ertosun‟a
cezası verildi.
“Utanç Belgesi” göndererek “kamu görevlisine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan
dava 28 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Yurtsever, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa‟nın Viranşehir İlçesi‟nin DTP‟li Belediye Başkanı Leyla Güven hakkında,
13 Şubat 2008‟de katıldığı bir basın toplantısında konuşmadığı halde açıklama Sonuçlandı. 1
metninde geçen “Sayın Öcalan” ibaresi nedeniyle “suçu ve suçluyu övdüğü” kiĢiye 1 yıl 4 ay 15
iddiasıyla açılan dava 23 Ekim 2009‟da Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde gün hapis cezası
sonuçlandı. Güven, karar duruşmasında TCK‟nın 215. maddesi uyarınca 1 yıl 4 verildi.
ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa‟nın Viranşehir İlçesi‟nin Belediye Başkanı Leyla Güven ve Kürt Dili ve
Eğitimi Hareketi (TZP Kurdî) çalışanı Seve Demir hakkında, 25 Eylül 2008‟de
Diyarbakır‟da düzenlenen bir eylemde yaptıkları konuşmalar nedeniyle dava Sonuçlandı. 2
açıldı. “Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında TMY‟nin 7/2. kiĢiye 1'er yıl hapis
maddesi uyarınca açılan dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 3 Aralık cezası verildi.
2009‟da sonuçlandı. Karar duruşmasında Leyla Güven ve Seve Demir, birer yıl
hapis cezasına çarptırıldı.
Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana
hakkında, “21 Mart 2007 tarihindeki Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma
nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi
salonunda yaptığı savunması nedeniyle” TMY‟nin 7/2'nci maddesi uyarınca 2008
yılında açılan dava 8 Eylül 2009‟da sonuçlandı.. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Dr. Sacit Yılmaz tarafından 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan iddianamede, sanık Sonuçlandı. 1 kiĢi
Leyla Zana'nın 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında 5 sayfalık hakkında beraat
yazılı savunma hazırlarken, “PKK'yı savunmaya, örgütün silahlı mücadelesini kararı verildi.
haklı göstermeye çalıştığı, bölgedeki gerilimi artırmayı amaçladığı ve bu yolla
yasa dışı örgüt propagandası yaptığı” iddia edilmişti. Leyla Zana‟nın yaptığı
savunma nedeniyle yargılanmasını isteyen mahkeme heyetinin karar verdiği
duruşmada, mahkeme heyeti Leyla Zana‟nın yaptığı savunmayı “savunma hakkı”
kapsamında değerlendirerek beraatına karar verdi.
DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkında, 6 Haziran 2008‟de İngiltere Sonuçlandı. 1 kiĢi
Parlamentosu‟nda yaptığı bir konuşma nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası hakkında beraat
yaptığı” gerekçesiyle TMY‟nin 7/2. maddesinden açılan dava Diyarbakır 6. Ağır kararı verildi.
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131 Leyla Zana

TMY 7/2

2008

132 Leyla Zana

TCK 215

2009

133 Leyla Zana

TMY 7/2

134 Leyla Zana

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

TCK 215

2006

TMK 7/2
2911 Sayılı
Toplantı ve

2009

135 Lüleburgaz'da 4 kiĢi

136

M. Nihat Aydın ve 17
kiĢi
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Ceza Mahkemesi‟nde 17 Şubat 2009‟da tarihinde sonuçlandı. Mahkeme “davaya
konu olan konuşma metninin temin edilemediği için suçun sabit olmadığı”
gerekçesiyle beraat etti.
DEP eski Milletvekili Leyla Zana‟nın, 3 Aralık 2007‟de Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu‟nda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında TMY‟nin 7/2.
maddesinden açılan davanın duruşması 19 Mart 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza
Devam ediyor.
Mahkemesi‟nde görüldü. Duruşma, aynı nedenle Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde de açılan davanın dosyasını incelemek üzere 11 Haziran 2009‟a
ertelendi.
DEP eski Milletvekili Leyla Zana‟nın 2008'de yaptığı bir konuşma nedeniyle
hakkında açılan davada yaptığı savunma nedeniyle Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla TCK‟nın 215. maddesi Devam Ediyor.
uyarınca açılan dava açıldı. 31 Mart 2009‟da görülen duruşma Zana‟nın “son kez
yaptığını” belirttiği savunmasının ardından 2 Haziran 2009‟a ertelendi.
DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakkında, İngiltere'nin Suas Üniversitesi'nde
katıldığı toplantıda 'Abdullah Öcalan Kürtlerin beyni ve yüreğidir' sözleri nedeniyle Sonuçlandı. 1
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Mahkeme kiĢiye 1 yıl 3 ay
heyeti, Zana'ya Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 'örgüt propagandası hapis cezası
yapmak' fiilini düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına verildi.
çarptırdı.
DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkında, Adıyaman'da 22 Temmuz 2007
seçimleri öncesinde DTP adaylarını desteklemek amacıyla katıldığı bir mitingde
yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. “Seçim propagandalarında Türkçe'den
başka bir dil kullanması yasaktır” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Adıyaman Sulh Devam ediyor.
Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava
çerçevesinde Leyla Zana, 4 Temmuz günü avukatı ile birlikte Diyarbakır 1'inci
Sulh Ceza Mahkemesi'de ifade verdi.
1 Mayıs 2006‟da Kırklareli‟nin Lüleburgaz İlçesi‟ndeki 1 Mayıs İşçi Bayramı
kutlamasında İbrahim Kaypakkaya‟nın fotoğrafını taşıdıkları gerekçesiyle
Sonuçlandı. 4
haklarında dava açılan Partizan Dergisi okuru 4 kişinin yargılanması 9 Temmuz
kiĢiye 1'ar ay hapis
2009‟da sonuçlandı. Lüleburgaz 1. Sulh Ceza Mahkemesi 4 kişiye “suçu ve
cezası verildi.
suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK‟nın 215. maddesi uyarınca 1 ay hapis ve 5 yıl
hak mahrumiyeti cezası verdi.
İHD Siirt Şubesi Yönetim Kurulu üyesi M. Nihat Aydın hakkında, 19.10.2008
tarihinde gözlemci olarak katıldığı bir basın açıklamasında gözaltına alındıktan Devam ediyor.
sonra Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Savcılık, Nihat Aydın
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ve açıklamaya katılan 17 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak”,
“toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” ve “suç ve suçluyu
övmek” iddialarında bulundu.

137 M. Salih Erol

TMY 7/2

2009

138 M.A.

TMY 7/2

2009

139 M.A., C.O., A.C. ve R.E

TMY 7/2

2008

140 M.B, E.B., S.B. ve N.G.

TMK 7/2

2009

KESK‟e yönelik başlatılan operasyon kapsamında 27 Mayıs 2009‟da gözaltına
alınarak tutuklanan Eğitim-Sen Batman Şubesi Sekreteri M. Salih Erol hakkında,
“Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “Örgüt propagandası
yapmak” iddialarıyla dava açıldı. Davanın 17 Eylül günü Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde görülen duruşmasında söz alan TİHV Diyarbakır Temsilcisi
Avukat Sezgin Tanrıkulu, “bizler avukat olarak artık mesleğimizi yapamaz duruma
Devam ediyor.
geldik. 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Ancak son bir iki yılda yaşanan
hukuksuzluklar artık bizi avukatlık görevini bile yapamaz hale getirdi. Suçlamalara
konu olan gerekçelere baktığımızda ciddi sayılacak suçlama yoktur. Bu suçlama
ve gerekçeler yargıyı gülünç duruma düşürmektedir” dedi. Mahkeme heyeti, M.
Salih Erol‟un savunmasını dinledikten sonra M. Salih Erol‟un tutukluluk halinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Adana‟da 6 Şubat 2009‟da düzenlenen protesto gösterisinde, kolluk güçlerine “taş
attığı” iddiasıyla tutuklana M.A. (17) hakkında dava açıldı. Davanın karar Sonuçlandı. 1
duruşması 19 Ekim 2009‟da Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. kiĢiye 4 yıl 8 ay 20
Mahkeme heyeti M.A.‟ya “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt gün hapis cezası
adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 4 yıl verildi.
8 ay 20 gün hapis cezası verdi.
2008 yılının Ağustos ayında Mersin‟de düzenlenen protesto gösterisinde, kolluk
güçlerine “taş attıkları” iddiasıyla yargılanan M.A. (17), C.O. (13), A.C. (14) ve Sonuçlandı. 4
R.E.‟nin (14) karar duruşması 6 Ekim 2009‟da Adana 6. Ağır Ceza kiĢiye toplam 26 yıl
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 4 çocuğa “yasadışı örgüte üye 6 ay hapis cezası
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt verildi.
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla toplam 26 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 8 Mart 2008 tarihinde Dünya Kadınlar Günü'nde açılışı
yapılan Nujiyan Kadın Dayanışma ve Dayanışma Merkezi'nin açılışında katılarak
Sonuçlandı. 3
halay çeken lise öğrencileri M.B, E.B, S.B ve N.G. hakkında 'Örgüt propagandası
kiĢiye 6'Ģar ay 20
yapmak' iddiasıyla dava açıldı. Dava 6 Mart 2009 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır
gün hapis cezası
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında M.B, E.B ve N.G'nin
verildi. 1 kiĢi
açılışta halay çekmek ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterini taşımak
beraat etti.
gerekçesiyle 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 6'şar ay 20 gün hapis cezası
verilirken, S.B. adlı çocuk beraat etti. Çocukların avukatı Av. Süleyman Kaya,
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141 M.B.G.

TCK 125

2009

142 M.Ç.

TMY 7/2

2009

143 M.K.

TMY 7/2

2009

144 M.K. (15) ve S.ġ. (15)

TMK 7/2

2008

TMY 7/2

2009

145

M.S., V.S., E.B., M.Ç. ve
Ġ.A.
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verilen karara itirazda bulunacaklarını ifade etti.
Halkevleri‟nin İstanbul Kadıköy Çarşısı‟nda 3 Ocak 2009‟da kurduğu Halk
Kürsüsü‟nde “Neden Konya‟daki İsrail pilotlarının eğitimine ve anlaşmalara son
vermiyorsun? Böyle mi oluyor kahramanlık? O zaman Allah belanı versin!” diyen
Gültepe Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi M.B.G. (17) hakkında Kadıköy
Devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK‟nın 125. maddesi gereğince „kamu
görevlisine hakaret‟ten bir yıldan az olmamak kaydıyla iki yıl iki aya kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı. Ateş‟in yargılanması Kadıköy 1. Çocuk
Mahkemesi‟nde 25 Aralık 2009‟da başladı.
Adana‟da 3 Şubat 2009‟da düzenlenen protesto gösterisinde, kolluk güçlerine “taş
attığı” iddiasıyla tutuklanan M.Ç. (16) hakkında dava açıldı. Davanın karar Sonuçlandı. 1
duruşması 12 Ekim 2009‟da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. kiĢiye 5 yıl 5 ay 16
Mahkeme heyeti M.Ç.‟ye “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt gün hapis cezası
adına eylem yaptığı”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “kamu görevlisine verildi.
direndiği” suçlamalarıyla 5 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası verdi.
Van‟da, Yerel seçimlerin ardından DTP'nin 30 Mart 2009‟da yaptığı kutlamalar
sırasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterini kaldırdığı gerekçesiyle M.K. Sonuçlandı. 1
(16) adlı çocuk hakkında dava açıldı. Dava 15 Eylül 2009‟da sonuçlandı. kiĢiye 6 ay 20 gün
“Yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca hapis cezası
yargılanan M.K.‟ye Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada 6 ay 20 verildi.
gün hapis cezası verildi.
Siirt‟te 2007 yılında düzenlenen bir gösteriye katıldıkları gerekçesiyle hakkında
dava açılan M.K. (15) ve S.Ş. (15) adlı 2 çocuk, 12 Şubat 2009‟da Diyarbakır 4.
Sonuçlandı. 2
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında TMY‟nin 7/2. maddesi
kiĢiye 6 ay 20'Ģer
uyarınca “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle birer yıl hapis
gün hapis cezası
cezasına çarptırıldı. Çocukların “suçun işlendiği” tarihte 18 yaşından küçük
verildi.
olmaları nedeniyle ceza önce 8 aya, yargılama sürecinde çocukların davranışları
nedeniyle sonra da 6 ay 20 güne indirildi.
16 Mart 2009‟da Adana‟da düzenlenen protesto gösterisinde, kolluk güçlerine “taş
attıkları” iddiasıyla M.S. (16), V.S. (16), E.B. (17), M.Ç. (15) ve İ.A. (14) hakkında
Sonuçlandı. 5
dava açıldı. Davanın karar duruşması 10 Eylül 2009‟da Adana 7. Ağır Ceza
kiĢiye toplam 20 yıl
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 5 çocuğa “yasadışı örgüte üye
10 ay hapis ve
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasıyla 7‟şer yıl 6‟şar
15000 TL para
ay, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 1‟er yıl hapis cezası
cezası verildi.
verdi. 5 çocuğun 7‟şer yıl 6‟şar ay olan hapis cezası 4‟er yıl 2‟şer aya indirilirken
1‟er yıl olan hapis cezası da 3000 TL para cezasına çevrildi.
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TCK 125/1

2009

147 Mahmut Alınak

TCK 125

2008

148 Mahmut Alınak

TCK 216/1

2007

TMY 7/2

2007

149 Malatya'da 41 kiĢi
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde
Aydın‟da düzenlediği mitingde kendisini protesto ettiği için yanına çağırıp boynunu
sıktığı iddia edilen M.S.Ö. (14) hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a Sonuçlandı. 1 kiĢi
hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Dava 8 Eylül 2009‟da görülen ilk hakkında açılan
duruşmada sonuçlandı. Aydın Çocuk Mahkemesi‟nde basına kapalı yapılan dava düĢtü.
duruşmada Aydın Çocuk Mahkemesi, TCK 32/1. maddesi uyarınca M.S.Ö.‟ye
ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve davayı düşürdü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "Zerre kadar utanması olsaydı Kars'a
gelmezdi. Türk, Kürt bütün halklara hayatı cehennem eden özgürlük düşmanı
Erdoğan'ı Kars'ta istemiyoruz. Kars'ın havasını ve toprağını bu kan siyasetçisi
Sonuçlandı. 1
padişahın kirletmesini protesto ediyoruz" diyen DEP eski milletvekili ve Kars Halk
kiĢiye 11 ay 20 gün
Meclisi sözcüsü Mahmut Alınak hakkında açılan dava 3 Mart 2009‟da sonuçlandı.
hapis cezası
Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bu sözler nedeniyle Kars Halk Meclisi sözcüsü
verildi. Hapis
Alınak'ı "hakaret" suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapse mahkum ettikten sonra Ceza
cezası, "denetimli
Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231. maddesi uyarınca, bu hükmün
serbestlik"
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, CMK'nın 231/8-c
kapsamında geri
maddesine dayanarak, "denetimli serbestlik" altında geçireceği beş yıllık süre
bırakıldı.
içerisinde Alınak'ın, denetimlik serbestlik şube müdürlüğünün belirleyeceği bir
alanda, 500 adet fidan dikerek ve dört ay süreyle bakım ve gözetimini yerine
getirmesine hükmetti.
DEP eski Milletvekili Mahmut Alınak hakkında, 12 Aralık 2006'da DTP Kars İl
Başkanı olduğu dönemde Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin Atatürk
Caddesi Kars Meslek Eğitim Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında yaptığı
konuşma nedeniyle açılan dava 30 Nisan 2009 tarihinde sonuçlandı. Kars 1.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' iddiasıyla
Sonuçlandı. 1
açılan davada savcılık, Alınak'ın TCK'nin 216/1, 53. maddeleri gereğince
kiĢiye 7300 TL
cezalandırılması talep etti. Mahkeme heyeti ise Alınak'ı TCK'nin 216/1 maddesi
para cezası verildi.
gereğince 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra, hapis
cezasını 7 bin 300 TL adli para cezasına çevirerek, cezanın 12 taksitle
ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dava giderleri kapsamında 2 davetiye
gideri 9 TL, bilirkişi sarf kararı gideri 30 TL olmak üzere toplam 39.00 TL
tutarındaki yargılama giderini de Alınak'ın ödemesini karara bağladı.
İnönü Üniversitesi öğrencilerinin 2007 yılının Mayıs ayında Malatya‟nın Şahnahan Sonuçlandı. 33
Beldesi‟nde düzenlediği “23. Geleneksel Bahar Pikniği”ne katılan 300 öğrenciden kiĢiye 10'ar ay
41 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan hapis cezası
dava 3 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen verildi. 8 kiĢi
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150 Manisa’da 25 kiĢi

TMY 7/2

2007

Mehdi Tanrıkulu, Hasan
151 ÖzgüneĢ ve
Abdülkerem Kuzu

TCK 215

2008

152 Mehmet Ali Karagüzel

TMK 7/2

2006

153 Mehmet Ali Karagüzel

TCK 215

2009

Mehmet Altay ve
Fehime Demir

TMY 7/2

2009

154

155 Mehmet Arslan
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2008
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beraat etti.
davada 33 kişi TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
21 Mart 2007‟de Manisa‟da düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak “yasadışı Sonuçlandı. 20
slogan attıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan 25 kişiden 20‟sine 28 Eylül kiĢiye toplam 16 yıl
2009‟da İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada “yasadışı örgüt 8 ay hapis cezası
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla TMY‟nın 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay verildi. 5 kiĢi
beraat etti.
hapis cezası verildi.
“Sayın Öcalan demek suçsa ben de bu suçu işliyorum ve kendimi ihbar ediyorum”
kampanyası kapsamında İstanbul‟da yapılan basın açıklamasının ardından DTP
Fatih İlçe Başkanı Mehdi Tanrıkulu ile DTP üyeleri Hasan Özgüneş ve Sonuçlandı. 3 kiĢi
Abdülkerem Kuzu hakkında TCK‟nın 215. maddesinden açılan dava 14 Mayıs hakkında beraat
2009‟da sonuçlandı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada kararı verildi.
mahkeme heyeti, isnat edilen suçun unsurları oluşmadığı için sanıklar hakkında
beraat kararı verdi.
Muş kırsalında kimyasal silah kullanılarak öldürüldüğü ileri sürülen 14 HPG
militanı ile ilgili yaptığı basın açıklamasından dolayı yargılanan Tutuklu ve
Sonuçlandı. 1
Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) Muş Şubesi Başkanı
kiĢiye 10 ay hapis
Mehmet Ali Karagüzel‟e 13 Mart 2009‟daki karar duruşmasında Van 4. Ağır Ceza
cezası verildi.
Mahkemesi tarafından Karagüzel‟in “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verildi.
Muş TUHAY-DER Başkanı Mehmet Ali Karagüzel hakkında, 23 Kasım 2008
tarihinde yaptığı bir basın açıklamasında "Sayın Öcalan" dediği için "Suç ve Sonuçlandı. 1
suçluyu övmek" iddiasıyla dava açıldı. Dava 2009 Aralık ayında karara bağlandı. kiĢiye 500 TL para
Muş Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında mahkeme cezası verildi.
Karagüzel‟e TCK 215. maddesi uyarınca 500 TL para cezası verdi.
Azadiya Welat gazetesi Siirt dağıtımcısı Mehmet Altay ve Fehime Demir
hakkında, DTP'nin 29 Mart yerel seçimler nedeniyle yaptığı büro açılışı sırasında
ellerinde bulunan Azadiya Welat gazetesini havaya kaldırdıkları ve bu nedenle
Sonuçlandı. 2
'Örgüt propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
kiĢiye 10'ar ay
tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun 'Örgüt propagandası yapmak' fiili
hapis cezası
düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
verildi.
Dava 22 Ekim 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı.
Mehmet Altay ve Fehime Demir TMY 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası
aldı.
Adana‟da yayın yapan Radyo Dünya‟nın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Arslan Sonuçlandı. 1 kiĢi
(30) hakkında, 16 Ekim 2007‟de Şivan Perwer‟in yasaklı türküsü Mehmedo‟yu hakkında beraat
çalarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” suçlamasıyla açılan dava 23 Şubat kararı verildi.
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156 Mehmet Arslan

TCK 215

2008

157 Mehmet Arslan

TCK 216

2009

Mehmet Atak, Oğuz
Sönmez, GürĢat
158
Özdamar ve Serkan
Bayrak

TCK 318

2008

TCK 314/2

2009

159 Mehmet Ay
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2009‟da sonuçlandı. Radyocu Arslan‟ın yayınladığı „Mihemedo‟ adlı Kürtçe
türküde „Oy de ateş düşsün o Türk‟lerin evine/ diyorlar ki Mehmedimin boyunu
güneş önüne sermişler/ oy haber verdiler dediler/ Türk askeri iz sürüp Mehmedimi
yakalamış/ vallahi haber verin Diyarbakır‟a Siverek‟e/ babalara, kardeşlere,
Mehmedimin intikamını alsınlar‟ sözleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini
belirtmişti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada mahkeme
hakimi, suç unsuru içerdiği öne sürülen kaseti bilirkişiye tercüme ettirdi. Bilirkişi
hazırladığı raporunda, şarkı sözleri içinde „Türk askeri‟ diye bir tabirin yer
almadığını, „Rumilerin askeri‟ diye bir kelime kullanıldığını, ayrıca „Mehmed‟in
intikamını bu kafirlerden alsınlar‟ şeklinde sözler bulunduğunu belirtti. Mahkeme
Arslan‟ın beraatine karar verdi.
Adana‟da yayın yapan Radyo Dünya‟nın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Arslan
(30) hakkında, 29 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilen ve DTP Van Milletvekili
Fatma Kurtulan'ı konuk ettiği “Özel Gündem” adlı programda Abdullah Öcalan'ı Sonuçlandı. 1 kiĢi
övücü nitelikte konuşma yaparak 'Suçu ve suçluyu övmeye iştirak' ettiği hakkında beraat
gerekçesiyle açılan dava 28 Nisan 2009 tarihinde sonuçlandı. Adana 8. Ağır Ceza kararı verildi.
Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aslan, Kurtulan'ın yayın programındaki
konuşmalarından sorumlu olmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Adana‟dan yayın yapan Dünya Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Arslan
hakkında, radyoda “Keçe Kurdan” adlı şarkıyı çaldığı için “halkı kin ve düşmanlığa Sonuçlandı. 1 kiĢi
alenen tahrik ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK‟nın 216. maddesi uyarınca açılan hakkında beraat
davanın Adana Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 19 Mart 2009‟da görülen kararı verildi.
duruşmasında Arslan beraat etti.
Vicdanî retçi Mehmet Bal‟ın cezaevinde işkence görmesini 11 Haziran 2008‟de
İstanbul‟da yaptıkları basın açıklamasıyla protesto eden Mehmet Atak, Oğuz
Sönmez, Gürşat Özdamar ve Serkan Bayrak hakkında “halkı askerlikten
soğuttukları” suçlamasıyla TCK‟nın 318. maddesi uyarınca açılan davaya 16
Temmuz 2009‟da Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Dava,
mahkeme hâkiminin eylemin görüntülerini içeren videoyu izleyemediği için 10
Devam ediyor.
Eylül 2009‟a ertelendi. Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan tarafından
hazırlanan iddianamede, “Vicdani Redçi Mehmet Bal‟ı destekleme eylemine
katıldıkları”, “Antimilitarist Inisiyatif” üyesi oldukları ve “Mehmet Mehmetçik
olmayacak”, “Öldurmeyeceğiz Ölmeyeceğiz, Kimsenin Askeri Olmayacağız” ve
“Reddet Diren Hayır De Askere Gitme sloganlarını atarak halkı askerlikten
soğuttukları” iddia edilmişti.
Siirt‟te 2008 yılının Şubat ayında düzenlenen protesto gösterileni yönlendirdiği Sonuçlandı. 1
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160 Mehmet Baransu

161

Mehmet Bayraktar ve
Mizgin Irgat

162

Mehmet Çelik ve 9
öğrenci

163 Mehmet Çiçek
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Siyasi Partiler
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gerekçesiyle DTPyöneticisi Mehmet Ay hakkında dava açıldı. Dava, 19 Kasım kiĢiye 13 yıl 6 ay
2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruşmasında hapis cezası
Ay, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” verildi.
suçlamasıyla TCK‟nın 314/2. maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” suçlamasıyla 5
yıl hapis cezası olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu hakkında, 3 Ekim 2008‟de Hakkâri‟nin
Şemdinli İlçesi‟ndeki Aktütün (Bezelê) Karakolu‟na HPG militanlarının ağır
silahlarla düzenlediği ve 17 askerin yaşamını yitirdiği baskınla ilgili belgeleri 13
Nisan 2009‟da “Ceride Raporları” başlığıyla haberleştirdiği için dava açıldı. 12
Haziran 2009‟da askerî savcılığın yaptığı suç duyurusu üzerine 27 Ağustos Devam Ediyor.
2009‟da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı‟nın hazırladığı iddianamede “devletin
güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıkladığı” iddiasıyla TCK‟nın
329. maddesi uyarınca yargılanmaya başlanacak olan Mehmet Baransu‟nun ilk
duruşması 18 Kasım 2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.
26 Mayıs 2008‟de gerçekleştirilen DTP İzmir İl Kongresi‟nde Kürtçe konuştukları
için haklarında “Siyasî Partiler Yasası‟nın 81. maddesine muhalefet"ten dava Sonuçlandı. 2 kiĢi
açılan DTP İzmir eski İl Başkanı Mehmet Bayraktar ve DTP Parti Meclisi üyesi hakkında beraat
Mizgin Irgat, suç unsurlarının oluşmaması nedeniyle 10 Temmuz günü İzmir 23. kararı verildi.
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada beraat etti.
Trabzon'da üniversite öğrencilerine yönelik polisin yaptığı operasyonda gözaltına
alınan ve bazıları tutuklu yargılanan 10 öğrenci ile ilgili Erzurum Cumhuriyet
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
kabul edildi. 2009 Kasım ayında tahliye olan öğrenciler “Örgüt yöneticisi olmak,
örgüt üyesi olmak ve örgütün propagandasını yapmakla” suçlanıyor.
İddianamede, öğrencilerden Mehmet Çelik'in hem SDP hem de İHD üyesi olması
ve Trabzon'a Gündem gazetesi geleneğinden gelen “Ayrıntı” gazetesinin Devam ediyor.
dağıtımını yapıyor olması ve SDP yöneticileri ile görüşmesi delil olarak gösterildi.
İddianamede bir başka öğrencinin DİHA Ankara Muhabiri olan Kenan Kırkaya'ya
öğrencilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin telefonda yaptığı haber görüşmesi de
delil sayıldı. İddianamede, Türkiye'de yayın yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
“PKK adına yayın yapan ajans” olarak gösterildi ve ajansa haber geçen
öğrencilerin de böylece örgütle bağlantılı olduğu iddia edildi.
Hakkâri‟nin Yüksekova İlçesi‟nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Sonuçlandı. 1
Adnan Donuk‟un Şanlıurfa‟nın Suruç İlçesi‟ndeki cenaze törenine katılarak “alkış kiĢiye 1 yıl hapis
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Mehmet Eroğlu ve
Muhittin Sürmeli
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TMY 7/2

2005

165 Mehmet Fidan

TMK 7/2
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Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri
Kanunu

2009

166 Mehmet Keyik

TMY 7/2

2009

167 Mehmet Kutlular
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tuttuğu” gerekçesiyle Mehmet Çiçek (71) hakkında, “yasadışı örgüt propogandası cezası verildi.
yaptığı” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 23 Ekim 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Çiçek, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme
Heyeti kararında, alkışı şiddete davet eden ve nefret saçan görüntü olarak
değerlendirdi.
Şanlıurfa'da 1 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen mitinginde "slogan atıkları" ve
"yasadışı poster taşıdıkları" gerekçesi ile DTP Üyesi Mehmet Eroğlu ve Muhittin
Sonuçlandı. 2
Sürmeli hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2009 Eylül
kiĢiye 1'er yıl hapis
ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıkların attıkları slogan ve açtıkları
cezası verildi.
pankartlarla "örgüt propagandası" yaptıklarını belirterek, her 2 sanığa 1'er yıl
hapis cezası verdi.
14 Şubat 2009‟da Şırnak‟ın İdil İlçesi‟nde düzenlenen bir protesto gösterisine
katıldığı gerekçesiyle Mehmet Fidan hakkında dava açıldı. Davanın karar
duruşması 4 Eylül 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü.
Mehmet Fidan, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na
muhalefet ettiği” suçlamalarıyla yapılan indirimlerin ardından 10 yıl 5 ay hapis Sonuçlandı. 1
cezasına mahkûm oldu. Mahkeme üyesi hâkim Selahaddin Menteş ise karara beş kiĢiye 10 yıl 5 ay
sayfalık şerh koyarak sanığın bu suçlardan beraat etmesi gerektiğini savundu. hapis cezası
Selahaddin Menteş, ceza hukuku açısından durumu değerlendirirken, “aynı verildi.
şahsın PKK örgütüne katılıp sekiz yıl örgütün kamplarında kaldıktan sonra
yakalandığını düşünelim. Bu şahsın alacağı ceza sadece örgüt üyeliğinden beş yıl
hapis cezası olacaktır. Bir suçun işlenişine katılmaksızın kendiliğinden gelip teslim
olsa etkin pişmanlık hükmü nedeniyle hiçbir ceza hükmedilmeyecektir” ifadesine
yer verdi.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 11 Ocak 2009'da TRT 6 kanalının açılışına tepki
göstermek için yapılan Kürtçe basın açıklamasını okuyan TZPKurdi üyesi Mehmet
Sonuçlandı. 1
Keyik hakkında “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla Diyarbakır 5. Ağır
kiĢiye 1 yıl 10 ay
Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 2009 Ağustos ayında sonuçlandı. Kara
hapis cezası
duruşmasına katılan Keyik, TRT 6'yı protesto etmenin suç sayılamayacağını
verildi.
belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Keyik'i Terörle Mücadele Kanunu'nun
(TMK) 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ankara‟da Bediüzzaman Said-i Nursi‟nin ölümünün 39. yıldönümünde 19 Ekim
Sonuçlandı. 1 kiĢi
2009‟da düzenlenen anma töreninde gazetecilerin 17 Ağustos 1999 Marmara
hakkında beraat
Depremi‟yle ilgili sorularını yanıtlayan Yeni Asya Gazetesi‟nin İmtiyaz Sahibi
kararı verildi.
Mehmet Kutlular hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği”
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168 Mehmet Mekin Ulak

TMY 7/2

2008

169 Mehmet Salih Koca

TMY 7/2

2007

170 Mehmet Zeki Akan

TMY 7/2

2009

Siyasi Partiler
Kanunu

2007

TCK 314

2009

171 Mehmet Zeki KarataĢ

Muhabbet Kurt, Ġsmail
Yılmaz, Azimet Ceyhan,
172
BarıĢ Ġnan, Ġnan UlaĢ
Gezici ve Ġmam Aydın
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suçlamasıyla TCK 216. maddesinden dava açıldı. Dava 24 Kasım 2009‟da
sonuçlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan Kutlular, TCK‟deki
değişiklik ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟nin
(AİHM) davada “ifade
özgürlüğü hakkının ihlal edildiği” yönündeki kararı göz önünde bulundurularak
beraat etti.
DTP hakkında 2008 yılında görülen kapatma davasını protesto etmek amacıyla
Dağkapı Meydanı'nda temsili olarak kurulan Halk Mahkemesi'nde, sergilediği
Sonuçlandı. 1
tiyatro oyununda hakim rolünü canlandıran tiyatro oyuncusu Mehmet Mekin Ulak
kiĢiye 10 ay hapis
hakkında açılan dava 2009 Aralık ayında Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde
cezası verildi.
sonuçlandı. Karar duruşmasında Ulak'a "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
10 ay hapis cezası verildi.
Hatay‟ın İskenderun İlçesi‟nde 21 Mart 2007‟de yapılan Newroz kutlamasında
yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle DTP İlçe Başkanı Mehmet Salih Koca
Sonuçlandı. 1
hakkıında açılan dava İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2009 Eylül ayında
kiĢiye 1800 TL
sonuçlandı. Koca'ya, yaptığı 30 dakikalık Kürtçe konuşma nedeniyle “Yasadışı
para cezası verildi.
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca verilen 10
aylık hapis cezası 1800 TL para cezasına çevrildi.
10 Aralık günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan müzisyen Mehmet Zeki
Sonuçlandı. 1
Akan, Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde Kürtçe şarkı söylediği için
kiĢiye 10 ay hapis
Diyarbakır 6 Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle
cezası verildi.
10 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.
20 Ağustos 2007‟de yapılan DTP Adana İl Kongresi‟nde yaptığı Kürtçe konuşma
nedeniyle DTP Adana eski İl Başkanı ve DTP Parti Meclisi üyesi Mehmet Zeki
Sonuçlandı. 1
Karataş hakkında Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 2009
kiĢiye 3600 TL
ağustos ayında sonuçlandı. Mahkeme, “2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası‟na
para cezası verildi.
muhalefet ettiği” iddiasıyla Karataş‟a 6 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası
daha sonra 3600 TL para cezasına çevrildi.
“MLKP adına eylem yaptıkları ve MLKP‟ye üye oldukları” iddiasıyla yargılanan
Muhabbet Kurt, İsmail Yılmaz, Azimet Ceyhan, Barış İnan, İmam Aydın, İnan Ulaş
Sonuçlandı. 5
Gezici‟nin karar duruşması 21 Ekim 2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza
kiĢiye
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Muhabbet Kurt, İsmail
ağırlaĢtırılmıĢ
Yılmaz, Azimet Ceyhan, Barış İnan, İnan Ulaş Gezici‟ye ağırlaştırılmış müebbet
müebbet, 1 kiĢiye
hapis cezası verirken tutuksuz sanık İmam Aydın‟a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası
ise 6 yıl 3 ay hapis
verdi. Mahkûm olan sanıklardan Muhabbet Kurt (31), 1995 yılında İstanbul‟un
cezası verildi.
Fatih İlçesi‟ndeki Mert FM adlı radyonun işgal edilerek buradan örgütsel
propaganda yapılması eylemine katıldığı, Gazi Mahallesi‟nde iki polis memurunun
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yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla 1998 yılında gözaltına alınmıştı.
Gözaltında polis memurlarının tecavüzüne uğrayan Muhabbet Kurt, 11 yıldır
“kaçma şüphesi olduğu ve tutuklanma nedenleri ortadan kalkmadığı” gerekçesiyle
tahliye edilmiyordu.
Muhyettin Ünal,
Mahsima Tuner,
Abdulhaluk Özdel,
173 Ġhsan ĠĢbilir, Ferzinde
Yılmaz, Ġzzet Dara, Nayif
Öztekin ve Abdulmecit
Bartın
Murat Güleryüz, Ġnan
Güçlü, Samet Polat,
Can Aydemir Sezer,
174
Anıl Genç, Ġsmail AldıĢ,
Can BüyükĢahin ve
Taylan Alhas

175 Murat IĢıkırık

TCK 215

2009

TCK 125

2009

TCK 314/3
TCK 220/6
TMK 7/2

2007

Hakkari ili Yüksekova İlçesi'nde 10 Haziran'da 2008 tarihinde TZP Kurdi
tarafından düzenlenen ve yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı “Artık yeter anadilimizde
eğitim istiyoruz” mitinginde “Suç ve suçluyu övüldüğü” “Örgüt propagandası
Devam ediyor.
yapıldığı” iddiasıyla Tertip Komitesi üyeleri Muhyettin Ünal, Mahsima Tuner,
Abdulhaluk Özdel, İhsan İşbilir, Ferzinde Yılmaz, İzzet Dara, Nayif Öztekin ve
Abdulmecit Bartın hakkında Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı.
13 Mart 2009 tarihinde Ankara-Eskişehir arasındaki Yüksek Hızlı Tren seferinin
başlaması nedeniyle Eskişehir garında düzenlenen törene katılan Başbakan
Erdoğan'ı pankart açarak protesto eden ÖDP üyeleri Murat Güleryüz (20), İnan
Güçlü (21), Samet Polat (22), Can Aydemir Sezer (21), Anıl Genç (21), İsmail
Devam ediyor.
Aldış (20), Can Büyükşahin (23) ve Taylan Alhas (20) hakkında “hakaret
suçlamasıyla” Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 kişinin
yargılanmasına 9 Temmuz 2009 tarihinde başlandı. Tutuksuz 8 ÖDP'li
suçlamaları kabul etmezken, duruşma takınların dinlenmesi için ertelendi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Felsefe Bölümü öğrencisi Murat Işıkırık hakkında 28 Mart
2006'da Diyarbakır'da HPG'lilerin cenaze törenine katılarak zafer işareti yaptığı ve
üniversitedeki basın açıklamasına katılarak “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt
adına suç işlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı.
Cumhuriyet savcısı, Işıkırık'ın iki ayrı eylemden dolayı cezalandırılmasını isterken,
Işıkırık, 28 Mart'ta yapılan gösterilere katılmadığını belirterek, Dicle
Sonuçlandı. 1
Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya katıldığını belirtti. Cenaze töreninde çekilen
kiĢiye 7 yıl 11 ay
görüntülerin yer aldığı CD'yi inceleyen bilirkişi ise şu karara vardı: '00.05-00.07
hapis cezası
saniyeleri arasında kalabalık içerisinde mavi renkli kot pantolonu olan, kapşonunu
verildi.
başına takarak koşar adımlarla ilerleyen top sakallı şahsın Işıkırık olduğu, zafer
işaretine iştirak ettiği tespit edilmiştir.' Mahkeme yargılamanın sonunda, Işıkırık'ı
'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' fiillerini düzenleyen
TCK'nin 314/3, 220/6 yollanmasıyla 314/2 maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırdı. Mahkeme aynı zamanda Işıkırık'a 'örgüt propagandası
yapmak' fiilini düzenleyen Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesini de
uygulayarak 10 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin aldığı karara bir hakim,
| 2009 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar
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“Sanığın bu eylemleri nedeniyle ayrıca TCK'nin 220/6 ve 3713 sayılı TMK'nin 2/2
maddelerinde düzenlenen örgüt adına suç işlemek suçunun oluşmayacağı, zira
örgüt adına suç işlemek kavramı ile neyin kastedildiğini madde metninde ve
gerekçesinde açıklanmamıştır. Sanığın sadece örgüt propagandasını yapmak
suçundan ayrı ayrı 2 defa cezalandırılması ile yetinilmesi düşüncesiyle” muhalefet
ederken, Işıkırık'ın avukatları yerel mahkemenin bu kararını temyiz etti. Yargıtay
9. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin Işıkırık hakkında verdiği 'örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla verdiği 6 yıl 3 ay hapis
cezasını onadı. Yargıtay, Işıkırık'a 'örgüt propagandası yapmak' suçundan verilen
10 aylık cezanın 2 kez verilmesini isteyerek dosyayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne gönderdi. Davayı yeniden ele alan mahkeme , Yargıtay'ın talebi
doğrultusunda Işıkırık'ı 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 2 kez 10'ar ay
hapis cezasına çarptırdı. Ceza yeniden temyiz edildi.
Adana‟da 2008 yılının Ekim ayında düzenlenen gösterilerde “polis ekiplerine taş
attıkları” gerekçesiyle tutuklu yargılanan C.K. (14) ve İ.G. (16) ile tutuksuz
yargılanan İ.S. (14), M.O. (17), Ö.Ö. (16), S.Ö.‟nün (14) karar duruşması 12
Kasım 2009‟da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti
tutuklu sanık İ.G.(16) ile tutuksuz sanıklar M.O. (17), Ö.Ö.‟ye (16) “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı Sonuçlandı. 8
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 5‟şer yıl 4‟er ay hapis cezası, tutuklu kiĢiye toplam 41 ay
sanık C.K. (14) ile tutuksuz sanıklar İ.S. (14), S.Ö.‟ye (14) ise “yasadışı örgüt hapis cezası
adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla verildi.
4‟er yıl 2‟şer ay hapis cezası verdi. Aynı davada tutuklu olarak yargılanan Murat
Kaya ve Servet Güneş de “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” iddiasıyla 7‟şer
yıl 6‟şar ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 6‟şar yıl 3‟er aya indirildi.
Mahkeme heyeti, Murat Kaya ile Servet Güneş‟in tutukluluk sürelerini göz önünde
bulundurarak Murat Kaya ile Servet Güneş‟in tahliye edilmelerine karar verdi.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 13 Ağustos 2008 tarihinde “Eğer Sayın Öcalan demek
suç ise ben bu suçu işliyor ve kendimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçelerin posta
aracılığı ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine yönelik haberi
takip eden DİHA muhabiri Murat Kolca hakkında “Örgüt adına suç işlemek”
iddiasıyla dava açıldı. Davanın duruşması 15 Haziran günü Adana 8. Ağır Ceza Devam ediyor.
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifadesi alınan Kolca, adı geçen tarihte haber
takibi yapmak için orada bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti Kolca'nın basın
kartının fotokopisini talep edip, eksik evrakların tamamlanması amacıyla
duruşmayı 17 Ağustos 2009 tarihine erteledi.
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Murat Polat, Ufuk
Sünger, Zeki Yıldırım,
Siyasi Partiler
179 Nurcan Kasun, Hüseyin
Kanunu
Özdenk ve Ġbrahim Halil
AteĢ

2008

Murat Yikit, Ġhsan
Yıldırım, Mehmet
180 HaĢimoğlu,Musa Etreci,
Ufuk Demir ve Ahmet
Akyol

2008

TMY 7/2

181 Musa AĢkara

182

Mustafa Avci ve Ali
Karuç

2009

TMK 7/2

2008
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Ağrı merkezde 29 Mart 2009 yerel seçim sonuçlarına hile karıştırıldığı
gerekçesiyle 2 Nisan'da yapılan itirazın sonuçlarını öğrenmek için bir araya gelen
Sonuçlandı. 1
kitleye polis müdahalesinin ardından çıkan olayların ardından gözaltına alındıktan
kiĢiye 14 yıl 6 ay
sonra tutuklanan DTP Ağrı eski İl Başkanı ve belediye başkan adayı Murat Öztürk
hapis cezası
hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açıldı. Dava 2009 Aralık ayında
verildi.
sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
Öztürk'e 14 yıl hapis cezası verdi.
DTP Tunceli İl Başkanı Murat Polat ile parti yöneticileri Ufuk Sünger, Zeki
Yıldırım, Nurcan Kasun, Hüseyin Özdenk ve İbrahim Halil Ateş hakkında 25 Nisan Sonuçlandı. 6
2008 tarihinde 1 Mayıs mitingi için dağıttıkları el ilanı ve DTP Merkez İlçe binasına kiĢiye 5'er ay hapis
astıkları "Bijî Yek Gulan" pankartı nedeniyle “siyasi partiler yasasına muhalefet cezası verildi.
etme” suçlamasıyla açılan dava 2009 Ocak ayında sonuçlandı. Tunceli Asliye Hapis cezaları
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada sanıklar 5‟er ay hapis cezasına denetimli
çarptırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı denetimli serbestliğe çevirerek, sanıkların serbestliğe
bu süre içerisinde hapis cezasını gerektirecek kasıtlı bir suçtan mahkum olmaları çevrildi.
halinde, söz konusu cezanın da uygulanmasına karar verdi.
18 Mart 2008`de Iğdır Emniyet Müdürlüğü TMŞ‟ye bağlı polislerce DTP Iğdır İl
binasına yapılan baskında 400 adet “Êdî Bes e” afişi bulunduğu gerekçesiyle
gözaltına alınan İl başkanı Murat Yikit ile İl yöneticileri İhsan Yıldırım, Mehmet Sonuçlandı. 6
Haşimoğlu, Musa Etreci, Ufuk Demir ve Ahmet Akyol hakkında Erzurum 2. Ağır kiĢiye 10'ar ay
Ceza Mahkemesi‟nde “örgüt propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis hapis cezası
cezası istemiyle açılan dava 2009 Ocak ayında sonuçlandı. Mahkeme, DTP İl verildi.
Başkanı Yikit ve il yöneticilerine TMY‟nin 7/2`nci maddesi uyarınca `örgüt
propagandası` yapmaktan 10‟ar ay hapis cezası verdi.
Azadiya Welat gazetesi Gaziantep çalışanı Musa Aşkara hakkında “yasak yayın”
bulundurduğu ve Özgür Halk Gerçeği dergisi dağıttığı gerekçesi ile “Silahlı örgüte
bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla ile dava açıldı. 11 Şubat 2009‟da
Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi'nde şüpheli olduğu gerekçesi ile polis
tarafından durdurulan ve kimlik kontrolü yapıldığı sırasında üzerinde Özgür Halk
Devam ediyor.
Gerçeği dergisi bulunan Aşkara, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü. Yapılan sorgulamanın ardından toplatma kararı bulunan yayınları
dağıttığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Aşkara, hakkında Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması
29 Eylül'de Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Adana‟da 23 Mart 2008‟de düzenlenen Newroz kutlamasında söyledikleri sözlerle Sonuçlandı. 2
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında Adana 7. Ağır Ceza kiĢiye 10'ar ay
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183

Mustafa Ekrem
Polatsoy

TCK 215

2009

184

Mustafa Ġzci ve Halil
Acar

TMY 7/2

2008

185 Muzaffer AkbaĢ

TMY 7/2

2008

186 Muzaffer Demir

TCK 215

2007
2008

187

Nadir Erdem ve Mustafa
Toprak

188

Namık Durukan ve
Hasan Çakkalkurt
414

2009

TMY 7/2

2009
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Mahkemesi‟nde dava açılan DTP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi hapis cezası
Mustafa Avci ile Ali Karuç, 25 Şubat 2009‟da görülen karar duruşmasında verildi.
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
DTP Suruç Belediye Meclisi üyesi Mustafa Ekrem Polatsoy hakkında, 2008 yılının Sonuçlandı. 1
Nisan ayında yaptığı bir konuşma nedeniyle “suçu ve suçluyu övdüğü” kiĢiye 10 ay 24 gün
gerekçesiyle dava açıldı. Dava 28 Nisan günü sonuçlandı. Sulh Ceza Mahkemesi hapis cezası
Polatsoy‟u TCK‟nın 215. maddesi uyarınca 10 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. verildi.
Abdullah Öcalan`ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabının afişlerini astıkları
gerekçesiyle yargılanan Mustafa İzci ile Halil Acar hakkında “örgüt propagandası”
yaptıkları iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi`nde açılan dava 15 Ocak
2009 tarihinde sonuçlandı. Duruşmaya İzci ve Acar ile avukatları duruşmaya Sonuçlandı. 2
katılmazken, Savcı Yakup Yar, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların kiĢiye 1'er yıl hapis
TMK`nin `örgüt propagandası` fiilini düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca cezası verildi.
cezalandırılması istedi. Mahkeme heyeti, İzci ve Acar`ın `Örgüt propagandası`
suçunu işlediğine kanaat getirerek, TMK`nin 7/2 maddesi uyarınca İzci ve Acar`ı
ayrı ayrı bir yıl hapis cezasına çarptırdı.
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2008
Sonuçlandı. 1
tarihinde yapılan basın açıklamasını okuyan DTP Şemdinli eski İlçe Başkanı
kiĢiye 1 yıl 8 ay
Muzaffer Akbaş hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 2009 Şubat
hapis cezası
ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti Akbaş'ı "yasadışı örgüt propagandası
verildi.
yaptığı" iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
DTP‟nin Şanlıurfa Merkez İlçesi eski Başkanı Avukat Muzaffer Demir hakkında,
2007 ve 2008 yıllarında çeşitli tarihlerde yaptığı basın açıklamalarında Abdullah Sonuçlandı. 1
Öcalan‟a “sayın” dediği için hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla açılan kiĢiye 3 ayrı
üç ayrı dava Şanlıurfa 1. Sulh Cea Mahkemesi‟nde ve 2. Sulh Ceza davada toplam 3
Mahkemesi‟nde 23 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Görülen karar duruşmalarında yıl 6 ay hapis
Muzaffer Demir, TCK‟nın 215. maddesi uyarınca toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına cezası verildi.
çarptırıldı.
Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilciliği‟ne yapılan baskında Mezopotamya
Kültür Merkezi‟nin (MKM) bastırdığı Kürtçe takvim gerekçe gösterilerek gözaltına
alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazetenin Van Temsilcisi
Devam ediyor.
Nadir Erdem ile gazete çalışanı Mustafa Toprak hakkında “yasadışı örgüte bilerek
ve isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava
açıldı. Davanın ilk duruşması 27 Şubat 2009 tarihinde görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran 2009‟da Fırat Haber Ajansı‟nın PKK
Devam ediyor.
yöneticilerinden Duran Kalkan‟la yaptığı röportajı Milliyet Gazetesi‟nde
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189 Nayıf Aslan

Yargılandığı
Kanun
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TMY 7/2

Nayıf Aslan, Mehmet
Halis AktaĢ, Adnan Etli,
Faruk Tatlı, Salih
ġeyhun, Aydın Genç,
Aynur Özalhas Kalul,
Emin Burun, ġemdin
Yavuz, ġeyhmus Oktay,
Hasan Özer, Emine
Aydoğan, Abdurrahman
190
TMY 7/2
Çelik, Mehmet Tarak,
Kaddur Burun, ġükrü
Dodıkanlıoğlu, Sabri
Cin, Mehmet Ali Akman,
Tuncel Karayel, Hasan
Hamarat, Salih
Erbekler, Menduh
Bağçalı, Nureddin
Anyığ, Zini Özgezer
Nazif Akar, Halis Yakut,
Burhan Kurhan,
2911 Sayılı
Nimettullah Sözen,
Toplantı ve
191 Mehmet Doğu, Leyla
Gösteri
Ekin, Mehmet Emir
YürüyüĢleri
Doğrul, Abdullaziz
Kanunu
ġimĢek, Mehmet Sıddık

Davanın
Açıldığı
Tarih

2009

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

haberleştirdikleri için Milliyet Gazetesi Muhabiri Namık Durukan ve Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçesiyle dava açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Durukan ile Çakkalkurt'un 5 yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve “suçun basın yoluyla işlenmesi”
nedeniyle cezanın yarısı oranında arttırılarak 7,5 yıla kadar çıkarılmasını talep
etti.
Şanlıurfa‟nın Viranşehir İlçesi‟nin DTP‟li Belediye Başkan Yardımcısı Nayıf Aslan
hakkında, 16 Eylül 2008‟de katıldığı bir cenaze töreninde “yasadışı örgüt Sonuçlandı. 1
propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca dava kiĢiye 1 yıl hapis
açıldı. Davanı 23 Ekim 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen cezası verildi.
karar duruşmasında Aslan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2006

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mart 2006 tarihinde Muş kırsalında 14 HPG'linin
yaşamını yitirmesi üzerine ilçede yapılan yürüyüşe katılan 24 DTP'li hakkında
açılan 14 Aralık 2009‟da sonuçlandı. 12 Aralık 2009 tarihinde görülen duruşmaya
tutuksuz yargılanan Belediye Başkan Yardımcısı Nayıf Aslan, Belediye Meclis Sonuçlandı. 24
Üyesi Mehmet Halis Aktaş, DTP İlçe Başkanı Adnan Etli ile DTP üyeleri katılmadı. kiĢiye 1'er yıl hapis
Mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "örgüt propagandası cezası verildi.
yapmak" suçunu düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca 24 DTP'liye 1'er yıl hapis
cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra verilen cezanın ertelenmesine karar
verdi.

2007

28.03.2006 tarihinde Diyarbakır da meydana gelen ve 10 kişinin ölümü ile
Sonuçlandı. 12
sonuçlanan olayı protesto etmek amacıyla DTP Batman İl Teşkilatı tarafından
kiĢiye 1 yıl 3'er ay
30.03.2006 tarihinde düzenlenen ve AKP İl teşkilatına yapılan yürüyüş ile
hapis cezası
akabinde yapılması düşünülen basın açıklamasına “Gözlemci” olarak katılan İHD
verildi. Cezalar 5
Batman Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Akar ile tertip komitesi üyeleri Halis
yıl süreyle
Yakut, Burhan Kurhan, Nimettullah Sözen, Mehmet Doğu, Leyla Ekin, Mehmet
ertelendi.
Emir Doğrul, Abdullaziz Şimşek, Mehmet Sıddık Tekin, Kadri Yıldırım, Alaattin
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Tekin, Kadri Yıldırım,
Alaattin Beğde, Muhlisa
Akgül

192 Necat Yılmaz

TMY 7/2

2009

193 Nedim Gürsel

TCK 216

2009

416
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Beğde, Muhlisa Akgül hakkında “PKK örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme”
suçlamasıyla açılan dava 28 Ocak 2009 tarihinde sonuçlandı. Batman Asliye
Ceza Mahkemesinin 28.01.2009 gün ve 2009/43 sayılı kararı ile Nazif Akar‟a
2911 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza
daha sonra 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirildi ve CMK 231/8 maddesine göre 5 yıl
süreyle ertelendi.
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı
konuşmada “Kürdistan” ifadesini kullanan DTP Kurtalan Belediye Başkanı Necat
Sonuçlandı. 1 kiĢi
Yılmaz hakkinda, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin
hakkında beraat
7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
kararı verildi.
20 Ekim 2009‟da görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Necat Yılmaz hakkında
beraat kararı verildi.
Daha önce "Allah'ın Kızları" Romanı'yla ilgi takipsizlik kararı verilen Yazar Nedim
Gürsel hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak"
iddiasıyla hakkında TCK‟nın 216. maddesinden dava açıldı. Daha önce Şişli
Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.
Takipsizlik kararına itirazı değerlendiren mahkeme, yazar Gürsel hakkında dava
açılmasına karar verdi. 25 Nisan 2008'de şikayetçi olan A. Emre Bulağılı'nın
müşteki kabul edildiği dava, Şişli Cumhuriyet Savcısı Muhittin Ayata'nın 10 Kasım
2008 tarihinde düzenlediği iddianameyle açıldı. Gürsel‟in yargılanmasına 26
Mayıs 2009‟da Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Davanın 4.
duruşması, Ali Emre Bukağlı‟nın aynı romanın ikinci baskısıyla ilgili 19 Kasım
2008‟de yaptığı şikâyetiyle açılan davayla birleştirilerek 26 Haziran 2009‟a
Sonuçlandı. 1 kiĢi
ertelendi. Dava 26 Haziran günü görülen duruşmada sonuçlandı. Şişli 2. Asliye
hakkında beraat
Ceza Mahkemesi hakimi, TCK'nın 216. maddesine göre, "dine salt yüz çevirme,
kararı verildi.
soyut ret veya saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunma veya bu yönde
sözler sarf etmenin, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli olmadığını, fiilin suç
teşkil etmesi için bunların ötesinde ağır ve yoğun bir tarzda kin ve düşmanlığa
tahriğin var olması gerektiğini, kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut
olgulara dayalı varlığının gerekli olduğunu" belirtti. İfade özgürlüğü ile bu tip suç
arasında açık ve mevcut tehlike olması halinde ceza verileceği öngörüldüğünden,
AİHM içtihatlarına göre ifade özgürlüğü bakımından suç değerlendirilmesinde açık
mevcut tehlike ve yakın tehlike unsurunun TCK'da yer alan salt dine hakaretin
cezalandırma açısından, bu şekilde yeni TCK ile farklı mahiyet arz ettiğini ifade
eden hakim, sanığın romanın bütünü içerisinde suç kastının bulunmadığı, suçun
TCK'nın 216. maddesinde belirtilen ve özellikle maddenin TBMM gerekçelerinde
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194 Nedim ġener

TCK 285

2009

195 Nedim ġener

TMY 6
TCK 334

2009
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açıklandığı şekilde yasal unsurunun oluşmadığı sonucuna vararak, sanığın
beraatına karar verdiğini bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, "Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları" kitabının
yazarı Nedim Şener hakkında, Milliyet gazetesinin 9 Şubat 2009 tarihli sayısında
yer verilen "Emniyet'ten iki ilginç şema" başlıklı haber nedeniyle dava açtı.
Emniyet Müdürlüğü, 19 Ocak 2007'de işlenen Hrant Dink cinayetiyle "Ergenekon
terör örgütü" sanıkları arasında telefon irtibat trafiğini gösteren şemanın gazetede
Devam ediyor.
yayımlanmasının ardından 13 Şubat 2009 tarihinde ihbarda bulunmuştu. Bakırköy
Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda Şener hakkında Ceza
Yasası'nın (TCK) 285. maddesi uyarınca ve "basın yoluyla gizlilik ihlal edildiği"
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 22 Aralık 2009 tarihinde Bakırköy 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde polisin ve
istihbarat birimlerinin ihmal ve hatalarını anlatan “Dink Cinayeti ve İstihbarat
Yalanları” adlı kitabın yazarı ve Milliyet muhabiri Nedim Şener hakkında dava
açıldı. Kitabın Ocak 2009‟da yayımlanmasından sonra, Dink‟e suikast
düzenleneceği ihbarının yapıldığı dönemde Trabzon Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi‟nde görevli olan polis memuru Muhittin Zenit, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı‟na başvurarak kitapta, “Terörle mücadelede görev almış
kişileri hedef göstermek, gizli bilgileri açıklamak, temin etmek ile haberleşmenin
gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs“ suçlarını işlediği iddiasıyla
Şener hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın
başlattığı soruşturma sürerken, Dink cinayetinde ihmalleri olduğu tartışılan
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul
Devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Trabzon
İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı da aynı iddialarla Şener hakkında suç
duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcı Selim
Berna Altay tarafından hazırlanan iddianamede, Nedim Şener hakkında “Terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek, açıklanması yasaklanan gizli
bilgileri açıklamak ve temin etmek” suçlarından toplam 20 yıla kadar ağır hapis
cezası istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 26
Haziran 2009‟da görülmeye başlandı. Duruşmadaki savunmasında, Nedim Şener
kitabı yazmaktaki amacını kitabından aktardığı bir paragrafla açıkladı: “Hrant Dink
cinayeti konusunda kafa yoranların amacı elbette birilerini hedef almak değil,
ileride tüm dünya karşısında Türkiye‟nin „yüz karası olma potansiyeli taşıyan‟ bir
davada; tüm gerçeğin herkesi tatmin edecek şekilde ortaya çıkması olduğunu
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Diğer

2009

197 Nil Demirkazık
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Nurcan Değirmenci,
198 Zelal Gökçe ve Meral
Tekçi

TMY 7/2

2008
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unutmamak gerekiyor. Araştırmacı-soruşturmacı gazetecilik faaliyetinin ürünü
olan kitabı, herhangi bir suç işleme kastıyla değil tümüyle “haber
vermek/kamuoyunu aydınlatmak” amacı ile kaleme aldım.” Duruşma mahkeme
heyetinin kitabı okumaları ve gerekli belgeleri incelemeleri için ertelendi. 16 Aralık
2009‟da görülen duruşma ise, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nden talep
edilen dosyanın gelmesi için 17 Şubat 2010‟a ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde polisin ve
istihbarat birimlerinin ihmal ve hatalarını anlatan “Dink Cinayeti ve İstihbarat
Yalanları” adlı kitabın yazarı ve Milliyet muhabiri Nedim Şener hakkında 3 ayrı suç
işlediği iddiasıyla toplam 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı
İsmail Onaran tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, “Haberleşmenin
gizliliğini ihlal”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “devlet kurumlarına
hakaret” iddiasıyla Şener hakkında 8 yıla kadar hapis istendi. Davanın ilk
duruşması 10 Haziran 2009 tarihinde Şener İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi‟nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık olarak yargılanan kitabın
yazarı ve Milliyet gazetesi muhabiri Nedim Şener ile avukatı Yücel Döşemeci
Devam ediyor.
katıldılar. Duruşmada savunmasını sunan gazeteci, kitabın "adil yargılamayı
etkilemeyi teşebbüs" etmediği, sadece adaletin gerçekleşmesine katkı yapmayı
hedeflediğini ifade etti. Şener, ''haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçunda söz
edilemeyeceğini, polis muhbiri Erhan Tuncel ile polis Muhittin Zenit arasında
geçen görüşmelerin basit bir İnternet aramasıyla bulunabileceğini, bu
görüşmelerin kitabın yazılmasından çok önce medyada yayımlandığını söyledi. 29
Eylül 2009‟da görülen duruşmada ise, davaya müdahil olmak isteyen Emniyet
Genel Müdürlüğü‟nün talebi Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün “doğrudan zarar gören
sıfatında olmadığı” gerekçesiyle reddedilirken davanın bir sonraki duruşması da
dava dosyasına eklenen raporların incelenmesi için 2 Şubat 2010‟a ertelendi.
Nil Demirkazık hakkında, çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan Sonuçlandı. 1
dava 2 Haziran 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar kiĢiye 1 yıl 3 ay
duruşmasında Demirkazık, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle hapis cezası
verildi.
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2007 yılında, 8. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde verdikleri konserde
"Oremar" şarkısını seslendiren Grup Ahenk'in üyeleri Nurcan Değirmenci, Zelal Sonuçlandı. 3
Gökçe ve Meral Tekçi hakkında "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla kiĢiye toplam 10'ar
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2009 Kasım ayında ay hapis cezası
sonuçlandı. Karar duruşmasında, Değirmenci, Gökçe ve Tekçi TMK'nin "Örgüt verildi.
propagandası yapmak" fiilini düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca 1'er yıl hapis
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cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların iyi hallerinden dolayı cezayı 10'ar
aya indirildi.
Eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş hakkında, Almanya'da yaptığı bir
konuşmada “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 16
Haziran günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmasına
Demirtaş'ın avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı. Esas hakkındaki görüşünü
açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Demirtaş'ın Almanya'nın Düsseldorf
kentindeki bir açık hava toplantısında konuşma yaptığı, toplantıda bulunan grupta,
Abdullah Öcalan'ın çok sayıda posterinin bulunduğunu ve grubun, birçok kez
Devam ediyor.
'terörist Türkler' sloganı attığını ileri sürdü. Demirtaş'ın konuşma yaptığı
platformunun arkasına Öcalan'ın resminin yansıtıldığını söyleyen Bilgili, böylece
PKK propagandasını yaptığı anlaşıldığı ileri sürülen Demirtaş'ın, 1 yıldan 5 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Demirtaş'ın avukatı Özmen ise esas
hakkındaki savunma yapmak üzere süre talep etti. Duruşma, Nurettin Demirtaş
hakkında, aynı konuşması dolayısıyla Diyarbakır'da soruşturma yapılıp
yapılmadığı konusunda beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, Dicle
İlçesi Belediye Başkanı Abdullah Akengin ve kapatılan DEP'in eski milletvekili
Selim Sadak hakkında, DTP'nin Diyarbakır'da Ekim 2007'de düzenlediği
“Demokratik Toplum Kongresi” nedeniyle TMK 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar
hapis istemiyle 2008 yılında açılan dava 2009 Haziran ayında sonuçlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Duruşmaya Akengin, Sadak ve
Demirtaş katılmazken, avukatları Meral Danış Beştaş, Muharrem Erbey, Sezgin
Tanrıkulu ve Aygül Demirtaş Gökalp hazır bulundu. Avukat Beştaş, müvekkili
Nurettin Demirtaş hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında yer alan 'örgüt
Sonuçlandı. 3
propagandası' suçlamasına katılmadıklarını belirterek, 'Müvekkilim katılmış
kiĢiye 1'er yıl hapis
olduğu toplantıda okumuş olduğu yazılı metin kendisi tarafından yazılmamıştır,
cezası verildi.
sadece DTP üyesi olması nedeniyle daha önce hazırlanmış bildirgeyi okumuştur'
dedi. Demirtaş'ın avukatı Muharrem Erbey de yaptığı savunmada, müvekkilinin
şiddet içeren sözler sarf etmediğini belirterek, 'Müvekkilim Abdullah Öcalan'ın Kürt
sorunun çözümü ile ilgili olarak önemli bir yerde bulunduğunu dile getirmiş, yine
sorunun çözümü konusunda kendi demokratik görüşlerini dile getirmiştir' dedi.
Selim Sadak'ın avukatı Sezgin Tanrıkulu da müvekkilinin kongrenin sonuç
bildirgesini okumadığını ve orada sadece orada sözcü düzeyinde bulunduğunu
kaydetti. Avukatlar müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti verdiği aranın
ardından Demirtaş'a 1 yıl, bildirgenin okunması sırasında oluşturulan divanda yer
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TCK 314/2

2006

TCK 314
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2007

TMK 7/2
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YürüyüĢleri
Kanunu

2008
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aldıkları için Sadak ve Demirtaş'a da 1‟er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti,
cezanın ertelenmesine, cezada indirime gidilmesine yer olmadığına karar verdi.
Diyarbakır‟da 28–31 Mart 2006‟da HPG militanlarının cenazelerinin karşılanması
sırasında kolluk güçlerinin ateş açması sonucu yedi kişinin yaşamını yitirmesiyle
sonuçlanan olaylarda “halkı taşkınlığa teşvik ettikleri” iddiasıyla haklarında dava Sonuçlandı. 4
açılan Nurettin Demirtaş, Ramazan Şimşek, İmam Çobanyıldızı, Ajda İnci, Kenan kiĢiye 6 yıl 3'er ay
Güneş, Hülya Arslan, Cihan Deniz‟in karar duruşması 10 Kasım 2009‟da hapis cezası
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti, “yasadışı verildi. 2 kiĢi
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla beraat etti. 1 kiĢi
Nurettin Demirtaş, Ramazan Şimşek, İmam Çobanyıldızı, Ajda İnci‟ye TCK‟nın hakkındaki dava
314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklar Kenan Güneş ve düĢtü.
Hülya Arslan beraat ederken, mahkeme heyeti 23 Haziran 2008‟de yaşamını
yitiren sanık Cihan Deniz hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırdı.
O.N.T. (16), S.A. (16) ve M. B. (16) isimli çocuklar hakkında 18 Ekim 2008‟de
yapılan bir gösteriye katılarak “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı Sonuçlandı. 3
örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla açılan dava 1 Nisan 2009 tarihinde kiĢiye toplam 14 yıl
sonuçlandı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 çocuk hakkında TCK‟nın 314/2. 2 ay hapis cezası
maddesi uyarınca ve “yasadışı örgüt propagandasını yaptıkları” suçlamasıyla verildi.
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
DİHA muhabirleri Oktay Candemir ve Ercan Öksüz hakkında, Van'ın Erciş
İlçesi'nde 1930 yılında yaşanan ve “Zilan Katliamı” olarak tarihe geçen olayların
94 yaşındaki tanığının anlatılmalarının konu edindiği “Zilan Katliamı'nın tanığı
Sonuçlandı. 2
konuştu” başlıklı haber nedeniyle açılan dava Van 2. Asliye Mahkemesi'nde 16
kiĢiye 1'er yıl 6'Ģar
Temmuz 2009 tarihinde sonuçlandı. 2007 yılında Van Cumhuriyet Savcılığı
ay hapis cezası
tarafından “Asılsız ve hayal mahsulü söylemler kullanarak maksatlı itiraflarda
verildi. Cezalar
bulunmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, “Türklüğü,
ertelendi.
cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlamasıyla açılan
davada sanıklar 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezayı 5 yıl erteleyen
mahkeme, itiraz yolunu da kapattı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 18 Ekim 2008‟de Diyarbakır‟a yaptığı ziyareti
protesto etmek için Şırnak‟ın Cizre İlçesi‟nde düzenlenen gösterilerde kolluk
Sonuçlandı. 2
güçlerine “taş attıkları” iddiasıyla Osman Acu (19) ve Mehmet Selim Bağana (20)
kiĢiye toplam 21 yıl
hakkında açılan dava 3 Eylül 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
8 ay hapis cezası
sonuçlandı. Mahkeme heyeti Osman Acu‟ya “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
verildi.
Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüte üye olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla 10 yıl 5 ay hapis cezası
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205 Osman Baydemir

TMK 7/2

2007

206 Osman Baydemir

TCK 222

2008

207 Osman Baydemir

1353 Sayılı
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verdi. Mahkeme heyeti Mehmet Selim Bağana‟ya da Osman Acu‟ya verilen
cezaların yanı sıra “yasadışı örgütü propagandası yaptığı” suçlamasını da
ekleyerek 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 8 Temmuz
2007 tarihinde Roj TV'de canlı yayına katılarak yaptığı konuşmada “şüphesiz
1999'dan sonra iki büyük gelişme oldu. Silahlı Kürt muhalefeti, stratejik değişime
giderek silahı yöntem dışına, hatta militanlarını Türkiye dışına çıkardı. Bu milat
olarak kabul edebileceğimiz süreç" sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek”
iddiasıyla TCK'nin 215'nci maddesi gereği 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile
dava açıldı. 2007/360 esas numarı ile açılan davanın ilk duruşması 3 Nisan
Sonuçlandı. 1 kiĢi
2008'de Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Asliye Ceza
hakkında beraat
Mahkemesi‟nin
görevsizlik
kararı
vermesinin
ardından
Baydemir‟in
kararı verildi.
yargılanmasına 11 Haziran 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
başlandı. Baydemir yaptığı savunmada, televizyon programında açıklamış olduğu
görüşlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini,
konuşmasındaki “silahlı Kürt muhalefeti” cümlesinin herhangi bir övgü veya
yergiyi içermediğini belirtti. Mahkeme heyeti, mütalaa ve savunmaların
hazırlanması için duruşmayı erteledi. Dava, 17 Eylül 2009‟da sonuçlandı.
Mahkeme heyeti, Osman Baydemir‟in beraatına karar verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 2007 yılında
reklâm panolarına Türkçe-Kürtçe yeni yıl ve bayram mesajı astırarak “„Türk
Sonuçlandı. 1 kiĢi
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun‟un koyduğu yasaklara ve
hakkında beraat
yükümlülüklere aykırı hareket ettiği” iddisaıyla açıldan dava 3 Mart 2009‟da
kararı verildi.
sonuçlandı. Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi Baydemir hakkında beraat
kararı verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, TBMM
Başkanı, milletvekillerine 2006 yılında Kürtçe, 'Yeni yılınız kutlu olsun' yazılı tebrik
kartı gönderdiği gerekçesiyle Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan
dava 12 Mayıs 2009 tarihinde sonuçlandı. Duruşmaya Baydemir ve avukatları
katılmazken, savcı delillerin toplanmış olması nedeniyle esas hakkındaki Sonuçlandı. 1 kiĢi
görüşünü açıkladı. Savcı, Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında beraat
sıfatını kullanarak çeşitli devlet erkanına, TBMM ve üyelerine 2006 yılına ait kararı verildi.
Kürtçe yazılı yeni yıl kutlama kartı göndererek görevini kötüye kullandığını, ayrıca
Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkındaki 1353 sayılı kanuna muhalefet ettiği
gerekçesiyle TCK'nın 223/1 ve 257/1 maddeleri uyarınca 3 yıl hapis ile
cezalandırılmasını talep etti. Hakim, dosyanın incelendiğini, Baydemir hakkında
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Osman Baydemir ve
Nejdet Atalay

TMY 7/2

2009

209

Osman Baydemir ve
Selim Kurbanoğlu

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

210 Ozan Battaloğlu

TCK 125

2009

Özcan Yurtada, Hacer
211 Kara, Daim Nuyan ve
Ömer Arınç

TMY 7/2

2009

Özgür Söylemez,
212 Süleyman YurtdaĢ ve
Ali Ulufer

TCK 215

2008

213 Perihan Mağden

Tazminat
Davası

2008
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görevi kötüye kullanmak suçundan dava açılmış ise de, suçun yasal unsurlarının
oluşmaması nedeniyle beraatına karar verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye
Başkanı Nejdet Atalay hakkında, 25 Şubat 2008‟de düzenledikleri bir basın
Sonuçlandı. 2
toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin (TSK) düzenlediği sınır ötesi harekâtı
kiĢiye 10'ar ay
eleştirmeleri nedeniyle dava açıldı. Dava 21 Nisan 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır
hapis cezası
Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, Baydemir ile Atalay‟ı “yasadışı örgüt
verildi.
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay
hapis cezasına çarptırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Yenişehir Belediye
Başkanı Selim Kurbanoğlu hakkında, 29 Mart yerel seçimlerinde yerel Gün TV‟de
Kürtçe yaptığı konuşmaslarından ötürü “Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Devam ediyor.
Kanunu‟na” muhalefet etmekten 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava
Diyarbakır 2.nci Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülecek.
29 Mart 2008‟de Bursa‟da “Liseli Genç Umut” adlı grubun yaptığı protesto
gösterisinde “Ampul Tayip” sloganı atan lise öğrencisi Ozan Battaloğlu hakkında Sonuçlandı. 1
dava açıldı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakâret ettiği” iddia edilen kiĢiye 3 ay 26 gün
Battaloğlu, 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dava Bursa Çocuk kamu hizmeti
Mahkemesi‟nde görüldü. Dava 31 Temmuz 2009 tarihinde sonuçlandı. cezası verildi.
Battaloğlu'na 3 ay 26 gün kamu hizmeti cezası verildi.
Bitlis‟in Tatvan İlçesi‟nde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde 7 Mart 2009‟da
düzenlenen mitingde “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla Özcan Yurtada, Hacer Sonuçlandı. 4
Kara, Daim Nuyan ve Ömer Arınç hakkında açılan dava 2 Aralık 2009‟da Tatvan kiĢiye 10'ar ay
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Sanıklar karar duruşmasında, “yasadışı hapis cezası
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla TMY‟nın 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar verildi.
ay hapis cezasına çarptırıldı.
DTP‟nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi‟nde açılan davaya karşı 16 Eylül
2008‟de düzenlenen protesto eyleminde “Biji Serok Apo” sloganı attıkları
gerekçesiyle DTP‟nin Tunceli İl Başkanı Özgür Söylemez, Başkanvekili Süleyman Sonuçlandı. 2
Yurtdaş ve Tunceli Belediye Meclis Üyesi Ali Ulufer hakkında 4 Kasım 2008‟de kiĢiye 500’er TL
haklarında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK‟nın 215. maddesi uyarınca para cezası verildi.
açılan dava Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 8 Aralık 2009‟da sonuçlandı. 1 kiĢi beraat etti.
Karar duruşmasında Söylemez ve Yurtdaş 500‟er TL para cezasına çarptırılırken,
Ali Ulufer delil yetersizliğinden beraat etti.
Radikal gazetesi yazarı Perihan Mağden hakkında, “Plan Yapmayın Plan” adlı Sonuçlandı. 1
ırkçı öğeler içeren şarkıyı ve görüntülerini gazetesindeki köşesinde 18 Eylül kiĢiye 3480 TL
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Pınar Koyuncular ve
Nergiz ġiĢek

Diğer

2009

215

Ragıp Zarakolu ve N.
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TMY 7/2
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2007‟de “Plan Yapmayın Plan/Çakal Yesun Anani” ve 16 Ekim 2007‟de “Feci para cezası verildi.
Şahsi Yazı” başlıklı yazılarla eleştirdiği köşe yazılarında şarkının söz ve müziğini
yapan Arif Şirin ile İsmail Türüt‟e “basın yoluyla hakaret ettiği” iddiasıyla açılan
dava 12 Mart 2009‟da sonuçlandı. Mağden, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından 174 gün hapis cezasının karşılığı olarak 3480 TL para cezasına
mahkûm edildi. Agos gazetesine konuşan Mağden, davacı avukatının
müvekkillerini sahte adreslere taşıyarak davayı Beykoz Adliyesi'ne taşıdığını iddia
etti ve hakkındaki davaların İsmail Türüt'e açılan davayla birleştirilmediğini,
hakkında verilen cezanın ertelenmeyip temyiz edilmesinin imkansız hale
getirildiğini söyledi.
Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 2008 yılında B.Ç. (14) adındaki kız çocuğuna cinsel
tacizde bulunduğu için tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Hüseyin Üzmez‟i
10 Şubat 2009 tarihinde tutuksuz yargılandığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
Devam ediyor.
duruşmasında protesto eden ve yumurta atan Kadın Platformu üyelerinden Pınar
Koyuncular ve Nergiz Şişek hakkında, “basit yaralama ve hakaret” suçundan
toplam 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açıldı.
2009 yılında Belge Yayınları tarafından yayımlanan “Ölümden Zor Kararlar” adlı
kitap nedeniyle kitabın yazarı N. Mehmet Güler ile yayıncısı Belge Yayınları‟nın
sahibi Ragıp Zarakolu hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçesiyle TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı ve İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından romanın toplatılmasına karar verildi.
Davanın 2.
duruşması 19 Kasım 2009 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi`nde
görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan yayıncı Ragıp Zarakolu, yazar Mehmet
Güler ve avukatları Özcan Kılıç katıldı. Ragıp Zarakolu savunmasında,
yayıncılığın toplumun aydınlanması ve düşünce özgürlüğü yolunda önemli bir
meslek olduğunu söyledi. Bir roman kahramanın bir hikayesini yayınladıklarını
Devam Ediyor.
belirten Zarakolu, romanda Türkiye`nin yaşadığı bir dönemle ilgili olması
açısından önemli bulduğunu ve düşünce özgürlüğü kapsamında yayınladığını
söyledi. Mahkeme heyetinin değiştiği davada, daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından toplatılan kitap ile ilgili olarak savcı, Zarakolu ve Güler`in
beraatını, kitap hakkında toplatma ve yasaklama kararının da kaldırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi. 13 Ağustos günü
görülen duruşma ise Ragıp Zarakolu ve N. Mehmet Güler‟in savunmalarını
sunmaları için ertelendi. 19 Kasım günü görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı
“suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istedi.
Mahkeme heyeti, dosyayı incelemek için bir sonraki duruşmayı 25 Mart 2010‟a
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216 Ramazan Kalkan

Ramazan Ural, Halil
Adıgüzel, Mahmut
217
Yıldız, Rıdva Oğuz ve
Mehmet ġükrü Atun

Yargılandığı
Kanun
Maddesi

TMY 7/2
TCK 215

TCK 220/8
TCK 37/1

218 Rıza Dalkılıç

TCK 215

219 Ruken Türk

TMY 7/2

RuĢen Sümbüloğlu,
220 Salman Kaya, Ömer
Öneren, Mehmet ġirin

TCK 215
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erteledi.
1992 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren PKK militanı Hasan Kalkan‟ın
babası Ramazan Kalkan (62) hakkında, oğlunun Mardin‟de bulunan mezarına
“şehit” yazdırdığı için hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “suçu ve
suçluyu övdüğü” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi ve TCK‟nın 215. maddesi Sonuçlandı. 1 kiĢi
2008
uyarınca açılan dava Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 Ağustos hakkında beraat
2009‟da sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığın söz konusu ifadeyi örgüt kararı verildi.
propagandası amacıyla yazdırdığına ilişkin yeterli delilin olmadığını, sanığın o
andaki acı ve ruh hali dikkate alındığında yapmış olduğu yönünde vicdanî kanaat
oluştuğunu belirtti ve beraat kararı verdi.
İHD Siirt Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Ural ve 4 kişi hakkında,
"PKK/KONGRA- GEL örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla dava açıldı. Sonuçlandı. 5
Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2006 tarihinde görülen duruşmada kiĢiye 1 yıl 6 ay
20.03.2006
Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 5. ağır Ceza hapis cezası
Mahkemesi'ne gönderdi. Dava 2009 yılıında sonuçlandı. Mahkeme sanıklara 1 yıl verildi.
6‟şar ay hapis cezası verdi.
İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Rıza Dalkılıç hakkında, İHD İstanbul
şubesi başkanlığını yürüttüğü sırada,15.05.2007 tarihinde yayınlanan
“Cezaevlerinde Yaşananlar Sır Değil” başlıklı raporda “Abdullah Öcalan‟ın
Sonuçlandı. 1 kiĢi
2008
cezaevi koşulları hakkında başvuru” bölümünde geçen “sayın” sözcüğünden
beraat etti.
dolayı TCK‟nın 215/1, 53/1 maddeleri gereğince 6 Mart 2008 tarihinde açılan
dava Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 28 Kasım 2008 tarihinde sonuçlandı.
Mahkeme Dalkılıç hakkında beraat kararı verdi.
Şanlıurfa‟nın Halfeti İlçesi‟ne bağlı Ömerli Köyü‟ne Abdullah Öcalan‟ın doğum
günün kutlamak amacıyla 4 Nisan 2009‟da düzenlenen yürüyüşe jandarma
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi
Mahsum Karaoğlan için düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle hakkında Sonuçlandı. 1
Dicle Üniversitesi (DÜ) Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ruken Türk hakkında kiĢiye 9 yıl 7 ay
2009
dava açıldı. Davanın 29 Aralık 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde hapis cezası
görülen karar duruşmasında Ruken Türk , “yasadışı örgüt üyesi olmamakla verildi.
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt faaliyetleri kapsamında
eğitim ve öğretimi engellediği” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamalarıyla 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist-Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu
2009
(TKP/ML-TİKKO) örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya‟nın 18 Mayıs 1973‟te Devam ediyor.
yaşamını yitirmesinin yıldönümü olan 18 Mayıs 2009‟da Çorum‟un Karakaya
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Karademir ve Sibel
Çelik

221 RüĢtü Demirkaya

TMY 7/2

2008

222 S.D.

TMK 7/2

2008

223 S.D.

TCK 215
TCK 301
TMY7/2

2008
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Köyü‟nde bulunan mezarı başında yapılan anma toplantısında konuşma yapan
Ruşen Sümbüloğlu, Salman Kaya, Ömer Öneren, Mehmet Şirin Karademir ve
Sibel Çelik hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçu ve suçluyu
övdükleri” iddiasıyla TCK‟nın 215. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için bir
iddianame hazırlayarak Sungurlu Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sundu. Mahkeme,
“sanıkların övdüğü suçun açıkça belirtilmesi gerektiği” ve “övüldüğü iddia edilen
kişinin suçlu olduğunun delillerle belgelendirilmesini” isteyerek iddianameyi
reddetti. Karara itiraz eden savcılık, “Kaypakkaya‟nın suçluluğunun herkesçe
bilinen bir olgu olduğunu” ileri sürdü. Mahkemesi ise Kaypakkaya‟nın 1973‟te
yaşamını yitirdiğini hatırlattı, “suçluluğunun herkes tarafından bilinen bir olgu
olmadığını” kaydederek itirazı kabul etmedi. Karar üzerine Sungurlu Cumhuriyet
Başsavcılığı‟nın, bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi‟ne başvurdu ve
mahkeme iddianameyi kabul etti.
Dicle Haber Ajansı (DİHA) Tunceli muhabiri Rüştü Demirkaya hakkında, Roj
TV'nin haber bültenine katılarak çatışmalar hakkında bilgi verdiği ve böylece
"PKK/KONGRA-GEL örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla açılan dava 18
Mart 2009 tarihinde Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme,
Demirkaya'yı, yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, Roj TV'nin
Sonuçlandı. 1
örgütün yayın organı olduğunun "açık" olduğunu, 16 Haziran 2004 ile 23 Nisan
kiĢiye 1 yıl 10 ay
2007 tarihleri arasında yapılan dokuz telefon bağlantısında örgüt üyelerinin "HPG
ve 15 gün hapis
gerilla" olarak nitelendirildiği ve "iki devlet arasında savaş anlatılır gibi" ifadelerin
cezası verildi.
kullanıldığını açıkladı. Demirkaya'yı önce TMY‟nin 7/2 maddesi uyarınca bir yıl
hapisle cezalandırıldığını açıklayan Mahkeme, fiil basın yayın yoluyla işlendiği
gerekçesiyle cezayı bir yıl altı aya çıkardı; fiilin birden çok kez işlendiği
gerekçesiyle de bir yıl 10 ay ve 15 gün hapse karar kıldı. Mahkeme, cezayı
erteleme veya seçenek yaptırımlara tabi tutmaya gerek görmedi.
6 Kasım 2008‟de Şanlıurfa‟nın Ayran Beldesi‟nde DTP‟nin belde bürosunun açılışı
Sonuçlandı. 1
sırasında zafer işareti yaptığı için S.D. (17) hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza
kiĢiye 6 ay 20 gün
Mahkemesi‟nde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan dava
hapis cezası
27 Şubat 2009‟da sonuçlandı. S.D. (17), TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl
verildi.
hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonda 6 ay 20 güne indirildi.
Erzurum‟da zorunlu askerlik görevini yaparken zafer işareti yaptığı ve Abdullah
Sonuçlandı. 1
Öcalan‟dan söz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan S.D. hakkında (21), 9.
kiĢiye toplam 9 yıl
Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi‟nde açılan dava 2009 Ekim ayında
hapis cezası
sonuçlandı. S.D., TCK 215. ile 301. maddeleri uyarınca ve TMY 7/2. maddesi
verildi.
uyarınca 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla üst
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S.E., R.A., S.K., Ġ.Y., Ġ.K.
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TMY 7/2

2009

TCK 301

2003

226 Sabri ġahin

2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri
Kanunu

2009

227 Sahip Tatar

TCK 215

2008

Sebahat Tuncel, Emine
228 Ayna, Fatma Kurtulan
ve 20 kiĢi

TCK 215

2007

225 Sabri Ejder Öziç

426
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sınır olan 2 yıl, “Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti‟ni aşağıladığı” iddiasıyla üst
sınır olan 2 yıl, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla da üst sınır olan 5
yıl hapis cezası alan S.D.‟nin “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasından
aldığı hapis cezasını onayan Askerî Yargıtay, S.D.‟nin TCK‟nın hükümlerine göre
yargılanmasının sivil mahkemede yapılmasına karar vererek dosyayı Erzurum 2.
Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
15 Şubat 2009‟da İzmir‟de düzenlenen bir gösteride kolluk güçlerine “taş attıkları”
iddiasıyla tutuklanan S.E. (17), R.A. (17), S.K. (17), İ.Y. (16), İ.K. (17), Ö.K. (17)
hakkında dava açıldı. Davanın 2. duruşması 8 Eylül 2009‟da İzmir 8. Ağır Ceza
Devam ediyor.
Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme heyeti 6 çocuğun tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılmalarına karar vererek bir sonraki duruşmayı 16 Şubat 2010‟a
erteledi.
24 Şubat 2003‟te Kuzey Irak‟a askeri harekât izni veren tezkerenin 1 Mart 2003‟te
yapılan oylamada kabul edilmemesini isteyerek “Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ni
(TBMM) aşağıladığı” iddiasıyla TCK‟nın 301. maddesi uyarınca radyocu Sabri
Sonuçlandı. 1 kiĢi
Ejder Öziç hakkında açılan dava 8 Ekim 2009‟da sonuçlandı. Adana 5. Asliye
hakkında beraat
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada, Sabri Ejder Öziç hakkında beraat
kararı verildi.
kararı verdi. Adana‟dan yayın yapan Radyo Dünya‟nın “Kaptanın Seyir Defteri”
programında konuşan Öziç 30 Aralık 2003‟te eski TCK‟nın 159. maddesi uyarınca
bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Abdullah Öcalan‟ın doğum günü nedeniyle 4 Nisan 2009‟da Şanlıurfa‟nın Halfeti
İlçesi‟ne bağlı Amara (Ömerli) Köyü‟ne düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan ve
Sonuçlandı. 1
tutuklanan Sabri Şahin hakkında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
kiĢiye 10 yıl 5 ay
Kanunu‟na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
hapis cezası
örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
verildi.
dava açıldı. Dava 3 Kasım 2009‟da sonuçlandı. Şahin, karar duruşmasında 10 yıl
5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Su Yayınevi sahibi Sahip Tatar hakkında “Mahir Çayan`ın Toplu Yazıları” adlı
kitap nedeniyle “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla TCK‟nın 215. maddesi Sonuçlandı. 1
uyarınca dava açıldı. Dava 30 Haziran 2009‟da sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır kiĢiye 1 yıl 6 ay
Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Sahip hapis cezası
Tatar‟ın cezası “basın yoluyla suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla ½ oranında verildi.
arttırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı.
DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Van
Milletvekili Fatma Kurtulan"ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin, yaptıkları bir Devam ediyor.
basın açıklamasıyla ilgili olarak TCK‟nın 215/1. maddesinde yer verilen “suçu ve
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suçluyu övme” fiili ile TMY‟nin 5. maddesi uyarınca yargılanmalarına devam
edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi"nde görülen davanın 7 Şubat günü
görülen duruşmasına, sanık avukatlarından Mehmet Nuri Özmen ve Murat
Vargün katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Orhan Karadeniz, Ayna ve
Kurtulan"ın, milletvekili olduklarına dair TBMM Başkanlığı"ndan mahkemeye yazı
gönderildiğini söyledi. DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel"in milletvekili
olduğunu dair yazı daha önce TBMM Başkanlığı"ndan mahkemeye gönderilmişti.
Ayna ve Kurtulan"ın avukatı Mehmet Nuri Özmen, milletvekili olan müvekkilleri
hakkındaki davanın, milletvekilliği süresinin sonuna kadar ertelenmesini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, milletvekili seçilmeden önce, dosya
kapsamına göre suçu işlemiş olmaları, Anayasa"nın 83. ve 14. maddeleri de
birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Fatma Kurtulan ve Emine Ayna hakkındaki
yargılamaya devam edilmesine karar verilmesini istedi. Savcı Taştan,
soruşturmanın genişletilmesi yönünde bir talep olmadığı takdirde, esas
hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının Cumhuriyet
Başsavcılığı"na gönderilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Karadeniz,
milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, Emine Ayna ve Fatma Kurtulan"ın, üzerlerine
atılı suçun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu"na muhalefet etmek olduğunu,
Anayasa"nın 14. maddesi kapsamında kalması nedeniyle Anayasa"nın 83/2.
maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunmadığını belirtti.
Karadeniz, suç tarihinin de milletvekili seçilmeden önceki tarihler olduğunun
anlaşıldığını belirterek, sanıkların yargılanmasının milletvekilliği dönemi sonuna
bırakılması talebinin reddine karar verildiğini açıkladı. Soruşturmanın
genişletilmesi talebi olmadığı takdirde, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması
için dava dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığı"na gönderilmesine karar veren
mahkeme, duruşmayı erteledi. Davanın 25 Haziran günü görülen duruşmasına
sanıklar Sebahat Tuncel, Fatma Kurtulan, Emine Ayna ve Sara Aktaş'ın avukatı
Mehmet Nuri Özmen katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Tuncel hakkında
TBMM Başkanlığına yazılan müzekkereye 22 Mayıs 2009 tarihinde bilgi
mahiyetinde cevap verildiğini, buna göre, ilgili milletvekilinin sekreterine yazının
ulaştırılmış olduğu, ancak Tuncel'in çalışmaları dolayısıyla sık sık Ankara dışında
bulunduğundan, kendisine ulaştırılamadığı, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra
mahkemeye bilgi verileceğinin bildirildiğini aktardı. Cumhuriyet Savcısı Kubilay
Taştan, TBMM'ye yazılan müzekkere gereğinin yerine getirilmesinin
beklenmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 30 Eylül 2009
gününe erteledi. 30 Eylül günü görülen duruşmada Mahkeme heyeti, sanık
milletvekili Sebahat Tuncel‟e duruşmaya katılması yönünde gönderilen davet
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229 Seher Tümer ve 7 kiĢi

TCK 314

2009

230 Selahattin DemirtaĢ

TMY 7/2

2007

Selçuk Karadağ,
Nurhan Karakoç, Sami
DaĢtan, Cengiz Timur,
231
Demet Öksüz, Davut
Zeylanoğlu, Ġrfan Yıldız
ve Erdal Doğan

TMY 7/2

2008

Siyasi Partiler
Kanunu

2008

232

Selim Özalp ve
Abdurrahman TaĢçı
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yazısına rağmen Sebahat Tuncel‟in duruşmaya katılmadığını belirterek 29 Aralık
2009‟da devam edecek olan yargılamaya Sebahat Tuncel‟in kolluk güçlerinin
zoruyla getirilmesini kararlaştırdı. 29 Aralık günü görülen duruşmada Mahkeme
heyeti, Sebahat Tuncel‟in duruşmaya gelmemesi üzerine Sebahat Tuncel‟in
duruşma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmelerine karar verdi. Davanın
bir sonraki duruşması ise 15 Nisan 2010‟a erteledi.
Ankara‟da düzenlenen ev baskınları sonucu 17 Nisan 2009‟da gözaltına alınıp 20
Nisan 2009‟da tutuklanan SES Ankara Şubesi yöneticisi Seher Tümer ve 7 kişi
hakkında “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla dava açıldı. Davanın 23 Ekim
Devam ediyor.
2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmasında tutuklu
yargılanan sekiz kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme
Heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında, İHD Diyarbakır Şubesi
Başkanlığı yaptığı dönemde Roj TV‟de yaptığı bir konuşmada “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca açılan
davaya 23 Haziran 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam
edildi. Duruşmaya Selahattin Demirtaş‟ın katılmaması nedeniyle bir sonraki
duruşma Selahattin Demirtaş‟ın talimatla ifadesinin alınmasıyla ilgili Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi‟ne yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar verilerek
ertelendi. 22 Aralık 2009‟da görülen duruşmada, Demirtaş‟ın talimatla ifadesinin Devam ediyor.
alınmasıyla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazının cevabının
beklenilmesi için duruşma 2010 yılına ertelendi. Selahattin Demirtaş, yaptığı
konuşma nedeniyle hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle açılan
davadan TCK‟nın 215. maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası almış fakat
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı esastan bozarak TCK‟nın
215. maddesinden ceza alan sanığın, TMY‟nin 7/2. maddesinden yargılanmasına
hükmetmişti.
26 Mayıs 2008‟de yapılan ev baskınlarda gözaltına alınarak tutuklanan Kafkas
Üniversitesi (Kars) Öğrenci Derneği (KAÜ-DER) yöneticisi Selçuk Karadağ,
Sonuçlandı. 8
Nurhan Karakoç, Sami Daştan, Cengiz Timur, Demet Öksüz, Davut Zeylanoğlu,
kiĢiye 6’Ģar yıl 3’er
İrfan Yıldız ve Erdal Doğan hakkında açılan dava 2 Haziran 2009‟da Erzurum 2.
ay hapis cezası
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. 8 öğrenci, 2008 yılındaki Newroz
verildi.
kutlamasında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “görevli memura
mukavemet ettikleri” suçlamasıyla 6‟şar yıl 3‟er ay hapis cezasına çarptırıldı.
DTP PM Üyesi Selim Özalp ve DTP Siirt İl Başkanı Abdurrahman Taşçı hakkında Sonuçlandı. 2
22 Temmuz Genel Seçimleri'nde yaptıkları Kürtçe ve Arapça konuşmalardan kiĢiye 5’er ay hapis
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233 Selim Sadak

TMK 7/2

2008

234 Selim Sadak

TMY 7/2

2009

TMY 7/2
TCK 314/2

2008

Serkan Kurt, Salih
Karaaslan, Ġsmet Aras,
Orhan Miroğlu, Nedim
TaĢ, Zeynep Adanç,
Tarık Yıldırım, Deniz
Demir, Sara AktaĢ,
Mehmet Tusun, EĢref
Özviran, Taylan Gürel,
Ġpek Avcı, Ayla Yıldız,
235
Havva ġik, Yücel Akay,
Dursun Turan, Halil
Cengiz Gültekin, Ferhat
GümüĢ, Serdar GüneĢ,
Veysel Boğa, Burhan
KurtuluĢ, Kaya Gökten,
KürĢat Murat Çınarlı,
Hacı Karaman, Cihan
Temel ve Vedat Temel
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dolayı Siirt Sulh Ceza Mahkemesi'nde haklarında Siyasi Partiler Kanunu'nda yer cezası verildi.
alan 'Türkçe dışında başka bir dilde propaganda yapılamaz' ibaresine muhalefet
ettikleri iddiasıyla açılan dava Nisan ayında sonuçlandı. Dava sonucunda Özalp
Kürtçe, Taşçı ise Arapça yaptığı konuşmalardan dolayı 5 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Siirt Belediye Başkan adayı Selim Sadak hakkında, Van‟ın Erciş İlçesi‟nde 5 Mart
2008‟de Mehmet Deniz‟in öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı konuşmada Sonuçlandı. 1
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan dava 2009 yılında kiĢiye 10 ay hapis
sonuçlandı. Sadak, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından TMY‟nin 7/2. cezası verildi.
maddesi uyarınca 26 Şubat 2009‟da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında, 2009 yılının Temmuz ayında PKK‟lı
İdris Nas‟ın taziyesinde yaptığı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 4 Aralık 2009
Sonuçlandı. 1
tarihide sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar
kiĢiye 2 yıl hapis
duruşmasında söz alan Sadak‟ın avukatı Şakir Demir, müvekkilinin yöneltilen
cezası verildi.
suçu
işlemediğini,
konuşmasının
düşünce
özgürlüğü
kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme, Sadak‟a 2 yıl
hapis cezası verdi.
Ankara'da 2007'de Newroz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katıldıkları gerekçesiyle
gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen 27 kişi hakkında açılan
dava 3 Nisan 2009 tarihinde sonuçlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Serkan Kurt, DTP Ankara eski İl
Başkanı Salih Karaaslan, İHD Yöneticisi İsmet Aras, yazar Orhan Miroğlu ve DTP
yöneticileri Nedim Taş, Zeynep Adanç, Tarık Yıldırım, Deniz Demir, Sara Aktaş,
Mehmet Tusun, Eşref Özviran, Taylan Gürel ve öğrencilerden İpek Avcı, Ayla
Yıldız, Havva Şik, Yücel Akay, Dursun Turan, Halil Cengiz Gültekin, Ferhat Sonuçlandı. 27
Gümüş, Serdar Güneş, Veysel Boğa, Burhan Kurtuluş, Kaya Gökten, Kürşat kiĢiye toplam 84 yıl
Murat Çınarlı, Hacı Karaman, Cihan Temel, Vedat Temel katılmadı. Sanık hapis cezası
avukatlarından Filiz Kalaycı, Levent Kanat, Hasan Anlar ve Sinem Güçlü verildi.
duruşmada hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların son sözlerini alan mahkeme
heyeti, DTP yöneticileri Karaaslan, Taş, Aktaş ve Demir'e TCK'nin 314/2 ve 3713
sayılı yasanın 7/2 maddesi uyarınca 'yasadışı örgüt üyesi olmak' ve 'yasadışı
örgütün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla 8 yıl 4 ay ve 10 yıl 5 ay arasında
değişen hapis cezaları verdi. Aralarında DİHA muhabiri Serkan Kurt ve yazar
Orhan Miroğlu'nun da bulunduğu 21 kişiye ise 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.
Sanık avukatlarından Kanat, karara tepki göstererek, yasal süre içerisinde
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Serpil Arslan, Veli
Görgün ve 44 kiĢi

TCK 314
TCK 215
TMY 7/2

2009

Seyfettin Kurt,
237 Sümeyye Gök ve Bülent
Kurt

TMY 7/2

2009

238 Seyithan Akyüz

TMY 7/2

2009

239 Sezgin Tanrıkulu ve

TCK 257

2009

236
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Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacaklarını ifade ederek, yeterli delil
bulunmadığından kararın hukuki anlamda sakat olduğunu belirtti.
Bursa‟da 24 Aralık 2008‟de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 26
Aralık 2008‟de tutuklanan ESP Bursa Temsilcisi Serpil Arslan ve Veli Görgün ile
Arslan'ın tutuklanmasına tepki gösteren 44 kişi hakkında, “yasadışı örgüt
propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “yasadışı örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 30 Ekim 2009‟da İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Avukat Zeliha Kabataş da avukatlar adına
mahkemeye ortak savunma sundu. Av. Kabataş, ESP ile MLKP arasında ilişki
kurarak, ESP'yi yasa dışı ilan eden Savcı'nın iddianameye sunduğu delil ve
savlarını buna göre kurgulamaya çalıştığını ancak ESP'nin demokratik alanda Devam ediyor.
faaliyet yürüten meşru bir kurum olduğunu, iddianamede toplatması olmayan
kitapların, gazetelerin suç sayıldığını, piknik yapmanın bile suç delili olarak
gösterildiğine dikkat çekti. Kabataş, aralarında 8 Mart, 1 Mayıs gibi izinli yasal
mitinglerin de bulunduğu 31 eylem ve açıklamanın iddianamede suç olarak
gösterildiğini bunun demokratik haklara saldırı olarak değerlendirdi. Arslan ve
Görgün çıkarıldıkları ilk duruşmalarında tahliye edildi. Yargılamaya tutuksuz
yargılanan 36 kişi katılırken tahliye kararını veren mahkeme heyeti bir sonraki
duruşmayı 2 Mart 2010‟a erteledi.
DTP'nin kongresine katılmak için 19 Temmuz 2008 tarihinde Batman'ın Koçerler
Bulvarı'nda bir araya gelerek, “Oremar” şarkısı eşliğinde halay çekenlerden
Sonuçlandı. 3
Seyfettin Kurt, Sümeyye Gök ve Bülent Kurt hakkında “örgüt propagandası
kiĢiye 10'ar ay
yapmak” iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Dava
hapis cezası
2009 Mayıs ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 'Oremar' şarkısı eşliğinde halay
verildi.
çektikleri gerekçesiyle Seyfettin Kurt, Sümeyye Gök ve Bülent Kurt'u 'Örgüt
propagandası yapmak' iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 18-24
Ekim 2008 tarihleri arasında yayınlanan haftalık Ülkeye Bakış gazetesinin 2.
sayısını dağıttırdığı gerekçesiyle Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi
Seyithan Akyüz hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla dava açıldı. Sonuçlandı. 1
Dava 22 Ekim 2009‟da karara bağlandı. Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde kiĢiye 2 yıl hapis
görülen 3. duruşmaya Akyüz katılmazken, Avukatı Vedat Özkan hazır bulundu. cezası verildi.
Mahkeme heyeti, Akyüz'ün toplatma kararına rağmen 'örgüt propagandası
yapmak' amacıyla gazeteyi dağıttırdığı için 'Örgüt propagandası' yaptığı
gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Diyarbakır Barosu tarafından 2007-2008 yılında çıkartılan baro ajandasında Sonuçlandı. 2 kiĢi
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ayların ve yılların Kürtçe olarak yazılması nedeniyle dönemin baro başkanı Av. beraat etti.
Sezgin Tanrıkulu ve Av. Nesip Yıldırım hakkında “Görevi kötüye kullanmak”
iddiasıyla dava açıldı. Davanın 1. duruşması 4 Şubat 2009 tarihinde Diyarbakır 2.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Tanrıkulu ve Yıldırım ile 38
avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Sezgin Tanrıkulu, davanın
kendi şahsına değil Diyarbakır Barosu'nun tüzel kişiliğine karşı açılan bir dava
olarak kabul ettiğini belirtti. İsveç'te 70 bin kelimelik İsveççe ile Kürtçe sözlüğün
yayınlandığı, Irak'ta ise Kürtçenin resmi dil olarak kabul edildiğine vurgu yapan
Tanrıkulu, 'Bu konuda neyin yasak veya neyin hukuka uygun olup olmadığını hem
siz sayın savcıdan hem bu davaya izin veren Adalet Bakanı'ndan ve hem de
Sayın Adalet Bakanı'nın yer aldığı hükümet ve hükümetin başkanı olan
başbakandan çok daha iyi hukuki ve ilgili diğer konulardaki bilgilere sahip
olduğumu biliyorum' dedi. Av. Nesip Yıldırım ise dil noktasında ortaya konulan
ayrımcılığı kabul etmeyeceklerini ve haklarında açılan böylesi bir davanın
hukukçu olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti. Savunmaların ardından mahkeme
heyeti, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı
ileri bir tarihe erteledi. 17 Nisan günü görülen duruşma mahkeme heyetinin ek
savunma taleplerini olumlu değerlendirmesiyle ertelendi. 2 Ekim günü görülen
duruşmada Mahkeme Heyeti, Türkçe karakterlerin dışında ajandada kullanılan
diğer karakterler için ajandayı basan matbaaya fazladan ücret ödenip
ödenmediğinin öğrenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dava 18 Aralık
2009‟da sonuçlandı. Karar duruşmasında, sanıklar "Kürtçe ajanda basmada suç
unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla
yargılandığı davadan beraat etti.
MLKP Örgütü‟ne üye oldukları iddiasıyla 4 Şubat 2009‟da İstanbul‟da ve İzmir‟de
Özgür Radyo, Demokrat Radyo ve Atılım Gazetesi‟nin çalışanlarına yönelik
operasyonda gözaltına alınan ve 7 Şubat 2009‟da “yasadışı örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklanan Sinan Gerçek, Sonnur Sağlamer, Sakine Solhasan, Mine
Özalp, Handan Atacık, Nadiye Gürbüz, Hakan Çiçek, Hacı Çiçek, Metin Özalp ve
Nariye Coşkun hakkında “MLKP adına malî faaliyet yürütmekle” dava açıldı.
Devam ediyor.
Davanın ilk duruşması 27 Ağustos 2009‟da İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
görüldü. İlk duruşmada tutuklu sanıklar Mine Özalp ve Sakine Solhasan tahliye
edilirken, mahkeme heyeti Nadiye Gürbüz‟ün tutukluluk halinin devamına karar
verdi. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan Nariye Coşkun ve Handan
Atacık‟ın da 17 Eylül 2009‟da görülecek ikinci duruşmaya zorla getirilmesini istedi.
Davanın 17 Eylül günü görülen ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, Nadiye
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TMY 7/2

2005

TMY 7/2
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri
Kanunu

2009

243 ġaban Paslı ve 5 kiĢi

TMY 7/2

2005

244 ġadin GüneĢ

TMY 7/2

2009

242 ġ.E., K.E., B.S. ve M.B.
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Gürbüz‟ün de tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
2005 yılında 14 yaşında iken gözaltına alınan Sinan Serhat (18) hakkında Van 4.
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde "PKK'ye yardım yataklık etmek" iddiasıyla açılan dava
2009 yılı Aralık ayında sonuçlandı. Bir yıl tutuklu yargılanan Serhat, aynı
gerekçeyle 2007 yılında tekrar tutuklandı. 23 Mart 2008 tarihinde İstanbul Adli Tıp
Kurumu Başkanlığı, yaptığı kemik tespitinde (Radyolojik) Sinan Serhat'ın 22 yaşın Sonuçlandı. 1
üzerinde olduğuna dair rapor hazırladı. Mahkemeye çağrılan nüfus memuruna da kiĢiye toplam 17 yıl
Sinan Serhat ile kardeşleri arasında yaş çatışması olup olmadığı soruldu. Nüfus 6 ay hapis cezası
memuru, uzman olmadığı halde Sinan Serhat'ın kendisinden büyük 3 ağabeyi ile verildi.
arasında yaş çatışması olmadığını öne sürdü. Sinan Serhat'ın 22 yaşındaki
ağabeyi ile yaşıt gösteren iki ağabeyinden de büyük gösteren Adli Tıp raporunu
esas alan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi Sinan Serhat'a iki ayrı davadan "PKK'ye
yardım yataklık etmek" gerekçesiyle toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde yaşları 13 ile 16 arasında değişen Ş.E. (13), K.E.
(16), B.S. (14) ve M.B. (16) adlı çocuklar hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın
20 Ekim 2008'de Diyarbakır'a yaptığı ziyareti protesto ederek ve PKK Lideri
Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı kınamak amacıyla yapılan eylemlere
katılarak “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “2911 Sayılı
Devam ediyor.
Kanuna muhalefet”, “Örgüt propagandası” ve “Nitelikli mala zarar vermek”
suçlarından dolayı 23'er yıl hapis istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan çocuklar hakkında Diyarbakır 4.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması ise 30 Haziran'da
yapılacak.
Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde 15 Şubat 2005 tarihinde yapılan basın
açıklamasında "Yasadışı slogan" attıkları ve "Örgüt propagandası" yaptıkları Sonuçlandı. 6
gerekçesiyle aralarında Silvan Belediye Meclis Üyesi Şaban Paslı'nın bulunduğu kiĢiye 10'ar ay
6 kişi hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2009 Ocak hapis cezası
ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 6 kişiye "Örgüt propagandası yapmak" verildi.
iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verdi.
Kürtçe günlük yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin Diyarbakır'da düzenlenen
2'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarında Kürtçe şarkılar seslendiren şarkıcı Şadin
Sonuçlandı. 1
Güneş hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır
kiĢiye 2 yıl 6 ay
6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 22 Haziran 2009 tarihinde sonuçlandı.
hapis cezası
Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın TMY 7/2 maddesi uyarınca 'örgüt
verildi.
propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep
etti. Şadin Güneş'in İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talimatla alınan
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ifadesinde örgüt propagandası yapmak suçlamasını kabul etmediği, söylediği
şarkıların bir kişi tarafından seslendirildiğini söyledi. Avukatı Doğan Erbaş,
müvekkilinin söylemiş olduğu şarkıların sözleri içerisinde 'Kürdistan' kelimesi
nedeniyle dava açıldığını belirterek, ücreti karşılığında çağrıldığı gecede
şarkılarını seslendirdiğini ve PKK'nin propagandasını yapmadığını kaydetti.
Mahkeme heyeti, Güneş'i Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca
'Örgüt propagandası yapmak' suçundan oy çokluğuyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırdı. Karara şerh koyan hakim, sanığın söylediği şarkının sözlerinin örgüt ve
mensuplarını destekçisi olduğunu, örgüt ve mensuplarının toplum nezdinde övüp
yücelten ve propagandasını yapar nitelikte sözler bulunmadığını belirterek,
sanığın istenilen suçtan beraatına karar verilmesini yönünde görüş bildirdi.
Evrensel Gazetesi‟nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şahin Bayar hakkında,
Esenyurt İlçesi‟nde gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiye copla
tecavüz edildiği, gözaltındakilerin burun kemiklerinin kırıldığı ve 6 kişinin gözaltına
alındıktan 50 saat sonra doktora götürüldükleri iddialarına Evrensel Gazetesi‟nde
yer vererek “devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ettiği” iddiasıyla TCK‟nın
301. maddesi uyarınca açılan davaya Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 7 Devam Ediyor.
Nisan 2009‟da devam edildi. Duruşmada Bayar‟ın avukatı Devrim Avcı, TCK‟nın
301. maddesinde yapılan değişiklikten sonra yargılamanın devam etmesi için
Adalet Bakanı‟nın izin vermesi gerektiğini belirtti. Talebi değerlendiren Hâkim
Hakkı Yalçınkaya, “izin şartı”nın Anayasa‟ya aykırı olduğu gerekçesiyle TCK‟nın
301. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi‟ne başvurdu.

TCK 301

ġahin GüneĢ , Feyat
TaĢ, Sevda Getiren,
Ġbrahim Bozkurt, Ġdris
Yalçın, Erhan Toksun,
Hakan ġakar, Sıdık
Kılıç, Sedat ġakar,
246
Mehmet Can ġahin,
Beytullah Tekin,
ġehmus Artun, Timur
Gökalp, HaĢim Oğlağa,
KeremĢah Sezey ve
Mürüvvet Yıldırım

TMY 7/2

2009

2008 yılı Newroz Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bursa‟nın Osmangazi İlçesi
Göktere Meydanı'nda bir konser veren müzisyen Şahin Güneş (Şahê Bedo) ile
tertip komitesi üyeleri Feyat Taş, Sevda Getiren, İbrahim Bozkurt, İdris Yalçın,
Erhan Toksun, Hakan Şakar, Sıdık Kılıç, Sedat Şakar, Mehmet Can Şahin, Sonuçlandı. 16
Beytullah Tekin, Şehmus Artun, Timur Gökalp, Haşim Oğlağa, Keremşah Sezey kiĢiye 1'er yıl hapis
ve Mürüvvet Yıldırım hakkında “PKK propagandası yaptıkları” gerekçesiyle dava cezası verildi.
açıldı. Dava 2009 Haziran ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde
sonuçlandı. Mahkeme Heyeti sanıklara TMK 7/2 maddesine dayanarak birer yıl
hapis cezası verdi.

247 ġamil Tayyar

TCK 285
TCK 288

2008

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Şamil Tayyar hakkında Operasyon Sonuçlandı. 1
Ergenekon adlı kitabında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” ve “adil yargılamayı kiĢiye 1 yıl 8 ay
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248

ġebnem Korur Fincancı
ve BarıĢ YarkadaĢ

TCK 125

2009

249

ġefik Çelik ve Süleyman
Çelik

TMY 7/2

2009
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etkilemeye teşebbüs ettiği” iddiasıyla TCK‟nın 285. ve 288. maddeleri uyarınca hapis cezası
1,5 ile 6 yıl arasında hapis talebiyle açılan dava 2009 yılında sonuçlandı. İstanbul verildi.
2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 24 Aralık 2009‟da görülen karar duruşmasında
Tayyar, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı hapis cezasının
ertelenerek Şamil Tayyar‟ın beş yıl süreyle adli denetime tabi tutulmasına karar
verdi. Hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de ele geçirilen bombalara ilişkin
yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ''Ergenekon Terör Örgütü'' ile ilgili
soruşturmada gizlilik kararı alındığı ve yayın yapma yasağı verildiği, bu sırada,
Timaş Yayınları tarafından Mart 2008'de Şamil Tayyar'ın kaleme aldığı
''Operasyon Ergenekon'' adlı kitabın piyasaya sürüldüğü ve kitapta gizlilik kararı
alınmış soruşturma konusunda bazı bilgilere yer verildiğinin görülmesi üzerine
resen soruşturma başlatıldığı, soruşturma sürerken, ''Ergenekon Operasyonu''
kapsamında tutuklanan ve halen Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan
Veli Küçük, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunan Muzaffer Tekin ve Oktay
Yıldırım'ın da şikayette bulundukları ifade edilmişti. Şamil Tayyar'ın
savunmasında, kitabında herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunduğu
belirtilen iddianamede, şüphelinin kitapta yer alan bilgi ve belgelerin ''Danıştay
Davası'' dosyasından alındığını söylediği bildirildimişti.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Başkanı Nur Birgen, bu göreve getirilmesini
“sadakatinin ödülü” olarak değerlendiren TİHV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı ve ifadenin kullanıldığı 22 Temmuz 2009‟da yapılan
röportaja yer veren “gercekgundem.com” adlı haber sitesinin yayın yönetmeni
Barış Yarkadaş hakkında “kendisine yayın yoluyla hakaret edildiği” gerekçesiyle,
Fincancı ve Yarkadaş‟ın TCK 125. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için
Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı‟na başvurdu. Talebi değerlendiren Kadıköy 2.
Asliye Ceza Mahkemesi, Fincancı ve Yarkadaş‟ın 15 Ocak 2010‟da yargılanmaya
Devam ediyor.
başlanmasına karar verdi. TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı‟nın
“kamu haklarından mahrum edilmesi” hükmünden de yargılanacağı davanın Nur
Birgen lehinde sonuçlanması halinde Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı‟nın TİHV
Başkanlığı‟nı bırakmak zorunda kalacak. Fincancı‟nın yargılanmasına neden olan
yazıda Nur Birgen, Ergenekon Davası sanıklarına tahliye edilmelerini sağlayacak
rapor verdiği, F tipi cezaevlerinde yatan Wernicke Korsakoff sendromuna
rastlanan tutuklu ve hükümlüler için aksi yönde raporlar verdiği gerekçesiyle
eleştiriliyordu.
Viranşehir'de 17 Ağustos 2008 tarihinde Azadiya Welat gazetesinin kuruluş Sonuçlandı. 2
yıldönümü kutlamasında sahneye çıkan ve 'Bilind Apo' parçasını seslendiren kiĢiye 2'Ģer yıl
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250 ġehmuz Seyhan

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

251 ġenol Sağaltıcı

TMY 6/2
TMY 7/2

2009

252 ġeraffetin Halis

Tazminat
Davası

2009

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

253

ġeyhmuz Seyhan ve
Cemal CoĢgun
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Şefik Çelik ve kardeşi Süleyman Çelik hakkında dava açıldı. Dava 2009 Haziran 6'Ģar ay hapis
ayında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahekem, Çelik cezası verildi.
kardeşlere, “PKK'yi övücü sözlerin bulunduğu Kürtçe şarkılar söyleyerek, PKK
propagandası yapmak” iddiasıyla 2'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri‟nde İzmir‟in Gaziemir İlçesi‟nin Belediye Başkanı
adayı olan DTP üyesi Şehmuz Seyhan hakkında “seçim mitinginde yaptığı Kürtçe
Sonuçlandı. 1
konuşma” nedeniyle dava açıldı. Dava 30 Temmuz 2009‟da sonuçlandı. İzmir 4.
kiĢiye 8 ay hapis
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında Siyasi Partiler Yasası‟na
cezası verildi.
(SPY) muhalefet ettiği gerekçesiyle Şehmuz Seyhan 8 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sosyalizm Ü Azadi gazetesine ESP'nin
propagandasını yaptığı gerekçesiyle dava açtı. İçişleri Bakanlığı'nın 2005 tarihli
tam tersi yönündeki raporuna ve bir dizi mahkemeninin aksi yöndeki kararlarına
rağmen ESP‟yi yasadışı ilan eden Savcılık, gazetenin Temmuz 2009 sayısında
yer alan, ESP'nin adil demokratik barış talepli eylemlerini konu alan haberlerden
Devam ediyor.
hareketle “Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) adlı oluşumun faaliyet ve
açıklamalarına yer verildiği.... ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği…”
iddiasında bulundu. Savcı, Azadi Gazetesi Yazıişleri Müdürü Şenol Sağaltıcı
hakkında TMK'nın 6/2, 7/2 ile TCK‟nın 53. maddeleri gereğince ceza istedi.
Davanın ikinci duruşması 16 Mart 2010'da görülecek.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 20 Kasım 2008‟de Tunceli‟ye yaptığı ziyaret ve
AKP Merkez İlçe Kongresi'ne katılması sırasında alınan güvenlik önlemlerini
eleştiren ve “Başbakan işgal kuvvetleri komutanı gibiydi” diyen DTP Dersim
Milletvekili Şeraffetin Halis hakkında manevi tazminat davası açtı. “Halis'in Sonuçlandı. 1 kiĢi
hakaret ettiği” gerekçesiyle 20 bin TL manevi tazminat istemiyle Ankara 7. Asliye hakkında açılan 1
Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 12 Mart 2009 tarihinde sonuçlandı. dava düĢtü.
Başvuruyu ve delilleri değerlendiren mahkeme, Halis'in mahkemeye
katılmamasını ve ifade vermemesini “Söz konusu sözlerin inkar edilmesi”
anlamına geldiğine hükmederek, davayı düşürdü.
29 Mart Yerel Seçimleri'nde DTP‟den Karabağlar Belediye Başkan adayı olan Sonuçlandı. 2
Cemal Coşgun ve partinin Gaziemir adayı Şeyhmuz Seyhan hakkında, “seçim kiĢiye 6'Ģar ay
bölgelerinde Kürtçe propaganda yaptıkları” gerekçesiyle dava açıldı. Dava 3 hapis cezası
Kasım 2009 sonuçlandı. İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar verildi. Hapis
duruşmasında, 298 sayılı "Seçimlerin temel hükümleri ve Seçmen kütükleri cezası, üçer bin TL
hakkında kanunun" 58. maddesi yollamasıyla ve 151/2 maddesi uyarınca adli para cezasına
sanıkları altışar ay hapse mahkum etti. Hapis cezası, üçer bin TL adli para çevrildi.
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TMY 7/2

2009

Siyasi Partiler
Kanunu

2009

256 ġükrü Binici

TMY 7/2

2008

257 T.T.

TMY 7/2

2009

Tahir Koç, Gülistan
Koç, Yıldız Çelebioğlu,
258
Mikali ġan ve Erdoğan
Bozan

TMY 7/2

2003

255 ġükran Sincar
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cezasına çevrildi.
İşçi Mücadelesi gazetesi yazı işleri müdürü, 29 Mart 2009 seçimlerinde DTP‟nin
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Avukat Şiar Rişvanoğlu hakkında,
Kasım 2008 tarihli 37. sayısında yer alan “Kürt Halkı Ayakta… Bu Sese Kulak
Verin” başlıklı yazıdan dolayı, “Suç ve Suçluyu Övmek” iddiasıyla TCK 215.
Sonuçlandı. 1 kiĢi
madde ve TMY 5. Maddeden dava açıldı. Davanın ilk duruşması, 30 Nisan
hakkında beraat
2009′da yapıldı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmada savcı
kararı verildi.
Rişvanoğlu‟nun “suç ve suçluyu övmek‟ten değil, daha ağır bir ceza gerektiren
“örgüt propagandası‟ndan” (TMK madde7/2) cezalandırılmasını talep etti. Dava
26 Mayıs 2009 tarihinde görülen ikinci duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, yazının
suç unsuru içermediğine kanaat getirdi ve Rişvanoğlu‟nun beraatine karar verdi.
Uludere Belediye Başkanı Şükran Sincar hakkında, 15 Mart 2009‟da yerel seçim
çalışmaları sırasında Kürtçe konuşarak Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Kasım 2009 tarihinde Uludere
Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Sincar, evrensel
Devam ediyor.
hukukta bireyin dili ne ise onunla hitap etmesi gerektiğini belirterek, günümüz
koşullarında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki söz konusu maddenin anlamsız
olduğunu belirtti. Sincar, Kürtçe konuşurken yasadan haberdar olduğunu ve
bilerek Kürtçe konuştuğunu kaydetti.
Tunceli‟nin kırsal kesiminde 2007 yılının Nisan ayında çıkan çatışmada yaşamını
yitiren HPG militanı Cihat Binici‟nin mezar taşına yazdırdığı sözler nedeniyle Cihat
Sonuçlandı. 1
Binici‟nin babası Şükrü Binici hakkında açılan dava 2009 Aralık ayında
kiĢiye 10 ay hapis
sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında,
cezası verildi.
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla, Şükrü Binici TMY‟nin 7/2.
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
T.T. (17) isimli çocuk hakkında, Adana‟da 15 Şubat 2008‟de katıldığı bir eylem
Sonuçlandı. 1
nedeniyle açılan dava Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. 19
kiĢiye 4 yıl 8 ay 20
Haziran 2009‟da görülen duruşmada T.T. (17), “yasadışı örgüt propagandası
gün hapis cezası
yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına eylem
verildi.
yaptığı” suçlamalarıyla 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
DTP Hakkari İl Örgütü tarafından 2003 yılında yapılan basın açıklamasına katılıp
“yasadışı slogan” attıkları gerekçesiyle Tahir Koç, Gülistan Koç, dönemin HADEP Sonuçlandı. 4 kiĢi
İl Yöneticisi Yıldız Çelebioğlu, Mikali Şan ve zihinsel engelli Erdoğan Bozan beraat etti. 1 kiĢiye
hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi`nde 2003 yılında açılan “Örgüt 1 yıl 8 ay hapis
propagandası” iddiasıyla açılan dava 9 Ocak 2009 tarihinde sonuçlandı. cezası verildi.
Mahkeme heyeti 4 kişi hakkında beraat kararı verirken, askere elverişli olmadığı
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261 Tayip Temel
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2009

TCK 314

2009

TCK 216/1

2009
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ve akli dengesi yerinde olmadığına dair Hakkari Askeri Hastanesi`den “yüzde 50
özürlü” raporu alan Erdoğan Bozan`ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Başbakan Recep T. Erdoğan‟ın 2008 yılında olaylı geçen Newroz kutlamaları
sırasında “Kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacaktır” şeklindeki sözlerini
protesto etmek için Mersin‟de yapılan basın açıklamasına katılan Tarfa Arıç,
Abdullah Ölmez, Hediye Bakrak, Hakim Baykara ve Pero Dündar hakkında “Katil
Sonuçlandı. 5 kiĢi
Erdoğan” ve “Münafık Erdoğan” şeklinde slogan attıkları iddiasıyla dava açıldı.
hakkında beraat
Dava 29 Ocak 2009‟da sonuçlandı. Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi sanıklar
kararı verildi.
hakkında beraat kararı verirken, gerekçeli kararda Mahkeme Hakimi Aydın
Mengüllüoğlu, sanıkların eyleminin suç niteliği taşımadığını belirterek, Erdoğan‟ın
“Çocuk da olsa kadın da olsa gereği yapılacaktır” şeklindeki sözlerini ise
provokatif ve tahrikar nitelikte buldu.
10 Mart 2009‟da İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Mersin ve Adana‟da, ESP, SGD,
üyelerinin; Atılım Gazetesi, Güneş Ajans, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür, Sanat
Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) çalışanlarının ve yöneticilerinin evlerine
düzenlenen eşzamanlı baskınların ardından 3‟ü tutuklu 27 kişi hakkında “Yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan dava 25 Kasım 2009‟da başladı.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık
Tepeli, Hasan Ozan ve Ersin Sedefoğlu ile tutuksuz yargılanan 11 kişi katıldı.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 27 kişinin yargılandığı davanın ilk Devam ediyor.
duruşmasında söz alan Avukat Ercan Kanar, değiştirilen Tük Ceza Kanunu (TCK)
ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine dayanarak Cumhuriyet
Savcısı‟nın yanında toplanmayan delillerin dava dosyasından çıkarılmasını
isteyerek söz konusu delillerle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinden ötürü
mahkeme heyetini eleştirdi. Mahkeme heyeti ise Ercan Kanar‟ın sözlerini redd-i
hâkim talebi olarak görerek talebin değerlendirmesi için talebi bir üst mahkemeye
göndererek bir sonraki duruşmayı 5 Şubat 2010‟a erteledi.
Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayip Temel hakkında, Özgür
Gündem Gazetesimuhabiri Kemal Kılıç‟ın öldürülmesinin yıldönümünde Urfa‟da
yaptığı anma konuşmasında, "Kemal Kılınç arkadaşımız görevi başında şehit
Sonuçlandı. 1
oldu. Onu katleden güçlerden mutlaka hesap sorulmalı, sorulacak da.
kiĢiye 1 yıl hapis
Kürdistan'da yüzlerce insan bu karanlık güçler tarafından katledildi veya
cezası verildi. Ceza
kaybedildi" şeklindeki sözlerinden dolayı açılan dava 21 Temmuz 2009‟da
ertelendi.
sonuçlandı. Şanlıurfa 2. Asliye Mahkemesi Temel‟i, TCK‟nın 216/1 maddesi
uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla bir yıl hapis cezasına
çarptırdı. Mahkeme daha sonra verilen cezayı 5 yıl süreyle ertelerken, Temel‟in,
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262 Temel Demirer

TMY 7/2

2008

263 Tunceli’de 11 kiĢi

TMY 7/2

2008

264 Tuncer Bakırhan

2911 sayılı
Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri

2004
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bir yıl boyunca kamu hizmeti haklarından mahrum bırakılmasına karar verdi.
Yazar Temel Demirer, Ağustos 2007'de 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde
kapsamında düzenlenen bir panelde yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava 2009
Mayıs ayında sonuçlandı. Terörle Mücadele Kanunu‟nun 7/2 ve TCK 53/1
maddeleri (terör örgütü propagandası) gereğince açılan ve Mayıs 2008'den bu
yana Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, savcı, iddianamede
değişikliğe giderek Demirer‟in TCK 215. madde kapsamında “suçu ve suçluyu
övme”den cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise Demirer hakkında 6 ay
hapis cezası verdi. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği hapis cezasının, “sanığın
tutumunu mahkeme önünde de ısrarla sürdürmesi” gerekçesiyle, Demirer‟in
Zonguldak‟ta yaptığı bir konuşmadan dolayı 2003 yılında cezaya çarptırılmış
olması nedeniyle, ertelenemeyeceği ve para cezasına çevrilemeyeceğini de
kararlaştırdı. İnfazdan sonra Demirer hakkında “denetimli serbestlik” Sonuçlandı. 1
uygulanmasını hükme bağladı. Ankara Düşünce Özgürlüğü Girişimi yaptığı yazılı kiĢiye 6 ay hapis
açıklamada şu bilgileri verdi: “Savcının iddianamesine dayanak oluşturan Tunceli cezası verildi.
Emniyeti‟nin üç sayfalık kaset çözüm tutanağında 74 kez 'anlaşılamadı' ifadesi yer
almaktaydı; ve davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti Demirer ve avukatının
itirazını haklı bularak ses kayıtlarının Malatya Emniyeti‟ne gönderilmesine karar
vermişti. Malatya Emniyeti‟nce de çözülemeyen kasetler, sırasıyla İstanbul Adli
Tıp Kurumu‟na, buradaki deşifrasyon işlemi de başarısız olunca Emniyet Genel
Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı‟na gönderilmiş ve çözülemeden mahkemeye
iade edilmişti. Bir başka deyişle Malatya Ağır Ceza Mahkemesi içerisinde 74 kez
“anlaşılamadı” ibaresi bulunan, çözümlenebilen kısımlarda ise bariz hatalar
taşıyan (örneğin Temel Demirer‟in “emperyalist politikalar” ifadesi, “Ermenist
politikalar” (?) olarak geçmekte tutanakta…) bir tutanağa dayanarak verdi
mahkûmiyet kararını.”
HPG militanı 11 kişinin bir operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Tunceli‟de 11
Nisan 2008‟de düzenlenen bir basın açıklamasına katılan 11 kişi hakkında Sonuçlandı. 11
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY‟nın 7/2. maddesinden açılan kiĢiye toplam 10 yıl
dava 10 Kasım 2009‟da sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 8 ay hapis cezası
görülen karar duruşmasında 9 kişi 1'er yıl, 2 kişi ise 10‟ar ay hapis cezasına verildi.
mahkûm oldu.
Kapatılan DEHAP'ın eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, 28 Mart
Sonuçlandı. 1
2004 yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde seçim bürosunun açılışında
kiĢiye 15 ay hapis
yaptığı konuşma nedeniyle Hani Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden
cezası verildi.
yargılanması 2009 Ağustos ayında sonuçlandı. Mahkeme, seçim bürosunun
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265 Turgut TaĢkıran

TCK 314

2009

Türkan Ortaç, Dursun
Sanlı, Mümin Yaman,
266
Mehmet Nuri Özen ve
Adile Ortaç

TMK 7/2

2008

TMK 7/2
2911 Sayılı
Toplantı ve
Gösteri
YürüyüĢleri
Kanunu

2009

TMY 7/2

2009

Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

267 U.S.K.

268 V.D.

269

Vahap Yayan, ReĢit
Siyasi Partiler
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Kanunu
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açılışı için 12 Mart 2004 tarihinde İlçe yöneticisi Cahit Özen'in Kaymakamlığa
verdiği dilekçede Tuncer Bakırhan'ın ilçeye ziyaret için geleceği bilgisinin
verilmesine karşın Bakırhan'ın seçim bürosu açılışında otobüsden inmesi ve
yaptığı konuşmanın siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle Bakırhan'a 15 ay hapis
cezası verdi.
DTP Kars İl Başkan Yardımcısı Turgut Taşkıran hakkında 15 Şubat, 24 Mart, 8 ve
16 Nisan 2009 tarihlerinde yaptığı basın açıklamaları nedeniyle dava açıldı. Dava
18 Ağustos 2009 tarihinde sonuçlandı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi,
Sonuçlandı. 1
Taşkıran'ın TCK‟nın 314'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca “silahlı örgüte
kiĢiye 9 yıl 7 ay
üye olmak” suçunu işlediğine karar vererek 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmasına
hapis cezası
karar verdi. Heyet ayrıca, Taşkıran'ın okuduğu dört basın açıklamasında da “örgüt
verildi.
propagandası yaptığı” gerekçesiyle toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla
cezalandırılmasına hükmetti. Taşkıran, toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Hatay‟ın İskenderun İlçesi‟nde 12 Şubat 2006‟da Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye
getirilişinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katılan Türkan Ortaç,
Sonuçlandı. 5
Dursun Sanlı, Mümin Yaman, Mehmet Nuri Özen ve Adile Ortaç (76) hakkında
kiĢiye 1'er yıl hapis
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava Adana 8. Ağır
cezası verildi.
Ceza Mahkemesi‟nde 27 Şubat 2009‟da sonuçlandı. Karar duruşmasında 5 kişiye
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verildi.
Şanlıurfa‟nın Halfeti İlçesi‟ne bağlı Ömerli Köyü‟nde 4 Nisan 2009‟da düzenlenen
gösteriye katılarak “kolluk güçlerine taş attığı” iddiasıyla tutuklanan Dicle
Sonuçlandı. 1
Üniversitesi öğrencisi U.S.K. hakkında “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte
kiĢiye 11 yıl 3 ay
yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911
hapis cezası
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” iddiasıyla açılan
verildi.
dava 2009 yılı Aralık ayında sonuçlandı. U.S.K., Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa‟da 4 Nisan 2009‟da Abdullah Öcalan‟ın doğum günü nedeniyle yapılan
gösteriye katıldığı gerekçesiyle V.D. (16) adlı çocuk hakkında “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt Sonuçlandı. 1 kiĢi
propagandası yaptığı” suçlamalarıyla dava açıldı. Dava 2009 Kasım ayında hakkında beraat
sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 19 Kasım 2009‟da görülen kararı verildi.
karar duruşmasında V.D., “suçun işlendiğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat
etti.
DTP Şanlıurfa İl Örgütü'nün 2 Şubat 2008'de yapılan Olağan Kongresi'nde Kürtçe Sonuçlandı. 5
konuşma yapan Şanlıurfa KURDİ-DER Yöneticisi Vahap Yayan, DTP Şanlıurfa İl kiĢiye 5’er ay hapis
| 2009 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar

439

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ
Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Yargılandığı
Kanun
Maddesi

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Davanın
Açıldığı
Tarih
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270 Vakkas Dalkılıç
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Bayram ve 33 kiĢi
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Yöneticileri Reşit Yardımcı, Aynur Yayan, Siyan Aydın ve Zine Ötünç hakkında cezası verildi.
Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 2820
Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan "Türkçe dışında başka dillerde
propaganda yapmak suçtur" ibaresine aykırı davrandıkları iddiasıyla sanıkların
her birine ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Karar sonucunda
kongre de sadece halkı Kürtçe selamlayan DTP İl Yöneticisi Aynur Yayan'a da
ceza verilmesi dikkat çekerken, DTP'liler kararı önce temyiz edecekler sonuç
alamazlarsa AİHM'e götürecekler.
DTP'nin 2 Şubat 2008 tarihinde yapılan DTP Şanlıurfa İl Olağanüstü Kongresi'nde
Divan Başkanlığı'nı yürüten Genel Merkez yöneticisi Vakkas Dalkılıç hakkında,
“kongrede çalınan Kürtçe müziğe müdahale etmediği” gerekçesiyle dava açıldı.
Dava 2009 Ağustos ayında sonuçlandı. Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde Sonuçlandı. 1
yapılan duruşmada Dalkılıç, Siyasi Partiler Yasası'nın 81/1-c maddesi uyarınca kiĢiye 11 ay hapis
“Türkçeden başka bir dilde yayın yapıldığı gerekçesiyle” bir yıl hapis cezasına cezası verildi.
çarptırıldı. Mahkeme heyeti Dalkılıç'ın iyi halini göz önünde bulundururak cezayı
11 aya indirirken, ceza süresi boyunca da kamu haklarını kullanmaktan yoksun
bırakılmasına karar verdi.
Feshedilen dönemin DEHAP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Dalkılıç, DEHAP Şehit
Kamil İlçe Başkanı Ahmet Bayram, İl ve İlçe yönetici ve üyelerinin de aralarında
bulunduğu 35 kişi hakkında, 2005 yılında Gaziantep'te katıldıkları iki basın
açıklaması ve bir mezarlık ziyareti gerekçe gösterilerek açılan dava 2009 Kasım
ayında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Karar duruşmasına
sanıklar katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu. İddia makamının
mütalaasını vermesinin ardından sanık avukatları son savunmalarını yaptı.
Avukatların yaptığı savunmaların ardından mahkeme, sanıklardan Mehmet Sonuçlandı. 35
Öztürk, Ahmet İlbaş, İsmet Kızılkaya, Halil Aka, Mevlüt Uçar, Hasan Zenginoğlu, kiĢiye toplam 115
Aziz Ulutaş, Mehmet Sait Çeçen, Mehmet Şinasi Zorbey, Mustafa Kaya, Baran yıl 3 ay 10 gün
Oğur, Safiye Uçar, Şefik Aka, Haci Akan, Gökhan Dağaslan, Müslüm Kaya ve hapis cezası
Sabri Doğan'a 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi uyarınca "Örgüt propagandası verildi.
yapmak" gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklardan
Mehmet Zeki Güngören ve Şaban Yalçın'a ise, yaşlarını dikkate alarak 6'şar ay
20'şer gün hapis cezası verdi. Vakkas Dalkılıç, Rıdvan Özer, Mustafa Tunç,
Gültekin Aydın, Mehmet Aslanoğlu, Sedika Yaman, Ahmet Bayram, Akif Yayla,
Ramazan Aslanoğlu, Abdurrahman Çankaya, Zahittin Ataş, Erdal Usluer, Feridun
Korkmaz, Rabia Özer, Habibe Tişkaya ve Gülsüm Demir'in eylemlerindeki
çeşitliliği ve sürekliliği göz önüne aldığını belirten mahkeme, 16 sanık hakkında da
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TCK'nın 314/2 maddesi uyarınca "Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle 5'er yıl hapis
cezası verdi. Mahkeme bu cezayı TMK'nın 5. maddesi gereğince yarı oranında
artırılmasına, sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde
bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 6'şar yıl
3'er ay hapis cezası verdi.
30 Ocak 2009‟da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra
tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi‟nin eski Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun
hakkında Cumhuriyet Savcısı, 32 iddianame ile 94 ayrı suçtan sanık hakkında
kamu davası açılmasına rağmen, gazetenin yayın politikasında değişiklik
yapmadığını belirtti ve Kurşun hakkında 103 gazete sayısı için ayrı ayrı olmak
2009
üzere “örgüt propagandası yapmak”, bir kez de “terör örgütüne üye olmak” Devam ediyor.
suçlamasıyla toplam 525 yıl hapis cezası talep etti. Davanın Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi‟nde 2 Aralık 2009‟da görülen duruşmasında Kurşun‟un tahliye
talebi kabul edilmezken Mahkeme Heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını
hazırlamasına karar vererek bir sonraki duruşmanın 18 Şubat 2010‟da
görülmesine karar verdi.
Van‟ın Erciş İlçesi‟nde 2009 yılının Mart ayında yapılan basın açıklamasında
“Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle DTP Erciş İlçe Başkanı Veli Avcı Sonuçlandı. 1
2009
hakkında dava açıldı. TCK 215. maddeden açılan dava 11 Kasım 2009‟da Van 3. kiĢiye 2000 Tl para
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Avcı, karar duruşmasında “suçu ve cezası verildi.
suçluyu övdüğü” iddiasıyla 2000 TL para cezasına çarptırıldı.
İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ile İHD üyeleri Şükrü Oğuz, Mahmut
Timurtaş ve Abdullah Gürgen hakkında açılan ve Vetha Aydın hakkında 1 ay
hapis cezası verilmesi ile sonuçlanan davanın Yargıtay tarafından bozulması
üzerine davayı yeniden ele alan Siirt Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı Sonuçlandı. 4 kiĢi
vererek davayı Diyarbakır 4. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Davanın ilk beraat etti. 1 kiĢiye
01.09.2004
duruşması 30 Ekim 2007 tarihinde yapılacak. Dava Eylül 2008 tarihinde denetim serbestlik
sonuçlandı. Yargılama sonucunda İHD Siirt Şubedi Bakanı Vetha Aydın‟ın cezası verildi.
24.09.2008 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Siirt sınırları içerisinde kahvehanelere
ve açıktan içki satılan yerlere girişi yasaklandı. Denetim 24.09.2009 tarihinde
sona erecek. Mahkeme diğer sanıkların beraatlerine karar verdi.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Belediye Başkanı Veysel Keser hakkında,
29 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı bir konuşmada “Sayın Öcalan” diyerek
2009
“Suç ve suçluyu övdüğü” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 17 Devam ediyor.
Aralık 2009 tarihinde Erciş Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada
hazır bulunan Keser, “Sayın Öcalan” demenin suç olmadığını belirterek,
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Siyasi Partiler
Kanunu

2009

Veysi Gülseren,
Hayrettin Çelik,
Selehattin Getiren,
277
Mustafa Tekik, Mehmet
Candemir ve Mustafa
Öztürk

TMY 7/2

2009

278 Veysi Sarısözen

TMY 7/2

2009

TMY 7/2

2009

TMY 7/2

2009

276 Veysel Keser

279

Veysi Sarısözen ve Ziya
Çiçekçi

280 Y.E., P.A., B.A. ve Ç.S.
442
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Son Durum

soruşturmanın parti kimliklerine açıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin
tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Belediye Başkanı Veysel Keser hakkında,
21 Mart 2009 tarihinde beldede düzenlenen Newroz kutlaması sırasında yaptığı
Kürtçe konuşma ile Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 9 Aralık 2009 tarihinde Erciş Asliye Ceza Mahkemesi'nde Devam ediyor.
görüldü. Keser, mahkemede yaptığı savunmada Kürtçe'nin yasak olmadığını ve
halka anadiliyle hitap ettiğini belirtti. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması
için duruşmayı erteledi.
Batman'da 1 Haziran 2008 tarihinde, DTP Batman İl Örgütü tarafından yapılan
basın açıklamasının ardından 520 kişinin imzaladığı ve Kürt halk Önderi Abdullah
Öcalan'a 'Sayın' dedikleri için kendilerini ihbar eden ve dilekçeleri Batman Sonuçlandı. 6
Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim eden Veysi Gülseren, Hayrettin Çelik, kiĢiye 10'ar ay
Selehattin Getiren, Mustafa Tekik, Mehmet Candemir ve Mustafa Öztürk hapis cezası
hakkında dava açıldı. Dava 2009 yılı Ağustos ayında sonuçlandı. Diyarbakır 6. verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi, “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan dava
kapsamında 6 kişiye 10'ar ay ceza verildi.
Günlük Gazetesi yazarlarından Veysi Sarısözen hakkında 10 Nisan 2009 tarihili
Günlük Gazetesinde 'Seçim sonuçlarından biri' başlıklı yazısı nedeniyle dava
açıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek davada Sarısözen'in Devam ediyor.
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 ve TCK'nın 53. maddeleri uyarınca
cezalandırılmasını istendi.
Günlük Gazetesi yazarlarından Veysi Sarısözen‟in 6 Şubat 2009‟da “Örgüt
Propagandasını Biz Yapmıyoruz Halk Yapıyor” başlığıyla yayınlanan yazısı
nedeniyle Sarısözen ve Günlük Gazetesi‟nin sahibi Ziya Çiçekçi hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 10
Haziran 2009‟da görüldü. Druruşma, Sarısözen'in dinlenilmesi için ertelendi. 26 Devam ediyor.
Ekim 2009‟da görülen duruşmada söz alan Veysi Sarısözen, “ben hiçbir zamanda
meydanlarda „PKK‟ diye bağırmadım ama ben şahidim ki Diyarbakır‟da bir milyon
kişi bu şekilde bağırıyor. Bizim propaganda yapmamıza lüzum yok çünkü bunu
zaten halk yapıyor” derken mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
için duruşmayı Mart 2010‟a erteledi.
Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Yeşilalan (Barman) Beldesi'nde yerel seçimler Sonuçlandı. 4
öncesinde DTP'nin seçim bürosunun açılışı sırasında zafer işareti yaparak slogan kiĢiye 1'er yıl hapis
atan Y.E. (14), P.A. (13), B.A. (14) ve Ç.S.(15) adındaki 4 kız çocuğuna, “Örgüt cezası verildi.
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propagandası yapmak” iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı. 29 Haziran günü görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, tutuksuz yargılanan
4 çocuğun eylemlerinden dolayı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 'örgüt
propagandası yapmak' fiilini düzenleyen 7/2 maddesi uyarınca suç işlediğini ileri
sürerek, Y.E. (14), P.A. (13), B.A. (14) ve Ç.S.'yi (15) 1'er yıl hapis cezasına
çarptırdı.
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, haftalık Çoban Ateşi gazetesinde 8 Kasım 2007
tarihinde yayımlanan Berkant Coşkun‟a ait “Anne beni askere yollama” başlıklı
yazıdan yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen hakkında dava açtı. 9 Kasım‟da açılan
dava gazeteye Aralık sonunda tebliğ edildi. Coşkun‟un yurtdışında yaşadığını
tespit eden Başsavcılık, hazırladığı iddianamede “Türkiye tarihi boyunca kirli
savaşların arenası olmuştur maalesef. Mustafa Kemal‟in Dersim katliamı emrini
vermesinden tutun da...” ve “Eğer şimdiki Kürt hareketine terörist hareket
deniliyorsa bu demektir ki Mustafa Kemal‟in başlattığı harekette de kendisini bu
kavramdan geri tutamaz. Tek farkı Mustafa Kemal‟in tutuklanmamış olmasıdır”
sözleri nedeniyle Yetişgen‟in 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlara İlişkin
Kanun ve “Halkı askerlikten soğutmak” iddiasını düzenleyen Ceza Yasası‟nın
TCK 318/1-2
(TCK) 318. maddesi uyarınca yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.
5816 Sayılı
Yetişgen‟in yedi buçuk yıl hapis istemiyle yargılanmasına, Gaziantep 2. Asliye
Atatürk
Ceza Mahkemesi‟nde 9 Mayıs 2008‟de başlandı. 9 Mayıs‟ta duruşmaya katılan ve Sonuçlandı. 1 kiĢi
Aleyhinde
19.11.2007 avukat istemeyen yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen mahkemeye hazırladığı 3 hakkında beraat
ĠĢlenen
sayfalık savunmasının yanında Hakim Vedat Karakurt savcılığın mütalası kararı verildi.
Suçlara
karşısında Yetişgen‟e düşüncelerini sordu. Yetişgen ise “Herşeyden önce bahsi
ĠliĢkin Kanun
geçen makale düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilerek
yayınlanmıştır. Bundan dolayı düşünce ve onu ifade suç olamaz” dedi. Yetişgen
“halkı askerlikten soğutma” iddiası karşında “Halkın askerlikten soğuması halkın
yararınadır” diyerek “insanlık askerlikten, silahtan, savaştan ve bir bütün olarak
militarizmden ne kadar uzak durursa barış, sevgi ve kardeşliğe de o kadar yakın
olur.. ” dedi. Ayrıca Yetişgen “Atatürk‟ün hatırasına hakaret” suçlamasına ise
“burada yazının bütünü değerlendirilirse yazının bütününde Atatürk‟e hakaret
değil tersine övgü vardır” dedi. Hakim Vedat Karakurt'un başkanlık ettiği
mahkeme, duruşmaya katılan ancak avukat istemeyen tutuksuz sanık Yetişgen'e
mütalaaya beyanlarını hazırlaması için gelecek duruşma tarihine kadar süre
tanıdı. Dava 24 Aralık 2009‟da sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, karar duruşmasında
Yasin Yetişgen‟in beraatine karar verdi.
TCK 222
2009
Gaziantep'te yayınlanan Çoban Ateşi Gazetesi'nin Yazıişleri Müdürü Yasin Sonuçlandı. 1 kiĢi
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Yunus Yılmaz, HaĢim
Kotay, Selçuk Yılmaz,
283
Muzaffer Kotumar ve
Levent Yılmaz

TMY 7/2

2009

284 Yüksekova'da 19 kiĢi

TCK 215

2005

285 Yüksel Genç

TCK 215

2009

286

Yüksel Genç ve Ziya
Çiçekçi

444

2009

Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

Yetişgen hakkında, gazetede yayınlanan Ahmet Arif ve Abdulla Peşew'in hakkında beraat
şiirlerinde Q, W ve X harfleri kullanılması nedeniyle TCK'nın 222'nci maddesine kararı verildi.
aykırı olarak Türk harfleri dışında harf kullanıldığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava
2009 Haziran ayında Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3.
duruşmada sonuçlandı. Duruşmada Savcı Mahmut Yalçın verdiği mütalaasında
'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gerekçesi incelendiğinde; Latin
harflerinin kullanılmasını, Arap harflerinin kullanılmasını önlemeye yönelik ve
ayrıca Latin harflerinin resmi yazışmalarda kullanılmasını amaçladığı göz önüne
alınarak, unsurları oluşmayan suçlardan sanığın beraatine karar verilmesi
mütalaa ve talep olunur' dedi. Duruşma sonunda, savcılığın talebi doğrultusunda
beraat kararı verdi.
Ardahan'da 28 Kasım 2008 tarihinde DTP Eşbaşkanı Emine Ayna'nın da
aralarında bulunduğu seçim konvoyuna taşlı sopalı saldırıyı protesto etmek için
olay yerine gül bırakan DTP üyeleri Yunus Yılmaz, Haşim Kotay, Selçuk Yılmaz,
Muzaffer Kotumar ve Levent Yılmaz hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza
Devam ediyor.
Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan
iddianamede, 5 DTP'linin olay günü Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekerek ve
'yasadışı' slogan atarak, "örgüt propagandası" yaptıkları iddia edilerek, TMK 7/2
Maddesi gereğince 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Hakkari ili Yüksekova'da 13 Temmuz 2005 tarihinde DEHAP'ın Öcalan'ın
Sonuçlandı. 19
durumuna dikkat çekmek amacıyla ve operasyonların durdurulmasını talebiyle
kiĢiye 3'er ay 10'ar
düzenlediği basın açıklamasına katılanlar hakkında Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi
gün hapis cezası
açılan dava 2009 Ocak ayında sonuçlandı. Karar duruşmasında 19 kişi hakkında
verildi.
"Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla 3 ay 10'ar gün hapis cezası verildi.
1999‟da Kandil Dağı‟ndan Türkiye‟ye gelen Birinci Barış Grubu Üyesi ve kapanan
Gündem Gazetesi‟nin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Genç hakkında 28 Ocak
2007‟de düzenlenen bir şölende “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle
Devam ediyor.
dava açıldı. Yüksel Genç‟in “Suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Eyüp 1. Sulh
Ceza Mahkemesi‟nde TCK‟nın 215. maddesi uyarınca açılan davanın ilk
duruşması 20 Ekim 2009‟da görüldü.
Günlük gazetesi editörlerinden Yüksel Genç ile Günlük gazetesi imtiyaz sahibi
Ziya Çiçekçi hakkında gazetenin 13 Nisan 2009 tarihli sayısında yayınlanan
Mandela'nın Avukatı Essa Moosa ile yapılan röportaj nedeniyle İstanbul
Devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Hükümet raporuma yanıt vermedi'
başlıklı röportajda PKK lideriAbdullah Öcalan ile Mandela arasında kıyaslama
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287 Z.D.
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2009
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yapılarak PKK propagandası yapıldığı iddia edildi. Mahkeme iddianamesinde
röportaja ilişkin değerlendirme de yaparak 'Yazı ile hiç bir ilgisi olmadığı halde
PKK'nin silahlı mücadelesinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan zenci halkın
mücadelesine benzetildiği, haklılığına ve yerindeliğine vurgu yapıldığı röportaj ve
haber verme amacının dışında PKK propagandası yapıldığı'nı savundu.
İddianamede ayrıca 10 Nisan 2009 tarihli gazetede yer alan Delil Karakoçan'ın
'Durduğum yerden baktığımda Obama' başlıklı yazısı ve 13 Nisan 2009 tarihli
gazete yer alan 'YDG-M'liler Dağ ve Karaoğlan'ı andı' başlıklı haberlerinden dolayı
gazetenin imtiyaz sahibi Ziya Çiçekçi'nin cezalandırılmalarını istedi.
29 Şubat 2009‟da Siirt‟te DTP İl Başkanlığı‟nın yaptığı basın açıklamasının
ardından çıkan olaylarda, kolluk güçlerine “taş attıkları” iddiasıyla Z.D. (14) adlı Sonuçlandı. 1
çocuk hakkında dava açıldı. Dava, 8 Eylül 2009‟da Diyarbakır 5. Ağır Ceza kiĢiye 3 yıl 1 ay
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme heyeti Z.D.‟ye “yasadışı örgüte üye hapis cezası
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay verildi.
hapis cezası verdi. Z.D.‟nin cezası daha sonra 3 yıl 1 ay hapis cezasına indirildi.
29 Mart seçimleri için DTP tarafından Kayapınar`da belediye başkanlığına aday
gösterilen Zülküf Karatekin hakkında, 2007 ve 2008 yılında Diclekent ve
Huzurevleri semtlerine astırdığı Zazaca “Sera Neweya Sıma Pıroz Bo- Yeni
Yılınız Kutlu Olsun” ve “Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun” anlamına gelen Kürtçe
ışıklı tabelalar nedeniyle dava açıldı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, belediyenin Türk
Harflerinin Kabulu ve Tatbiki Hakkında Kanuna aykırı hareket ederek, TCK`nın Devam ediyor.
222. Maddesi`ni ihlal ettiğini ve ilgili mevzuata aykırı davranarak bu eylemi
belediye bütçesinden 675 TL ödeyerek gerçekleştirdiğini belirterek, Belediye
Başkanı Zülküf Karatekin hakkında “soruşturma izni verilmesi”ne karar verdi. Bu
karar üzerine Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi`nde Belediye Başkanı Zülküf
Karatekin hakkında dava açıldı.

Yargıtay Kararları
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Mart 2009‟da, İnsan Hakları Danışma Kurulu eski Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ve Alt Komisyon eski Başkanı
Profesör Doktor Baskın Oran‟ın, TCK‟nın 301. maddesinden yargılanmalarına izin vermedi. “Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu” davası, Yargıtay 8. Ceza
Dairesi‟nin TCK‟nın 301. maddesindeki yapılan değişiklik nedeniyle bozma kararının ardından, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 17 Aralık 2008‟de tekrar
görülmüş, mahkeme, Yargıtay‟ın bozma kararına uyarak sanıkların TCK‟nın 301. maddesinden yargılanmasına izin verilmesi için dosyayı Adalet Bakanlığına
göndermişti. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaboğlu ve Oran hakkında açılan davayı, TCK‟nın 301. maddesi yönünden düşürmüş, 216. maddede tanımlanan
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan ise beraatlarına karar vermişti.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Ġstanbul Sancaktepe‟de bulunan Ünsa Çuval Fabrikası‟nda ekonomik kriz gerekçe gösterilerek 15 Aralık
2008 tarihinde iĢten atılan 300 iĢçi Ocak ayı baĢında fabrikanın idari bölümünü iĢgal etti. ĠĢçiler, ücretleri ile
tazminatlarını alıncaya kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini belirttiler ancak bir süre sonra fabrikaya giren
jandarma, iĢçileri gözaltına aldı.
Batman‟da 21 Ocak günü, TPOA‟da çalıĢan 81 geçici iĢçinin haklarını alabilmek için yaptığı eylem
kapsamında kurduğu çadıra sabaha karĢı operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis, çadırdaki iĢçilere
müdahale ederek çadırı yıktı.
Siirt BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyelerinin “Çocuğuma anadilde eğitim istiyorum” talebiyle toplanan dilekçeleri 26
Ocak günü DTP Ġl binası önünden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılacak bir yürüyüĢle teslim etmek istemesine
polis müdahale etti.
Batman‟da 27 Ocak günü, TPAO iĢçilerinin AKP Batman Ġl BaĢkanlığına yapmak istediği yürüyüĢe polis izin
vermedi.
ĠĢ ve iĢ güvencesi talebiyle 7 Ocak gününden itibaren Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin önünde çadır kurarak
açlık grevi yapan iĢçilere 28 Ocak günü müdahae eden polis iĢçilerin malzemelerine el koydu.
1 ġubat günü ġırnak ili Cizre ilçesinde, Abdullah Öcalan'a verilen hücre cezasını protesto eden kitleye polis
müdahale etti.
8 ġubat günü Hakkâri Yenimahalle'de Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 10. yıldönümünü protesto
etmek için bir araya gelen ve çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluĢturduğu eyleme polis panzer ve gaz
bombalarıyla müdahale etti.
13 ġubat günü Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü dolayısıyla
yapılmak istenen yürüyüĢe polis müdahale etti.
14 ġubat günü Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle
biraraya yürüyüĢ yapan gruba polis, gaz bombaları ve zırhlı araçlarla müdahale etti.
14 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi
Esentepe Mahallesi'nde yapılan eyleme polis müdahale etti.
14 ġubat günü Batman‟da, Abdullah Öcalan‟ın yakalanmasının 10.yılında protesto gösterisi düzenleyen
DTP‟lilere polis basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti.
14 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle, ġırnak‟ın Ġdil'in Ġlçesi'nde yapılan
gösterilere polis müdahale etti.
15 ġubat günü Gaziantep'in ġahinbey Ġlçesi Güzelvadi Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
Türkiye'ye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis gaz bombalarıyla müdahale
etti.
15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısı ile Diyarbakır'da yapılmak
istenen yürüyüĢe AKP Diyarbakır Ġl binası önünde panzer ve çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale
edildi.
15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla Siirt'in Çakmak
Mahallesi'nde protestoda bulunan bir gruba polis panzerlerle müdahale etti.
15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısı ile Hakkâri'de yapılan
gösterilere polis müdahale etti.
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15 ġubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi
Atakent Mahallesi'nde yapılan gösterilere polis müdahale etti.
Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 10. yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü Mardin‟in Dargeçit
Ġlçesi‟nde düzenlenen protesto gösterisine polis müdaha etti.
18 ġubat günü Diyarbakır'da, 15 ġubat'ta Diyarbakır‟daki gösterilerde polisin müdahalesini kınamak
amacıyla düzenlenen protesto yürüyüĢüne polis müdahale etti.
21 ġubat günü Tunceli‟de, DSP Genel BaĢkanı Zeki Sezer‟in katıldığı mitingde, 19 Aralık 2000‟deki Hayata
DönüĢ Operasyonu‟nda ve 122 kiĢinin öldüğü ölüm oruçlarında DSP‟nin payı olduğu gerekçesiyle Sezer‟i
protesto etmek isteyen gruba güvenlik güçleri cop ve biber gazı ile müdahale etti.
27 ġubat günü BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Van‟a geliĢini protesto etmek amacıyla Hacıbekir
Mahallesi‟nde biraraya gelen gruba güvenlik güçleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Mardin Derek‟te 6 Mart günü, DTP Derik Belediye BaĢkan Adayı Selma Irmak'ın adaylığının YSK tarafından
ret edilmesi karĢı ilçede toplanan 10 bin kiĢinin Ġlçe Seçim Kurulu'na doğru yürüyüĢü polis tarafından
engellendi.
7 Mart günü Mersin‟de düzenlenen mitinge güvenlik güçlerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale
etti.
Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (MKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 6 Mart günü, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle Ġskenderun Kampusu kantininde yapmak istedikleri basın açıklamasında “Jin jîyan
azadî” yazılı Kürtçe dövizin açılması engellendi. Öğrencilerin açıklamada açmak istediği Kürtçe 'Jin jiyan
azadî', 'Bê jin jiyan nabe' yazılı dövizler ve söylenen Kürtçe Ģarkılara Fakülte Dekan Sekreteri Nurten Çelik
ve beraberindeki özel güvenlik elamanlarınca engellenmek istendi. Dekan Sekreteri'nin açıklamayı yapmak
isteyen Leyla Belli isimli öğrenciye 'Seni araĢtırdım, babanı da aradım. Buraya gelecekti' dediği bildirilirken,
yapılacak açıklama için izin alınmadığını Kürtçe dövizlerin açılamayacağı slogan atılamayacağı yönünde
öğrencilere uyarılarda bulundu. Öğrencilerin ısrarı üzerine hiçbir pankartın açılmasına izin verilmezken,
sadece basın açıklaması yapıldı.
13 Mart günü EskiĢehir‟de hızlı tren açılıĢına katılan ve seçim mitingi yapan BaĢbakan Recep Tayyip
Erdoğan‟ı Gar‟da protesto etmek isteyen ÖDP‟li gruba polis ekipleri müdahale etti.
Van‟ın BaĢkale ilçesine bağlı Koçdağı Köyü'nün sınır noktalarına akĢam saatlerinde askerlerin açtığı ateĢ
sonucu yaĢamını yitiren Murat Yılmaz'ın 12 Mart günü gerçekleĢtirilen cenaze töreninde kitleye gaz
bombaları ile müdahale edildi. Cenazeyi defin iĢlemleri için merkez camiine götüren kitleye camiyi kapatan
polis ve jandarma ikinci kez gaz bombaları ve havaya ateĢ açma suretiyle müdahale etti. Ġlçede tüm
kepenkler kapatılırken, kitle cenazeyle birlikte oturma eylemi yaparak Van-Hakkâri karayolunu trafiğe kapattı.
16 Mart günü Ġstanbul‟da, Dünya Su Forumu‟nu protesto için forumun yapıldığı Sütlüce Kongre ve Kültür
Merkezi‟ne yürümek isteyen “Suyun TicarileĢtirilmesine Hayır Platformu”na polis ekipleri plastik mermi, cop,
biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.
17 Mart günü Ankara‟nın Kızılay Meydanı‟ndaki bir gökdelene “Nükleer Suç” yazılı pankart asmak isteyen
Greenpeace üyelerine polis müdahale etti.
Siirt‟in Kurtalan ilçesinde 20 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında PKK bayraklarının açılması
ardından polis kalabalığa müdahale etti.
ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi'nde 21 Mart gecesi gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti.
21 Mart günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Moda, Yenimahalle ve Yayla mahalleleri ile Hakkari
merkezde ve Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarına güvenlik güçleri müdahale etti.
22 Mart günü Siirt'in Çal, Çakmak ve Karakol mahallelerindeki Newroz kutlamalarına polis müdahale etti.
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Ağrı'da 29 Mart yerel seçimleri sonrasında seçimlere hile karıĢtırılmasının tespiti ve DTP'ye ait 3 bin oyun
geçersiz sayılmasının ardından DTP'nin Ġl Seçim Kurulu'na yaptığı baĢvuruyu bekleyen kitleye polis gaz
bombaları, panzer ve coplarla müdahale etti.
1 Nisan günü Erzurum Tekman Ġlçesi‟nde 29 Mart 2009‟da yapılan yerel seçimlerde hile yapıldığı savunan
bir grubun yaptığı yürüyüĢe polis ekipleri havaya ateĢ açarak müdahale etti.
4 Nisan günü Ġstanbul‟da, BeĢiktaĢ taraftarının Kayserispor maçı öncesi takımı motive etmek amacıyla
düzenlediği “MeĢaleli YürüyüĢ”e polis ekipleri cop, biber gazı, basınçlı su, gaz bombasıyla müdahale etti.
4 Nisan günü ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟nde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın doğduğu köye giderek “60.
doğum günü” kutlaması yapmak isteyen ve aralarında DTP‟li milletvekilleri ve belediye baĢkanlarının da
bulunduğu 5 bin kiĢiye polis ve jandarma tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. (Radikal-05.04.09)
4 Nisan günü Hakkâri ili Bağlar Mahallesi'nde, ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟nde ve Ağrı‟daki gösterilere polis ve
asker müdahalelerini kınamak amacıyla yapılan yürüyüĢe polis müdahale etti.
5 Nisan günü DTP Silopi Ġlçe Örgütü'nün, ġanlıurfa‟nın Halfeti Ġlçesi‟nde yapılan “Amara YürüyüĢü”ne
yapılan asker ve polisin müdahalesini protesto etmek amacıyla parti binası önünde yaptığı basın
açıklamasına polis müdahale etti.
6 Nisan günü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen ve "Amara
YürüyüĢü"nde yaĢamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan için basın açıklaması yapmak
isteyen öğrencilere polis müdahale etti.
6 Nisan günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, Halfeti Ġlçesi‟nde yapılan “Amara YürüyüĢü”ne yapılan asker
ve polisin müdahalesini protesto etmek için yapılan yürüyüĢe çevik kuvvet ekipleri gaz bombasıyla
müdahalede bulundu.
6 Nisan günü ġırnak ili Ġdil Ġlçesi'nde, Halfeti Ġlçesi‟nde yapılan “Amara YürüyüĢü”ne yapılan asker ve polisin
müdahalesini protesto eden ve Adile NaĢit Caddesi'nde yürüyüĢ yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Ġzmir'in Konak Ġlçesi'nde 6 Nisan günü, üzerlerine Dev-Genç yazan tiĢörtler giyen ve Amerika BirleĢik
Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için kendilerini tarihi
Saat Kulesi'ne zincirleyen protestoculara polis müdahale etti.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti 6 Nisan günü
Boğaziçi Köprüsü‟ne Türkçe ve Ġngilizce “BarıĢ için iklimi kurtar” yazılı pankart asarak protesto eden
Greenpeace üyelerine polis müdahale etti.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için
6 Nisan günü TBMM‟ye yürümek isteyen ÖDP üyelerine polis müdahale eti.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti protesto etmek için
6 Nisan günü BeĢiktaĢ Ġskele Meydanı'ndan cadde kenarında bulunan korkuluklara kendilerini zincirlemek
isteyen ESP üyesi 3 kiĢiye polis müdahale etti.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti 7 Nisan günü
Ġstanbul‟da 2 botla Marmara Denizi‟ne açılarak protesto eden Greenpeace üyelerine deniz polisi tarafından
müdahale edildi.
Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Barack Hüseyin Obama‟nın Türkiye‟ye yaptığı ziyareti 7 Nisan günü
Beyoğlu Ġlçesi‟nde protesto eden SDP üyelerine polis müdaahle etti.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla DTP yönelik baĢlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları
23 Nisan günü Yüksekova Ġlçesi'nde protesto etmek için düzenlenen yürüyüĢe polis müdahale etti.
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla DTP yönelik baĢlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları
23 Nisan günü Hakkâri‟de protesto eden gruba polis ekipleri basınçlı su, gaz bombası ve biber gazıyla
müdahale etti.
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26 Nisan günü Hakkâri'de yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla Batman'da yapılan gösteriye polis
müdahale etti.
28 Nisan günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, DTP'ye yapılan baskıları protesto etmek amacıyla yapılan protesto
gösterisine polis biber gazıyla, basınçlı suyla ve gaz bombasıyla müdahale etti.
1 Mayıs‟ı Taksim‟de kutlamaya kararlı olan DĠSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri 25 Nisan akĢamı “1
Mayıs‟ın Taksim‟de kutlanmasına izin verilmesi” için yürüyüĢe geçti. Dövizler ve sloganlar eĢliğinde
Galatasaray‟a yönelen grubu polis panzer eĢliğinde oluĢturduğu barikatla engelledi.
8 Mayıs 2009‟da Mersin‟de, özelleĢtirilen Mersin Limanı‟nın yükleme, boĢaltma ve nakliye iĢlerini yapan
AKAN-SEL Nakliyat‟ta çalıĢan 192 iĢçinin iĢten atıldıktan sonra iĢyeri önünde 125 gündür sürdürdüğü
eyleme polis ekipleri müdahale etti.
Silopi ilçesinde 19 Mayıs günü, Silopi Lisesi öğrencilerinin, 6 arkadaĢlarının polis tarafından gözaltına
alınmasını protesto amacıyla yaptığı gösteriye polis gaz bombasıyla müdahale etti.
21 Mayıs günü Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde “Kapitalist Yoz Kültüre KarĢı Ümit Cihan Tarho Alternatif
Bahar ġenlikleri” nedeniyle bir araya gelen öğrencilere jandarma müdahalede bulundu ve ses sistemine el
koydu.
26 Mays günü Beyoğlu‟nda, DĠSK‟e bağlı Emekli-Sen üyesi yaklaĢık 50 kiĢinin Taksim Meydanı‟na çıkması
polis tarafından engellendi. Açıklamayı Taksim Cumhuriyet Anıtı‟nda yapacaklarını belirten sendika
temsilcileri ile polis yetkilileri arasındaki görüĢme sonuçsuz kaldı. Grup, yürümeye kararlı olduğunu
göstermek için yaklaĢık 2.5 saat güneĢin altında bekledi. Bu sırada tansiyon hastası Aksaray ġubesi
yöneticisi Cuma Yılmaz (63), fenalaĢınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Topluluk daha sonra dağıldı.
DTP Ağrı Ġl Örgütü'nün 29 Mayıs günü “partilerine yönelik baskıları ve KCK'nin çatıĢmasızlık kararına yanıt
verilmesi” amacıyla yapmak istediği yürüyüĢe polis izin vermedi.
ĠHD Ġstanbul ġubesi üyelerinin 31 Mayıs günü Türkiye'de faili meçhullerin en yoğun yaĢandığı dönemlerde
BaĢbakan olan Tansu Çiller'in yargılanması için Ġstanbul Sarıyer'de bulunan yalısının önünde yapmak istediği
basın açıklamasına polis müdahale etti. Polis ve Çiller'in yalısını koruyan güvenlik görevlileri “Tansu Çiller
yargılansın” pankartı açılmasına izin vermedi.
2 Haziran günü Ġstanbul'da, ulaĢıma yapılan zammı protesto etmek amacıyla Taksim Tramvay Durağı'nda bir
araya gelerek Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi'ne (ĠBB) bisikletle gitmek isteyen Halkevleri üyelerini polis
“YürüyüĢünüz kanuni değildir” gerekçesiyle engellendi. Yürümekte ısrar eden eylemciler ve polis arasından
kısa süreli yaĢanan arbedenin ardından Halkevi üyeleri oturma eylemi yaptı. YaklaĢık 1 saat sonra, eyleme
katılmadığı halde çevreden destek verenlerden Mehmet TokuĢ adlı emekli bir vatandaĢın 'Ben sizinleyim ve
yürümek istiyorum' demesi üzerine yürüyüĢe geçen eylemcilere polis sert müdahalede bulundu.
3 Haziran günü Ġstanbul‟da, Eğitim Sen'in Toplu ĠĢ SözleĢmesi talebiyle Ankara'da yapılacak yürüyüĢe
katılan arkadaĢlarını uğurlamak için Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yürümek isteyen
KESK üyelerine polis müdahale etti.
3 Haziran günü Van‟da, KESK'e yönelik gözaltıları ve tutuklamaları protesto etmek için meĢaleli yürüyüĢ
düzenlemek kamu emekçilerine polis gaz bombaları ve coplarla müdahale etti.
Milli Eğitim Bakanlığıyla görüĢmek ve toplu sözleĢme taleplerini iletmek için dört ilden yola çıkıp 5 Haziran
günü Ankara'da buluĢan Eğitim-Sen'lilere polis müdahale etti.
10 Haziran günü Siirt'te sivil toplum örgütleri ve Siirt BarıĢ Meclisi tarafından yapılmak istenilen "barıĢ
yürüyüĢü" polis tarafından engellendi.)
14 Haziran günü Ġstanbul‟da, küresel ekonomik krizi ve iĢveren örgütlerinin “eve kapanmayın pazara çıkın
tüketin” önerisini protesto etmek isteyen Halkevleri Ġstanbul ġubesi üyelerinin bir alıĢveriĢ merkezinde
yatıkları basın açıklaması sonrası bir süpermarkette kasa önünde bekleyerek ödeme yapmayarak beklemek
istemelerine polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
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21 Haziran günü Ġzmir‟de, KarĢıyaka Belediyesi‟nin sözleĢmelerini yenilemeyerek iĢten çıkarttığı ve 55
gündür Örnekköy ġantiyesi‟nde eylem yapan 276 Kent A.ġ. iĢçine çevik kuvvet ekipleri sabaha karĢı
operasyon düzenleyerek iĢçileri Ģantiye dıĢına çıkardı.
28 Haziran günü AKP Kocaeli Ġl TeĢkilatı'nın Olağan Kongresi'ne katılmak için Kocaeli'ne gelen BaĢbakan
Recep Tayip Erdoğan'ı otobanı trafiğe kapatarak protesto eden Belediye-ĠĢ sendikası üyelerine polis
müdahale etti.
3 Temmuz günü sendikalarını değiĢtirmeleri yönünde kendilerine baskı yapıldığı gerekçesiyle Kocaeli
BüyükĢehir Belediyesi önünde eylem yapan belediye iĢçilerine polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale
etti.
3 Temmuz günü BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ġspanya BaĢbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero‟ya
dünya barıĢına yaptıkları katkılardan ve “Medeniyetler Ġttifakı” projesi nedeniyle Ġstanbul Üniversitesi
tarafından verilen fahri doktora unvanının töreni öncesinde öğrencilerin yaptığı protesto gösterisine polis
ekipleri müdahale etti.
4 Temmuz günü Malatya'ya gelen Çocuk ve Aile'den Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın AKP il
binasını ziyareti sırasında “Güler Zere'ye özgürlük” talebiyle yapılan gösteriye polis müdahale etti. (ANF04.07.09)
11 Temmuz günü Ġstanbul‟da, SendikalaĢtıkları için iĢten çıkarılan ve grevde olan ATV-Sabah çalıĢanlarının,
Ġstiklal Caddesi'nde gerçekleĢtirdikleri yürüyüĢ 6. kez polis tarafından engellendi.
11 Temmuz günü Ġstanbul Ġstiklal Caddesi'nde, DÖKH ve DTP ile DayanıĢma Kadın Platformu'nun
“tutuklanan DÖKH ve DTP'li kadınlarla dayanıĢmak” için açtığı imza standı AsayiĢ ġube polisleri tarafından
“izin alınmadığı” gerekçesiyle kaldırıldı.
13 Temmuz günü Adana‟da, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi mahkum koğuĢunda kanser tedavisi
gören hükümlü Güler Zere'nin tahliye edilmesi talebiyle hastane önünde 10 Temmuz'dan itibaren oturma
eylemi baĢlatan Zere'nin ailesi ve TAYAD'lılara polis müdahale etti.
23 Temmuz günü Ġzmir Konak Meydanı'ndaki belediye binası önünde öğrenim harcı zamlarını protesto eden
öğrencilerin imza kampanyası ve halkı bilgilendirme gerekçesiyle çadır kurmak istemesi üzerine polis 30
öğrenciye biber gazı ve copla müdahale etti.
25 Temmuz günü Ġstanbul‟da, Yüksek Öğretim Kurulu ÇalıĢtayı‟nın düzenlendiği The Marmara Oteli önünde
toplanan ve pankart açarak protestoda bulunan Genç-Sen ve öğrenci kolektiflerine üye öğrencilere polis
müdahale etti.
2 Ağustos günü Ankara‟da BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Sakarya Caddesi‟nde yemek yediği sırada,
“BaĢbakanım afiyet olsun, siz yemek yiyorsunuz ama bizim cebimizde harçlarımızı ödeyecek paramız yok”
diyerek protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.
3 Ağustos günü Ġzmir‟de, KarĢıyaka Belediyesi'nin iĢten çıkardığı ve iĢyerinde eylem baĢlattıkları için
Haziran'da polis zoruyla dıĢarı çıkarıldıkları için eylemlerine iĢyeri önünde devam eden Kent A.ġ. iĢçilerine
polis müdahale etti.
5 Ağustos günü Diyarbakır'da, YDG-M tarafından “Kürt sorununa barıĢçıl çözüm ve Abdullah Öcalan'ın 15
Ağustos'ta açıklayacağı 'yol haritasına' destek vermek” için düzenlediği yürüyüĢe polis müdahale etti.
6 Ağustos günü Ankara‟da, Rusya BaĢbakanı Viladimir Putin‟in yaptığı arasında nükleer enerji konusunun da
bulunduğu çalıĢma ziyaretini protesto eden YeĢil BarıĢ (Greenpeace) üyesi 12 kiĢiye 200 kiĢilik çevik kuvvet
ekibi müdahale etti.
10 Ağustos günü Ankara‟da, öğrenci harçlarına yapılan zamları protesto etmek için yeni ve eski BaĢbakanlık
binaları arasında yaklaĢık 9 saat oturma eylemi yapan Genç-Sen üyelerine polis müdahale etti.
11 Ağustos günü Ankara‟da, “barıĢ talebini dile getirmek ve operasyonların durmasını istemek” amacıyla
Ankara'ya gelen BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyelerinin Genelkurmay BaĢkanlığı‟na doğru yapmak istedikleri
yürüyüĢ polis tarafından engellendi.
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11 Ağustos günü Ankara‟da, Hükümetin emeklilere yaptığı 11 TL'lik zammı protesto ederek BaĢbakanlık yeni
binasına yürümek isteyen Emekli-Sen üyeleri polis barikatı ile engellendi.
13 Ağustos günü Kocaeli‟nin Gebze ilçesinde, Toplu ĠĢ SözleĢmesi'nde doğan hakları için Ankara'ya
düzenlenen yürüyüĢ için Ġstanbul'dan hareket eden KESK üyelerinin Gebze giriĢinde otobüslerden inerek
gerçekleĢtirmek istediği yürüyüĢe polis müdahale etti. Müdahaleyi protesto etmek için oturma eylemi yapan
KESK'lilere polis ikinci kez müdahalede bulundu.
14 Ağustos günü Adana'daki sivil toplum kurumlarının Güler Zere ve diğer hasta hasta tutukluların serbest
bırakılması talebiyle Ġnönü Parkı'dan Adana Adli Tıp Kurumu'na doğru “Güler Zere'ye ve hasta tutuklulara
özgürlük” pankartıyla yapmak istediği yürüyüĢ polis tarafından engellendi.
18 Ağustos günü Adana'da, üniversite harçlarına yapılan yüzde 8'lik zammı protesto için KurtuluĢ Mahallesi
Özler Caddesi'nde bulunan Özden ĠĢ Merkezi'nin çatısına çıkarak, “Parasız, bilimsel, Anadilde eğitim
istiyoruz, ÖSS'ye inat yaĢasın hayat! KPSS rezaletine son” yazılı pankart açan Adana Devrimci Gençlik
Birliği üyesi öğrencilere polis müdahale etti.
19 Ağustos günü ESP‟nin Bornova Ġlçesi‟ne bağlı Çamdibi Semti‟nde gerçekleĢtirdiği konsere katılım
çağrısına polis ekipleri müdahale etti.
Antalya‟da 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü‟nde meĢaleli yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazı
ve basınçlı suyla müdahale etti.
5 Eylül günü UĢak‟ta, iĢten çıkartılan iĢçilerin Cumhuriyet Meydanı‟nda yaptıkları eyleme polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu bir kiĢinin yaralandığı bildirildi.
9 Eylül günü Bursa‟nın Yıldırım Ġlçesi‟nde, oruç tutmadığı için kendisini eleĢtiren Nurhan Demir ile tartıĢan
CoĢkun Doğan (29) isimli kiĢinin, olay yerine gelen polis ekibinin alkollü olduğu için ehliyetine el koyacağını
düĢünerek arabasıyla kaçarken yaptığı kazanın ardından polis tarafından vurulması sonrası, Mesken
Meydanı‟nda toplanarak Doğan‟ı yaralayan polislerin bulunduğu Ertuğrul Gazi Polis Karakolu‟na yürümek
isteyen guba polis engel oldu.
12 Eylül günü Siirt‟te, aralarında DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ve Belediye BaĢkanı Selim Sadak‟ın da
bulunduğu kalabalık kitlenin “PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın hazırladığı yol haritasına sahip çıkmak”
amacıyla yapmak istediği meĢaleli yürüyüĢe polis müdahale etti.
13 Eylül günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın yol haritasının açıklanmasını isteyen
ve Ġpek Yolu'nu trafiğe kapatan bir gruba polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti.
13 Eylül günü Diyarbakır‟da, DTP'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmasına tepki gösteren DTP
Grup BaĢkanvekili Selahattin DemirtaĢ, DTP'li milletvekilleri ve belediye baĢkanlarından oluĢan 250 kiĢinin
Adliye Binası önünde oturma eylemi yapmasına polis izin vermedi.
14 Eylül günü Hakkari'de yürüyüĢ yapan kitleye hastane önünde polis, gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti.
15 Eylül günü Batman‟da, DTP‟ye yönelik tutuklamaların protesto edildiği yürüyüĢe polis müdahale etti.
16 Eylül günü Niğde‟de, Niğde Ġl Özel Ġdaresi‟nin UlukıĢla‟nın Porsuk köyünde bulunan Porsuk sulama
göletinin altındaki araziyi Bolkar dağlarında altın çıkarmaya hazırlanan GümüĢtaĢ Madencilik‟in siyanür
havuzu yapması için ihale yapmasını Niğde Ġl Özel Ġdaresi‟nin önünde protesto eden köylülere polis biber
gazıyla müdahale etti. Aynı gün, protesto için E-90 karayolunun Belağıl köyü yakınlarını kapatan köylülere de
jandarma ekipleri müdahale etti.
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne iliĢkin hazırladığı 'yol haritası'nın açıklanması ve
askeri operasyonların sona erdirilmesi” talebiyle 18 Eylül günü Mardin'in Derik ve Nusaybin ilçelerinde
düzenlenen yürüyüĢlere polis müdahale etti.
22 Eylül günü Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde yola barikat kurarak, HPG'lilerin cenazelerinin
verilmemesini protesto eden gruba, polis müdahale etti.
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24 Eylül günü, Hakkâri'nin Çukurca Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Hanife Ali ve
Kahraman ġex Ali'nin cenazelerinin aileleri tarafından alınmasından sonra, mahallelerde yapılan gösteriye
polis müdahalede bulundu.
26 Eylül günü ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde gösteri yapan bir gruba polis ekipleri müdahale etti.
30 Eylül günü, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin akademik yılı açılıĢına katılmak üzere Ġzmir‟e gelen BaĢbakan
Recep Tayyip Erdoğan‟ı Konak Meydanı‟nda protesto etmek için kendilerini Saat Kulesi‟ne zincirleyen SGD
üyelerine polis müdahale etti.
Bursa‟da 6 Ekim günü gerçekleĢen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahale etti Müdahale sonucunda 1 kiĢi gözaltına alındı.
27 Eylül günü Ġstanbul‟da, 6–7 Ekim 2009‟da yapılması düĢünülen IMFve Dünya Bankası toplantılarını
protesto eden gruba polis ekipleri müdahale etti.
Ġstanbul‟da 6–7 Ekim 2009‟da düzenlenecek olan IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde 1 Ekim günü
Bilgi Üniversitesi‟nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen IMF BaĢkanı Dominique Strauss-Kahn‟ı Bilgi
Üniversitesi‟nin önünde protesto eden gruba polis ekipleri coplarla müdahale etti.
Ġstanbul‟da 6 Ekim 2009‟da baĢlayan ve 7 Ekim 2009‟da bitecek olan IMF ve Dünya Bankası toplantılarını, 6
Ekim günü toplantıların yapıldığı Harbiye Semti‟ndeki Kongre Vadisi önünde protesto etmek isteyen yaklaĢık
7500 kiĢiye kolluk güçleri Taksim Meydanı‟nda silah, plastik mermi, cop, biber gazı, tazyikli ve boyalı su ile
gaz bombasıyla müdahale etti.
8 Ekim günü Van‟ın ErciĢ Ġlçesi'nde, Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü'nde 2 kiĢi ile birlikte
öldürülen ve cenazesi Çaldıran Devlet Hastanesi'nden alınan HPG'li Sunullah Keserci'nin cenazesini götüren
konvoy ErciĢ Ġlçe giriĢinde polis tarafından durduruldu. Konvoyun ilçeye giriĢine izin verilmemesine tepki
gösteren kitleye polis müdahale etti.
8 Ekim günü Van‟ın Çaldıran Ġlçesi'nde, Buğulukaynak (Kel) Köyü'ne öldürülen lise öğrencisi Ġbrahim
Atabay'ın cenazesinin alınması için Hastane önünde toplanan ve aralarında DTP yöneticilerinin de
bulunduğu kitlenin ilçe merkezine doğru yürüyüĢe geçtiği sırada Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.
9 Ekim günü Batman‟da, DTP Batman Ġl binası önünden Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçen gruba çevik
kuvvet ve özel hareket timleri panzerler eĢliğinde müdahale etti.
9 Ekim günü Hakkari‟de, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢı ve Türkiye'ye getiriliĢ sürecinin
baĢlamasını protesto” için Medrese, Bağlar, Kıran, Keklikpınar mahallerinde bir araya gelen ve kent
merkezine yürüyüĢe geçen gruba polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
9 Ekim günü, Diyarbakır'ın Bağlar, Suriçi ve Kayapınar bölgelerinde “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
Suriye'den çıkmasının yıldönümü” dolayısıyla yapılan protesto gösterilerine, ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay'ın
Diyarbakır'dan ayrılmasıyla, polis sert müdahalede bulundu.
9 Ekim günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢı ve
Türkiye'ye getiriliĢ sürecinin baĢlamasını protesto” amacıyla yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti.
9 Ekim günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde yapılmak istenen gösteriye polis müdahale etti.
9 Ekim günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesinde, BaĢak ve Cudi mahallelerinde barikat kurarak eylem yapan gruba
polis müdahale etti.
9 Ekim günü ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde, Atakent ve Turgut Özal mahallerinde protesto gösterisi yapan gruplara,
polis gaz bombaları ile müdahale etti.
9 Ekim günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, Nusaybin Özgür YurttaĢ Derneği'ne doğru yürüyüĢe geçen gruba
polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.
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9 Ekim günü Mardin'in Derik Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkmasının yıldönümü”
nedeniyle Cevizpınar Mahallesi'nde yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve panzerlerle müdahale etti.
(09.10.2009/DĠHA)
9 Ekim günü Van‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkmasının yıldönümü” dolayısıyla, DTP Ġl
binası önünden MaraĢ Caddesi üzerinde bulunan Artos ĠĢ Merkezi önüne kadar yürüyen kitleye, polis gaz
bombalarıyla müdahale etti.
10 Ekim günü Diyarbakır'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkıĢının yıldönümü” nedeniyle
yapılan yürüyüĢün ardından polis, gaz bombası ve panzerlerle kitleye müdahale etti.
10 Ekim günü Hakkari'de, Bağlar Mahallesi'nden kent merkezine doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis tazyikli
su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
10 Ekim günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde yapılan yürüyüĢ ve basın açıklamasının ardından dağılan
kitleye polis müdahale etti.
10 Ekim günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, Moda Mahallesi'nde bir araya gelen ve ateĢ yakarak barikat
kuran gruba polis, gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Halkevleri üyelerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin yaptığı su zammını protesto etmek için 12 Ekim
2009‟da belediye binasının toplanmalarına ve çadır kurmak istemelerine polis ekiplerinin müdahale etti.
13 Ekim günü Ġstanbul‟un Sancaktepe Ġlçesi‟nde, Osmangazi Mahallesi‟nde gerçekleĢen gecekondu
yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
13 Ekim günü Ankara‟da, Halkevleri üyelerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin yaptığı su zammını protesto
etmek için belediye binasının önünde imza toplamak istemelerine polis ekipleri müdahale etti. (sendika.org13.10.09)
13 Ekim günü Ġzmir‟in KarĢıyaka Ġlçesi‟nde, “Parasız eğitim hakkımızı alacağız” kampanyası standı açan
Dev-Lis üyesi ve SDP üyelerine polis müdahale etti.
15 Ekim günü Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a verilen 10 günlük hücre
cezasını protesto” eden bir gruba polis tazyikli su, biber gazı ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
16 Ekim günü ġanlıurfa'nın Suruç Ġlçesi'nde “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın hazırladığı yol haritasının
açıklanması talebiyle yapılması düĢünülen yürüyüĢe, Cumhuriyet Meydanı'na 50 metre kala müdahale eden
polis, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın ilçede olmasını gerekçe göstererek, yürüyüĢe izin vermeyeceklerini
belirtti.
23 Ekim günü Ġdil Ġlçesi'nde, gözaltında ölen Resul Ġlçin (52) için Turgut Özal ve Atakent mahallelerinde
yapılan gösterilere polis müdahale etti.
26 Ekim günü Ankara‟da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe YerleĢkesi'nde Türkiye Komünist Partili (TKP)
öğrencilerin standına Özel Güvenlik Görevlileri müdahale etti.
AKP'li BeĢiri Belediyesi tarafından iĢten çıkarılan 32 kadrolu iĢçinin, 27 Ekim günü BeĢiri Belediyesi önünde
kurdukları çadır, "camiye gidiĢleri engelliyor" gerekçesiyle polisler tarafından kaldırılmak istendi.
29 Ekim günü Hakkari'de, Bağlar, Keklikpınar, Medrese, Katramal ve Dağgöl mahallelerinde “PKK Lideri
Abdullah Öcalan'a verilen 10 günlük hücre cezası ve Öcalan'ın hazırladığı yol haritasının kamuoyuna
açıklanmamasını protesto” eden gruplara polis müdahale etti.
30 Ekim günü Elazığ‟da, kanseri hastası olan ve cezaevinden tahliye edilmeyen Güler Zere‟nin serbest
bırakılması için pankart açan ve sloganlar eĢliğinde AK Parti Ġl Binası`na yürüyen gruba polis “2911 sayılı
toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa aykırı davrandıkları ve polise mukavemet ettikleri” gerekçesiyle
müdahale etti.
4 Kasım günü Kars‟ta, Halk Cephesi üyelerinin “ABD karĢıtı” düzenledikleri protesto gösterisinin “izinsiz”
olduğunu iddia eden polis ekipleri gösteriye müdahale etti.
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6 Kasım günü Ankara‟da, YÖK‟ün 6 Kasım 1981‟de kurulmasını protesto etmek amacıyla Ankara‟da
gerçekleĢtirilen protesto gösterisine polis cop ve biber gazıyla müdahale etti.
14 Kasım günü Kars‟da, “28 Mayıs 2009‟da KESK‟e yapılan operasyon sonucunda tutuklanan 22
arkadaĢlarının serbest bırakılması için” basın açıklaması yapmak isteteyen KESK üyelerine polis müdahale
etti.
1 Aralık günü ġanlıurfa merkeze bağlı Açıksu Mahallesi'de, “PKK'nin kuruluĢ yıldönümü ve PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının ağırlaĢtırılmasına protesto” eden gruba polis müdahale etti.
1 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan kitleye polis gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
1 Aralık günü Ağrı'nın Doğubeyazıt Ġlçesi'nde, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm
Grupları”nın karĢılanmasının ardından kitleyi ablukaya almak isteyen polis, tepki gösterilmesi üzerine gaz
bombası ile müdahalede bulundu.
1 Aralık günü Ağrı'da, “PKK‟nin kuruluĢ yıldönümü kutlamaları ve Öcalan‟a yönelik baskıları protesto eden”
göstericilere polis müdahale etti.
1 Aralık günü ġınak Cizre'de, PKK Lideri Öcalan'ın yeni nakledildiği cezaevinde koĢullarının ağırlaĢmasını
protesto eden ve Cizre-Ġdil karayolunu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti.)
1 Aralık günü ġırnak‟ın BeytüĢebap ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak protestolarda bulunan ve
yola barikat kuran gruba polis müdahale etti.
1 Aralık günü ġırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK Lideri Öcalan'ın ağırlaĢtırılan cezaevi koĢullarını protesto
etmek için ilçe meydanında bir araya gelen gruplara polis müdahale etti.
2 Aralık günü, Siirt‟te gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 12 kiĢiyi adliye önünde bekleyen kitlenin polis
aleyhine slogan atması üzerine, polis kitleye müdahale etti.
2 Aralık günü ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi'nde, çarĢı merkezinde Karacadağ Caddesi'nde meĢaleli yürüyüĢ
yapan gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
2 Aralık günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto
etmek” için Özgür YurttaĢ Derneği önünden tyürüyüĢe geçen gruba polis gaz bombaları, cop, tazyikli ve
boyalı su ile müdahale etti.
2 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto”
amacıyla BaĢak Mahallesi'nden meĢalelerle Ġpek Yolu'na doğru yürüyüĢe geçen gruba polis, biber gazı ve
tazyikli suyla müdahale etti.
3 Aralık günü Diyarbakır‟da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın koĢullarının ağırlaĢtırılmasına” yönelik
BalıkçılarbaĢı Mahallesi'nde gerçekleĢtirilen protesto gösterisine polis müdahale etti.
3 Aralık günü Van'da, Hacibekir, Seyit Fehim Arvasi ile Yüniplik mahallelerinde “PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gruplara polis, gaz bombalarıyla
müdahale etti.
3 Aralık günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek”
amacıyla DTP Ġlçe binası önünden yürüyüĢe geçen gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti
3 Aralık günü Ağrı'nın TaĢlıçay Ġlçesi'nde, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm
Grupları”nı gruplarını uğurlamak amacıyla ilçe çıkıĢına kadar yürüyüĢle eĢlik eden kitleye dönüĢte polis gaz
bombası ile müdahalede bulundu.
3 Aralık günü Ağrı merkezde, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grupları”nı
gruplarını karĢılamadan sonra yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve havaya ateĢ açarak müdahalede
bulundu.
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3 Aralık günü Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto
etmek” amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis müdahale etti.
4 Aralık günü Diyarbakır‟da, Diyarbakır Tütün ĠĢletme Fabrikası'nın kapatılması ve Yaprak Tütün ĠĢletme
Müdürlükleri'nde çalıĢan iĢçilerin iĢ akitlerinin Ocak ayının sonunda feshedilmesine karĢı düzenlenen basın
açıklamasının ardından Valilik ve AKP Diyarbakır Ġl binasına yürümek isteyen iĢçilere polis müdahale etti.
4 Aralık günü Hakkari'de, Keklikpınar, Yenimahalle, Katramas, Dağgöl ve Bağlar Mahalleri'nde akĢam
saatlerinde bir araya gelen ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto için eylem yapan
gruba polis panzer ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
4 Aralık günü Ağrı'nın Patnos Ġlçesi'nde, Kandil ve Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm
Grupları”nı gruplarını karĢılamadan sonra Öcalan posterlerini açarak belediye binasına doğru yürüyüĢe
geçen gruba polis havaya ateĢ açarak, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
4 Aralık günü ġırnak'ın Ġdil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek için
yürüyüĢe geçen ve barikatlar kuran kitleye polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti.
5 Aralık günü Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto
etmek” için, yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti.
5 Aralık günü ġanlıurfa‟da, DTP ġanlıurfa Ġl Örgütü'nün “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına
dikkat çekmek” amacıyla gerçekleĢtirdiği miting sonrası yürümek isteyen kitleye polis, Ġpekyolu ġehitlik
KavĢağı'nda müdahale etti.
5 Aralık günü Hakkari'de, Bağlar, Keklik Pınar, Medrese ve Yeni Mahalle mahallelerinde bir araya gelen ve
kent merkezine doğru yürüyüĢe geçen geçen gruplara polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
5 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, BarıĢ ve Demokratik Çözüm grupların yaptığı miting sonrası yürüyüĢe
geçen kitleye polis müdahale etti.
5 Aralık günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına tepki göstermek
amacıyla Cizre'de yapmak istediği yürüyüĢ için DTP Cizre Ġlçe binası önüne geçmek isteyen kitleye polis
ekipleri, uyarı yapmaksızın gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
5 Aralık günü Siirt‟in Ulus Mahallesi'nde bir araya gelen ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını
protesto eden gruba polis gaz bombaları ile müdahale etti.
5 Aralık günü Van‟da, kentin çeĢitli mahallelerinde düzenlenen yürüyüĢlere polis müdahale etti.
5 Aralık günü Van‟ın Çaldıran Ġlçesinde, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüĢe polis ve korucular
müdahale etti.
6 Aralık günü Diyarbakır'da, DTP Ġl binası önünde toplanan ve aralarında milletvekilleri ile belediye
baĢkanlarının da bulunduğu kitlenin Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin üst tarafından yürüyüĢe geçmesi üzerine
polis müdahale etti.
6 Aralık günü Siirt'te, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarına dikkat çekmek” için yapılan
yürüyüĢe polis müdahale etti.
6 Aralık günü Batman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” amacıyla
toplanan 10 bini aĢkın kiĢiye panzerler eĢliğinde tazyikli su, gaz bombası ve coplarla müdahale edildi.
6 Aralık günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil ve
Maxmur'dan gelen “BarıĢ ve Demokratik Çözüm Grupları”nın karĢılanmasının ardından yürüyüĢe geçen
kitleye polis, gaz bombası ve havaya ateĢ açarak müdahale etti.
6 Aralık günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki koĢullarına
dikkat çekmek ve Diyarbakır'daki polis müdahalesinde öldürülen Aydın Erdem için” ġirin Sokak'ta yürüyüĢ
yapmak isteyen gruba, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
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6 Aralık günü Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin
kapatılma davasına tepki göstermek için” yürüyen kitleye polis, ġanlıurfa Karayolu'nda gaz bombası ve
tazyikli su ile müdahale etti.
6 Aralık günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki
koĢulları ve DTP'nin kapatma davasını protesto etmek” için Karacadağ Caddesi'nde düzenlenen gösteriye
polis, gaz bombalarıyla müdahale etti.
6 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, YeniĢehir ve Nuh mahallelerinde Öcalan lehine sloganlar atarak
yürüyüĢ geçen gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
7 Aralık günü Mardin'in Derik ilçesinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'ndeki koĢullarına
dikkat çekmek” amacıyla yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
7 Aralık günü Tunceli‟de, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” için Sanat
Sokağı'ndan KıĢla Meydanı'na doğru yürümek isteyen DTP Tunceli Ġl Örgütü üyelerine ekipleri müdahale etti.
(07.12.2009/DĠHA)
7 Aralık günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde yürüyüĢ düzenleyen gruba polis müdahale etti.
7 Aralık günü Bitlis‟in Tatvan ilçesinde, DTP Tatvan Ġlçe Örgütü tarafından, ilçe binası önünden ilçe
merkezine doğru düzenlenen yürüyüĢe polis müdahale etti.
8 Aralık günü Adıyaman‟da, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde toplanan ve Diyarbakır'da Dicle
Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem'in polis kurĢunuyla yaĢamını yitirmesini protesto etmek isteyen bir grup
öğrenciye polis müdahale etti.
8 Aralık günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek”
amacıyla DTP Ġlçe binası önünde toplanan ve Belediye Binasına doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz
bombalarıyla müdahale etti.
9 Aralık günü Iğdır'da, aralarında DTP yöneticileri ve belediye çalıĢanlarının da bulunduğu grubun “PKK
Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” amacıyla ġehir Stadı önünde yaptığı basın
açıklaması sonrası kent merkezine doğru yürüyüĢe geçmesi üzerine polis kitleye gaz bombası ve tazyikli
suyla müdahale etti.
9 Aralık günü ġanlıurfa‟nın Birecik Ġlçesi‟nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto
etmek” amacıyla KurtuluĢ Mahallesi'nde toplanan gruba polis gaz bombalarıyla müdahale etti.
9 Aralık günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesinde, Karacadağ Caddesi'nde “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
cezaevi koĢullarına dikkat çekmek” için yürüyüĢ düzenleyen gruba polis panzerlerle müdahale etti.
9 Aralık günü Diyarbakır'ın merkez Bağlar Ġlçesinde, Öğretmenler Caddesi'nde toplanan ve PKK Lideri
Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atan gruba polis panzerlerle müdahale etti.
10 Aralık günü Van‟da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek” amacıyla HakkariVan yolunda üzerinde bulunan Sebze Hali'nin yanında bir araya gelen ve Van merkezine doğru yürüyüĢe
geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
10 Aralık günü Malatya‟da, Diyarbakır'da yapılan yürüyüĢe polisin müdahalesi sırasında polis kurĢunu ile
yaĢamını yitiren Aydın Erdem için Ġnönü Üniversitesi'nde yürüyüĢ yapmak isteyen çok sayıda öğrenciye
Jandarma müdahale etti.
11 Aralık günü Hakkari'de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarını protesto etmek amacıyla
yapılan basın açıklamasının ardından yapılan yürüyüĢe polis müdahale etti. AkĢam saatlerinde olaylar
yatıĢmaya baĢlamıĢken, DTP'nin kapatılması haberi ile beraber Gazi, Merzan, Dağgöl, Bağlar, Berçelan ve
Keklikpınar mahallelerinde protesto gösterileri yapıldı. Barikat kuran göstericilere polis, gaz bombası, zırhlı
araç ve tazyikli suyla müdahale etti.
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11 Aralık günü Diyarbakır‟da, DTP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığının duyulmasının ardından
Diyarbakır Ġl Binası önünde toplanarak yürüyüĢ yapan kitleye polis gaz bombası, plastik mermi ve panzerler
ile müdahale etti.
12 Aralık günü Batman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin kapatılması”
nedeniyle 19 Mayıs, Gök Taksi, Kısmet, YeĢiltepe, Petrolkent, Yavuzselim, Ġpragaz mahallelerinde
gerçekleĢtirilen protesto gösterilerine polisler panzerler eĢliğinde müdahalede bulundu.
12 Aralık günü Van‟da, “DTP'ye kapatılma kararı verilmesi ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın cezaevi
koĢullarını protesto etmek” amacıyla DTP Van Ġl binası önünde toplanan ve MaraĢ Caddesi‟ne doğru
yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombalarıyla müdahale etti.
12 Aralık günü Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde, “DTP'nin kapatılmasını protesto” için Dalan Caddesi üzerinde yapılan
basın açıklaması sonrası yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
12 Aralık günü Hakkari'de, DTP Ġl binası önünde toplanan ve Çevre Yolu‟na yürüyüĢe geçen kitleye çevik
kuvvet ve özel harekat timleri kitleye tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
12 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi‟nde, DTP'nin kapatılma kararını protesto etmek için DTP Ġlçe binası
önünde toplanan ve yürüyüĢe geçen kitleye, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
12 Aralık günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde, ġirin Sokak'ta toplanan ve yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
12 Aralık günü Diyarbakır'da, Bağlar Ġlçesi'nde DTP'nin kapatılmasını protesto eden gruba polis, gaz
bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.
12 Aralık günü ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, DTP'nin kapatılmasını protesto için Cizre Ġdil Karayolu'nu trafiğe
kapatan gruba polis, gaz bombaları ile müdahale etti.
13 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin
kapatılmasını protesto eden gruplara, polis ve jandarma ortak müdahalede bulundu. (13.12.2009/DĠHA)
13 Aralık günü Siirt'in Kazımkarabekir, Sakarya, Çal, Ulus ve Conbayır mahallelerinde bir araya gelen ve
Öcalan lehine sloganlar atan gruplara panzerler eĢliğinde çevik kuvvet ekipleri, özel hareket timleri ile sivil
polisler müdahalede bulundu.
13 Aralık günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, “DTP‟nin kapatılmasını ve PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın
özgürlüğü” için gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.
13 Aralık günü Diyarbakır'da, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) olağanüstü toplantısı sonrası DTP Ġl
binası önünde yapılan açıklamanın ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombalarıyla müdahale etti.
14 Aralık günü Diyarbakır‟da, Kapatılan DTP'nin EĢbaĢkanları ve milletvekillerinin Diyarbakır'a geliĢi
nedeniyle yapılan miting sonrası yürüyüĢe geçen kitleye müdahale edildi.
14 Aralık günü Ağrı Doğubayazıt'ta, “DTP'nin kapatılması ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi
koĢullarını protesto etmek” amacıyla Ġnsan Hakları Anıtı önünden belediyeye doğru yürüyüĢe geçmek
isteyen kitleye, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
14 Aralık günü Batman'da, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve DTP'nin kapatılması”
nedeniyle Pazaryeri ile Bağlar mahallelerinde gerçekleĢtirilen protesto gösterilerine polis müdahalede etti.
14 Aralık günü Mardin'in Derik Ġlçesi'nde, DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla meĢaleli yürüyüĢ
gerçekleĢtirmek amacıyla bir araya gelen gruba polis müdahale etti.
14 Aralık günü Van‟ın Çaldıran ilçesinde, “Öcalan'ın cezaevi koĢulları ile DTP'nin kapatılmasını protesto
eden” gruba polis tazyikli su, biber gazı ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
15 Aralık günü Mardin'in Nusaybin ilçesinde, DTP'nin kapatılmasını protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne
doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahale etti.
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15 Aralık günü MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının ağırlaĢtırılması
ve DTP'nin kapatılmasını protesto etmek” amacıyla yapılacak basın açıklaması öncesi polis kitleye
müdahalede bulundu.
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde iĢlerine son verilmesi gündemde olan Türkiye Belediyeler ve Genel
Hizmetler ĠĢçiler Sendikası (Türkiye Belediye-ĠĢ) üyesi sözleĢmeli itfaiyecilerin 16 Aralık günü Saraçhane
Parkı‟nda düzenlediği protesto gösterisine polis ekipleri basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti.
Ġstanbul‟da, KESK ve Kamu-Sen‟in 25 Kasım 2009‟da gerçekleĢtirdiği bir günlük iĢ bırakma eyleminin
ardından görevden alınan TCDD çalıĢanı 16 kiĢinin görevlerine iade edilmesi için Ġstanbul‟da HaydarpaĢa
Garı‟nda 16 Aralık günü baĢlatılan eyleme polis müdahale etti.
Ankara‟da, TEKEL‟e bağlı bazı iĢyerlerinin özelleĢtirilmesine ve bazı iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerin sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılmasına karĢı çıkan TEKEL iĢçilerinin 16 Aralık günü Ankara‟da Abdi Ġpekçi Parkı‟nda
gerçekleĢtirdiği eyleme polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.
16 Aralık günü MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'nde, 15 Aralık günü çıkan olaylarda öldürülen Necmi Oral'ın cenaze
töreninden sonra taziye evine doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis müdahalede bulundu.
16 Aralık günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, mahalle aralarında ateĢ yakarak slogan atan göstericilere polis gaz
bombası ile müdahale etti.
Ankara‟da, TEKEL‟e bağlı bazı iĢyerlerinin özelleĢtirilmesine ve bazı iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerin sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılmasına karĢı çıkan TEKEL iĢçilerinin, Abdi Ġpekçi Parkı‟nda baĢlattıkları eylemin 3. günü olan
17 Aralık 2009‟da kolluk güçleri iĢçilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Polis, ekipleri iĢçilerin
biber gazının da etkisiyle havuza düĢmelerine rağmen müdahaleye son vermedi.
17 Aralık günü Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, akĢam saatlerinde gerçekleĢen protesto gösterilere polis
müdahale etti.
17 Aralık günü Mardin'de, Diyarbakırkapı'da bir araya gelen ve aralarında kapatılan DTP'nin il ve ilçe
baĢkanları ile belde belediye baĢkanlarının da bulunduğu kitlenin, “DTP'nin kapatılmasını protesto etmek”
için Cumhuriyet Meydanı'na doğru yapmak istediği yürüyüĢe polis izin vermedi.
18 Aralık günü ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Ġmralı'daki koĢullarını ve
DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla Ayvanat Mahallesi'nde toplanan gruba polis, gaz bombaları
ile müdahale etti.
20 Aralık günü ġanlıurfa'nın ViranĢehir ilçesinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢullarının
ağırlaĢtırılması ve DTP'nin kapatılmasını protesto etmek” için düzenlenen yürüyüĢe polis müdahale etti.
21 Aralık günü Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesi‟nde, YeĢiltepe, Çelebi ve BağlarbaĢı mahalleleri arasında bulunan
ÇeĢme Meydanı'nda toplanan gruba polis ekipleri, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
21 Aralık günü Diyarbakır'da, Amed Kent Kadın Meclisi üyelerinin, "Biz kadınız, kimsenin namusu değiliz.
Namusumuz özgürlüğümüzdür" kampanyası çerçevesinde Diyarbakır Dağkapı Meydanı'ndan Mardinkapı'ya
kadar yapmak istediği yürüyüĢe polis izin vermedi.
25 Aralık günü Hakkari‟de, BDP ve eski DTP'lilere yönelik operasyonu protesto eden gruba polis gaz
bombası ile müdahale etti.
25 Aralık günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan yürüyüĢ sonrası Ġdil Caddesi'nde biriken kitleye polis gaz
bombaları ile müdahale etti. Müdahale
26 Aralık günü Hakkari'nin Yenimahalle, Kıran ve Keklikpınar Berçelan, Gazi, Dağgöl Mahallelelerinde,
BDP'lilerin tutuklanmasını protesto eden gruba polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti.
BDP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla 26 Aralık günü Yüksekova'da barikatlar
kurarak eylem yapan kitleye, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
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26 Aralık günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik gözaltları protesto etmek için Cudi ve Nuh
mahallelerinde toplanan gruplara polis gaz bombaları atarak müdahale etti.
BDP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla, 27 Aralık günü Hakkari'nin Medrese, Kıran
ve Bağlar mahallelerinde bir araya gelen gruplara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
27 Aralık günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi'nde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim
Ġlköğretim Okulu yanında toplanarak PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis gaz
bombalarıyla müdahale etti.
27 Aralık günü Hakkari Yüksekova'da, BDP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla
ilçenin değiĢik noktalarında protesto gösterisi yapan kitleye polis müdahale etti.
27 Aralık günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesinde, “BDP‟ye yönelik operasyonda aralarında ViranĢehir
Belediye BaĢkanı Leyla Güven'in de bulunduğu 23 Kürt siyasetçinin tutuklanmasını protesto eden” gruba
polis biber gazıyla müdahale etti.
27 Aralık günü ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde, BDP'li belediye baĢkanlarının da aralarında bulunduğu 23 kiĢinin
tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
27 Aralık günü ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik operasyonda 23 kiĢinin tutuklanmasını protesto
polis müdahale etti.
27 Aralık günü Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesinde, Sakarya Caddesi üzerinde protesto gösterisi düzenleyen gruba
Çevik Kuvvet ve sivil polisler gaz bombaları ile müdahale etti.
28 Aralık günü BDP Hakkari Ġl binasının açılıĢının ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve
tazyikli su ile müdahele etti.
29 Aralık günü, BDP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla Yüksekova-Van
Karayolu'nu barikatlar kurarak trafiğe kapatan kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
(29.12.2009/DĠHA)
29 Aralık günü Mardin Nusaybin'de, BDP ilçe binası önünde toplanan ve “BDP'ye yönelik operasyonlarla
aralarında belediye baĢkanlarının da bulunduğu çok sayıda Kürt siyasetçinin tutuklanmasını protesto etmek”
için yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
30 Aralık günü Diyarbakır'ın merkez Bağlar Ġlçesi'nde, BDP'ye yönelik gerçekleĢtirilen operasyonda,
aralarında belediye baĢkanlarının da bulunduğu 49 kiĢinin tutuklanmasını yürüyüĢle protesto eden gruba,
polis müdahale etti.
31 Aralık günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, “BDP'ye yönelik operasyonlarla aralarında belediye baĢkanlarının
da bulunduğu çok sayıda Kürt siyasetçinin tutuklanmasını protesto etmek” için Nusaybin Caddesi'nde
yürüyüĢ yapan kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
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2009 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar
Haklarında SoruĢturma Açılan KiĢiler
1

Abdurrahman TaĢçı, Selim Sadak, EĢref
Tekin ve 9 DTP yöneticisi

2

Adnan Etli

3

Adnan Etli, AyĢe Sürücü, Eshat Diken, Nayıf
Aslan, Ferzende Ata, Mizgin Ata ve Kemal
Ardin

4

AyĢe Gökkan

5

Bengi Yıldız ve 60 kiĢi

6

Canan Korkmaz ve DTP Doğubeyazıt Ġlçe
Yöneticileri

7

Ceylanpınar Ġlçesi’nde 53 kiĢi

8

Ceylanpınar'da 40 kiĢi

Çaçan Yorulmaz, Hüseyin Obut, Fikri Örenç,
Nail Asma, Zeki Yılmaz, Tahir Bozyiğit,
9 Feremez Yılmaz, Salhattin Keklik, ġükrü
Çiçek, Cevat Oral, Hüseyin Sezgin ve Ġhsan
Kınık
10 Eruh ilçesinde 6 kiĢi
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SoruĢturma Gerekçesi
Siirt'te 29 Mart yerel seçimleri nedeniyle 13 Şubat 2009 tarihinde Çakmak Mahallesi'ni ziyaret eden DTP İl
Başkanı Abdurrahman Taşçı, DTP Belediye Başkan Adayı Selim Sadak, sunuculuk yapan Eşref Tekin ile 9
yönetici hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri gerekçesiyle
soruşturma açıldı.
Şanlıurfa‟nın Viranşehir illçesinde 26 Mayıs 2009‟da gerçekleştirilen, “DTP'yi susturma silahları sustur”
yürüyüşü nedeniyle DTP İlçe Başkanı Adnan Etli hakkında soruşturma başlatıldı. Etli, 3 Haziran günü
soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. (DİHA-03.06.09)
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde DTP Kadın Meclisi'nin düzenlediği "Kürt Sorununda Demokratik Çözüm"
yürüyüşüne katılan DTP İlçe Başkanı Adnan Etli, DTP'li Belediye Meclis Üyeleri Ayşe Sürücü ve Eshat Diken,
Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nayıf Aslan, DTP İlçe Yöneticisi Ferzende Ata, DTP Kadın Meclisi
Üyesi Mizgin Ata ve Kemal Ardin Eylül ayında ifadeleri alınmak üzere Viranşehir Emniyet Müdürlüğüne
çağırıldı.
Mardin ili DTP Nusaybin Belediye Başkan Adayı Ayşe Gökkan hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği gerekçesiyle Şubat ayında 2 ayrı soruşturma açıldı.
Batman ili Beşiri İlçesi'nde yerel seçimlerden önce açılışı yapılan DTP'nin seçim lokali nedeniyle Batman
Milletvekili Bengi Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 61 kişi hakkında "yasadışı gösteri yapmak" iddiasıyla
soruşturma açıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 9 Ekim 2009‟da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışının yıldönümü
nedeniyle yapılan basın açıklamasından sonra düzenlenen yürüyüş ile ilgili Belediye Başkanı Canan Korkmaz
ve DTP yöneticileri hakkında soruşturma açıldı.
Şanlıurfa‟nın Ceylanpınar İlçesi‟nde kapatılan DTP'nin İlçe Başkanı Selahattin Kaya, ilçe yöneticileri ve
belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında 6 Aralık 2009 tarihinde yapılan yürüyüş
ve basın açıklamasında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla
soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya tabi tutulanlar 30 Aralık günü 10'ar kişilik gruplar halinde Ceylanpınar İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde YDGM üyeleri tarafından "Werin Rê" kampanyası kapsamında
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 40 kişi hakkında Ekim ayında soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde, DTP'li belediye tarafından 2009 yılı Haziran ayında açılışı yapılan Kurtalan
Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nin açılışına katılan Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı Çaçan
Yorulmaz, Belediye Daimi Encümeni Hüseyin Obut, DTP Kurtalan İlçe Başkanı Fikri Örenç, DTP İl Genel
Meclis üyesi Nail Asma ile Zeki Yılmaz, Tahir Bozyiğit, Feremez Yılmaz, Salhattin Keklik, Şükrü Çiçek, Cevat
Oral, Hüseyin Sezgin ve İhsan Kınık adlı belediye çalışanları hakkında "Toplantı ve gösteri yasasına
muhalefet" ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ağırlaştırılan koşullarını protesto etmek amacıyla 6 Aralık
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Haklarında SoruĢturma Açılan KiĢiler

SoruĢturma Gerekçesi
2009 tarihinde düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma sonucu 6 kişi, 11 Aralık
günü Eruh Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi.
Batman Cumhuriyet Savcılığı, Hasankeyf'te 23 Mart 2009‟da yapılan Newroz kutlamasında "Gösteri ve
Mehmet Ali Turan, Mehmet Güzel, Rızgan
Yürüyüş Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Newroz Tertip Komitesi üyeleri Mehmet Ali Turan,
11 Tarhan, Naif Yıldız, Veysi Batıbey, Hikmet
Mehmet Güzel, Rızgan Tarhan, Naif Yıldız, Veysi Batıbey, Hikmet Tapkan ve Aydın Tapkan hakkında
Tapkan ve Aydın Tapkan
soruşturma başlattı.
Mersin'de 8-15 Temmuz tarihleri arasında Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözüm talebiyle
gerçekleştirilen 'Çarşamba Yürüyüşleri' etkinliklerine katılan ve aralarında DTP'li Akdeniz Belediye Başkanı
12 Mersin'de 138 kiĢi
Fazıl Türk'ün de bulunduğu 138 kişi hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na
muhalefet etmek” iddiasıyla soruşturma açıldı.

2009 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar
Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

Abbas Kaya, Halil Doğan,
1 Emin Burun, Mehdi Atilla ve
Fahrettin Tatlı

2006

2 Adana'da 16 kiĢi

2009

3 Adnan Etli

2009

4 Adnan Etli

2009

Yargılanma Gerekçesi
Viranşehir'de 18 Ocak 2006 tarihinde bir yürüyüşe katıldıkları gerekçesi ile Belediye Meclis
Üyesi Abbas Kaya, eski Belediye Meclis Üyesi Halil Doğan, DTP İlçe Yöneticisi Emin
Burun, DTP Merkez Çalışanı Mehdi Atilla ve Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Tatlı hakkında
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle açılan dava
2009 Haziran ayında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme
heyeti, Abbas Kaya'ya 1 yıl 6 ay, Halil Doğan'a 2 yıl 6 ay, Emin Burun'a 1 yıl, Mehdi
Atilla'ya 1 yıl 6 ay ve Fahrettin Tatlı'ya 1 yıl hapis cezası verdi.
Adana‟da 3 Haziran 2009‟da HPG‟nin ilan ettiği eylemsizlik kararına destek vermek
amacıyla yapılan basın açıklamasına katılan DTP üyesi 16 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldı.
Davanın ilk duruşması Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 2 Şubat 2010‟da görülecek.
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Adnan Etli hakkında, Viranşehir İlçesi‟nde 26 Mayıs 2009‟da
yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle dava açıldı. Etli, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” suçlamasıyla Viranşehir Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 20 Kasım 2009‟da görülen karar duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Adnan Etli hakkında 14 Eylül 2008'de “TZP-Kurdi'nin anadilde
eğitim için düzenlediği”etkinlik nedeniyle dava açıldı. Dava 2009 Ağustos ayında
sonuçlandı. Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Etli'ye, “Gösteri ve
yürüyüş yasasına muhalefet” ettiği iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

Son Durum

Sonuçlandı. 5 kiĢi
toplam 7 yıl 6 ay
hapis cezasına
çarptırıldı.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 1 kiĢiye 2
yıl 6 ay hapis cezası
verildi.
Sonuçlandı. 1 kiĢiye 2
yıl hapis cezası
verildi.
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Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

5 Adnan Etli

2009

Adnan Etli, Ferit Süer,
Mehmet Halis AktaĢ, Hıdır
Ardin, Halil Tamamboğa,
Ali Kaya, Mahmut Doğan,
6 Kadri Özkan, Salih ġeyhun,
Fahrettin Tatlı, Zelal Özkan,
Emin
Burun,
Zeki
Ulumaskan, Selahattin Ġzci
ve Kaddur Burun

2009

Adnan Etli, Halis AktaĢ,
Fatma Silgir, Ferzende Ata,
7
Zelal Özkan, Salih ġeyhun
ve Selahattin Ġzci

2009

Ahmet Yenilmez, Bozan Öz,
8 Ġbrahim
Siri,
Hikmet
Beyhan ve Ġsmail Fırat

2008

9 Ali Sesal

2009
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Yargılanma Gerekçesi
DTP Viranşehir İlçe Başkanı Adnan Etli hakkında, 14 Nisan 2009 tarihinde DTP'ye yapılan
operasyonu protesto etmek için yaptığı basın açıklaması nedeniyle 2911 sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla dava açıldı. Dava 12 Aralık 2009 tarihinde
sonuçlandı. Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi, Etli'ye 3 yıl hapis cezası verdi.
"Abdullah Öcalan'a işkence yapıldığı" iddiasıyla Viranşehir'de Ekim 2008 tarihinde yapılan
yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 15 DTP'li hakkında Gösteri ve Toplantı Yasası'na
muhalefet etmek suçlaması ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması 9 Haziran günü
Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava 23 Aralık 2009 tarihinde sonuçlandı.
DTP'lilerin katılmadığı duruşmada hakim, kapatılan DTP'nin İlçe Başkanı Adnan Etli ile
DTP üyesi Mehmet Halis Aktaş, Ferit Süer, Halil Tamamboğa, Ali Kaya ve Mahmut Doğan'ı
"2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla 2'şer yıl hapis
cezasına çarptırdı. Hakim, eski DTP'lilerin uslanmaz kişilikte ve suç dosyaları kabarık
olduğu iddiası ile verilen cezada indirime gitmedi. Kapatılan DTP'de PM üyeliğini yapan
Kadri Özkan ile ilçe yöneticileri Hıdır Ardin, Salih Şeyhun, Fahrettin Tatlı, Zelal Özkan,
Emin Burun, Zeki Ulumaskan, Selahattin İzci ve Kaddur Burun'a 2911 sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası veren hakim,
9 kişiyi denetimli serbestlikten yararlandırarak kamu kurumlarında 1 yıl temizlik
yapmalarına karar verdi.
Viranşehir'de 26 Ekim 2008‟de PKK Lideri Abdullah Öcalan'a fiziki müdahale yapılmasına
ilişkin yapılan basın açıklaması ve yürüyüş sonrası DTP İlçe Başkanı Adnan Etli, DTP'li
Belediye Meclis Üyeleri Halis Aktaş, Fatma Silgir ve DTP İlçe Yöneticileri Ferzende Ata,
Zelal Özkan, Salih Şeyhun ve Selahattin İzci hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet etmek" suçlamasıyla dava açıldı. Dava Viranşehir Asliye
Ceza Mahkemesi‟nde 26 Kasım 2009 tarihinde sonuçlandı. Karar duruşmasına 7 DTP'li
katılmazken, müdafi avukatlar savunma yaparak, beraat talebinde bulundu. Mahkeme
heyeti ise DTP‟lilere 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi‟nde 8 Mart 2008‟de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan
yürüyüşe katılan Ahmet Yenilmez, Bozan Öz, İbrahim Siri, Hikmet Beyhan ve İsmail Fırat'ın
hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟nun 28/1. maddesi uyarınca
Suruç 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 23 Şubat 2009‟da sonuçlandı.
Yargılanan 5 kişi, 1'er yıl 6‟şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin‟de 19 Ocak 2008‟de Hrant Dink‟in ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma
töreninde yapılan basın açıklamasını okuyan ÖDP‟nin Merkez İlçesi eski Başkanı Ali Sesal
hakkında “yasadışı yürüyüşe dönüşen toplantıya katılarak üzerine atılı suçu” işleyerek
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği suçlamasıyla dava
açıldı. Dava 2 Şubat 2009‟da sonuçlandı. Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi Sesal‟a 15 ay
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Son Durum
Sonuçlandı. 1 kiĢiye 3
yıl hapis cezası
verildi.

Sonuçlandı. 15 kiĢiye
toplam 25 yıl 6 ay
hapis cezası verildi.

Sonuçlandı. 7 kiĢi 2
yıl 6'Ģar ay hapis
cezasına çarptırıldı.

Sonuçlandı. 5 kiĢiye 1
yıl 6'Ģar ay hapis
cezası verildi.
Sonuçlandı. 1 kiĢiye
15 ay hapis cezası
verildi.
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Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

Burhan Korhan, Önder
KırmızıtaĢ, Ömer Tekin,
Hasan ġakar, Adil Aydın,
10 Bedri Orçu, Ġbrahim Ağar,
Necmettin Yıldırım,
Seyfettin DalmıĢ ve Orhan
Yorulmaz

2009

11 Diyarbakır'da 4 kiĢi

2008

12 Ethem Açıkalın

2009

13

Filiz Yılmaz, Ferhat Tarhan
ve 27 DTP'li

Güven Boğa, Mehmet
14 Antmen, Ġsmail Bulca,
Metin Çelik, Halil Çekin,

2009

2009

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

Yargılanma Gerekçesi
hapis cezası verdi. Kararı itiraz eden Sesal, dilekçede, kendini şöyle savundu: “Olay
çıkmadı, müdahale olmadı. Eğer ortada yasadışı yürüyüş varsa diğer kişiler de
yargılanmalı. Bu bile, yasal yürüyüş yapıldığının kanıtıdır.”
DTP Beşiri İlçe Örgütü'nün 21 Ekim 2008'de Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Hakkari'de
yaptığı konuşmayı protesto etmek amacıyla yaptığı basın açıklamasına katıldıkları
gerekçesiyle Beşiri eski Belediye başkanı Burhan Korhan, DTP eski İlçe Başkanı Önder
Kırmızıtaş, eski yöneticiler Ömer Tekin, Hasan Şakar, Adil Aydın, Bedri Orçu, İbrahim
Ağar, Necmettin Yıldırım ve Seyfettin Dalmış ve şimdiki İlçe Başkanı Orhan Yorulmaz
hakkında Toplantı ve Gösteri Yasası'na muhalefet etmek suçlamasıyla dava açıldı. Dava
26 Haziran 2009 tarihinde görülen 3. duruşmada sonuçlandı. Beşiri Sulh Ceza Mahkemesi
heyeti 10 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Haziran 2008'deki Diyarbakır gezisi sırasında parti
otobüsünün Melikahmet Caddesi'nden geçişi sırasında yumurta ve domates atan 4 kişi
hakkında açılan dava 26 Kasım 2009‟da Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde
sonuçlandı. Sanıklar duruşmaya katılmazken, mahkeme hakimi, yumurta ve domates
atmak suretiyle müştekiler Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav'a hakaret ettikleri
sonucuna vararak, sanıkları 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanıkların
kişiliği ve suçun işlenmesindeki şekil ve özellikler göz önünde bulundurularak, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar
verdi.
İHD Adana Şubesi Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında, 24 Nisan 2009‟da Hakkâri‟de
dipçikle dövülen Seyfi Turan‟ın (14) dövülmesini protesto etmek amacıyla 25 Nisan
2009‟da yapılan gösteriyle “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na
muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Açıkalın‟ın yargılanmasına 2 Kasım 2009‟da Adana
8. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde başlandı. Mahkeme Heyeti, olayla ilgili tutanak tutan 4 polis
memurunun dinlenmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2010‟a erteledi.
Mersin‟de, aralarında Toroslar Belediye Başkan Adayı Filiz Yılmaz ve DTP Parti Meclis
Üyesi Ferhat Tarhan'ın da bulunduğu DTP üyesi 29 kişi hakkında Mersin 5. Asliye Ceza
Mahkemesi‟nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla dava açıldı. Ağrı‟nın Doğubayazıt İlçesi‟nde 19 Ekim 2008‟de yapılan bir
yürüyüşte güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Ahmet Özhan‟ın yaşamını yitirmesini
protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan DTP‟liler hakkında açılan davanın 2.
duruşması 12 Haziran 2009‟a ertelendi.
Adana‟da 31 Ağustos 2008‟de düzenlenen “İç barış, demokrasi ve kardeşlik için el ele”
yürüyüşünde “yasadışı slogan attıkları” iddia edilen mitingin tertip komitesi üyeleri EğitimSen Adana Şubesi Başkanı Güven Boğa, SES Adana Şubesi Başkanı Mehmet Antmen,

Son Durum

Sonuçlandı. 10 kiĢi
1’er yıl 3’er ay hapis
cezasına çarptırıldı.

Sonuçlandı. 4 kiĢiye 1
yıl 15'er gün hapis
cezası verildi.

Devam ediyor.

Devam ediyor.

Devam ediyor.
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Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

Mustafa Bağçiçek, Ergün
Türkyılmaz, A. Suat
Aytimur ve Ahmet Kılıç

Halil Aksoy, Hüseyin BarıĢ
ve 25 kiĢi

2009

Halit Yılmaztekin, Ġmhan
Sütpak, Mustafa Sevinçek,
16
Sedat Gözkıran, Faruk
Yayğın ve ReĢit Yardımcı

2008

17 Ġzmir'de 48 DTP'li

2008

18 Malatya'da 49 kiĢi

2009

15

19

Mehdi Ay, Mehmet Hasip
Güler veġeyhmus Göngör
466

2009
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Yargılanma Gerekçesi
Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bulca, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Başkanı Metin Çelik, TÜMTİS Adana Şubesi Başkanı Halil Çekin, İHD Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Bağçiçek, ÖDP Adana Şubesi Yöneticisi Ergün Türkyılmaz, EMEP Adana
Şubesi üyesi A. Suat Aytimur ve DTP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kılıç hakkında
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟nun 28/3. maddesi uyarınca dava
açıldı. Dava Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 24 Şubat 2009‟da başladı. Duruşma,
miting sırasında çekilen görüntülerin, bilirkişi tarafından izlenmesi için duruşmayı ertelendi.
“Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıya” ilişkin DTP İstanbul İl Örgütü tarafından 2 Kasım
2008 tarihinde yapılan basın açıklamasına polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve
aralarında DTP eski İstanbul İl Başkanı Halil Aksoy, BDP İstanbul İl Başkanı Hüseyin Barış
ile DTP İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişi hakkında 'Toplantı ve Gösteri
yürüyüşleri yasasını ihlal', 'Polise mukavemet ve yol kesme eylemi', ile 'Terör örgütüne
yardım ve yataklık' iddialarıyla dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 9 Temmuz 2009
tarihinde Beyoğlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Aksoy, Barış ve 10
DTP yöneticisi ile avukatlar katıldı. Savcılık iddianamesinde, yargılanan suçlanan DTP'liler
duruşmada verdikleri ifadede belirtilen suçlamaları reddederek davanın beraatla
sonuçlanmasını istedi. Verilen ifadelerin ardından duruşma ifadesi alınmayan, sanıkların
ifadelerinin alınması talebiyle mahkeme tarafından 9 Şubat 2010 tarihine ertelendi.
Şanlıurfa'da Valilik izni ile 2008 yılında yapılan Newroz kutlamalarında, “PKK lehine atılan
sloganlar” nedeniyle Halit Yılmaztekin, İmhan Sütpak, Mustafa Sevinçek, Sedat Gözkıran,
Faruk Yayğın ve Reşit Yardımcı hakkında Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde "toplantı
ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet" ettikleri gerekçesiyle açılan dava 2009 Kasım ayında
sonuçlandı. Mahkeme, yargılanan tertip komitesi üyeleri Halit Yılmaztekin, İmhan Sütpak,
Mustafa Sevinçek, Sedat Gözkıran, Faruk Yayğın ve Reşit Yardımcı‟yı 10'ar ay hapis
cezasına çarptırdı.
İzmir‟in Torbalı İlçesi‟nde 26 Mart 2008‟de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle DTP üyesi 48 kişiye açılan dava 13 Şubat günü sonuçlandı. Torbalı 2. Asliye
Ceza Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle sanıklara 18‟er ay hapis cezası
verildi.
2008 yılının Şubat ayında Malatya‟da Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin (TSK) başlattığı sınır ötesi
operasyonu protesto eden 49 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Malatya 2.
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 9 Ağustos 2009‟da görüldü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 20 Ekim 2008‟de Diyarbakır‟a yaptığı ziyareti protesto
ettikleri gerekçesiyle Mehdi Ay, Mehmet Hasip Güler ile Şeyhmus Göngör hakkında dava
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Son Durum

Devam ediyor.

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

Sonuçlandı. 48 kiĢiye
18'er ay hapis cezası
verildi.

Devam ediyor.
Sonuçlandı. 2 kiĢi
11’er yıl 3’er ay hapis
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Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

Mehmet Methi Süzer,
Mustafa Kurt, Atilla
20 Yenisoy, Fener DemirtaĢ,
Bahri Erdem, Meki Sarı ve
Mehmet Burak

2006

Mehmet YaĢık, Halil Ġmrek,
Mehmet Aslan, Eylem
21
Güden, Yılmaz Gül, Sima
Dorak ve Fadıl Bozan

2006

22 ÖDP üyesi 21 kiĢi

2009

Sekvan Aytuğ, Maruf Ġke,
HabeĢ Çevik, Gurbet Balık,
23
AyĢe Ġrmez, Temer Ġdin ve
Yahya Barınç

2009

Servet Pala, Ramazan
Karakaya, Ahmet Kınık,
24
Sercan Eroğlu, Hüseyin
Pala ve Mesut KaradaĢ

2009
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Yargılanma Gerekçesi

Son Durum

açıldı. Dava 26 Mart 2009‟da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar
duruşmasında Mehdi Ay ile Mehmet Hasip Güler “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla TCK‟nın 314.
maddesi, TMY‟nin 7/2. maddesi ve 2911 sayılı yasa uyarınca 11‟er yıl 3‟er ay hapis
cezasına çarptırıldı. Şeyhmus Göngür ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Diyarbakır ili Bismil İlçesi'nde 2006 yılında yapılan Newroz kutlamasının tertip komitesinde
yer alan DTP ilçe yöneticilerinden Mehmet Methi Süzer, Mustafa Kurt, Atilla Yenisoy, Fener
Demirtaş ve DTP'li Belediye Meclis üyelerinden Bahri Erdem, Meki Sarı ve Mehmet Burak
hakkında Bismil Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2009 Şubat ayında sonuçlandı.
Mahkeme hâkimi, 7 kişiyi "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na
muhalefet ettikleri iddiasıyla 5'er ay hapis cezasına çarptırdı
21 Mart 2006‟da Adana‟daki Newroz kutlamasında yapılan konuşmalar nedeniyle tertip
komitesi üyeleri Mehmet Yaşık, Halil İmrek, Mehmet Aslan, Eylem Güden, Yılmaz Gül,
Sima Dorak ve Fadıl Bozan hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu‟na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan
dava 2009 Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme 7 kişiye 3600‟er TL para cezası verdi.
ABD Başkanı Barack Obama'nın 6 Nisan 2009 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret
sırasında protesto eden 21 ÖDP hakkında 5'er yıl hapis cezası ile siyaset yasağı istemiyle
dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2911
sayılı yasanın 32/3'üncü maddesi ile Türk Ceza Yasası'nın 53'üncü maddesi gereğince
işlem yapılması istendi. Davanın karar duruşması 8 Temmuz 2009‟da görüldü. Savcının, ilk
duruşmada beş yıl hapis cezası ve siyaset yasağı istediği sanıklar hakkında karar
duruşmasında 21 kişinin anayasal haklarını kullandığını belirterek beraat kararı istemesini
olumlu değerlendiren Hâkim 21 kişinin beraatına karar verdi.
Şırnak'ta 21 Mart 2009 tarihinde kutlanan Newroz Mitingi‟nin Tertip Komitesi üyeleri
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri
iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Kasım günü Şırnak Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülmdü. Duruşmada Tertip Komitesi Başkanı Sekvan Aytuğ ve üyeler
Maruf İke, Habeş Çevik, Gurbet Balık, Ayşe İrmez, Temer İdin ve Yahya Barınç hazır
bulundu. Mahkemede ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen 7 kişinin duruşması eksik
evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 27 Ekim 2008'de “Abdullah Öcalan'a İmralı'da uygulanan
baskılara tepki göstermek amacıyla” AKP ilçe binasına doğru yapılan yürüyüş nedeniyle
Eğitim Sen Ergani Temsilcisi Servet Pala, ESP'li Ramazan Karakaya, DTP Ergani eski İlçe
Başkanı Ahmet Kınık, Sercan Eroğlu, Hüseyin Pala ve Mesut Karadaş hakkında '2911

cezasına çarptırıldı. 1
kiĢi beraat etti.

Sonuçlandı. 7 kiĢi
5'er ay hapis
cezasına çarptırıldı.

Sonuçlandı. 7 kiĢi
toplam 25200 TL para
cezasına çarptırıldı.

Sonuçlandı. 21 kiĢi
beraat etti.

Devam ediyor.

Sonuçlandı. 6 kiĢi
1'er yıl 6'ar ay hapis
cezasına çarptırıldı.
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Haklarında Dava Açılan
KiĢiler

Davanın
Açıldığı
Tarih

25 Süleyman ġimĢek

2009

26 ġırnak'ta 45 DTP'li

2006
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Yargılanma Gerekçesi
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve 'Yasadışı slogan atmak'
suçlamasıyla dava açıldı. Dava 2009 Temmuz ayında Ergani Sulh Ceza Mahkemesi'nde
sonuçlandı. Mahkeme, “2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek”
ve “Yasadışı slogan atmak” suçlarını işlediğine kanaat getirdiği 6 kişiyi 1'er yıl 6'ar ay hapis
cezasına çarptırdı.
2008 yılının Ekim ayında Batman‟da düzenlenen bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle 29
Haziran 2009‟dan beridir tutuklu bulunan Eğitim-Sen Batman Şubesi üyesi Süleyman
Şimşek, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” iddiasıyla
4 Eylül 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Verilen 15 ay hapis cezası "Hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına" ve "5 yıl
boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına" karar verildi ve Şimşek tahliye
edildi.
Şırnak'ta 2006 yılında “Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek” amacıyla
DTP'nin yaptığı basın açıklaması nedeniyle 45 DTP'li hakkında 2911 Sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan
dava 2009 Temmuz ayında sonuçlandı. Sanıkların “2911 Sayılı Gösteri ve Yürüyüş
Kanunu'na muhalefet ettiğine” kanaat getiren mahkeme hakimi, DTP'liyi ayrı ayrı 1'er yıl
6'ar ay hapis cezasına çarptırdı. DTP‟lilerin isimleri şunlar; Şırnak eski Belediye Başkanı
Ahmet Ertak, Silopi eski Belediye Başkanı Muhsin Kunur, Belediye Meclis Üyesi Temel
İdin, Azadiya Welat temsilcisi Hüseyin Afşar, DTP üyeleri Mehdi Katar, Abdurrezak Katar,
Selim Bayar, Abdullah İsnaç, Tahir Kutlu, İzzet Belge, DTP Şırnak eski İl Başkanı Halil
İrmez, Abdurrahman Gerez, Maruf İke, Ramazan Belge, Taybet Bilgi, Ferhat Yaman,
Abdulaziz Bilgi, Emin İrmez, Sellahatin Uras, Mehmet Çakar, Mehmet Selim Basan, Adem
Özcan, Behdin Tunç, Mehmet Karaşi, Ali Güven, Bahaedin Yağarcık, Abdulkerim Malgaz,
Abdullah Bulduk, Celile Eraslan, Mehmet Karaviş, Sabri Soysal, Salih Karaviş, Mehmet
Goran, Mehmet Salih Geçgel, Mehmet Bayram, Yaşar Çiçek, Nasrettin Okka, Abdulmutalip
Sakman, Ramazan Toğurlu, Faik Kaplan, DÖKH üyeleri Akide İdin, Sabriye Buruntekin,
Fidan Güler ve Fecriye Benek.
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Sonuçlandı. 1 kiĢi 15
ay hapis cezasına
çarptırıldı.

Sonuçlandı. 45 kiĢi
1'er yıl 6'Ģar ay hapis
cezasına çarptırıldı.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler
Ġstanbul Valiliği, 17 Ekim 2008 tarihinde Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na baĢvuruda bulunarak, amaç
dıĢı faaliyet gösterdiği iddiasıyla ĠHD Ġstanbul ġubesi hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince
iĢlem yapılmasını istedi. Valiliğin amaç dıĢı olarak derneğin Ġstanbul ġubesi salonunda BarıĢ Anneleri
Ġnisiyatifi grubunun basın açıklamasını ve söz konusu açıklamada görüntü almak isteyen polis memurlarına
ĠHD‟lilerin izin vermemesini gerekçeleri arasında gösterdi. Dönemin ĠHD Ġstanbul ġubesi BaĢkanı Rıza
Dalkılıç 27 Ocak 2009 tarihinde Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na soruĢturmaya iliĢkin olarak ifade verdi.
Dalkılıç ifadesinde basın açıklaması sırasında polisin görüntü almasına izin vermemesinin derneğin
amaçlarına aykırı olmadığını belirtirken, avukatı Fazıl Ahmet Tamer müvekkilinin tutumunun tüzük ve
yasalara ve evrensel insan hakları hukukuna uygun olduğunu, ĠHD‟nin bireylerin haklarını savunmak için
çalıĢtığını, tüzüğünde bu yönde hükümler olduğunu, polisin içeri sokulmamasının hem yasal bir hak, hem de
ĠHD tüzüğüne ve insan hakları mücadelesine uygun olduğunu belirterek “bir suç iĢlemiĢ değiliz” dedi.
Dönemin ĠHD Genel BaĢkanı Hüsnü Öndül de güvenlik güçlerinin kapalı yerlerde yapılan basın
toplantılarından görüntü alma gibi bir hakkının olmadığını belirterek “Kamu otoritelerinde ĠHD ile ilgili olarak
zaman zaman böyle Ģeyler yapılıyor. Bu bizim insan hakları ile ilgili faaliyetlerimizi engelleyemez. Ayrıca
polisin hakkı yok, ĠHD binasından içeriye giremez” demiĢti.
Türkiye'nin ilk öğrenci sendikası olan Öğrenci Gençlik Sendikası'nın (Genç Sen) kapatma davası 2009
yılında Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye baĢlandı. 15 Aralık 2007'de kurulan Genç Sen hakkında 'iĢ
kolu tanımlaması olmadığı' gerekçesiyle 2 yıl boyunca Ġstanbul 6. ĠĢ Mahkemesi'nde devam eden dava,
mahkemenin görevsizlik kararı olduğu gerekçesiyle Yargıtay'a gönderilerek, görevsizlik kararı onaylandı.
Kararın onaylanmasının ardından dava ilk kez 16 Haziran 2009 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
görülmeye baĢlandı. Mahkeme, Genç Sen'in ĠĢ Mahkemesi'nin görevsizlik kararına karĢı Ġdare
Mahkemesi'ne yaptığı itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, davaya baĢlamadı. Dava
ertelendi. 17 Kasım günü Sirkeci ĠĢ Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, Genç-Sen avukatlarının erteleme
talebini kabul eden mahkeme baĢkanı bir sonraki duruĢmayı 21 ġubat 2010‟a erteledi.
2008 yılında kurulan, yedi sendika ve 22 bin üyesi bulunan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi Sen)
hakkında Ankara Valiliği‟nin Sendikalar Kanunu'na dayanarak ve çiftçilerin "iĢçi ya da iĢveren olmadıkları için
sendika kurmayacaklarını öne sürerek" yaptığı baĢvurusu üzerine açılan kapatma davası 2009 yılında
sonuçlandı. Ankara 8. ĠĢ Mahkemesi‟nde 4 Mayıs 2009 tarihinde görülen duruĢmada, valilik avukatı
sendikanın kapatılması yönündeki taleplerini tekrarladı. Çiftçi-Sen`in avukatı Emre Baturay Altınok ise
konfederasyonun, Türkiye‟nin imzaladığı uluslararası sözleĢmelere göre kurulduğunu ifade etti. ``Devletin,
pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle sendikanın mağdur olduğunu`` söyleyen Altınok,
davanın reddedilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçi-Sen Genel BaĢkanı Abdullah Aysu ise tüzüklerinin AB
mevzuatına uygun olduğunu savunarak, ``Çiftçiler de haklarını korumak için sendikalaĢabilirler. AB ile uyum
sağlanması açısından da davanın reddi gerekli`` dedi. Mahkeme, son beyanların alınmasının ardından ÇiftçiSen`in kapatılmasına karar verdi.
Lambdaistanbul hakkında açılan kapatma davası 2009 yılında devam etti. Ġstanbul Valiliği lezbiyen, gey,
biseksüel, travesti ve transseksüellerin örgütlenmesinin genel ahlaka aykırı olduğu iddiası ile Savcılığa
baĢvurmuĢ ve aylarca süren hukuki süreçlerin ardından kapatma davası açılmıĢtı. Yerel mahkeme tarafından
verilen kapatma kararı üzerine dernek kararı temyiz ederek Yargıtay‟a baĢvurdu. Kararı onaylamayan
Yargıtay, kararını değerlendirmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi. Ancak Yargıtay‟ın kararında
derneğin ancak eĢcinselliği teĢvik ederse kapatılabileceği ve yerel mahkemede görülen dava dosyasında
derneğin eĢcinselliği teĢvik ettiğine dair bir ibare olmadığından, kapatılmaması gerektiğini belirtildi. Kapatma
davası Yargıtay 7. Hukuk Dairesi‟nin daha önce verilen kararı bozmasının ardından 30 Nisan 2009‟da
Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde tekrar görüldü ve sonuçlandı. Aldığı kapatma kararının 25 Kasım
2008‟de Yargıtay 7. Hukuk Dairesi‟nin bozması üzerine yerel mahkeme derneğin kapatılmamasına karar
verdi.
Özgür DüĢünce ve Eğitim Hakları Derneği‟nin (Özgür-Der) 7 Kasım 2008‟de baĢlattığı “Ġnancımızın ve
Kimliğimizin AĢağılandığı; Resmi Ġdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!” baĢlıklı kampanya nedeniyle
Ġstanbul Valiliği, ġubat 2009 tarihinde dernek hakkında kapatma davası açtı. Dernekler Kanunu‟nun
“Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teĢkil eden fiilleri gerçekleĢtirmek
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amacıyla kurulamaz” maddesini gerekçe gösteren Ġstanbul Valiliği‟nin suç duyurusunu değerlendiren Fatih
Cumhuriyet BaĢsavcılığı Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde derneğin kapatılması amacıyla dava açtı. Dava 4
Kasım 2009‟da karara bağlandı. Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen davada mahkeme, Ġstanbul
Valiliği‟nin Özgür-Der‟in kapatılması yönündeki talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi‟nin 9 Temmuz 2009 tarihinde aldığı karar ile Türkiye Komünist Partisi (TKP)
hakkında, parti isminde “komünist” ifadesi geçtiği için 2002 yılında açılan kapatma davası düĢtü. TKP
hakkında açılan dava, 22 Nisan 1983'te kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu'na (SPK) aykırılık gerekçesiyle
açılmıĢtı. Aykırılığın ise TKP'nin isminde "komünist" ibaresini kullanmasından geldiği belirtilmiĢti.
68’liler Birliği Vakfı hakkında, BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul Bölge Müdürlüğü‟nce yapılan
teftiĢ sonucu hazırlanan rapor uyarınca kapatma davası açıldı. Vakıf BaĢkanı Sönmez Targan 6 Nisan 2009
tarihinde kendilerine tebligat ulaĢtığını ve daha önce de haklarında kapatma davası açıldığını belirterek, “O
davayı kazandık. 2 yıldır teftiĢteydik. Mahkemeden gelen tebligatla dava açıldığını öğrendik. Gerekçesini bile
tam olarak bilmiyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla vakıf niteliğimizin olmaması nedeniyle dava açılmıĢ.
Öğrendiğimiz kadarıyla davanın gerekçesi, vakıf niteliğinin olmaması. Bunu da vakfın vakfedilecek bir
malının olmamasına bağlıyorlar” dedi. Davanın ilk duruĢması 3 Mayıs 2009‟da Fatih Asliye Hukuk
Mahkemesi‟nde görüldü. 3 Haziran günü görülen kapatma davasının duruĢmasına ise, 68'liler Birliği Vakfı
BaĢkanı Sönmez Targan ile vakıf genel sekreteri ve avukatı Namık Kemal Boya ve diğer yöneticileri katıldı.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve 68'liler Birliği Vakfı'nın kapatma ile ilgili dilekçelerini sundukları dava, delillerin
toplanması ve tanık listelerinin oluĢturulması için ertelendi. DuruĢmanın ardından Fatih Adliyesi önünde bir
açıklama yapan Targan, dava gerekçesinde vakfın mal varlığı olmadığına vurgu yapıldığını ifade ederek,
''68'liler Birliği Vakfı, piyasa düzeneklerine göre kurulmuĢ bir ticaret ya da yatırım Ģirketi değildir'' dedi.
Bitlis‟te kadına yönelik Ģiddeti engellemek amacıyla kurulan ve adını töre sonucu öldürülen Güldünya
Tören‟den alan Güldünya Derneği hakkında Bitlis Valiliği Mayıs ayında kapatılması amacıyla çalıĢma
baĢlattı ve bu yönde inceleme amaçlı derneğin tüm defter ve resmî belgelerine el konuldu.
Ġlmi ve Kültürel AraĢtırmalar Vakfı’nın (ĠLKAV) kapatılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
davanın son duruĢması 16 Temmuz 2009‟da Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde görüldü. Mahkeme
hâkimi ĠLKAV hakkında açılan kapatma davasının reddine karar verdi.
Ġzmir Valiliği "genel ahlaka" ve "Türk aile yapısına" aykırı olduğu iddiasıyla Siyah Pembe Üçgen LGBTT
Derneği hakkında kapatma davası açtı. Derneğin avukatlarından Elif Ceylan Özsoy, 20 ġubat 2009 tarihinde
hazırladıkları tüzük ve gerekli evrakları Ġzmir Ġl Dernekler Müdürlüğü'ne sunduklarını, 26 Mayıs'ta
“tüzüklerinin ikinci maddesinin genel ahlaka ve ailenin korunmasına iliĢkin 43. maddesine aykırı bulunduğu
ve bazı imzaların eksik olduğu” söylenerek düzeltme ve eksikliklerin giderilmesi istendiğini, tüzüklerinin diğer
LGBTT örgütleriyle aynı olduğunu, imza eksikliklerini giderip, ilgili maddeye dokunmayarak belgeleri tekrar
yolladıklarını belirtti. Özsoy, bunun üzerine Ġzmir Ġl Dernekler Müdürlüğü, dolayısıyla Valiliğin Siyah Pembe
Üçgen Derneği'nin kapatılması talebiyle Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurduğunu, görevli Savcı Sami
Dündar‟ın da 16 Ekim 2009'da Terörle Mücadele Kanunu'nun 60/2. maddesine göre bildirilen eksiklikleri 30
gün içerisinde düzeltilmediği gerekçesiyle dava açtığını ifade etti. Davanın ilk duruĢması 19 ġubat 2010'da
görülecek.
Anayasa Mahkemesi, 11 Aralık 2009 tarihinde Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılmasına karar
verdi. Oybirliği ile alınan karar sonrası Mahkemeden yapılan açıklamada, “eylemleri yanında terör örgütü ile
bağlantıları da değerlendirildiğinde” partinin “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı
nitelikteki fiillerin iĢlendiği bir odak” haline geldiği belirtildi. Kapatmanın yanısıra 37 kiĢiye 5 yıl siyaset yasağı
getirilirken, Genel BaĢkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliliğinin düĢürülmesi kararlaĢtırıldı.
Siyaset yasağı getirilenler ve Ģimdiki görevleri ise Ģunlar; Ahmet Türk (DTP EĢbaĢkanı) Aysel Tuğluk
(Diyarbakır Milletvekili), Ahmet Ertak (DTP Yerel Yönetimler Komisyonu), Ali Bozan (Adana Eski Ġl BaĢkanı),
Aydın Budak (Cizre Belediye BaĢkanı), Bedri Fırat (PM üyesi), Ferhan Türk (Kızıltepe Belediye BaĢkanı),
Hilmi Aydoğdu (PM Üyesi), Hüseyin Kalkan (Batman Eski Belediye BaĢkanı), Ġzzet Belge (PM Üyesi), Leyla
Zana (DEP Eski Milletvekili), Metin Tekçe (Hakkari Eski Belediye BaĢkanı), Murat Avcı (Siirt eski il baĢkanı),
Musa Farisoğlulları (DTP Ġl yöneticisi), Necdet Atalay (Batman Belediye BaĢkanı), Nurettin DemirtaĢ (DTP
Eski EĢbaĢkan), Orhan Miroğlu (DTP Kurucu Üyesi), Sedat YurttaĢ (DTP Kurucu Üyesi), Selim Sadak (Siirt
Belediye BaĢkanı), Abdulkadir Fırat, Abdullah Ġsnaç, Ahmet Ay, Ayhan Ayaz, Ayhan Karabulut, Cemal
Kuhak, Deniz YeĢilyurt, Fettah DadaĢ, Hacı Üzen, Halit Kahraman, Hatice Adıbelli, Hüseyin BektaĢoğlu,
Kemal AktaĢ, Mehmet Salim Sağlam, Mehmet Veysi Dilekçi, Murat TaĢ."
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Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar
Devrimci Sağlık ĠĢçileri Sendikası'nın (Dev Sağlık-ĠĢ) 2007'de baĢlatmıĢ olduğu sendikal örgütlenme nedeni
ile aralarında Sendika BaĢkanı Arzu Çerkezoğlu, Sendika Genel Sekreteri, SES Diyarbakır ġubesi'nin
yöneticileri ve Dicle Üniversitesi bünyesinde çalıĢanlarında bulunduğu 51 kiĢi hakkında “yasa dıĢı grev
yapmak” suçlamasıyla açılan davanın duruĢması 13 Mayıs 2009 tarihinde Diyarbakır 1. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya, Sendika BaĢkanı Arzu Çerkezoğlu, Sendika Genel Sekreteri, SES
Diyarbakır ġubesi'nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kiĢi katıldı. 15 kiĢinin katılmadığı
duruĢmada, sendika ve iĢçilerin avukatları, Mehmet Ümit Erdem, Cihan Aydın ve Erdem Kaya hazır bulundu.
Kimlik tespitinin ardından mahkemeye ifade veren sendika üyeleri bir gün iĢ bıraktıkları yönündeki
suçlamaların doğru olmadığını, yarım gün iĢ yavaĢlatma kararı aldıklarını belirtti. Ġfadelerin ardından hakim,
15 kiĢinin de ifadesinin alınması için duruĢmayı, 18 Kasım'a erteledi.
Eğitim Sen Bitlis ġubesi'nin 17 Mart 2009 tarihinde düzenlediği etkinlikten dolayı Bitlis Valiliği'nce ġube
BaĢkanı hakkında soruĢturma açıldı. DTP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir KarabaĢ soruĢturmaya iliĢkin Milli
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun sözlü olarak yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. KarabaĢ,
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'ya Ģu soruları sordu: Etkinliğe, DTP il baĢkanı, il yöneticisi ve belediye baĢkan
adayının katılımı konusunda yasalarımızda herhangi bir kısıtlama var mıdır? ġube baĢkanının yaptığı açılıĢ
konuĢmasında, demokratik ve hukuk sınırları içinde kalmak koĢulu ile toplumu ilgilendiren konularda görüĢ
beyan etmesi ve yerel yönetim uygulamalarından memnuniyetsizliğini belirtmesi, yasal mevzuatlarımıza göre
sakıncalı mıdır? Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, kısaltmıĢ olarak AKP diye telaffuz eden Ģube baĢkanının bu
söylemi 'edepsizlik' olarak nitelendirilmesi dıĢında yasal mevzuatlarımızda bir müeyyideye tabi midir?'
25 ġubat günü Sivas‟ta, Eğitim-Sen ile BTS‟nin Ģubelerine ve evlerine yapılan baskında gözaltına alınan
Eğitim-Sen Sivas ġube BaĢkanı Önder Doğan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Akyol, Tamer ġimĢek, Turan
Demircan, Mustafa Erol, Engin Kömür ve Belgin Aksak ile BTS Sivas ġube BaĢkanı Nejat Sezginer ve
yönetim kurulu üyeleri Caner Yurdadön, Turgut Ergan, Hasan Çınar, Mahmut Ġnce, Erdal Akyol ve Ġlhan
Dikmen hakkında TCK'nın 314/2. ve 206. maddeleri uyarınca “örgüt üyesi olmak”, “sendika binasını yasa dıĢı
örgütlere kullandırmak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. Gözaltına alınan sendika üyelerinden 10‟u serbest bırakılmıĢ, Mahkemeye sevk
edilen sanıklardan Eğitim-Sen Sivas ġube BaĢkanı Önder Doğan ve BTS Sivas ġube BaĢkanı Nejat
Sezginer ise 28 ġubat günü tutuklanmıĢtı. Davanı ilk duruĢması 17 Eylül 2009‟da gerçekleĢtirildi. Herhangi
bir örgüt üyesi olmadığını belirten tutuklardan BTS Sivas ġube BaĢkanı Nejat Sezginer, sendika binasını
herhangi bir faaliyet için kimseye vermediklerini söyledi. Tutuklu sanıklar, iddianamede adı geçen terör
örgütleriyle bağlarının olmadığını söyleyerek tahliyelerini istediler. YaklaĢık 4 saat süren duruĢma sonrası
mahkeme heyeti BTS Sivas ġube BaĢkanı Nejat Sezginer'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, EğitimSen Sivas ġube BaĢkanı Önder Doğan'ın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vererek duruĢmayı
5 Kasım tarihine erteledi.

Baskın ve Saldırıya Uğrayan Siyasi Partiler ve Dernekler
TMġ ekipleri 9 Ocak günü Siirt Mezopotamya Kültür Merkezi Derneği‟ne (MKM-DER) baskın düzenledi.
Ġstanbul‟un Üsküdar ilçesi EsatpaĢa Mahallesi Hacıbekir Caddesi Bayır Sokaktaki AK Parti mahalle
temsilciliğinin kapısının önünde 11 Ocak günü patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle parti temsilciliğinin
camları kırıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri 15 Ocak günü Eğitim-Sen Sivas ġube'sine baskın düzenledi.
Baskında Eğitim-Sen'in kimi dokümanlarına el konuldu.
Ġstanbul KasımpaĢa'da bulunan AK Parti Beyoğlu Ġlçe BaĢkanlığı yakınındaki otobüs durağına 23 Ocak günü
ses bombası atıldı.
DTP Van Ġl binasının giriĢ kapısı 6 ġubat gecesi kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce kırıldı.
9 ġubat günü Bingöl‟de, Gen caddesi üzerinde bulunan DTP seçim bürosuna kimliği belirlenmeyen kiĢi veya
kiĢiler tarafından taĢlı saldırı düzenlendi.
DTP Ġzmir il ve Konak ilçe binaları ile Mezopatamya Kültür Merkezi 11 ġubat günü polis tarafından basıldı.
Baskınlara gerekçe olarak "hakkında toplatma kararı bulunan yayınları arama" bahanesi öne sürüldü ve bir
çok dergi, bazı kitaplar ve Mezopatamya Kültür Merkezi‟nin bastırdığı takvimlere el konuldu.
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11 ġubat günü Adana‟da, Abdullah Öcalan‟ın 15 ġubat 1999‟da yakalanarak Türkiye‟ye teslim edilmesinin
yıldönümü nedeniyle gerçekleĢtirilen protesto gösterilerinde, AKP seçim bürosu ve seçim arabası ile bir
belediye otobüsüne molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
12 ġubat günü seçim çalıĢması için ġırnak‟ın Ġdil Ġlçesi‟nden Cizre Ġlçesi‟ne gelen AKP‟nin araç konvoyu
Cizre‟de taĢlandı.
12 ġubat günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde bulunan AKP‟nin seçim bürosuna düzenlenen saldırıda
büronun camlarının kırıldı. Saldırıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle 3 kiĢi gözaltına alındı.
13 ġubat günü Ġzmir‟de, Abdullah Öcalan‟ın 15 ġubat 1999‟da yakalanarak Türkiye‟ye teslim edilmesinin
yıldönümü nedeniyle gerçekleĢtirilen protesto gösterilerinde, AKP‟nin Buca ve KarĢıyaka seçim bürolarına
molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
14 ġubat günü Ġstanbul‟un Esenler Ġlçesi‟nde AKP seçim bürosu önünde bomba patlaması sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
14 ġubat günü Ġstanbul‟un Bodrum Ġlçesi‟nin Turgutreis Beldesi‟nde DTP‟nin seçim bürosuna kimliği belirsiz
kiĢiler tarafından taĢ ve yanıcı madde atılması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
15 ġubat günü Ġstanbul Sultangazi Ġlçesi‟nin Gazi Mahallesi‟nde bulunan CHP‟nin iki seçim bürosuna
molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
DTP‟nin Ġstanbul‟un Bağcılar ve Kartal Ġlçelerinde bulunan seçim bürolarına 16 ġubat günü kimliği belirsiz
kiĢilerce saldırı düzenlenmesi sonucu seçim bürolarında maddî hasar meydana geldi.
16 ġubat günü Mersin‟de, Özgür YurttaĢ Demokrasi Evi Derneği‟ne (ÖZYURT-DER) polis ekipleri tarafından
baskn düzenlendi. Baskın sırasında derneğin adının yazılı olduğu tabela kırıldı.
15 ġubat 2009‟da Diyarbakır‟daki gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesinin ardından meydana gelen
olayları protesto etmek amacıyla 18 ġubat günü DTP tarafından gerçekleĢtirilen “sessiz yürüyüĢ”e güvenlik
güçleri tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında AKP‟nin Diyarbakır Ġl ve Bağlar
Ġlçe BaĢkanlığı taĢlı saldırıya uğradı.
18 ġubat günü Ġstanbul‟un Bahçelievler Ġlçesi‟nin Birlikte BaĢarabiliriz Platformu‟nun Belediye BaĢkan adayı
olan AyĢe Yumli Yeter‟in seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda
büronun bütün camları kırıldı, bürodaki eĢyaları dağıtıldı, Yeter‟in fotoğrafı indirildi ve büronun yanındaki
binaya Türk bayrağı asıldı.
DTP AlaĢehir Ġlçe binasına 18 ġubat günü kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu
binada maddî hasar meydana geldi.
Kocaeli‟nin Dilovası Ġlçesi‟nde bulunan AKP seçim bürosu, 19 ġubat günü kimliği belirlenemeyen iki kiĢi
tarafından kundaklandı. Maddî hasarın meydana geldiği bürodaki yangını çevrede bulunanlar söndürdü
20 ġubat günü Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde bulunan MHP‟nin seçim bürosuna molotofkokteyliyle saldırı
düzenlenmesi sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
20 ġubat günü Mersin‟in Mezitli Ġlçesi‟nde ve Akdeniz Ġlçesi‟nin Adanalıoğlu Beldesi‟nde DTP seçim
bürolarına düzenlenen saldırılar sonucu bürolarda maddî hasar meydana geldi.
21 ġubat günü Ġstanbul‟un Küçükçekmece Ġlçesi‟ndeki AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle saldırı
düzenlenmesi sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
22 ġubat günü Mersin‟in Toroslar Ġlçesi‟nde CHP seçim bürosuna molotofkokteyliyle saldırı düzenlenmesi
maddi hasar meydana geldi.
22 ġubat günü Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde CHP‟nin seçim bürosuna molotofkokteyliyle ve taĢlı saldırı
düzenlendi. Saldısı sonucu büroda maddî hasar meydana gelirken, büroda bulunan 3 kiĢi yara almadı.
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22 ġubat günü Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde bulunan MHP seçim bürosuna molotofkokteyliyle saldırı
düzenlenmesi sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
23 ġubat günü Konya‟da, Saadet Partisi Karatay Ġlçe BaĢkanlığı‟na ait seçim bürosu kimliği belirlenemeyen
bir kiĢi tarafından kurĢunlandı.
DTP EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün 24 ġubat 2009‟da TBMM‟de Kürtçe konuĢma yapması üzerine 26 ġubat
günü Alperen Ocakları üyesi bir grup DTP Genel Merkezi'ne saldırdı. Parti binası önünde pankart açan grup
ile DTP çalıĢanları arasında kısa süreli bir arbede yaĢandı.
24 ġubat günü Ankara‟nın Çankaya Ġlçesi‟nin Sokulu Caddesi‟nde bulunan AKP seçim bürosuna düzenlenen
taĢlı saldırı sonucu, büroda maddî hasar meydana geldi.
24 ġubat günü DTP‟nin Ġzmir‟in Karabağlar ve Aliağa Ġlçelerindeki ve Manisa‟nın Gölmarmara Ġlçesi‟ndeki
seçim büroları ile Gölmarmara Ġlçe binasına kimliği belirsiz kiĢiler tarafından eĢzamanlı düzenlenen saldırılar
sonucu 4 binada da maddî hasar meydana geldi.
24 ġubat günü MHP‟nin Ġstanbul‟un Alibeyköy Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
25 ġubat günü Hatay‟ın Samandağ Ġlçesi‟nde, AKP‟nin 2 seçim bürosu kurĢunlandı.
25 ġubat günü Mersin‟de, DTP‟nin seçim bürosuna taĢlı saldırı düzenlenmesi sonucu büroda maddî hasar
meydana geldi.
25 ġubat günü Konya‟da, AKP‟nin seçim bürosuna düzenlenen taĢlı saldırı sonucu büroda maddî hasar
meydana geldi.
25 ġubat günü Sivas‟ta, Eğitim-Sen ile BTS‟nin Ģubeleri polis tarafından basıldı.
27 ġubat günü DTP‟nin Antalya‟nın Aksu Ġlçesi‟ndeki seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce
düzenlenen saldırıda büronun camları kırıldı.
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 28 ġubat günü Batman‟daki konuĢmasının ardından meydana gelen
olaylarda AKP‟nin seçim bürosu ile Belediye BaĢkanı adayının oteli taĢlı saldırıya uğradı.
28 ġubat günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Kağıthane Ġlçesi‟ndeki seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
28 ġubat günü Ġzmir‟in Karabağlar Ġlçesi‟nde bulunan DTP‟nin seçim bürosuna 2. kez düzenlenen saldırı
sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
28 ġubat günü Yalova‟da DTP‟nin seçim bürosuna saldırı düzenlenmesi sonucu büroda maddî hasar
meydana geldi.
28 ġubat günü Ġstanbul‟un Pendik Ġlçesi Kurtköy Mahallesi‟nde bulunan Birlikte BaĢarabiliriz Platformu‟nun
açtığı seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
1 Mart günü Bitlis‟in Adilcevaz Ġlçesi‟nde DTP Ġlçe binasına kimliği belirsiz kiĢiler tarafından düzenlenen taĢlı
saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
1 Mart günü Gaziantep ġehitkamil Ġlçesi'nde bulunan DTP seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu
büroda maddî hasar meydana geldi.
Bitlis DTP Adilcevaz Ġlçe binasına 2 Mart günü dün akĢam kimliği belirsiz kiĢiler tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilçe binasında maddi hasar meydana geldi.
2 Mart günü Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde bulunan AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle saldırı
düzenlenmesi sonucu büronun camları kırıldı, içerde bulunan eĢyalar hasar gördü.
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2 Mart günü DTP‟nin Mersin‟in Akdeniz Ġlçesi‟nde ve Tarsus Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürolarına düzenlenen
saldırılar sonucu bürolarda maddî hasar meydana geldi.
2 Mart günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Kâğıthane Ġlçesi‟nde seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
2 Mart günü Ġstanbul‟un Pendik Ġlçesi Kurtköy Mahallesi‟nde bulunan Birlikte BaĢarabiliriz Platformu‟nun
seçim bürosuna 2. kez düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
3 Mart günü Ankara‟da, CHP Keçiören Ġlçe BaĢkanlığı‟na kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce silahlı ve taĢlı
saldırı düzenlenmesi sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
3 Mart günü DTP‟nin Bursa'nın Nilüfer Ġlçesi‟nde seçim bürosu ikinci defa saldırıya uğradı. Saldırı sonucu
büroda maddi hasar meydana geldi.
3 Mart günü Düzce‟nin Akçakoca Ġlçesi‟nde kimliği belirlenemeyen kiĢi veya kiĢiler AKP seçim bürosuna taĢlı
saldırı düzenleyerek büronun camlarını kırdı.
Tekirdağ'ın Çorlu Ġlçesi‟nde 4 Mart günü DTP seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu büroda maddi
hasar meydana geldi.
4 Mart günü DTP‟nin Bursa'nın Gemlik Ġlçesi'nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu büroda
maddi hasar meydana geldi.
4 Mart günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Kağıthane Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosunun ateĢe verilmesi sonucu büro
kullanılamaz hale geldi.
4 Mart günü Erzurum‟un Karakoçan Ġlçesi‟nde DTP‟li Belediye BaĢkan Adayı Asiye Kolçak'ın seçim aracı
kimliği belirsiz kiĢiler tarafından tahrip edildi.
6 Mart günü DTP‟nin Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu
büroda maddî hasar meydana geldi.
6 Mart günü Ġstanbul‟un Kağıthane Ġlçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan DTP seçim irtibat bürosu kimliği
belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce ikinci kez kundaklandı. Polisin inceleme sırasında ilgisiz kaldığını belirten DTP Ġlçe
Yöneticisi Zafer Kırık, polisin kendilerine MOBESE kameralarının bozuk dediğini aktararak, 'Polis olayı
normal karĢıladı. 'Kağıthane'de üç tane araba yakıldı. Bu da onun gibi bir Ģeydir' diyerek geçiĢtirdi' diye
konuĢtu” dedi.
7 Mart günü Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bağımsız Sosyalist Belediye BaĢkan adayı Melek AltıntaĢ‟ın
Sultanbeyli Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlene saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
8 Mart günü DTP‟nin Yenimahalle Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırıda büroda bulunan
seçim bayraklarının yakıldı.
8 Mart günü CHP‟nin Silifke Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosunun camları kırıldı.
8 Mart günü AKP‟nin Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟ndeki seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
8 Mart günü AKP‟nin Diyarbakır‟ın Sur Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonucu
büronun camları kırıldı.
9 Mart günü Ġzmir'in Kadifekale Semti'ne bağlı 2. Aziziye Mahallesi‟nin Muhtar adayı Metin Bozyiğit'in seçim
bürosu kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından bombalandı. Saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana
geldi.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bağımsız Sosyalist Belediye BaĢkan adayı ġafak Özdoğan‟ın Buca
Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna 10 Mart günü düzenlenen saldırıda büroda bulunan pankart ve
bayraklarının parçalandı.
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Ġzmir‟in Bayraklı Ġlçesi‟nde bulunan DTP seçim bürosuna 11 Mart günü molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
Isparta‟nın ġarkikaraağaç Ġlçesi'nde MHP‟nin Belediye BaĢkan adayı Ramazan Kabalak‟ın seçim otobüsü, 11
Mart günü kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından kurĢunlandı.
DTP‟nin Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna 12 Mart günü düzenlenen saldırı sonucu
büroda maddi hasar meydana geldi.
DTP'nin KahramanmaraĢ'ın Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan seçim bürosuna 12 Mart günü taĢlı saldırı
düzenlendi.
13 Mart günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Pendik Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırıda büronun
camları kırıldı ve DTP bayrakları indirildi.
13 Mart günü Ġzmit‟te CHP‟nin seçim aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
15 Mart günü Mersin‟de, CHP‟ye ait seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
15 Mart günü AKP‟nin Ankara‟nın Elmadağ Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen saldırıda büronun
camlarının kırıldı.
16 Mart günü Adana‟da, MHP‟nin seçim otobüsüne molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
16 Mart günü AKP‟nin Ġstanbul‟un Bağcılar Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen molotofkokteyli
saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi. Saldırıyı 10 Mart 2009‟da ESP ve SGD üyesi kiĢilerin
gözaltına alınmasını protesto ettiğini açıklayan MLKP
üstlendi.
17 Mart günü CHP‟nin Ġstanbul‟un Sultangazi Ġlçesi Gazi Mahallesi‟nde bulunan seçim bürosuna
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
17 Mart günü Sakarya‟nın Karasu Ġlçesi‟nde bulunan AKP‟ye ait bir seçim aracı kimliği belirsiz kiĢi veya
kiĢiler tarafından kurĢunlandı.
Ġstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ĠsmetpaĢa Caddesi üzerinde bulunan DTP seçim
bürosu 18 Mart günü bir aracın içinden çıkan kiĢilerce kurĢunlandı.
Elazığ'da 19 Mart günü, DTP'nin seçim bürosu kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce kurĢunlandı.
19 Mart günü Ġstanbul‟un Sarıgazi Ġlçesi‟nde bulunan Özgürlükler Derneği‟ne silahlı saldırı düzenlendi.
Ġstanbul Alibeyköy YeĢilpınar'da bulunan MHP Seçim Bürosu'na 20 Mart günü molotof kokteyli saldırıda
bulunuldu. Saldırıyı yasadıĢı MLKP örgütü üstlendi.
Tunceli Belediyesi'nin çalıĢmalarını içeren tanıtım kitapçığında bulunan "Dersim Belediyesi" ibaresi nedeniyle
çıkarılan toplatma kararını gerekçe gösteren Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Mart günü gece yarısı
belediye binasına baskın düzenledi.
23 Mart günü AKP‟nin Düzce‟nin Cumayeri Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosu kimliği belirsiz kiĢiler tarafından
kundaklandı.
DTP‟nin Bursa‟nın Osmangazi Ġlçesi'nde bulunan seçim bürosuna 23 Mart günü molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
24 Mart günü Erzurum‟da, Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz bir
grup tarafından taĢlı saldırıya uğrayan DTP'nin seçim aracının ardından DTP Erzurum Ġl binasına kimliği
belirsiz bir grup tarafından taĢlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda binanın camları ve kapıları kırıldı.
24 Mart günü Adana‟nın YeĢil Oba Mahallesi‟nde dolaĢan DTP seçim aracı saldırıya uğradı.
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DTP‟nin seçim otobüsü 25 Mart günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟nde taĢlı saldırıya uğradı.
25 Mart günü Ankara‟da, kimliği belirsiz bir grup CHP‟nin Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟ndeki bürosuna
saldırdı.
26 Mart günü ġırnak‟da, DTP‟nin seçim konvoyuna Kasrik (Qesrok) Beldesi‟nde taĢ ve sopalarla saldırı
düzenlendi.
27 Mart günü CHP‟nin Ġstanbul‟un Kâğıthane Ġlçesi‟nde bulunan seçim bürosuna molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
Birlikte BaĢaracağız Platformu‟nun Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkan adayı Avukat Aysun
Solakoğlu‟nun seçim bürosu 27 Mart günü kundaklandı.
27 Mart günü Ankara‟da, DTP‟nin seçim aracı aĢırı sağcı bir grubun silahlı saldırısına uğradı.
27 Mart günü Ġstanbul‟da, DTP Esenyurt Ġlçe Örgütü tarafından hazırlanan broĢürler hakkında
Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin aldığı toplatma kararı üzerine DTP‟nin seçim bürosu jandarma
ekipleri tarafından basılarak büroda bulunan broĢürlere el konuldu.
27 Mart günü Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesi‟nde bulunan CHP ilçe binası ile AKP seçim bürosuna
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binalarda maddî hasar meydana geldi.
29 Mart günü ġırnak ili BeytüĢĢebap'ta yerel seçimleri DTP'nin kazanması üzerine AKP Belediye BaĢkan
adayı Kamil DurmuĢ'un korucu akrabaları DTP Ġlçe binasına taĢlı sopalı saldırı düzenledi.
AKP'nin kazandığı Hakkâri merkeze bağlı Durankaya Beldesi belediye binası 30 Mart günü kimliği belirsiz
kiĢilerce ateĢe verildi. Kimsenin bulunmadığı bir esnada ateĢe verilen üç katlı binada büyük çapta maddi
hasar meydana geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, jandarma olayla ilgili soruĢturma
baĢlattı.
Ġstanbul‟un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Ülkü Ocağı 2 Nisan günü bombalandı. Saldırıyı
yasadıĢı MLKP örgütü üstlendi.
Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu'nda bulunan Öğrenci Kültür Merkezi, 3 Nisan günü Türk Gençlik
Birliği üyesi olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradı.
DTP Bursa Ġl Örgütü binası 6 Nisan günü polis ekipleri tarafından “yasak yayın bulunduğu” gerekçesiyle
basıldı.
Adana‟da bulunan TUHAY-DER‟e 7 Nisan günü polis ekipleri tarafından “yasak yayın bulunduğu”
gerekçesiyle baskın düzenlendi. Baskında binada bulunan dokümanlara el konuldu.
8 Nisan günü Kocaeli‟nin Çayırova Ġlçesi‟nde AKP Ġlçe binasına düzenlenen molotofkokteyli saldırı sonucu
binada maddî hasar meydana geldi.
Ġstanbul Kanarya‟da bulunan Dem-Der‟e 9 Nisan günü polis tarafından baskın yapıldı. Baskında dernek
binası darmadağın edildi. Baskın sırasında duvarlarda asılı fotoğrafları yırtan polis, çok sayıda dergi, kitap,
gazete ve derneğe ait bilgisayara el koydu.
11 Nisan günü MHP‟nin Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nde bulunan lokaline ses bombası atılması sonucu lokalde
maddî hasar meydana geldi.
11 Nisan günü Trabzon‟da, Trabzon Haklar Derneği polis tarafından basıldı. Baskında Grup Yorum'un
konserine iliĢkin olarak bildirimi yapılmıĢ ve sokaklara asılmaya baĢlanmıĢ olan afiĢ ve el ilanlarına el
konuldu.
13 Nisan günü Ġzmir‟in Doğançay Mahallesi‟nde bulunan Doğançay YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği‟ne
düzenlenen bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
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Ġstanbul Ümraniye‟de Haziran 2007‟de el bombaları bulunmasıyla baĢlayan Ergenekon soruĢturmasında 13
Nisan günü 12. dalga operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği
(ÇYDD) Genel Merkezi ile Kadıköy, Bakırköy, Pendik, Van, Diyarbakır, Ġzmir, Antalya, Alanya, Mersin,
ġanlıurfa, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Çukurova, Bursa ve Kars Ģubelerine baskın yapıldı. Toplam 17
Ģubedeki aramalarda bilgisayarlar, CD‟ler, burs verilen öğrencilerin isimlerinin bulunduğu listeler, üye
listelerinin de aralarında olduğu belgelere el konuldu. Bu arada hard disklerinin koplayanmadan alınmasına
tepki gösterildi.
Ġstanbul Ümraniye‟de Haziran 2007‟de el bombaları bulunmasıyla baĢlayan Ergenekon soruĢturmasında 13
Nisan günü 12. dalga operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, ÇağdaĢ Eğitim Vakfı (ÇEV) ve 68‟liler
Derneği basıldı.
Ġstanbul Ümraniye‟de Haziran 2007‟de el bombaları bulunmasıyla baĢlayan Ergenekon soruĢturmasında 13
Nisan günü 12. dalga operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, merkezi Ankara‟da bulunan Kanal B‟ye
baskın düzenledi. Kanal B televizyonunun yayını normal programı kapsamında sürerken, televizyonda
arama yapıldığı alt yazıyla izleyicilere duyuruldu. Bina içine alınmayan Kanal B çalıĢanları, arama kararını
alkıĢlarla da protesto etti.
16 Nisan günü Ġstanbul‟un Üsküdar Ġlçesi‟nde DTP Ġlçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binanın
camlarının kırıldı.
17 Nisan günü Ġstanbul Ümraniye Belediyesi‟nin (Ġstanbul) Gençlik ve Kültür Merkezi‟ne bombalı saldırı
düzenlendi. Saldırıyı MLKP üstlendi.
Ġstanbul Ġstiklal Caddesi Büyük Parmak Kapı Sokak'ta bulunan Gençlik Kültür Merkezi'ne (GKM) 17 Nisan
günü baskın düzenlendi. Baskının ardından polis bazı malzemelere el koydu.
DTP Kocaeli Ġl binası 22 Nisan günü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından basıldı. YaklaĢık
2 saat süren arama sonucunda binada bulunan Özgür Halk, Yurtsever Gençlik dergileri ile çok sayıda kitap
ve gazeteye el konuldu.
23 Nisan günü AKP Diyarbakır Ġl binasına düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
AKP Diyarbakır Ġl binasına 23 Nisan günü kimliği belirsiz kiĢiler tarafından taĢlı saldırı düzenlendi. Atılan
taĢlar sonucu binanın bazı camları kırıldı.
Ġhya Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği`nin Elazığ`da bulunan Genel Merkezi 27 Nisan günü polis
tarafından basıldı. Derneğin Malatya`da Ģubesi ile Palu ve Kovancılar ilçelerindeki temsilcilikleri de aynı gün
basıldı.
3 Mayıs günü Ġzmir‟de DTP Buca Ġlçe Örgütü‟nün binasına düzenlenen saldırı sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Samsun'da bulunan Karadeniz Özgürlükler Derneği 12 Mayıs günü polis tarafından basıldı. Baskında Grup
Yorum'un konserine iliĢkin olarak bildirimi yapılmıĢ ve sokaklara asılmaya baĢlanmıĢ olan afiĢ ve el ilanlarına
el konuldu.
DTP Konya Ġl Binası 13 Mayıs günü polis tarafından basıldı.
28 Mayıs günü Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla Ġzmir, Ġstanbul, Manisa, Ankara ve Van‟da KESK
üyelerine yönelik baĢlatılan operasyon kapsamında KESK Genel Merkezi ile Egitim Sen Ġzmir 1 ve 2 No'lu
Ģubeleri polis tarafından basıldı.
Ġstanbul‟da Sarıgazi‟de bulunan Özgürlükler Derneği‟ne 4 Haziran gecesi yapılan silahlı saldırı sonucu
dernek binasında maddî hasar meydana geldi.
DTP Esenler Ġlçe Örgütü, 6 Haziran günü sabah saatlerinde polis tarafından basıldı. Baskında yapılan
aramada YDG-M'ye ait panoya el konuldu.
22 Haziran günü DTP‟nin gençlik örgütlenmesine yönelik gerçekleĢtirilen operasyonda DTP Tunceli Merkez
Ġlçe BaĢkanlığı basıldı.
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Bursa‟nın Gemlik Ġlçesi‟nde bulunan Gemlik Haklar Derneği, 1 Temmuz günü jandarma ekibi tarafından
basılarak dernek binasında arama yapıldı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü TMġ ekipleri, 41'insi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı ve Kültür Sanat
Festivali'nin Tertip Komitesi Üyesi Semra Budak hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 1 Temmuz günü
belediye binasına baskın düzenledi.
DTP Denizli Ġl binası, 4 Temmuz günü kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce kundaklandı.
DTP Siirt Ġl binasına 23 Temmuz günü sivil polisler tarafından baskın düzenlendi.
5 Ağustos günü Adıyaman‟ın Kâhta Ġlçesi‟nde, AKP Ġlçe BaĢkanlığı‟na molotofkokteyli saldırı düzenlenmesi
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
9 Ağustos günü Diyarbakır'ın Lice Ġlçesinde AKP Ġlçe BaĢkanlığı'na kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce
molotofkokteyli atılarak bina kullanılmaz hale getirildi.
11 Ağustos günü DTP Sakarya Ġl binasına ismi öğrenilemeyen bir kiĢi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
KurĢunlar binaya isabet etmediği için, yaralanan olmazken, olay yerine gelen polisler, saldırganı göz altına
aldı.
Ankara‟da bulunan Mamak ĠĢçi Kültür Evi‟ne tarafından 7–8–9 Ağustos 2009‟da düzenlenen Mamak Kültür
ve Sanat Festivali‟nin sona ermesinin ardından 11 Ağustos günü polis ekiplerince baskın düzenlendi. Baskın
sonrası kültür evinde bulunan bilgisayarlara ve arĢive el konuldu.
ġanlıurfa DTP Merkez Ġlçe BaĢkanlığı'na bağlı YeniĢehir Temsilciliği 27 Ağustos gecesi kimliği belirsiz kiĢi
veya kiĢilerin molotofkokteyli saldırısına uğradı. Saldırıda parti binasının camları kırılırken, çıkan yangın
sonucu içerde bulunan eĢyalar da yandı.
Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun (TÜDE) Burdur ġubesi‟ne, 29 Ağustos günü polis tarafından baskın
düzenlendi. Dernek binasında aramalar devam ederken, TÜDEF Genel BaĢkanı Ali Çetin, “Aramalarda afiĢ
gibi Ģeylerde suç unsuru arandı. BaĢbakanını resminin bulunduğu bir afiĢ tutanakla alındı. Biz tüketicinin
haklarını arayan bir derneğiz. Politik bir yapılanma değiliz” dedi.
31 Ağustos günü Bursa‟da ESP bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi.
4 Eylül günü Ankara‟da, DTP Keçiören Ġlçe Örgütü‟nün binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından
düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
7 Eylül günü Ġstanbul'da, Atılım Gazetesi, BEKSAV, ESP ve SGD bürolarına baskın düzenlendi. ESP
bürosuna baskında bilgisayar harddiskleri ile ESP çalıĢanlarının notlarını tuttuğu ajandalar ile bazı kitaplara
el konuldu.
7 Eylül günü Ankara'da, ESP ve SGD büroları polis tarafından basıldı. Baskınlarda bazı afiĢ ve davetiyeler ile
Atılım gazetesinin son sayısına el konuldu.
7 Eylül günü Ġzmir'de, ESP ve SGD büroları polis tarafından basıldı.
7 Eylül günü Malatya‟da, ESP Malatya temsilciliğine yapılan baskında bilgisayar harddiski ile ESP imzalı
Ģapkalara el konuldu.
7 Eylül günü Diyarbakır‟da, ESP bürosu polis tarafından basıldı.
10 Eylül günü ESP Gaziantep Temsilciliği, “büroda yasak yayın olduğu” gerekçesiyle TMġ‟ye bağlı polis
ekipleri tarafından basıldı. Baskında bazı yayınlara el konuldu.
21 Eylül günü ESP‟nin Ġstanbul‟un Ġkitelli Ġlçesi‟nde bulunan bürosuna düzenlenen taĢlı saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
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22 Eylül günü Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟nde bulunan DTP ilçe binası kimliği belirsiz kiĢiler tarafından
kundaklandı. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana gelirken yangın sonrası binaya gelen polis
ekibinin, DTP‟nin ilçe yöneticilerine haber vermeden binada arama yaptığı ve bazı malzemelere el koyduğu
ileri sürüldü.
1 Ekim gecesi Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟ne bağlı Zümrütevler Mahallesi‟nde bulunan AKP Ġrtibat Bürosu‟na
kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin molotofkokteyliyle düzenlediği saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana
geldi.
Ġstanbul‟un AtaĢehir Ġlçesi‟nde bulunan AKP EsatpaĢa Mahallesi Temsilciliği‟ne
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.

6

Ekim

günü

DTP Kocaeli Ġl ve Merkez Ġlçe binasının 12 Ekim günü kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından
kurĢunlanması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Ġstanbul‟da 13 Ekim günü, Tüm Emekliler Sendikası‟nın (Emekli-Sen) 3 Nolu Ġkitelli ġubesi‟ne polis ve zabıta
ekipleri baskın düzenledi. Baskında büronun tabelası söküldü ve kapısı mühürlendi.
23 Ekim günü, DTP Balıkesir il binası kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin taĢlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu
binanın camlarının kırıldı.
25 Ekim günü DTP Konya Ġl binasına düzenlenen saldırı sonucu il binasının bulunduğu iĢ hanının camları
kırıldı.
Denizli‟de 26 Ekim gecesi, DTP‟nin Sarayköy Ġlçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
Ankara‟da 27 Ekim günü, DTP Keçiören Ġlçe binasına kimliği belirsiz kiĢilerce düzenlenen saldırı sonucu
binanın camları kırılırken binada bulunan bayraklar da yakıldı.
28 Ekim günü Ġstanbul'da, DTP BayrampaĢa Ġlçe binasına giren kimliği belirsiz kiĢiler parti makbuzları ve
bilgisayar kasasını aldıktan sonra binada bulunan eĢyaları tahrip etti.
DTP Ġzmir Ġl Örgütü‟ne 3 Kasım günü molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Ġzmir‟de 4 Kasım günü, Doğançay YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği polis ekipleri tarafından basıldı.
8 Kasım günü Ġstanbul‟da, DTP Tuzla Ġlçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Tekirdağ‟ın Marmara Ereğlisi Ġlçesi‟nde 29 Kasım günü, DTP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢiler tarafından
saldırı düzenlendi. Dört kiĢi oldukları belirlenen saldırganlar binaya giremeyince parti tabelasını söktü.
29 Kasım günü Diyarbakır‟da, AKP Kayapınar ilçe binasına ve Toplumsal DayanıĢma ve ġura Derneği
(ġura-Der)‟ne molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.
2 Aralık günü Ġstanbul‟da, TMġ ekipleri DTP‟nin Esenler Ġlçe Örgütü‟ne baskın düzenledi.
2 Aralık günü Ġstanbul‟da, Okmeydanı Demokrasi ve Kültürevi‟ne polis ekipleri “yasadıĢı eylem yapacakları”
iddiasıyla baskın düzenledi. Baskın sırasında dernek kapısının kırıldığı, binanın içine bayıltıcı gaz atıldığı,
gazdan etkilenenlerin ise binanın tuvaletine kapatıldığı ileri sürüldü.
2 Aralık günü Mersin‟de, Mezopotamya Kültürlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği‟ne (MKM-DER) baskın
düzenleyen polis ekipleri dernekte bulunan yayınlara el koydu.
3 Aralık günü Balıkesir‟in Edremit Ġlçesi‟nde, DTP ilçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
4 Aralık günü Ġstanbul‟un Küçükçekmece Ġlçesi‟nde, DTP‟nin ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
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5 Aralık günü ġanlıurfa‟nın Karaköprü Beldesi‟nde, DTP‟nin belde binası kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler
tarafından kundaklandı.
6 Aralık günü Ġzmir‟in Çiğli Ġlçesi‟nde, DTP‟nin ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
ġanlıurfa merkeze bağlı Karaköprü Beldesi'ndeki DTP Karaköprü Belde binası 6 Aralık gecesi kundaklandı.
Zemin kattaki belde binasının camlarını kıran kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler, binaya benzinle ıslatılan ipi
yerleĢtirerek dıĢ tarafa kadar uzatıp tutuĢturdu. Çıkan yangında binada bulunan eĢyalar yandı.
Ağrı‟nın Patnos Ġlçesi‟nde 7 Aralık akĢamı, CHP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu
binada maddî hasar meydana geldi.
7 Aralık akĢamı DTP Gaziantep il binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği molotofkokteyli saldırı
sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
7 Aralık günü Ġstanbul‟da, DĠSK‟e bağlı Nakliyat-ĠĢ Sendikası‟na polis ekipleri baskın düzenledi.
Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde 7 Aralık günü, DTP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin düzenlediği
saldırı sonucu parti binasında bulunan amblemler söküldü ve binanın camları kırıldı.
Kars‟ın Kağızman Ġlçesi‟nde 7 Aralık günü AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin
molotofkokteyliyle düzenlediği saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
7 Aralık gecesi Ankara‟da, DTP Genel Merkezi‟ne Yasin Özay (36) isimli kiĢinin düzenlediği taĢlı saldırı
sonucu binanın camları kırıldı. Saldırgan gözaltına alındı.
7 Aralık günü Hatay‟da, DTP il binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler molotofkokteyliyle saldırı düzenledi.
Ankara‟nın Çankaya Ġlçesi‟nde bulunan DTP il binasına 8 Aralık gecesi molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
sonucu binada yangın çıktı.
9 Aralık günü Ankara‟da, Keçiören DTP Ġlçe BaĢkanlığı binasına ateĢ açıldı. Saldırıda binaya dokuz
kurĢunun isabet ederken, olayla ilgili olarak üçü Güneydoğu‟daki çatıĢmalarda yaralanmıĢ dört kiĢi gözaltına
alındı.
9 Aralık günü Iğdır‟da, polis ekipleri DTP il binasına ve Iğdır Üniversitesi Öğrenci Derneği‟ne baskın
düzenledi. DTP il binasındaki arama sırasında binada bulunan bilgisayar ve bazı dosyalara da el konuldu.
Ġstanbul‟un Ümraniye Ġlçesi‟nde bulunan Özgür YurttaĢlığı GeliĢtirme Derneği‟ne (ÖYDER) polis ekipleri 10
Aralık günü geceyarısı binada kimsenin bulunmadığı bir saatte baskın düzenledi. Derneğin avukatı Asya
Ülker, baskının prosedürlere uygulanmadan yapıldığını ve derneğe ait çeĢitli belgelere el konulduğunu
belirtti.
10 Aralık günü DTP Ġzmir il binasının önünde toplanan aĢırı sağcı bir grup taĢ atarak binanın camların kırdı.
Gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kiĢiyi gözaltına aldı.
12 Aralık günü Muğla‟da, DTP Milas ilçe binasına düzenlenen taĢlı saldırı sonucu parti binasının camları
kırıldı.
12 Aralık günü Mersin‟de, DTP YeniĢehir ilçe binasına cam ĢiĢelerle düzenlenen saldırıda parti binasının
camları kırıldı.
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP Ġzmir il binasına 16 Aralık günü düzenlenen taĢlı saldırı
sonucu binanın camları kırıldı.
23 Aralık günü Siirt‟in Eruh Ġlçesi‟nde AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
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24 Aralık günü, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talimatıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde
düzenlenen operasyon kapsamında ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baskın düzenlendi. ĠHD Genel BaĢkan
Yardımcısı ve Diyarbakır ġube BaĢkanı Muharrem Erbey'in gözaltına alınmasının ardından Ģube binasına
yapılan baskında 7 bilgisayar hardiski ile çok sayıda dosya, cd ve kasete el kondu.

SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK İHLALLER
Mardin ili DTP Nusaybin Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Adnan Ağırman 20 Ocak günü yapdığı açıklamada 29 Mart
yerel seçimleri öncesi seçmen listelerinde açık bir hile yapıldığını iddia ederek Ģu beyanda bulundu; "Beldeye
bin 600 seçmen kaydırıldı. Beldeye kaydırılanların çoğu asker, öğretmen, BotaĢ çalıĢanı bunu yanında
OdabaĢı (Hemzê), Yerköy (Binertka) ve Seyar GirevĢe) köylerinden beldeye seçmen kaydırıldı."
7 ġubat günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Bulat (1986), Batman-Kozluk ilçesi Bekirhan
Beldesi Turgut Özal mahallesinde oturmasına ve “Bekirhan Beldesi Seçmen listeleri askıya çıkarılırken
listelerde isminin bulunmasına rağmen” Jandarmanın tuttuğu asılsız bir tutanağa dayandırılarak seçme ve
seçilme hakkım eliden alındığını iddia etti.
7 ġubat günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Özgür Bulat (1989), “Bekirhan Beldesinde askıya
çıkarılan seçmen listelerinde seçmen olarak isminin yer aldığını, Bekirhan‟da ikamet ettiği halde hiçbir
araĢtırma yapılmadan Jandarmanın tuttuğu asılsız tutanağa dayanılarak ve “Bekirhan‟da ikamet etmediği”
gerekçe gösterilerek seçmen olma hakkının elinden alındığını belirtti.
Batman ili Bekirhan Beldesi'nde oturmalarına rağmen kayıtlardan silinen 44 seçmen, ġubat ayında Batman Ġl
Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
13 ġubat günü ġırnak DTP Merkezi Seçim Komisyonu üyesi Ayfer Ekin‟in evine yapılan baskında DTP‟nin
belediye baĢkan adayları ve belediye meclis üyelerinin yaptığı baĢvurulardan oluĢan klasörlere, seçim
çalıĢmalarının içinde bulunduğu bilgisayarlara ve flash disklere el konuldu.
Van ili ErciĢ Ġlçesi DTP Yöneticisi Ġshak Yılmaz 14 ġubat günü yaptığı açıklamada, DTP'nin afiĢ ve
posterlerinin asılmasına seçim yasası gerekçesiyle izin verilmezken, AKP'li adayın poster ve afiĢlerinin
ilçenin birçok yerine asıldığını iddia etti.
Hakkâri ili Çukurca Ġlçesi'nde 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde Hakkâri'nin Çukurca Ġlçesi'nde DTP'ye
oy vermemeleri için vatandaĢların tehdit edildiği iddia edildi. Çukurca Tugay Komutanı ve AKP'li Belediye
BaĢkanı M. YaĢar Turan'ın seçim için ortak çalıĢma yürüttükleri belirtilirken, Turan'ın her gün vatandaĢları
belediyeye çağırarak, "Biz hükümetiz, size iĢ ve para vereceğiz" vaadinde bulunduğu, bunu kabul etmeyen
vatandaĢların ise Tugay Komutanı tarafından karakola çağırılarak tehdit edildikleri ileri sürüldü.
Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi Tugay Komutanı'nın verdiği özel yazılı izinle merkeze bağlı olmayan Üzümlü,
Çayırlı, Köprü, Çığlı köylerinde görev yapan rütbeli 630 asker YeĢiltepe Mahallesi'nde bulunan ve 28 kiĢi
kapasiteli Çukurca Tugay Komutanlığı'na seçmen olmak için misafir olarak yazıldı.
17 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.A. ve N.G., Diyarbakır ili Kulp ilçesi TaĢköprü
Köyünde ikamet ettiklerini, köyün gerçek seçmen sayısının 70 olmasına rağmen 5 Ocak 2009 tarihinde
askıya çıkan seçmen listesinde köyde oturmayıp seçmen listesinde ismi yer alan 53 seçmen bulunduğunu,
köyde oturmayıp seçmen listesinde yer alan kiĢilerin köy muhtarı Kazım Aydın‟ın akrabaları olduğunu
belirterek hukuki yardım talep etti
DTP Genel Merkezi‟ne ait seçim otobüsüne 17 ġubat günü Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde polis ekipleri tarafından
el konuldu.
4 Mart günü ġanlıurfa‟nın Suruç ilçesinde askeri bir aracın DTP‟nin seçim afiĢlerini sökerek götürdüğü ileri
sürüldü.
Bitlis'in Ahlat Ġlçesi'ne bağlı OvakıĢla Beldesi'nde DTP tarafından seçim bürosu olarak kiralanan belediyeye
ait iĢyeri kamuya ait olduğu gerekçesiyle Mart ayı baĢında Kaymakamlık tarafından kapatılırken, Hakkari'de Ġl
Özel Ġdare binasının içinde AKP'nin seçim bürosu açıldı.
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10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Selahattin Gündüz, Yaylak köyünde ikamet
ettiğini, köyde ikamet etmedikleri halde 81 kiĢinin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler için
köyde seçmen olarak gösterildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
DTP BeytüĢĢebap Ġlçe BaĢkanı Recep Hakseven 11 Mart günü yaptığı açıklamada, Mezra Beldesi Belediye
BaĢkanı Hüsnü Timur'un kardeĢlerinin, DTP'li Belediye BaĢkan Adayı Ayhan UlaĢ, meclis üyesi adayları ve
akrabalarıyla görüĢtükleri ve adaylıktan çekilmeleri için tehdit ettiklerini iddia etti.
Iğdır'ın Aralık Ġlçesi'nde DTP'nin astığı seçim afiĢleri 12 Mart günü MHP'li oldukları belirtilen grup tarafından
indirildi.
Kars Belediyesi 29 Mart yerel seçimleri sırasında ilan ve bayrakların asılması için bütün partilere itfaiye aracı
verirken, DTP'nin Mart ayında yaptığı itfaiye aracı talebi gerekçe gösterilmeden reddedildi.
DTP'ye destek amacıyla Siirt'in Kurtalan Ġlçesi'nde seçim çalıĢması yürüten sanatçı Rojda, tehditler aldığını
iddia etti. 15 Mart günü açıklama yapan Rojda, bir kadının kendisini telefonla arayarak,”'Seçim
çalıĢmalarında neden AKP aleyhine konuĢmalarda bulunuyorsunuz? neden burada DTP'ye çalıĢıyorsunuz?”
dediğini ve “Sen Kurtalan'da böyle yapıyorsun ama Kurtalan'dan nasıl çıkacaksın, kimlerden güç alıyorsun”
diyerek tehdit ettiğini belirtti. Rojda daha sonra savcılığa baĢvurarak, suç duyurusunda bulundu.
17 Mart günü MuĢ'ta, Besra Erol isimli vatandaĢ, yerel seçimler öncesi evleri gezen MuĢ Belediye BaĢkanı
Necmettin Dede'nin destekçilerinin, DTP'ye oy vermemeleri için halkı "DTP'ye oy verirseniz, sizin yeĢil
kartlarınızı iptal ederiz ve Sosyal YardımlaĢma Vakfı'ndan çocuklarınıza verilen paraları keseriz”diyerek
tehdit ettiklerini iddia etti.
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi için DTP çatısından seçimlere giren Birlikte BaĢarabiliriz Platformu ortak
adayı Akın Birdal‟ın 18 Mart günü yüzü aĢkın aktivistiyle birlikte Mecidiyeköy Metrosu'ndan Taksim'e
yapacağı esnaf ve halk ziyareti polis tarafından engellendi. Polis yetkilileri, seçim çalıĢmasının “toplantı,
gösteri, yürüyüĢ kanununa” aykırı olduğunu iddia etti. Birdal'ın kendisinin yürüyüĢü için sorun
çıkarmayacağını söyleyen polis, seçim aktivistlerini ise ablukaya aldı, adayla birlikte yapılması düĢünülen
yürüyüĢe engel oldu.
20 Mart günü Erzurum‟un Karayazı Ġlçesi‟nde DTP‟nin ziyaret ettiği iki köye askerler tarafından baskın
düzenlendiği ve askerlerin köylüleri DTP'ye oy vermemeleri konusunda uyardığı iddia edildi.
Hakkari ili Çukurca Ġlçesi'nde 20. Sınır Tugay Komutanlığı'na bağlı 632 rütbeli askerin köylerde görev
yapmasına rağmen ilçe merkezinde seçmen olarak yazdırıldığını belirten DTP Ġlçe Örgütü 24 Mart günü suç
duyurusunda bulundu.
26 Mart günü Çağlayan Beldesi'nde "konutlara parti afiĢleri astıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 DTP'liye
jandarma tarafından 125'er YTL para cezası verildi.
Van DTP Ġlçe Örgütü ve il genel meclis üyelerinin 27 Mart günü Çatak Ġlçesi'ne bağlı Sugeldi (Sinava)
Köyü'nü ziyareti sonrası Narlı Karakolu'na bağlı askerler tarafından köye baskın düzenlendiği, baskında
köylülerin elindeki DTP bayrak ve bildirilerini yırtan askeri yetkililerin, köylüleri DTP oy vermemeleri yönünde
tehdit ettiği iddia edildi.
29 Mart yerel seçimleri sırasında Diyarbakır'ın Kayapınar Ġlçesi Huzurevleri Ġlköğretim Okulu'nda polisin tüm
sandık görevlilerini dıĢarı çıkarması üzerine Diyarbakır Barosu'ndan görevli avukat polisle tartıĢtı. Bunun
üzerine olay yerine savcı çağırıldı. Olay yerine gelen savcı, avukat ve polisleri dinledikten sonra polisleri
azarlayarak, sandık baĢında durma yetkilerinin olmadığını, sandıklara 100 metreden fazla yaklaĢmamalarını
isteyerek, polisleri dıĢarı çıkardı.
29 Mart yerel seçimleri sırasında ġırnak ili BeytüĢĢebap Ġlçesi'ne bağlı Merza Beldesi'ne DTP'li seçim
sandığı görevlilerinin korucubaĢı Nesim Timur tarafından tartaklanarak beldeye giriĢine izin verilmemesi
nedeniyle DTP BeytüĢĢebap Ġlçe Örgütü Ġlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile baĢvurdu ve beldedeki seçimlerin
iptal edilmesi istedi. Beldeye gönderilen avukatlar ve DTP'lilerden oluĢan heyet korucuların tehditlerine
maruz kalarak beldeye alınmadı. Ayrıca Uludere'ye bağlı ġenoba (Segirk) Beldesi'nde ise 60. Yıl Ġlköğretim
Okulu'nda DTP sandık görevlisi hiçbir gerekçe gösterilmeden içeri alınmazken, seçim sandıklarına giden
seçmenler ise askerler tarafından üst aramasından geçirildi.
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29 Mart yerel seçimleri sırasında Diyarbakır‟da, DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, insan hakları
savunucusu Av. Reyhan Yalçındağ ve DTP Ġl BaĢkanı Ali ġimĢek'in bulunduğu heyet, aldığı duyum üzerine
Atatürk Lisesi'ne gitti. Heyet, okula girdiğinde her sandığın baĢında bir polisin olduğunu tespit etti. Bunun
üzerine okulda bulunan polisler, DĠHA muhabirlerini engelleyerek dıĢarı çıkardı. Ardından Tuğluk ve
beraberindekiler, burada polisle tartıĢtı ve kısa süreli bir gerginlik yaĢandı. Tuğluk, bunun yasal olmadığı ve
sandık baĢkanının derhal tutanak tutmasını istedi. Bunun üzerine sandık baĢkanı, sandıkların baĢındaki tüm
polisleri okulun dıĢına çıkardı, ancak tutanak tutmadı.
29 Mart günü ġanlıurfa ili Siverek Ġlçesi'nde Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Köy Hizmetleri Bakımevi
Müdürlüğü'nde seçmenlerin oy kullanma iĢlemini takip eden DĠHA muhabiri Salih YeĢil, polislerin
denetiminde görüntü almaya çalıĢtığı sırada, Bucak AĢireti üyesi oldukları belirtilen silahlı kiĢilerce
engellendi. Sandık görevlisi olmayan silahlı kiĢiler YeĢil‟i, "Görüntü alman yasak" denilerek dıĢarı çıkardı.
Batman‟da 29 Mart günü yapılan yerel seçimlerde AKP'li olan ve GercüĢ'e bağlı Emir, Kantar ve Yayladüzü
köylerinde ikamet etmeyen kiĢilerin ve ölü olanların oylarının baĢkaları tarafından kullanıldığı iddia edildi. Ġl
genel meclis üyeliği için kullanılan oylarla usulsüzlük yapıldığını kaydeden DTP GercüĢ Belediye BaĢkanı
Esat Üner, DTP, CHP, DP ve SP'li yöneticiler Ġlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.
29 Mart günü Hakkari ili Yüksekova'ya bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'nde müĢahitlik yapmak üzere yola
çıkan DTP'liler Omurlu (Grane) Köyü Karakolu'ndaki askerler tarafından durduruldu. DTP'li müĢahitlerin
beldeye giriĢine askerler tarafından izin verilmezken, Yüksekova Atatürk Ġlköğretim Okulu'nda sandıkların
bulunduğu odaya giren AKP Ġlçe BaĢkanı Ahmet Uçar'ın ise seçmenlere müdahale ederek, açık oy
kullanmaya zorladığı iddia edildi. DTP'li müĢahitlerin de yaka kartı takmasına izin vermeyen Uçar, DTP'lilerin
itirazı üzerine okula polis çağırdı. Polislerin sandık baĢında durmasına tepki gösteren DTP'lilere polislerin
"Ġstediğiniz yere Ģikâyet edin, buradan çıkmıyoruz" diyerek tehdit ettiğinin bildirilmesi üzerine Yüksekova
Belediye BaĢkanı Salih Yıldız ve Hakkâri Barosu avukatlarından Erdal Aydın, Ġlçe Seçim Kurulu'na gitti.
GörüĢmenin ardından polisler ve AKP Ġlçe BaĢkanı Uçar okuldan ayrıldı.
29 Mart yerel seçimlerinde ġanlıurfa'nın Hilvan Ġlçesi'nde Saadet Partisi'ni 200 oyla takip eden DTP'nin 600
oyunun geçersiz sayılması ile Halfeti'de ise 30 oyla kaybeden DTP'nin 10 sandığın sonuçlarının DTP'nin
müĢahitlerine iletilmemesi üzerine, iki ilçe için DTP YSK'ya itirazda bulunacağını belirtti.
29 Mart yerel seçimlerinde ġırnak ili Uludere Ġlçesi'nde oy kullanmak için ilçe merkezindeki okullarda kurulan
sandık baĢına giden seçmenler, Uludere Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından kimlik kontrolü
ve üst aramasından geçirildi. Olaya müdahale eden sandık görevlilerine polisin, "güvenlik için yapıyoruz"
dediği belirtildi.
29 Mart günü Mardin'de, saat 16.00'da oy kullanma iĢleminin bitmesinin ardından merkezdeki bütün
okullarda bulunan sandıkların açılması üzerine polisler sınıflara girdi. Kentte oy sayım iĢlemi polis
kontrolünde yapılırken, sandık baĢlarındaki DTP'li müĢahitlerin de polisler tarafından dıĢarı çıkarıldı.
29 Mart günü Erzurum ili Tekman Ġlçesi'nde AKP'nin 4 oy farkla seçimi kazanması üzerine DTP yöneticileri
karara itiraz etti. DTP Erzurum Ġl BaĢkanı Medeni Aygül, ilçede birçok sandıkta oy kullanımında "evet" mührü
yerine seçmenlerin oy pusulalarına parmak bastığını dile getirerek, parmakla basılan AKP oylarının kabul
edilmesine rağmen, DTP oylarının reddedildiğini iddia etti.
29 Mart yerel seçimlerinde Iğdır merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'nde 1045
No'lu sandıkta mühürsüz oy kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden DTP üyeleri sandıkta mühürsüz oy
kullandığını tespit etti. Yapılan tespitten sonra olay yerine gelen savcılık olayla ilgili soruĢturma baĢlattı.
29 Mart yerel seçimlerinde Siirt ili Kurtalan Ġlçesi'ne bağlı Gürgöze (Eynike) Köyü'nde de muhtarın açık oy
kullandırdığı iddia edildi.
29 Mart yerel seçimlerinde Mardin ili Midyat'ta bağlı Çaldere (Hevdirine) Köyü'nde sabah baĢlayan oy
kullanma iĢlemine korucular ve askerlerin müdahale ettiği ve vatandaĢların DTP'ye oy vermemesi için
askerler ve korucuların açık oy kullandırdığı iddia edildi.
29 Mart yerel günü Mardin ili Derik Ġlçesi'ne bağlı Kovanlı Köyü'nde, AKP'li Ġl Genel Meclis Üyesi Adayı
Humut Suer‟in köydeki sandıkların baĢında bekleyerek, seçmenlerin DTP'ye oy vermemesini istediği öne
sürüldü. Buna tepki gösteren köylülerle AKP'liler çıkan kavgada Suer seçmenlerin oy kullandığı bir sandığı
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kırdı. Jandarmanın müdahale ettiği kavga sona erdikten sonra yeni bir sandık getirilerek yeniden oy kullanma
iĢlemi baĢlatıldı.
29 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan Cizrelioğlu Lisesi'nde
1208 No'lu sandıkta yüz (100) oyun eksik olduğu tespit edilerek tutanak altına alındı.
29 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Kayapınar Ġlçesi Avcısuyu ve Çermik Ġlçesi Yabanardı Köyü'nde AKP
lehine açık oy kullandırıldığı iddia edildi.
29 Mart yerel seçimlerinde Van ili Akköprü Mahallesi'nde belediye meclisi sandığına çift zarf atmak isteyen
MüĢrübe Ece hakkında görevlililerin itirazı üzerine tutanak tutuldu. Tutanaktan sonra Ece'nin kullanmak
istediği iki zarfı açan görevliler her iki zarfın AKP için kullandığı tespit etti. DTP'li görevliler, zarflardan birinin
daha önce hazırlandığını belirterek, iptal edilmesini istedi. DTP'lilerin giriĢimi üzerine oy iptal edilirken, Ece,
hakkında tutulan serbest bırakıldı.
29 Mart yerel seçimlerinde ġanlıurfa ili Ceylanpınar Ġlçesi Cumhuriyet Ġlköğretim okulunda bulunan 1033 nolu
sandıkta, sandık görevlilerinin uyarılarına rağmen defalarca içeri girmek isteyen polisle görevliler arasında
tartıĢma çıktı. Avukatların müdahale etmesinin ardından polis sandık alanından çıktı.
29 Mart yerel seçimlerinde ġırnak merkezde bulunan Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi 1076 No'lu
sandıkta polisler ve özel harekât timleri üniformaları ve silahlarıyla birlikte oy kullandı. Bu durumun yasal
olmadığını söyleyen DTP ġırnak Ġl BaĢkanı Halil Ġrmez'e polisler, "ArkadaĢlarımızın görev kâğıtları var,
görevde oldukları için bu Ģekilde oy kullanacaklar" dedi.
29 Mart yerel seçimlerinde ġanlıurfa ili Siverek Ġlçesinin Uzun Ziyaret Köyü ve Yaygılı (TeĢt) Mezrası'nda
oturan Eyüp Sabri Kosta, Sefer Yol, Eyyüp GümüĢ ve Ġbrahim Kartal, AKP'li Uzun Ziyaret Köyü Muhtarı Hadi
KarataĢ, Hasan Ergin, Veysi Ergin, Halit Karkılıç, Hacı Yıldız, Hadi Yıldız ve Faik KarataĢ kendilerine oy
kullandırtmadığı gerekçesi ile jandarma ve sağlık görevlileri hakkında Siverek Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. Köylülerden Sefer Yol, sabahın erken saatlerinde Yaygılı Mezrası'ndan kalkıp Uzun
Ziyaret Köyü'ne oy kullanmak için gittiklerini ancak sandık görevlilerinin kendilerine "Siz oyunuzu
kullanmıĢsınız" diyerek oy kullanmalarının engellendiğini belirtti. Sefer Yol, kendilerinin oy kullanmadığını,
tüm köylüler yerine Muhtar Hadi KarataĢ'ın oy kullandığını ifade ederek, "Sandık görevlileri ve jandarma
buna ses çıkarmamıĢtır. Kendilerinin jandarmaya bu durumu bildirdiklerini ancak jandarmanın durumu
bildiğini bize 'Yapabileceğimiz bir Ģey yok, sandık görevlilerine söyleyin' dediklerini" ifade etti.
29 Mart yerel seçimleri sırasında Diyarbakır'da, Batıkent'te ikamet eden ve öğretmen olduğu öğrenilen bir
sandık baĢkanının aracında bıraktığı YSK tarafından verilen oy pusulası torbası kimliği belirsiz kiĢi ya da
kiĢilerce aracının camının kırılması suretiyle çalındı. Çuvalda, 300 adet oy pusulası olduğu öğrenilirken,
polislerin olayla ilgili tutanak tuttu.
29 Mart yerel seçimleri sonrası Van'da, okul ve YSK‟da oyların değiĢtirildiği söylemleri üzerine binlerce kiĢi Ġl
Seçim Kurulu'nun bulunduğu Hükümet Konağı'na doğru yürüyüĢe geçti. YSK önünde bir süre oturma eylemi
yapan on binlerce kiĢi daha sonra DTP EĢbaĢkanı Ahmet Türk ile DTP Van Belediye BaĢkan Adayı Bekir
Kaya'nın isteği üzerine eylemlerine son verdi.
DTP MYK Üyesi ġilan Eminoğlu, 29 Mart yerel seçimleri sırasında Bingöl'deki seçimlerin Ģaibeli bir Ģekilde
yapıldığını iddia ederek, merkezde 21 sandığa müdahale edildiğini, 3 sandığın ise sabah saat 04.00'de Ġl
Seçim Kurulu'na ulaĢıldığı gerekçesiyle YSK'ya baĢvurdu.
DTP ġanlıurfa Kriz Masası Koordinatörü Avukat Bekir Benek, 29 Mart yerel seçimleri sonrası Mustafa Vedat
Mutlu Ġlköğretim Okulu'nda oy sayımı sırasında parti temsilcilerinin dıĢarıya çıkartılarak gizliden oy sayımı
yapıldığını iddia etti.
31 Mart günü Mardin'in Evren Mahallesi'nde Ahmet Demir adlı vatandaĢ, Abdulhamit Ġncioğlu Ġlköğretim
Okulu'na ait çöp konteynırında DTP'ye ait bir poĢet yakılmıĢ oy pusulası buldu.
2 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Nesip Çiçek, 29 Mart 2009 tarihinde
yapılan seçimlerde akrabası Ġrfan Çetinkaya Silvan‟ın Gündüz köyünde muhtar adayı olduğunu, diğer adayın
ise köyde korucubaĢı olan Mehmet Özer olduğunu, seçim bittikten yapılan oy sayımında Ġrfan Çetinkaya
Silvan‟ın 103, Mehmet Özer‟in ise 96 oy aldığı ve 15 zarf daha açılmadığı sırada Mehmet Özer‟in
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akrabalarının sınıfa girerek orada bulunanlara saldırdığını, daha sonra sandıkların karakola götürüldüğünü
ve burada Mehmet Özer‟in seçimi kazandığınınun duyurulduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.
8 Nisan günü Siirt Pervari'de, KÖYDES projesinde yer alan Köye Hizmet Götürme Birliği seçimi için Pervari
Kültür Merkezi'nde 3 il genel meclis üyesi ile köy muhtarları tarafından yapılan toplantıya giren Ġlçe
Kaymakamı Nurettin Dayan'ın, "seçimin sonucu istediğimiz gibi olmazsa yardımlar kesilir" diyerek
toplantıdakileri tehdit ettiği iddia edildi. Dayan'ın yapılacak seçimde seçilecek 2 il genel meclisi üyesi
sözcünün arasında DTP'li üyenin yer almasını istemediği belirtildi.
7 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Bora, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerde
Sur ilçesi Dicle Mahallesi Bağıvar köyü muhtarlık seçimlerinde muhtar Adayı Tahir Bağırtan‟ın listesinde
ihtiyar heyeti adayı olarak seçime katıldığını, seçimi muhtar adayı Abdurrahman Kınar adlı kiĢinin
kazandığını, kendisi ve diğer muhtar adayı Ali Ayat‟ın üye olarak seçildiğini, seçim kurulunnu daha sonra
yasal olmayan bir Ģekilde seçim tutanaklarında değiĢiklikler yaparak kendisi ve Ali Ayat‟ın üyeliklerini
düĢürdüğünü iddia ederek hukuki yardım talep etti.
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'ne bağlı DTP Girmeli (Girê Mîra) Beldesi'nde 7 Haziran 2009 tarihinde yapılacak
yerel seçimlere saatler kala DTP'li Belediye BaĢkan Adayı Ömer Altun, Girmeli Jandarma Karakol
komutanlığında daha önce görev yapan bir astsubayın ilçeye gelerek seçim çalıĢması yaptığını, kendisi ve
belde halkına tehdit telefonları geldiğini belirterek, Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulundu.
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR
İşten Çıkarılanlar
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.ġ, Ocak ayı baĢında ĠMKB'ye gönderdiği açıklamada, yurt içi
ve dıĢı sipariĢlerin azalmaya devam etmesi ve üretim hacminde kısa ve orta vadede herhangi bir iyileĢme
olasılığının görülmemesi sebeblerini öne sürerek ve 4857 sayılı Ġs Kanununun 17. Maddesine de dayanarak,
yasadan ve toplu iĢ sözleĢmesinden doğan tüm haklarını da ödeyerek, 5 Ocak 2009 tarihi itibariyle yaklaĢık
425 kiĢinin iĢ akitlerini fesh edeceğini açıkladı.
Hakkâri merkez ve Yüksekova Ġlçesi'nde bin 104 sözleĢmeli ve 757 öğretmen açığına rağmen, 47 sözleĢmeli
öğretmenin iĢine Ocak ayında son verildi, KESK üyesi iki öğretmen ile bir imam ve bir memurun ise görev
yerleri değiĢtirildi. ĠĢine son verilen sözleĢmeli öğretmenlerin yerine ise Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen
kiĢilerin atamasının yapıldığı öne sürüldü. Eğitim Sen Hakkâri ġube BaĢkanı Ġsmail Ata, uygulamayı, yerel
seçimlerin yaklaĢmasıyla birlikte tarikat üyelerinin bütün noktalara yerleĢtirilmeye çalıĢıldığı Ģeklinde
değerlendirdi. Basın açıklamalarının dahi "Sürgün" gerekçesi olduğuna vurgu yapan Ata, özelikle sözleĢmeli
olarak çalıĢan öğretmenlerin hiçbir güvencesinin olmadığını, bir yetkilinin sözüyle iĢlerine son verilebildiğini
belirtti.
3 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Erce, Tekirdağ‟da iĢçi olarak çalıĢırken
16 arkadaĢı ile iĢten çıkarıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Van'da 7 Eylül 2008 tarihinde gözaltına alınarak “çivili iĢkenceye” maruz kalan Ö.A. (16) isimli çocuk çalıĢtığı
iĢten atıldı. Çayevi sahibinin polisler tarafından tehdit edildiği için iĢten atıldığını iddia eden Ö.A, "Hem
manevi hem de maddi olarak mağdur durumdayım" dedi.
ÖzelleĢtirilerek 36 yıl süreyle PSA-Akfen Ortak GiriĢim Grubuna satılan ve Mersin Ġnternational Port (MIP)
adını alan Mersin Limanı‟nın yükleme, boĢaltma ve nakliye iĢlerini yapan AKAN-SEL Nakliyat‟ta çalıĢan 192
iĢçi TÜMTĠS‟de örgütlendikten ve TÜMTĠS‟in 30 Aralık 2008‟de çoğunluk tespiti için baĢvurmasından 6 gün
sonra (Ocak ayı baĢında) iĢten çıkarıldı. ĠĢyeri önünde direniĢ baĢlatan iĢçiler 130 gün boyunca eylem
yürüttü. TÜMTĠS temsilcileri 13 Mayıs günü Limanın ana iĢleticisi olan MIP ve sendikal örgütlülüğü kırma
amacıyla devreye sokulduğu söylenen MPO firması yetkilileriyle görüĢtü. Yapılan görüĢmelerde iĢçilerin
sendikalı olarak iĢe dönme talepleri kabul edildi. Varılan prensip anlaĢmasına göre son atılan gruptaki 70
iĢçinin sendikalı olarak iĢbaĢı yapması, ilk atılan gruptaki 120 iĢçiden 50'sinin de iĢlerine dönmesi konusunda
anlaĢmaya varıldı. Kalan 54 iĢçinin de en kısa sürede iĢe dönmesi konusunda protokol sağlandı.
6 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.D., bir otomotiv Ģirketinde iki yıldır Ģoför olarak
görev yaptığını, 2 ġubat günü Ģube müdürü Ahmet Emre Kasnak‟ın sözlü olarak iĢten çıkarıldığını
söylediğini, 5 ġubat günü ise Ģube müdürünün yazılı savunma istediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
ATV ve Sabah‟ın bağlı olduğu Turkuvaz Medya‟da Türkiye Gazeteciler Sendikası‟nın 13 ġubat‟ta baĢlattığı
grevin beĢinci gününde greve baĢlayan gazetecilerden 10‟u iĢten çıkarıldı. Turkuvaz Medya‟dan yapılan
açıklamada “grevi yalnızca ATV çalıĢanlarının yapabileceği, gazete ve dergi çalıĢanlarının yaptığı grevin
yasadıĢı olduğu” iddia edildi.
Çankaya Belediyesi‟ndeki temizlik ihalesini alan 3 K Temizlik ġirketi, 3 aydır ödenmeyen ücretlerini isteyen
170 iĢçiyi ġubat ayı baĢında iĢten çıkardı.
Pendik Askeri Tersanesinde taĢeron olarak faaliyet gösteren CHT Detay Denizcilik‟te 5 ġubat günü 8, 7
ġubat günü ise 3 Limter-ĠĢ üyesi iĢçi iĢten çıkarıldı.
Batman'ın BeĢiri Ġlçesi'nde 29 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'li belediye baĢkanı, 33 iĢçinin iĢine kadro
fazlalığı gerekçesi ile son verdi. Bunun üzerine 33 iĢçinin iĢlerine dönmek için BeĢiri Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde açtığı davanın duruĢması 23 Haziran günü görüldü. Mahkeme hakimi, 33 iĢçinin iĢlerine geri
dönmesine ve iĢçilere 4 aylık ücret ve sosyal haklarının ödenmesine hükmetti.
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Ġstanbul GaziosmanpaĢa'da bulunan ve LC-Waikiki firmasının taĢeronu olan Meha Tekstil Fabrikası'nda
çalıĢan 117 iĢçi, ekonomik kriz gerekçesiyle Mart ayı baĢında iĢten çıkarıldı.
Diyarbakır ili Lice ilçesinde buluunan Toprak ve Mermer Fabrikası'ndan çalıĢan ve yaklaĢık 1 ay önce izne
gönderilen 100 iĢçinin iĢine Nisan ayında son verildi. 4 Nisan günü fabrika binası önünde toplanan iĢçiler
tazminatlarının verilmesini istedi.
ġırnak ili Uludere Ġlçesi'nde ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu'na yaptıkları baĢvuru üzerine içme suyu projesinin
ihalesini alan Ģirket tarafından iĢe alınan 3 iĢçi, DTP'li oldukları gerekçesiyle ġenoba Jandarma Taktik Tugayı
komutanlarının zorlamasıyla iĢten çıkarıldı.
20 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nusret AğırbaĢ, 09.09.2006 tarihinden beri
çalıĢtığı Biroğullar Yemek firmasından yaklaĢık 4 ay önce “eleman fazlalığı” gerekçesiyle çıkarıldığını,
bununla birlikte iĢten çıkarılmadan 2 gün önce Ģirkete yeni elamanlar alındığını belirterek hukuki yardım talep
etti.
Ġzmir‟in Çiğli Belediyesi'nd çalıĢan 10 iĢçi 29 Mart yerel seçimlerinden 2 gün önce iĢten çıkarıldı.
Ġzmir KarĢıyaka Belediyesi, 29 Mart yerel seçimlerinin ardından 5747 sayılı yasadan kaynaklanan hizmet
daralmasını bahane ederek 600'ü taĢeron 300'ü sendikalı olmak üzere 900'e yakın iĢçiyi iĢten çıkardı.
Ġzmir‟in Çiğli Belediyesi'ne ait Kafesan adlı Ģirkette belediyede sözleĢmeli olarak çalıĢan 25 iĢçi, Mayıs ayı
baĢında kendilerine hiçbir tebligat yapılmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden iĢten çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Fabrikası'nda çalıĢan Metin Domaç,
Ahmet Bıtırık, Sedat Halavurt, Kani Kara isimli öncü iĢçiler, Mayıs ayı sonunda sendikal faaliyet yürüttükleri
için iĢten atıldı. ĠĢçiler, aynı gün üretimi durdurdu, fabrikaya kapandı. ĠĢten atılan iĢçiler 29 Mayıs günü
fabrika önünde basın açıklaması yaptı.
Bursa'da faaliyet gösteren Ermaksan Sac ĠĢleme Makineleri ġirketi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 29
çalıĢanı iĢten çıkarttı. 21 Mayıs günü iĢçiler adına açıklama yapan Bağımsız Metal ĠĢçileri Sendikası (BAMĠS)
Genel Sekreteri Volkan Dursun, fabrika yetkililerinin iĢten çıkarılan bazı iĢçilere kıdem ve ihbar
tazminatlarının yarısını ödemeyi önerdiğini, kabul etmeyenleri ise süresiz izne çıkardığını söyledi.
Ġzmit'in Aslanbey Beldesi'nde bulunan Sanayi Tesisleri Ġmalatı Anonim ġirketi'nde (SANTEK) çalıĢan Çelik-ĠĢ
Sendikası üyesi iĢçiler, 102 günlük maaĢ ve bir ikramiye alacaklarını alamadıkları için iĢ bırakma eylemi
yaparak alacaklarını talep etti. 9 Haziran günü gerçekleĢen iĢ bırakma eylemi sonrası 59 iĢçi iĢveren
tarafından iĢten çıkartıldı. ĠĢten çıkarılan 59 iĢçiden Nurettin Yılmaz, ĠĢ Kanunu'nun 34. maddesini
uyguladıklarını ve bilirkiĢi tespitine rağmen iĢten çıkarıldıklarını belirtti. ĠĢverenin alacakları konusunda
kendilerine herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirten Yılmaz, daha önce kendilerinin sorması üzerine
iĢverenin, 'Milli piyangodan sayısal lotodan para çıkarsa ödeme yaparım' diye dalga geçtiğini ifade etti.
Batman'ın Kozluk Ġlçesi ġelmo Petrol Sahası'nda petrol üretimi gerçekleĢtiren Kanada-PEMĠ ġirketi'ni
devralan Amerikan ġirketi Haziran ayında 88 kiĢiyi iĢten çıkardı.
Mardin ili Midyat Ġlçe Belediyesi'nde 7 yıldan bu yana çalıĢan Orhan Alğan, 29 Mart yerel seçimlerinde DTP'yi
desteklediği için Demokrat Partili (DP) ġeyhmus Nasıroğlu tarafından psikolojik baskı altına alındığını ve
güvenlik görevlisi iken temizlik iĢlerine verildiğini iddia ederek istifa etti.
Tuzla'da bulunan Dersan Tersanesi'ne bağlı olarak taĢeron faaliyet yürüten Pozitif Denizcilik'te çalıĢan
Limiter ĠĢ sendikası üyesi 9 iĢçi Haziran ayı sonunda iĢten çıkarıldı.
Batman ili Kozluk Ġlçesi'ne bağlı Selmo Petrol Sahası'nda petrol üretimi gerçekleĢtiren Kanada-PEMĠ Ģirketi
18 iĢçiyi Haziran ayında iĢten çıkardı ve yerlerine Ankara'dan getirilen kiĢileri iĢe aldı.
Seyhan Belediyesi, 31 Temmuz günü Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıĢan 150 iĢçi ile Temizlik ve
Sinekle Mücadele ĠĢ Kolu'nda çalıĢan bin 50 iĢçiyi gerekçe göstermeden iĢten çıkardı.
Ġhlas Holding'e bağlı olan Ġhlas Haber Ajansı'nda 80 kiĢi, ekonomik kriz gerekçesiyle 1 Ağustos günü iĢten
çıkartıldı.
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Siirt‟te belediyenin temizlik ihalesini üstlenen firma 48 temizlik iĢçisinin iĢine Ağustos ayı baĢında son verdi.
Batman Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda temizlik elemanı olarak çalıĢan 100 geçici iĢçi, Eylül ayı
baĢında, tekrar iĢe alınmadıkları için önce AKP'ye, ardından da Valiliğe yürüdü.
Batman Yunus Emre Ġlköğretim Okulu'nda 2 yıldır hizmetli olarak çalıĢan Andan Adlığ, Ekim ayında gerekçe
gösterilmeden iĢten çıkarıldı.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır ġubesi'nde çalıĢan 9 iĢçi Ekim ayı sonunda iĢten çıkarıldı. 2
Kasım günü Ģube binası önünde açıklama yapan iĢçilerden Fethi YurttaĢ, Diyarbakır, Batman ve
Adıyaman'da görevli 4 arkadaĢlarının iĢten çıkarıldığını, 5 kiĢinin ise keyfi uygulamalardan dolayı istifa etmek
zorunda kaldıklarını belirtti. ĠĢçilerin sendikal haklarını önlemek için on bir aylık sözleĢmenin yapıldığını öne
süren YurttaĢ, hiçbir sosyal yardım yapılmadan asgari ücretle çalıĢtırılan büro görevlilerine yıllarca kadro
verilmediğini ifade etti.
Kasım ayı baĢında ġanlıurfa'da, organize sanayinde bulunan Poltex A.ġ. adlı iplik fabrikasının Yücel Textil
A.ġ.'ye devri sırasında 45 iĢçi iĢten çıkarıldı. ĠĢten çıkarılan iĢçiler, iĢverenin kendilerine kıdem tazminatını
çek olarak alacaklarını ancak ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretlerinin banka yolu ile ödeneceğini söyleyerek
bazı evrakları imzalattığını iddia etti.
KESK ve Kamu-Sen‟in 25 Kasım 2009‟da gerçekleĢtirdiği bir günlük iĢ bırakma eyleminin ardından TCDD
çalıĢanı 16 kiĢi görevden alındı.
ġırnak'ın Cudi ve Gabar Dağında HPG‟ye yönelik sürdürülen operasyonlara gitmek istemeyen 9'u Uzman
ÇavuĢ‟un Kasım ayında TSK'dan iliĢikleri kesildi. “Özlük haklarına yönelik gerekli iyileĢtirmeler yapılmadığı”
gerekçesiyle operasyona çıkmayan ġırnak'ta görevli uzman çavuĢların önce istifa ettiği ancak daha sonra
istifaları geri çekmek istedikleri bunun ise kabul edilmediği öğrenildi.
KESK ve Kamu-Sen‟in 25 Kasım 2009‟da gerçekleĢtirdiği bir günlük iĢ bırakma eyleminin ardından TCDD
çalıĢanı 16 kiĢinin görevlerine iade edilmesi için Ġstanbul‟da HaydarpaĢa Garı‟nda 16 Aralık 2009‟da
baĢlatılan grevin ardından BTS ve TUS üyesi 30 iĢçi daha görevinden uzaklaĢtırıldı. ĠĢten uzaklaĢtırılan 16
iĢçi 20 ve 21 Aralık tarihlerinde göreve iade edildi.
31 Aralık günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Metin KarataĢ (1981), Siirt ili Aydınlar ilçesi Arkurum
Baraj inĢaatında Limak ĠnĢ. ġirketinde iĢçi olarak çalıĢırken hiçbir gerekçe gösterilmeden ve hakları
verilmeden iĢine son verildiğini belirtti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
ĠĢ Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar
Balıkesir'in Kepsut Ġlçesi'ne bağlı Ġsaalan Köyü yakınlarındaki kömür ocağında, galeriyi derinleĢtirmek için
yapılan çalıĢmalar sırasında çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 iĢçiden Nihat TaĢkavuk
hayatını kaybetti. Ramazan Köse, Mehmet Öztürk, Hakkı Yaz, Kerim Yıldırım, Yılmaz Çınar, Bayram Kaya
ve Ramazan Ayaz isimli iĢçiler ise hastanede tedavi altına alındı.
Hatay‟ın Dörtyol ilçesinde 9 Ocak günü, Payas beldesinde bulunan bir demir-çelik tesisinin haddehanesinde
iĢ güvenliği müdürü olarak görev yapan Mühendis Erdal Yüksel (35), iĢçilerin çalıĢtığı yeri kontrol etmek
üzere çıktığı iĢletmenin çatısından, Ģeffaf tabanın kırılması sonucu yaklaĢık 15 metre yükseklikten düĢerek
hayatını kaybetti.
Zonguldak‟ın Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde 12 Ocak günü, kaçak iĢletilen kömür ocağında üretim sırasında
açığa çıkan gazdan zehirlenen Turgut Çakıcı (38) ve Mehmet Ali Çakıcı yaĢamını yitirdi, Talat Çakıcı (36) ve
Muammer Çakmak (34) isimli iĢçiler de hastaneye kaldırıldı.
14 Ocak günü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak üzerinde inĢaat
çatısında boru tamiratı yapan Hüseyin K.(50), iskeleden düĢerek yaĢamını yitirdi.
Balıkesir Tren Garı'nda görevli Tren TeĢkil Memuru Lütfi Aygören, 19 Ocak günü manevra esnasında iki
tampon arasında kalarak yaĢamını yitirdi.
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21 Ocak günü ġırnak'ın Balveren Beldesi yakınlarındaki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte iĢçi
Ahmet Tunç (35) yaĢamını yitirdi.
Bingöl Belediyesi'ne bağlı temizlik firmasında çalıĢan Ömer Tekgezer, 22 Ocak günü Ģehir merkezinden
topladıkları çöpleri çöplüğe boĢaltma sırasında ayağı kayarak çöp aracının sıkıĢtırma bölümüne düĢtü.
Tekgezer, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi.
Aydın'ın KöĢk ilçesindeki bir gübre fabrikasında 5 ġubat günü henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama
oldu. Olay sırasında gece vardiyasında çalıĢan iĢçi YaĢar Alper (33), patlama nedeniyle öldü.
Tuzla Tersaneler Bölgesi‟ndeki DentaĢ Tersanesi‟nde taĢeron iĢçi olarak çalıĢan Selim Sevgili (30), 8 ġubat
günü çalıĢtığı geminin ambar kapakları arasına sıkıĢarak yaĢamını yitirdi.
Mersin Limanı'nda 8 ġubat günü, Akan-Sel isimli taĢeron firma operatör Yasin Kaya'yı kendi iĢi olmamasına
karĢın limanda Pazar gecesi mal indirme iĢinde çalıĢtırdı. Gerekli önlemler alınmadan konteynere çıkarılan
Kaya, üzerine devrilen metal borular arasında can verdi.
Zonguldak‟ta 9 ġubat günü, TTK Karadon Müessesi'ne bağlı Gelik ĠĢletme Müdürlüğü'ne ait maden ocağında
gaz patlaması sonucu göçük meydana geldi. Yerin 260 metre altında meydana gelen göçük sonucu Adem
Altıparmak ile Murat Katırcı isimli iĢçiler yaĢamını yitirdi, SavaĢ Satıcı ile Bayram GümüĢtaĢ isimli iĢçiler de
yaralandı.
Antalya-Ankara kara yolunun Çubukbeli mevkisinde 11 ġubat günü, Dağıstan Kum ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi
ġirketi'ne ait kum ve çakıl ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte 2 iĢçi göçük
altında kaldı.
Ġstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‟nda 1 Mart günü, yapımı devam eden dıĢ hatlar terminalinin inĢası
sırasında havalimanının çatı katında çalıĢan 2 iĢçi tavanın çökmesi sonucu beton zemine çakıldı. Üzerine
çok sayıda demir çatı malzemesi düĢen ismi açıklanmayan bir iĢçi olay yerinde öldü. Diğer iĢçi ise ağır
yaralandı.
Kocaeli‟nin BaĢiskele ilçesi Yeniköy beldesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi'nde 5 Mart günü, Türkerler
Gemi Sanayi Aġ'de çalıĢan taĢeron firma elemanlarından ġinasi Bozkurt (34), vinçle taĢınan sac levhanın
halatlardan kurtulup üzerine düĢmesi sonucu yaĢamını yitirdi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 8 Mart günü, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Karanfil
Caddesi'nde Nusrettin S.'ye ait inĢatta çalıĢan inĢaat iĢçisi Fahrettin K. (41), elektrik akımına kapılarak
hayatını kaybetti.
Adana‟da 10 Mart günü, tarım iĢçilerini taĢıyan minibüsün kamyonla çarpıĢması sonucu her iki minibüsün
sürücüleri ile birlikte çoğu kadın 19 tarım iĢçisi yaralandı.
7 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Muzaffer BektaĢ, kardeĢi Seyfettin BektaĢ‟ın
Kastamonu‟ya TOKĠ inĢaatında çalıĢmaya gittiğini, 5 gün önce bir arkadaĢının arayıp kardeĢinin inĢaatın 5.
katından düĢtüğünü ve Ģu anda hastanede olduğunu söylediğini, kardeĢinin Ģu anda Dicle üniversitesi Tıp
Fakültesinde yatmakta olduğunu, kardeĢini sigortasız çalıĢtırılan inĢaat firması ve taĢeron firmanın tedavi
masraflarını karĢılamadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
Ġzmir'in Aliağa ilçesinde 12 Mart günü, bir taĢeron firmada çalıĢan ve Ġzmir Demir Çelik Ġskelesi'ne yük
indirmeye gelen Malta bandıralı "Aeolos" isimli gemiye hasar tutanağı hazırlamak amacıyla giren iĢçilerden
Mustafa Sıva (23) ambardaki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetti, Gürhan Çam isimli iĢçi de gazdan
etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Soma Ġlçesi'ndeki Eynez Mevkii'nde yer alan Ġmbat Madencilik'e ait kömür ocağında 24 Mart günü
meydana gelen göçükte, Ali Altük (42) isimli iĢçi hayatını kaybetti, Alaaddin Ermek (39) isimli iĢçi yaralandı.
Ġmbat Madencilik Genel Müdürü Gökalp Büyükyıldız, göçüğün kendilerinin herhangi bir ihmalinden değil,
iĢçilerin tedbirsiz davranıĢından kaynaklandığını ileri sürdü, "Uzun süredir madenimizde bu tür üzücü bir
kaza yaĢanmamıĢtı. Son derece üzgünüz. Ailelere gerekli her türlü yardımı yapacağız" dedi.
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27 Mart günü Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Sori mevkisinde bulunan Yunusdere Krom Tüneli'nin 3 bininci
metresinde gece göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Abdullah Türker ve Mustafa Aksöz isimli iĢçiler
hayatını kaybetti.
2 Nisan günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Pamuklu köyü Güzze mevkisinde bulunan bir kömür ocağında
meydana gelen göçükte Ġbrahim Çevik (32) isimli iĢçi öldü, Ramazan Çakır ve Ali Yiğit isimli iĢçiler yaralandı.
9 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet TektaĢ, 2002-2005 yıllarında Ġstanbul
Bağcılar ilçesi Star Rod kot taĢlamada çalıĢtığını ve bu nedenle Silikosis hastası olduğunu, avukatlar
aracılığıyla dava açtıklarını ancak davanın çok ağır devam ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Zonguldak merkeze bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir ait maden ocağında 15 nisan gecesi tavan çökmesi
sonucu göçük yaĢandı. Göçük altında kalan Mehmet Pazarlı isimli iĢçi hayatını kaybetti, Gökhan Topuzoğlu
(18) isimli iĢçi ise 5,5 saat sonra kurtarılabildi.
23 Nisan günü Aydın'ın Nazilli Ġlçesi Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde belediye tarafından yaptırılan
kanal çalıĢması sırasında göçük altında kalan Ġsmail Türküm hayatını kaybetti.
Ġstanbul Kağıthane'de 27 Nisan günü, bir otomotiv Ģirketine ait plaza inĢaatının 3. katında bir bölüm çöktü.
Kazada Sadi Güler (40), Mehmet Güler (25), Mustafa Yalçın (40), Mehmet YaĢar isimli iĢçiler çeĢitli
yerlerinden yaralandı.
Adana'da 8 Mayıs günü, YeĢilyurt Mahallesi'nde bir binanın inĢaatında kalıp ustası olarak çalıĢan Cuma
Emen (24) adlı inĢaat iĢçisi, çalıĢtığı inĢaatın 7. katından düĢerek yaĢamını yitirdi.
ġırnak'ta kömür ocağında çalıĢan Vezir Demir adlı iĢçi, 10 Mayıs günü madene inerken bindiği asansörün
halatının kopması sonucu 15 metre yükseklikten düĢerek öldü.
12 Mayıs günü Diyarbakır ili Hani Ġlçesi'nde, Diyanet Vakfı Camii YaĢatma Derneği tarafından 2007 yılında
yapımına baĢlanılan "Seyid Bedrettin Camii" inĢaatının çökmesi sonucu Halis Yıldız, Fırat Ġnci, Sedat koç ve
Mahmut Çağlı isimli iĢçiler yaralandı. Yaralanan iĢçilerin sigortasız çalıĢtırıldıkları ortaya çıktı.
ġanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 Mayıs günü, tarım iĢçilerini taĢıyan kamyonetin Hilvan-Siverek
Karayolu'nun 28'nci kilometresinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kiĢi öldü, kamyonetin
kasasında bulunan çoğunluğu kadın 27 kiĢi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 30 Mayıs günü, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan briket fabrikasında
çalıĢan çocuk iĢçi Faruk Sönmez (13), pres makinesine ait bir cihazın baĢına çarpması sonucu yaĢamını
yitirdi.
1 Haziran günü Antakya'nın Reyhanlı ilçesine bağlı Karamürsel Köyü tarlaya kadın iĢçileri götüren traktör
römorku devrildi. Kazada 5'i ağır 44 kadın iĢçi yaralandı.
3 Haziran günü Ġstanbul‟un Bakırköy ilçesi Ġstanbul Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında tüpgazdan
kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kiĢi yaralandı.
4 Haziran günü Bursa'nın YeniĢehir ilçesi Kozdere köyünde, tarladan dönen iĢçileri taĢıyan minibüsün
devrilmesi sonucu 20 kiĢi yaralandı.
9 Haziran günü Ġstanbul Tuzla Tersaneler bölgesinde, Çelik Tekne Tersanesi'nde yapım aĢamasında olan bir
gemi boyanırken, ambar bölümünde gaz sıkıĢması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Hüseyin Ġbir
ve Süleyman Kırgül adlı iĢçiler yaĢamını yitirdi, Sait Ahmet isimli iĢçi de yaralandı. Limter - ĠĢ olayda
tersanenin ihmalinin olduğunu belirtirken Tuzla Savcılığı da ölümlerle ilgili soruĢturma baĢlattı. SoruĢturma
kapsamında Çelik Tekne Tersanesi‟nde iĢ güvenliği mühendisi olarak çalıĢan Mehmet B. ve Hayati K. ile
taĢeron firmanın yetkilisi Bahri G, „taksirle iki kiĢinin ölümüne, bir kiĢinin yaralanmasına sebebiyet vermek‟ten
tutuklandı. Yargının hızlı davranmasını olumlu karĢılayan meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluĢları ise
“patron”lar yerine yetkileri olmayan mühendislerin tutuklanmasını yanlıĢ buldu.
23 Haziran günü Mersin‟in Silifke Ġlçesi'ne bağlı Sökür köyü yakınlarında, çilek tarlasında çalıĢan iĢçileri
taĢıyan kamyonet devrildi, 3'ü ağır 37 iĢçi yaralandı.
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6 Temmuz günü Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ĠsmetpaĢa Mahallesi'nde çalıĢtıkları inĢaatta iskelenin devrilmesi
sonucu Mehmet Tunç isimli iĢçi yaĢamını yitirdi, Ramazan Sarı isimli iĢçi yaralandı.
8 Temmuz günü Tuzla Tersaneler Bölgesi‟ndeki Çelik Trans Tersanesi‟ndeki bir geminin yakıt tankında
kaynak çalıĢması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Bayram Küçük isimli iĢçi yaĢamını yitirirken,
4 iĢçi de yaralandı.
11 Temmuz günü Mardin‟in Midyat ilçesinde, inĢaattan düĢen iĢçi Emin AdmıĢ (17), hayatını kaybetti.
ġanlıurfa'da 14 Temmuz günü, YeniĢehir Mahallesi Ġstiklal Caddesi'nde üzerinde bulunan 5 katlı bir binayı
boyayan iĢçileri taĢıyan inĢaat asansörü halatlarının kopması sonucu düĢtü. Kazada Hayati Kılıç (37) isimli
iĢçi hayatını kaybetti, Muhammet Badıllı isimli iĢçi ağır yaralandı.
16 Temmuz günü Düzce'nin KaynaĢlı Ġlçesi'nde bulunan Sarsılmaz Silah Fabrikası'nda meydana gelen
patlamada Eren Ayyıldız (24) isimli iĢçi öldü, Nurzat Özen, ġener Cömert ve Abdurrahman Erdem isimli
iĢçiler de yaralandı.
Adıyaman‟ının AltınĢehir Mahallesi'nde kooperatif inĢaatında çalıĢan Yusuf Sönmez (39) adlı iĢçi, 5 Ağustos
günü inĢaatın 4. kattan düĢerek hayatını kaybetti.
14 Ağustos günü Ġstanbul Tuzla‟da, Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tuzla Gemi Endüstrisi'ne bağlı Güven
Raspa Boya Ģirketinde çalıĢan Ġrfan Uçkun (35) isimli iĢçi elle kumanda edilen vincin sepeti içerisinde
bulunan iana mekanizmanın elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapılarak yaĢamını yitirdi.
Sakarya Hendek‟teki Büyük CoĢkunlar Havai FiĢek Fabrikası‟nda 17 Ağustos günü ramazan topu imal edilen
bölümde meydana gelen patlamada Mehmet Arıcı adlı iĢçi öldü, 28 iĢçi yaralandı.
26 Ağustos günü, Sakarya'nın Karasu Ġlçesi'ne bağlı Darıçayarı Beldesi'nde Diyarbakır'dan fındık toplamak
üzere ilçeye gelen fındık iĢçilerini taĢıyan bir traktörün devrilmesi sonucu 11 iĢçi yaralandı.
28 Ağustos günü Ġstanbul'un Zeytinburnu Ġlçesi'nde, Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak'ta plastik conta
üreten atölyede meydana gelen patlamada Hayrullah Kerem ve Osman Onur isimli iĢçiler yaralandı.
Slikozis hastası Ġbrahim Güloğlu (30), Ağustos ayı sonunda tedavi Gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
AraĢtırma Hastanesi‟nde hayatını kaybetti. Güloğlu‟nun (30) cenazesi 20 gün sonra ailesi tarafından 2 bin
YTL‟lik hastane masrafları karĢılığında taahhütname imzalanarak teslim alındı.
2 Eylül günü, Mersin'in merkeze bağlı Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerindeki Babil Tower'in inĢaatının birinci
katında iĢçi Ġsmail Tekin (24) ile taĢeron firmanın sahibi olduğu belirtilen Fehmi Koç (37) yaĢamını yitirdi.
DĠSK'e bağlı Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım ĠĢçileri Sendikası'ndan (Limter-ĠĢ) tarafından 30 Eylül
günü yapılan açıklamada, Desan Tersanesi'nde çalıĢtığı gemide 22 Eylül günü yüksekten ambara düĢen
Halil DaĢ‟ın (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
9 Ekim günü Diyarbakır‟ın Hani Ġlçesi‟nde, özel bir mermer ocağında iĢçi olarak çalıĢan Hüseyin G. (25),
kestiği mermerin üzerine düĢmesi sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 15 Ekim günü, bir alıĢveriĢ merkezinin inĢaatında çalıĢan 50 iĢçi akĢam
yemeğinde yedikleri pideden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
17 Ekim günü Antalya‟da, Antalya Serbest Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait asfalt depolama tankında
Ankara merkezli Aydın isimli taĢeron bir firmanın yalıtım faaliyeti yaptığı sırada meydana gelen yangın ve
patlamada Hikmet Kasırga, Murat Çeven, Harun Çeven ve ÖkkeĢ Tuncer yaralandı.
23 Ekim günü Hakkâri‟den 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Dağı altındaki bir taĢ ocağında meydana
gelen göçükte, iĢ makinesi operatörü Sedat TaĢ (19) ile yardımcısı Serdar Ölmez (19) kayaların altında
kalarak yaralandı.
31 Ekim günü ġanlıurfa'da, inĢaat halindeki çok katlı bir binada kurulan iskelenin çökmesi sonucu 4 iĢçi
yaralandı.
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Ġstanbul Mahmutbey‟de dört yıl çalıĢtığı iki kumlama atölyesinden silikozis hastalığına yakalanan Hacı Önal
(24), 8 Kasım günü kaldırıldığı Erzurum AraĢtırma Hastanesi‟nde öldü. Bingöl‟ün TaĢlıçay Köyünde ikamet
eden Önal, TaĢlıçay‟da silikozise nedeniyle ölen üçüncü, Karlıova beldesinin yedinci, bütün Türkiye‟nin
44‟üncü ismi oldu.
8 Kasım günü Van'da, Valilik binası yanında bulunan bir inĢaatta beton dökme aracının yan yatması sonucu
meydana gelen göçülte, inĢaatın altında kalan 7 iĢçi çeĢitli yerlerinden yaralandı.
10 Aralık günü KahramanmaraĢ‟ta, inĢaat halindeki GümüĢtepe Konakları'na malzeme taĢıyan ġahin Can
(35) isimli hamal asansör boĢluğuna düĢerek yaĢamını yitirdi.
Bursa‟nın MustafakemalpaĢa ilçesine bağlı Bükköy Madencilik ve Turizm A.ġ.‟ye ait kömür ocağında 10
Aralık akĢamı grizu patlaması sonucu kazada 19 iĢçi yaĢamını yitirdi. YaĢamını yitiren iĢçilerin isimleri Ģöyle:
“Ali Kazan, Ġzzet KuĢoğlu, Murat Aydın, ġenol Kurt, Emir Ali Turhan, Murat Hanay, Mehmet Banbal, Seyit Ali
Akduman, Mehmet KuĢoğlu, Yusuf Karaca, Erol Boran, Yonis Arıçiçek, Ramazan BaĢtepe, Ertuğrul Demiray,
Yahya Arabozan, Erol Ġkiz, Muammer AktaĢ, Ahmet Çetin ve Mehmet Çetin.
29 Aralık günü ġanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir demir doğrama atölyesinde iĢçi olarak çalıĢan Abdullah
AktaĢ (17) isimli çocuk iĢçi sağ elini demir kestiği makineye kaptırdı. Kaza sırasında sağ elinin 4 parmağı
kopan gencin baĢparmağı da kopma noktasına geldi.
29 Aralık günü Ġstanbul'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, tadilat çalıĢması yürütülen bir binada
akĢam saatlerinde meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan iĢçilerden Muhittin Anduç yaĢamını
yitirdi, Emin Anduç yaralandı.

Davalar
Ölümcül silikozis hastalığına neden olan kot kumlamacılıkla ilgili Sağlık Bakanlığı‟nın bu sektörü
yasaklamasından sonra Yılmaz Kartal ve Mehmet ġah Yalçın isimli iki silikozis hastasının Ģikâyeti üzerine iki
iĢveren hakkında, „dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet‟ten dava açıldı. Savcılık ayrıca, sekiz
silikozislinin Ģikâyeti üzerine kaçak atölyeleri denetlemekle yükümlü belediye personeline „görevi kötüye
kullanmak‟tan dava açtı. Ġki iĢveren Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi‟nde, belediye personeliyse Bakırköy 4.
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanacak.

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar
ATV-Sabah ÇalıĢanlarının Sorunlarına ĠliĢkin Soru Önergesi
DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ, grevde bulunan ATV-Sabah çalıĢanlarının
sorunlarına iliĢkin Haziran ayında soru önergesi verdi. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, basın çalıĢanlarının 13 ġubat 2009
tarihinden itibaren grevde oldukları hatırlatılarak, “Bu süre zarfında greve destek veren iĢçilerin iĢ
akitleri tek taraflı olarak feshedilmiĢ, iĢçilerin sendikadan ve grevden uzak durmaları için iĢverence
baskı yapılmıĢ, ĠĢ Mahkemesinin kararına rağmen sendika ile toplu sözleĢme görüĢmelerine iĢveren
yanaĢmamıĢtır” denildi.
DemirtaĢ yanıtlanması istemiyle Ģu soruları sordu:
•
ATV-Sabah çalıĢanlarına yönelik hukuk dıĢı baskılara karĢılık Bakanlığınızın herhangi bir
incelemesi var mıdır?
•
Grevdeki basın emekçilerinin ve grevde olmayan diğer çalıĢanların toplu iĢ sözleĢmesi
taleplerini karĢılamayan iĢverene karĢı bakanlığınızın herhangi bir soruĢturma açma düĢüncesi var
mıdır?
•
Sendika yönetiminin bakanlığınızdan randevu taleplerine cevap vermeme nedeni nedir?
•
Ne zaman randevu vermeyi düĢünüyorsunuz?
•
ĠĢveren, adı geçen iĢyerinde çalıĢanlar ile ne zaman toplu sözleĢme yapacaktır?
•
ATV-Sabah grubunun da dahil olduğu Çalık Grubu'nun baĢında Sn. BaĢbakan'ın damadının,
Turkuvaz Ģirketinin yönetiminde de damadının kardeĢinin bulunuyor olması sizin tutumunuzu
değiĢtirmekte midir?

27 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Özgür BektaĢoğlu, 1998 yılında devlet memuru
olarak göreve baĢladığını, yaĢadığı çeĢitli atama ve sürgünlerin ardından Erzincan Valiliği emrine atandığını
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belirtti. BektaĢoğlu, burada görev yaptığı sırada hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin TCK‟nın
250. maddesinden açtığı dava gerekçe gösterilerek, 12.11.2007 tarihinde görevden uzaklaĢtırıldığını ve
aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen göreve iade edilmediğini ifade ederek, “Bugüne kadar sendikal
faaliyetlerimden kaynaklı sayısız defa ceza almıĢ, sürgün edilmiĢ, saldırıya maruz kalmıĢ ve tehdit edilmiĢ bir
sendikacıyım. Bu durum bağlı olduğum sendika ve ĠHD Bingöl ġubesi kayıtlarında da mevcuttur. Açığa
alındıktan sonra BES Genel Merkezi‟ne yazdığım dilekçede, maaĢımın eksik ödenmesi, tedavi yolluğu
ödemelerinin geciktirilmesi, tüm memurlara yapılan zamların Ģahsıma yansıtılmaması ve yol harcırahlarımın
ödememesi vb. birçok konuda sendikanın müdahil olmasını talep ettim. Ayrıca açığa alınmamdan kaynaklı
olarak maaĢımdan yapılan 1/3 oranındaki kesintinin geri ödenmek kaydıyla sendika tarafından
karĢılanmasını da talep ettim. Bu taleplerle ilgili hiçbir giriĢimde bulunulmadığı gibi, tarafıma hiçbir cevap da
verilmedi. Hakkımda verilen beraat kararı sonrasında da bu tutum değiĢmemiĢ, valiliğin göreve baĢlatmama
keyfiyeti karĢısında BES MYK‟sı yine sessiz kalmıĢtır. Bugüne kadar BES Genel Merkezi‟ne konu ile ilgili
olarak 7-8 dilekçe yazmıĢ olmama rağmen hiçbir cevap verilmemiĢtir. Son olarak 9-11 Eylül 20089 tarihleri
arasında yapılan BES Merkez Temsilciler Kurulu toplantısında durumumu dile getirerek, sendikanın neden
sahip çıkmadığını sordum. BES Genel BaĢkanı Osman Biçer‟in tüm MTK delegasyonu önünde bana vermiĢ
olduğu cevap aynen Ģöyledir; “Seni anlıyoruz, haklısın. Biz bir Ģey yapmamıĢ değiliz. Erzincan Valisini aradık
ve görüĢtük. Vali bize, „Eğer Özgür‟ü sahiplenirseniz, buradaki tüm üyeleriniz tehlikeye girer‟ deyince biz de
bir Ģey yapamadık.” AnlaĢılacağı üzere BES MYK‟sı buradaki misyonunu ve bir arama ve hak alma örgütü
olduğunu unutmuĢtur. BES, MYK‟sı kendi siyasetini benimsemeyenleri tecrit etmektedir. Keza kimliğini
savunan bir Kürt olmam ayrımcılığa uğramamın nedenlerinin baĢındadır. Bu hem ayırımcılık, hem de
ırkçılıktır. BES‟in Ģahsıma karĢı uyguladığı bu ayrımcı politikayla ilgili olarak gerekli giriĢimlerde bulunmanızı
talep ederim.”

Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar
Eğitim Sen Bitlis ġube BaĢkanı Kemal Gültekin hakkında, BaĢbakan Erdoğan'ın “AKP diyen edepsizdir”
sözlerinden sonra yaptığı açıklamalarda “AKP” dediği için, Ġl TeftiĢ Kurulu tarafından soruĢturma baĢlatıldı.
Gültekin, açıklamaların sendika baĢkanı sıfatıyla yapılmıĢ olmasına rağmen sadece öğretmen kimliği dikkate
alınarak açıldığına iĢaret etti.

Sürgün Edilenler
Eğitim Sen Batman ġube BaĢkanı Selim Aratemur 21 Nisan günü yaptığı açıklamada, Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün bünyesinde çalıĢan 9 kiĢinin merkezdeki okullara kendi istekleri dıĢında keyfi bir tutumla
sürgün edildiğini ve yine Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıĢan 27 memurun yerlerinin değiĢtirildiğini belirtti.
KESK'e bağlı BES Diyarbakır ġubesi BaĢkanı Mehmet Sabri Gül, Haziran ayında Yozgat'a “sürgün” edildi.
Mersin'in merkez Akdeniz Ġlçesi 3 Ocak Ġlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim Sen Mersin ġubesi
Üyesi Selma Kılıçman, yurt çapında KESK tarafından baĢlatılan “Parasız eğitim, eğitime yeterli bütçe,
okuluma yeterli ödenek istiyorum” imza kampanyasına katıldığı için “Usulsüz bildiri dağıttığı” gerekçesiyle
ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaduvar Mahallesi Suphi Öner Ġlk Öğretim Okulu'na sürgün edildi.
Tarım Orkam-Sen Genel BaĢkanı Yücel Gül 29 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalıĢan Hasan Doğan'ın Toç Bir-Sen'den istifa ederek kendi
sendikalarına üye olması sonrasında GümüĢhane'ye sürgün edildiğini belirtti.
ġırnak‟ın Cizre ilçesi Anadolu Lisesi Okulu öğrencilerinin kravatlarında yer alan Atatürk armasının PKK lideri
Abdullah Öcalan‟a benzediği yönünde iddialar üzerine hakkında soruĢturma açılan okul müdürü M.H.O, Ekim
ayındagörevinden alınarak, baĢka bir okula Ġngilizce öğretmeni olarak atandı.
Elazığ‟ın Karakoçan Ġlçe Nüfus Müdürü Mehmet Türk, Aralık ayında Elazığ'ın Ağın Ġlçe Nüfus Müdürlüğü'ne
isteği dıĢında tayin edildi. Ġstemi dıĢında yapılan tayini "sürgün" olarak değerlendiren ilçe sakinleri tayinin
iptali için imza kampanyası düzenlerken, kampanya katılımcıları adına ĠHD Elazığ ġubesi'ne baĢvuran Musa
Alagöz, Mehmet Türk'ün 29 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi askeri ve polis yetkililerinin mükerrer oy
kullanımı için nüfus müdürlüğüne getirdiği toplu listelerin kayıtlara geçmesini kabul etmediğini ve
engellediğini, DTP'li seçmenlerin yoğun olduğu mahallelerdeki bir kısım oyun iptal edilmesi talebini
reddettiğini öne sürdü.

Çalışma Koşulları
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Batman'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) çıkarılan 81 geçici iĢçi, 20 Ocak günü AKP
Batman Ġl Binası'nı iĢgal ederek haklarını istedi. ĠĢçiler, sorunları çözülmediği tekdirde akĢam saatlerinde
AKP Ġl Binası önünde çadır kurarak eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
30 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet G., 2008 Mayısından beri Erdem Plastik
isimli Ģirkette çalıĢtığını, ilk üç ay sigortasız çalıĢtıktan sonra sigortalı olduğunu, Muf operatörü olarak
sağlıksız bir ortamda ve her türlü riske açık bir alanda çalıĢtığını, ayrıca yaklaĢık 5 aydır maaĢ alamadığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
BaĢbakanlık‟ta kaçak çalıĢtırılan iĢçiler Radikal gazetesinin konuyu haber yaptığının duyulması üzerine
sigorta yapılmaya baĢlandı. Ancak iki yıl önce yine BaĢbakanlık çatısı altında „kaçak iĢçi çalıĢtırdığı‟ için
Radikal‟de haber olan çay ocakları ile ilgili bugüne kadar cezai bir iĢlem yapılmadığı ve sigortasız iĢçi
çalıĢtırmaya devam edildiği de ortaya çıktı. Radikal Gazetesi‟nde, 30 Mayıs 2007‟de yayımlanan,
„BaĢbakanlık kaçak iĢçi çalıĢtırıyor‟ baĢlıklı haberde BaĢbakanlık Merkez Bina‟daki çay ocağında asgari
ücretle sigortasız çaycı çalıĢtırıldığı haberleĢtirilmiĢti. 31 Mayıs 2007 tarihli haberde ise sigortasız çalıĢtırılan
çaycı Ümit Orbay‟ın, Radikal‟de haber olmasının hemen ardından „eleman fazlalığı‟ gerekçesiyle iĢten
çıkarıldığı duyuruldu. Aradan geçen iki yılda “Kayıt dıĢı emeğe tevessül edenlerle seçim sonrasında çok
ciddi kavgaları olacağını” söyleyen BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟la aynı çatı altındaki çay ocağındaki
durumu araĢtıran Radikal‟in iki yıl önceki haberlerle ilgili ne yapıldığının sorulması üzerine BaĢbakanlık
Merkez Binası bodrum katı ile Devlet Bakanlıkları ikinci katta bulunan çay ocaklarının iĢletilmesinin, Ankara
Deftarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafındn ihale yoluyla kiraya verildiğini hatırlatan BaĢbakanlık Ģu ifadeleri
kullandı: “BaĢbakanlık Mensupları YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı‟nın ihale kapsamında iĢletmesi olan
söz konusu çay ocaklarında 2007 yılında çalıĢtırılan iĢçilerin BaĢbakanlık‟la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
BaĢbakanlığın çay ocakları üzerindeki denetimi ise kılık kıyafet, güvenlik, fiyat belirlenmesi ile kalite
kontrolden ibarettir.” Haberlerin ardından söz konusu dönemde çay ocağını iĢleten BaĢbakanlık Mensupları
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı‟na (BAġVAK) herhangi bir para cezası kesilmediği de öğrenildi. Çay
ocağını ihaleye veren Milli Emlak Müdürlüğü, sigortasız olarak iĢçi çalıĢtırılmasının „sorumluluk alanları
dıĢında olduğunu‟ söylerken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)?ise „konu ile ilgili olarak kendilerine Ģikâyet
gelmediğini ve herhangi bir iĢlem yapılmadığını‟ belirtti.
Sağlık Bakanlığı kot taĢlama iĢinde kum kullanılmasını 2009 Nisan ayında yasakladı. Bakanlıktan yapılan
açıklamada kot taĢlama iĢleminde kullanılan „kum‟a bağlı olarak silikosuz hastalığına yakalananma riski
olanların en yakın sağlık kuruluĢuna giderek teĢhis ve tedavi olmalarını istendi. Sağlık Bakanlığı‟nın yasağı
40 kot kumlama iĢçisinin iĢi nedeniyle öldüğünün tespit edilmesinden ve kampanyaların ardından geldi. Kot
Kumlama ĠĢçileri DayanıĢma Komitesi adına yapılan açıklamada “Bu iki yıllık mücadelemizde en somut
kazanımdır, Ama yeterli değildir. Sağlık Bakanlığı görevini yaptı, sıra ÇalıĢma Bakanlığı‟nda” denildi. Komite
yapılması gerekenleri sıraladı: Kaçak iĢyerleri en kısa sürede kapatmalı. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, kayıt dıĢı çalıĢmıĢ ve mağdur olmuĢ binlerce iĢçinin sosyal güvenlik haklarını geriye dönük
sağlamalı. Mağdur iĢçiler yargı harçlarından muaf tutulmalı. ÇalıĢma Bakanlığı bu konuda sorumluluğu olan
kamu görevlileri hakkında adli soruĢturmalara izin vermeli.
Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi BaĢhekimi Dr. Sedat Turgay‟ın 2007 yılında intiharından
sorumlu olduğu iddia edilen Sağlık Bakanlığı müfettiĢi Mutlu Güner‟in, “manevi saldırı ve iĢkence” (mobbing)
suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yargılanmasına karar verildi. BaĢhekim Sedat Turgay‟ın intiharının
ardından Bolu Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı müfettiĢi Mutlu Güner hakkında suç duyurusunda bulunmuĢ,
ancak bakanlık, Güner hakkında soruĢturma açılmasına yer olmadığına karar vermiĢti. 6 Nisan 2009
tarihindeki duruĢmada bilirkiĢi raporu davanın seyrini değiĢtirdi. Prof. Dr. Mustafa Sercan‟ın hazırladığı
raporda, Dr. Sedat Turgay‟ın, müfettiĢ Güner tarafından manevi iĢkenceye maruz bırakıldığı belirtildi. Bolu
Asliye Ceza Mahkemesi, müfettiĢ Güner‟in ‟ĠĢyerinde manevi saldırı ve iĢkenc suçuyla Bolu Ağır Ceza
Mahkemesi‟nde yargılanmasına karar verdi. Güner, üç yılla 12 yıl arasında hapis cezası istemiyle
yargılanacak.
Mardin'in Midyat Ġlçe Belediyesi'nde 7 yıldan bu yana iĢçi olarak çalıĢan Orhan Alğan adlı kiĢi, 29 Mart yerel
seçimlerinde DTP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ı karĢılamaya gittiği için DP'li Belediye BaĢkanı ġeyhmus
Nasıroğlu tarafından önce görev yerinin değiĢtirilerek temizlik iĢlerine verildiğini ve ardından da
Nasıroğlu'nun psikolojik baskılarına dayanamayarak istifa ettiğini iddia etti.
1 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hasan Ağan, Mardin Boru Sanayi Kireç-Ġplik Tuğla
ve Pamuk fabrikasında toplam 19 yıl iĢçi olarak çalıĢtığını, bu süre içerisinde sadece 10 yıl sigorta primlerim
yatırıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.
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3 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġslamhan Bayhan Ģu beyanlarda bulundu:
“ĠHD‟nin tüzük ve programında yer alan „Engelli hakları‟na iliĢkin bilgiler ıĢığında ekte sunmuĢ olduğum
Mardin Ġl Özel Ġdaresi‟nin 3 defa aynı kez aynı Ģekilde resmi gazetede yayınlanarak özürlü sanat tarihçisi
talebi bulunmaktadır. Yasayı uygulamak için çeĢitli Ģartlar öne sürürek engellilerin istihdamını zorlaĢtırdığı
gibi yasayı da uygulamadığı görülmektedir. Yukarıdaki açıklama açıkça engelli haklarının ihlal edildiğini
belirtmektedir. Bu konuda derneğinizden giriĢimde bulunmasını talep ediyorum.”

Yeşil Kart İhlalleri
Elazığ ili Karakoçan Ġlçesi'nde ikamet eden Fatma Etdöver Ocak ayında yaptığı açıklamada, eski eĢinin
"yasadıĢı örgüte yardım" ettiği iddiası üzerine kendisi ve üç çocuğunun yeĢil kartlarının iptal edildiğini ve
YeĢil Kart Bürosu yetkililerinin kendisine "Hangi partiye gidiyorsan, onlar sana kart versin" dediğini iddia etti.
18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Remziye Yardımcı, Bergama
Cezaevi‟nde tutuklu bulunduğunu, ailesinin son derence yoksul ve mağdur olmasına rahman yeĢil kartlarının
iptal edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Çaçan Erbey, Hazro ilçesi Bahçe
mahallesinde ikamet ettiğini, ilçede yeĢil kart sahipleri olan yoksul insanların Emniyetin tuttuğu tutanaklarda
yüksek gelir sahibi olarak yanlıĢ ve eksik düzenlendiğini, bu kiĢilerin durumunun muhtardan sorulmadığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
Ağustos ayında ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Zeki Akan, yaklaĢık 3 yıldır eĢi ve oğlu ile yeĢil kart
hizmetinden yararlandığını, adres değiĢikliği nedeniyle yeniletilmesi için 1 ay önce tekrar baĢvuru yaptığını
ancak “geliri olduğu” gerekçesiyle reddedildiğini, kendisinin belirtildiği gibi geliri olmadığını belirtti.
15 Eylül günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Aykaç, mevcut yeĢil kartının iptal edildiğini, tüm
baĢvurularına rağmen yeniletilmediğini, hiçbir sağlık güvencelerinin olmadığını belirterek hukuki yardım talep
etti.
22 Ekim günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Kayar, eĢi ve çocuğu ile 2 yıl boyunca yeĢil kart
hizmetlerinden yararlandığını, 2009 Mart ayından itibaren hiçbir gerekçe gösterilmeden kartının iptal
edildiğini belirtti.
28 Aralık günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mustafa Kaplan, 3 yıldan beri yeĢil kart baĢvurusunda
bulunduğunu, her defasında hiçbir gerekçe sunulmadan sözlü olarak ret edildiğini belirtti.

EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR
Kültürel Haklara İlişkin İhlaller
2 Ocak günü ĠHD ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Velat Öztekin, kimliğinde “Velat” olarak geçen
isminin gerçekte “Welat” olduğunu, ailesinin nüfus kaydını yaptırırken adının “Welat” olarak yazılması
gerektiğini belirtmiĢse de nüfus memurunun “Velat” olarak nüfusa kaydettiğini belirterek adının “Welat” olarak
düzeltilmesi için hukuki yardım talep etti.
19 Ocak günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuran Behcet Gönül, 17.01.2009 tarihinde doğan çocuğunu nüfusa
kaydettirmek için Batman Merkez Nüfus Müdürlüğü‟ne baĢvurduğunu ve oğlunun adının "ALIBAWER" olarak
yazılıp kaydedilmesini talep ettiğini, görevlinin "Türkçede olmayan bir harf yani W ile iĢlem yapamam"demsi
üzerine “yazın ve hakkımda suç duyurusunda bulunun” dediğini, buna rağmen talebinin yerine getirilmediğini
ve oğlunun “ALĠBAVER” olarak nüfusa kaydettirildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Ocak ayında Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'nde okul iradesi ve polis baskılarını protesto etmek amacıyla
öğrenciler tarafından yapılan basın açıklaması metnini okuyan Metin Gezer isimli öğrenci "devamsızlık"
gerekçesiyle, okuldan atıldı. Devamsızlık sorunu olmadığını belirten Gezer, "Onların açıklarını dile getirdiğim
için okuldan atıldım” dedi.
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Diyarbakır ili Ergani Ġlçe Müdürlüğü, Ocak ayında mahalli sanatçılara, düğün, niĢan ve eğlencelerde,
"Oramar", "Herne PêĢ", "RojbaĢ gerilla" vb. Ģarkıları söylemeyeceklerine dair tutanak imzalatırdı. Sanatçılara
tutanak imzalattırmakla yetinmeyen Ergani Emniyet Müdürlüğü, 18 müzik grubu üyesini emniyette çağırdı.
Mahalli müzik gruplarının üyeleri ile görüĢen polisler, gruptan herhangi birinin belirtilen Ģarkıları söylemesi
durumunda kiĢinin ihbar edilmesini istedi.
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Belediyesi'nin 3 parka verdiği “Nayıf Umaz, Faik Kevci ve Mustafa Suman” isimleri
Kaymakamlık tarafından "edep ve görgü kurullarına" uymadığı gerekçesiyle Ocak ayında reddedildi.
ġırnak Ġdil Belediyesi'nin Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka 8 Ocak 2009 tarihinde yapılan
belediye meclis toplantısında "Parke AĢitiye" isminin verilmesi kararı verildi. Ancak, Güçlükonak Kaymakamı
ve Ġdil Kaymakam Vekili Ahmet Arık “parkın isminin Türkçe olmadığı” gerekçesiyle meclis kararını reddetti.
Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan üç parka verilen RoĢna, ġilan ve Rojda isimlerinin Kayapınar Ġlçe
Kaymakamlığı tarafından kabul edilmemesinin ardından, Kayapınar Belediyesi tarafından Diyarbakır 2. Ġdare
Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması ve Kayapınar Kaymakamlığı'nın aldığı bu kararın bozulması için
açılan dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı. Diyarbakır 2 idare Mahkemesi, Kayapınar Belediyesi'nin
yürütmenin durdurulması ve iĢlemin iptali için yaptığı baĢvuruda, 'idari iĢlemlerin uygulanması halinde telafisi
güç ve imkansız zararların doğması ve idari iĢlemin açıkça hukuka aykırı olması Ģartlarının birlikte
gerçekleĢmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verileceği'ne dikkat çekerek
yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Mahkeme bundan sonraki adımda ise, iĢlemin iptal edilip,
edilmeyeceği yönünde karara varacak.
Batman Belediye Meclisi'nin önceki dönem Ahmet Necdet Sezer Bulvarı isminin Zilan Bulvarı olarak
değiĢtirilmesi kararını değerlendiren Batman Valiliği, kararı Mayıs ayında ikinci kez belediyeye iade etti.
Batman Valisi Recep Kızılcık, gerekçe olarak 15 Ağustos 1998 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan
numaralama yönetmeliğinin 5. maddesini gösterdi. Yönetmeliğin 5. maddesi Ģöyle: 'Sokak, cadde, bulvar,
meydan ve benzeri yerlere; Anayasanın temel ilkelerine, meri mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka
aykırı, toplumda ayrımcılığa yol açabilecek nitelikte, yabancı dil kurallarına göre teĢkil edilmiĢ kelime ve
ifadelerden oluĢan veya çirkin müstehcen ve gülünç adlar konulamaz.'
Ağrı'nın Patnos Belediyesi‟nin, encümen kararıyla iki parka verdiği, “Orhan Doğan” ve “Özgürlük” isimleri
kaymakamlıkça yasaklandı. Patnos Belediye BaĢkanı Yusuf Yılmaz, ilçenin doğusunda ve batısında bulunan
Osmanlı ve Selçuklu parklarının yapılan anketler sonucunda, “Orhan Doğan” ile “Özgürlük” olarak
değiĢtirilmesine karar verdiklerini, belediye encümeninin oy birliğiyle böyle bir değiĢikliğe gittiklerini belirtti.
Patnos Belediye Meclis Encümeni'nin almıĢ olduğu bu karara karĢı çıkan Kaymakam Tuncay Dursun
tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “Bu yönde bir kararın oy birliği ile alınması makamım nezninde hiç
bir anlam ifade etmemektedir. Hukuka aykırı olarak alınan park isimlerinin değiĢtirilmesi kararının onanması
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesi gereğince tarafımdan reddedilmiĢtir” denildi.
Türk Patent Enstitüsü (TPE), içinde Kürtçe kelimeler geçen sekiz marka baĢvurusunun tamamını reddetti.
TPE‟ye ilk baĢvuru 10 Eylül 2002‟de Zend Bilim Kültür Eğitim Basın Yayın Film ve Reklamcılık Ticaret
Limited ġirketi tarafından “Estituya Kurde Stenbol 1992” (Kürt Enstitüsü Ġstanbul 1992) markasının tescili için
yapıldı. 19 Mart 2003‟te verilen ret kararına gerekçe olarak baĢvurudaki eksikliklerin zamanında
tamamlanmaması gösterildi. 2003 yılında ayrıca „Colakurda‟, 2004 yılında çeĢitli yiyecek ve içecek
ürünlerinde kullanmak için „KÛRDA‟, 2005‟te „Cola Kurdi nu‟, 2006‟da „Cola Kurdion‟, 2007‟de Cola Kurda,
2009‟da „Kurdcell‟ markasını almak için yapılan baĢvurularda TPE tarafından aynı gerekçeyle yani evrak
eksik olduğu için reddedildi. 2009‟da „KEÇKA KURDA‟ (Kürt Kızı) markası için yapılan baĢvuruda eksik evrak
tespit edildi, noksanlar giderilirse iĢlemlerine devam edileceği” belirtildi.
Ġsmini Jinda RugeĢ olarak değiĢtirmek isteyen Kudret Kaçak adlı kiĢinin 24 ġubat 2009 tarihinde Van 2.
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı baĢvuru Mahkeme tarafından kabul edilirken, Cumhuriyet BaĢsavcılığı
talebin usule ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Mahkeme kararını bu gerekçelerle temyize taĢıyarak
Yargıtay Hukuk Dairesi'nde görüĢülmesini isteyen savcılık, gerekçesinde ise Kudret Kaçak'a sadece yakın
arkadaĢlarının Jinda olarak hitap ettiğini, RugeĢ olarak hitap edildiğinin ise ispatlanamadığını öne sürdü.
3 Ağustos günü Almanya‟dan ailesiyle Türkiye‟ye giriĢ yapmak isteyen Ciwan Kaya (6) “adında Türkçe
olmayan karakter bulunduğu” gerekçesiyle Türkiye‟ye sokulmayarak aynı uçakla Almanya‟ya geri gönderildi.
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Van Belediye Meclisi BirleĢmiĢ Milletler Kadınların ve Kız Çocukların Ġnsan Haklarının Korunması ve
GeliĢtirilmesi Ortak Programı kapsamında hazırlanan "Van Yerel EĢitlik Eylem Planı" kapsamında Ağustos
ayında gerçekleĢtirilecek eğitim seminerlerinin anadilde yapılması teklifi Van Valiliği tarafından reddedildi.
Kayapınar Belediyesi Meclisi, belediye tarafından hizmete açılacak olan Gençlik ve Kültür Merkezi'ne Kürt
Ģairi Cigerxwîn (Kanayan yürek) adının verilmesine iliĢkin 4 ġubat 2009 tarihinde karar ile ilçe genelinde
yapımı tamamlanan 5 parka "Rojbîn (Güngören)" , "Ronî (Aydınlık)", "Sosin (Zambak)", "RoĢan (Bayram)" ve
"Bêzar (Bezgin)" adlarının verilmesi kararları Kayapınar Kaymakamlığı tarafından, "Genel ahlaka aykırı,
ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabileceği" iddiasıyla kabul edilmedi. Kaymakamlık tarafından Ġl Mahalli Ġdare
Müdürlüğü ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi amaçlı gönderilen yazıda, "Mahkeme sürecinin bitimine kadar
söz konusu park ve tesislere verilen isimlerle ilgili tabelaların indirilmesi, aksi taktirde ilgili yerlere suç
duyurusu yapılacağı" belirtildi.
Eylül ayında, Güroymak Belediyesi‟nin ilçede bulunan Belediye Parkının Ehmedê Xanî Parkı olarak,
Kasaplar ÇarĢısı'nın Musa Anter Caddesi, Ġbrahan Caddesi'nin ise Vedat Aydın caddesi olarak
değiĢtirilmesini kararları Kaymakamlık tarafından, Ehmedê Xanî isminde (X) harfinin Kürtçe karakterlerde
olmadığı, Vedat Adın ile Musa Anter isimleri ise siyasi görüĢe mensup olduğu gerekçeleri ile redededildi.
Eylül ayında, Tunceli Ġl Nüfus Müdürlüğü, 2 aylık Hawar Kendal'ın adını 'W' harfi yasaklı olduğu gerekçesiyle
kabul etmedi.
24 Eylül 2009‟da Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢamını yitiren Kürt siyasetçi
Orhan Doğan anısına Cizre Belediyesi tarafından yapılmak istenen kabartma heykelin yerinden
kaldırılmasına karar verdi.
19 Ekim günü, Mahmur ve Kandil'den gelen 34 kiĢlik barıĢ grubu üyeleri içinde yer alan Hêlan, Hêvî, Bêwar
ve Rojda isimli 3 çocuğun Habur Sınır Kapısı'nda isimleri kabul edilmeyip değiĢtirilerek ülkeye alındı. Türkçe
karĢılığı "yurtsuz" olan henüz bir yaĢını doldurmamıĢ olan Bêwar'ın ismi, BM ve Federal Kürdistan Bölgesi
kayıtlarına girdi ancak Habur Sınır Kapısı'nda yetkililerin verdiği ve resmi kimlik çıkarılana kadar bu özelliği
taĢıyacak olan "Pasaportsuz geçiĢ belgesi"nde ne Türkçe ne de Kürtçe anlam ifade etmeyen "Bever" oldu.
Hêlan ismi Helen, Hêvî ise Hevi oldu.
Kasım ayında ġanlıurfa'da, bir kız çocuğa Nüfus Müdürlüğü'nde "Helin Kürdistan" ismi verilmesi üzerine
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı soruĢturma baĢlattı. Açılan soruĢturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nın
söz konusu nüfus cüzdanını veren Ġl Nüfus Müdürlüğü yetkilileri ve görevlilerinin ifadelerini aldı. Ardından
Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Helin Kürdistan'ın babası Ahmet AtıĢ'ı Ģüpheli, anne Dilek AtıĢ'ı ise tanık
olarak ifade vermeye çağırıldı. ġanlıurfa Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte giden Helin Kürdistan'ın babası
Ahmet AtıĢ, ifadenin ardından "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklama talebiyle ġanlıurfa Asliye Ceza
Mahkemesi'ne sevk edildi. AtıĢ savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarlayarak, beraatını istedi. AtıĢ'ın avukatı
Muzaffer Demir ise müvekkilinin kızına bu isimi vermesinin "örgüt propagandası" olarak
değerlendirilemeyeceğini kaydederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti AtıĢ'ı serbest bırakarak, tutuksuz
yargılanmasına karar verdi.
Bismil Belediyesi, Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi'ne Kasım ayında belediye meclis kararıyla verilen
Nujîn (Yeni YaĢam) ismi Bismil Kaymakamlığı tarafından, Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğin 24.
maddesi olan "Yabancı dil kurallarına göre teĢkil edilmiĢ kelime ve bölücülüğe yol açacak nitelikte olduğu"
ifadesi gerekçe gösterilerek reddedildi.
Kasım ayında Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde, yaklaĢık 2 yıldır döner dükkanı iĢleten ġerif Alkan, dükkanına
verdiği "Roj Döner" ismi nedeniyle polislerin baskısına maruz kaldığını iddia etti. Polislerin her defasında
kendisine "Roj" ismi nedeniyle, “Bu isim nerden geliyor? Sen kimin reklâmını yapıyorsun? BaĢka isim
bulamadın mı?” gibi sorular yönelttiğini belirten Alkan, "Aldığım arabamın üzerine de dükkanımın adını
yazdırdım. Ancak geçen hafta ilçe merkezinde aracımı durdurarak üzerindeki 'Roj Döner' ismini sildiler. "
dedi.
Van'ın Çaldıran Ġlçesinde Kasım ayında, Nüfus Müdürlüğü 3.5 aylık bir bebeğe Stî' ismi verilmesini
"Türkçede iki sessiz harf yan yana gelmez" gerekçesiyle kabul etmedi. Stî ismini yazmayan nüfus
memurunun Zehra Figen Öztürk Alkan olan adında da sessiz harflerin yan yana kullanılması dikkat çekti.
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Hakkari ili Yüksekova'da okul iradesi ve polisin öğrenciler üzerindeki baskıları kınamak amacıyla 26 Aralık
2008 tarihinde yüzlerce öğrencinin katıldığı yürüyüĢten sonra hazırlanan basın metnini okuyan Yüksekova
Lisesi 2. sınıf öğrencisi Metin Gezer, "devamsızlık yaptığı" gerekçesiyle Ocak ayı baĢında okuldan atıldı.
Daha önce gözaltına alındığını belirten Gezer, gözaltında kaldığı zamanda izinli sayılmasına rağmen,
açıklamada okul müdürünün isimi geçtiği için okuldan atıldığını belirtti.
Hakkari ili ġemdinli Sabri Özel Lisesi 3. sınıfta okuyan Erkan Özkuyuncu, Sami Kaya, Fatih Eroğuz, Medeni
Zerender, Sami Elmas ve M. Tahir Özer isimli öğrenciler, okul yönetimi tarafından davranıĢları ve okul
disiplinine uymadıkları gerekçesiyle Nisan ayında okuldan atıldı. Demokratik eylemlere katıldıkları
gerekçesiyle okuldan atıldıklarını ifade eden öğrenciler okuldan atılma nedenlerinin okula yeni atanan M.S.
isimli öğretmen olduğunu belirterek Savcılığa baĢvurdu.
29 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Zahir Yıldız, 14 Temmuz 2008 tarihinde
gözaltına alındığını ve 22 Nisan 2009 tarihinde tahliye edildiğini, Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu,
cezaevinde kaldığı süre içerisinde idareye birçok defa baĢvurmasına rağmen “teknik eksiklik, araçların
olmayıĢı” gibi gerekçelerle okuldaki sınavlarına girmesinin sağlanmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.
22 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Akan AtaĢ, Adıyaman Kredi Yurtlar
Kurumu‟na ait yurda 2008 Eylül ayında kayıt yaptırdığını, Nisan ayında bir gün sabah 05:00‟te dıĢarı çıkma
izni olmalarına rağmen sabah 03:00‟te yemek yemek için 8 arkadaĢ yurttan ayrıldıklarını, ertesi gün Yurt
Müdürü‟nün haklarında tutanak tuttuğunu, diğer 7 kiĢiye kınama cezası verilirken, kendisine süresiz olarak
yurttan çıkarılma cezası verildiğini, bu cezaya süresi içinde itirazda bulunduğunu belirterek hukuki yardım
talep etti.
Siirt'te Selami Değer Lisesi son sınıf öğrencileri Firaz Karahan ile Ġsmail Ablak "Türkiye Cumhuriyeti'nin
devleti ve milletiyle bölünmezliği ilkesine aykırı eylemlere katılmak" iddiasıyla sevk edildikleri disiplin
kurulunca "Örgün eğitim dıĢına çıkarma" cezası verilerek Ekim ayı baĢında okuldan atıldı.
Ekim ayı baĢında Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde, Ergani Lisesi'nde öğretmen açığı, tadilat ve tamirat iĢlemleri
nedeniyle öğrenciler 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında ders baĢı yapamadı.
Diyarbakır‟ın Çınar Ġlçesi Yuacık Köyü‟nde 6 yaĢındaki oğlu Enes ana sınıfına baĢlayan Elif Sadır (30),
okullar açıldıktan bir hafta sonra okul yönetiminin kayıt ve aidat parası olarak 20 TL isteğini “param yok”
deyince de “Paran yoksa okulun halılarını yıkarsın, ya da çocuğun okula giremez” dediklerini öne sürdü. Elif
Sadır, öğrenciler tarafından evine getirilen halıları yıkarken damdan düĢüp belini kırdığını ve iki hafta yoğun
bakımda kalıp ciddi bir ameliyat geçirdiğini belirtti.
Kasım ayında Van'ın Çicekli Beldesi'nde, beldenin 5 kilometre uzağındaki Bakımlı Ġlköğretim Okulu'na giden
300'e yakın öğrenci, okul servis ihalesinin Milli Eğitim müfettiĢleri tarafından iptal edilmesi nedeniyle, okula
gidemiyor. Öğrencilerin bir bölümü okula gitmezken, kalanlar ise yaklaĢık bir saat yürüdükten sonra okula
ulaĢabiliyor.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Kasım ayında, Kozluk Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihaleyi yüksek kırımla
baĢka bir firmaya vermesi üzerine minibüs sürücüleri öğrencileri taĢımayı bıraktı. 6 köy ve mezrada yaklaĢık
200 öğrenci birlikte 7 ila 10 kilometre arasındaki yolu yürüyerek Bekirhan Ġlköğretim Okulu'na gitmek zorunda
kalıyorlar.

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği öğrencisi Erhan Aslan ve Matematik Bölümü öğrencisi
Zelal Günay isimli öğrenciler hakkında “yasadıĢı örgüte üye olmak” iddiasıyla Rektörlük tarafından ġubat
ayında soruĢturma açıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde derslere Ģapkayla girdikleri gerekçesiyle rektörlük tarafından 16
öğrenci hakkında ġubay ayında soruĢturma baĢlatıldı.
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 16 Mart Halepçe Katliamı'nın yıldönümünde basın açıklaması yapan 63
öğrenci hakkında disiplin soruĢturması baĢlattı. Prof. Dr. Bilge Erdiller baĢkanlığında kurulan soruĢturma
komisyonu Halepçe Katliamı'nın yıldönümünden “Sözde 16 Mart Halepçe Katliamının yıldönümü” diye söz
ederken yazılı savunma istenilen metinde Ģu ifadelere yer verildi; “Üniversite yönetiminden izin almadan
yaptığınız eylemin yasal olmadığı ve izinsiz eyleme son vererek dağılmanız konusunda üç kez sözlü olarak
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uyarıldığınız, buna karĢın gösteri grubunuzun dağılmadığı ve ellerinde bulunan döviz ve pankartlarla birlikte,
aynı sloganlar eĢliğinde saat 12.25 sıralarında merkezi kafeteryanın batısında bulunan yapay gölete doğru
yürüyüĢe geçerek, gölet kıyısına geldiğiniz, ellerinizde bulunan karanfilleri gölete attığınız ve Sözde Halepçe
Katliamında ölen insanların anısına bir dakikalık saygı duruĢunda bulunduğunuz, daha sonra aynı
güzergahtan topluca ve aynı sloganlar eĢliğinde tekrar merkezi kafeterya önüne gelerek topluca oturma
eyleminde bulunduğunuz, bu esnada topluca Kürtçe ağıt okuduğunuz ve saat 12.40 sıralarında ise
dağıldığınız kayıtların incelenmesi ile belirlenmiĢtir.”
Batman Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır'da polis kurĢunuyla yaĢamını yitiren Aydın Erdem için 8 Aralık
tarihinde baĢlattıkları bir günlük boykot nedeniyle 27 öğrenciyi hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmenliği'nin 10. Maddesi kapsamında "Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların
yapılmasına herhangi bir Ģekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dıĢarıya çıkartmak, çıkarmaya kıĢkırtıcı
veya zorlayıcı davranıĢlarda bulunmak" iddiasıyla soruĢturma açtı. Açılan soruĢturma kapsamında 27
öğrencinin Aralık ayı sonunda ifadesi alındı.

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi MelikĢah Öğrenci Yurdu'nda 28 Aralık günü yaĢanan olaylar nedeni ile YÖDER
üyesi 3 öğrenciye yurt yönetimi tarafından uzaklaĢtırma cezası verildi.

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
ġubat ayında Antalya'da, M.A.D. ile D.D. çiftinin MuratpaĢa ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 5. sınıfında
eğitim gören kız çocukları S.D'nin zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle
açtıkları davada, Antalya 3. Ġdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. MuratpaĢa Kaymakamlığı
aleyhine açılan davada Avukat Nusret Gürgöz, S.D'ye eğitim gördüğü ilköğretim okulunda ailesinin iradesine,
dini inançlarına ve felsefi görüĢlerine aykırı biçimde dinsel eğitim verildiğini, davalı idarenin iĢleminin hukuka
aykırı olduğunu savundu. Gürgöz, dava dilekçesinde, Anayasa'nın 24. maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü ile dördüncü fıkradaki, “Din ve ahlak eğitimi
ve öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dıĢındaki din
öğretimi, ancak kiĢilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır” hükmünü
hatırlattı. Gürgöz, dilekçesinde, Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde laiklik ilkesinin esas olduğunu, Din
Kültürü ve Ahlak Öğretimi'nin de ilköğretim okulları, lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında
yer aldığına iĢaret etti. Avrupa Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması SözleĢmesi'nin 9.
maddesine dilekçesinde yer veren ve Anayasa'nın bu çerçevede, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ
milletlerarası antlaĢmalar kanun hükmündedir” kararına iĢaret eden Nusret Gürgöz, Eğitim ve Öğretim
Yüksek Kurulu BaĢkanlığı'nın 1990 yılında aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Hristiyanlık ve
Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin zorunlu din dersine girmeleri zorunluğunun bulunmadığını bildirdi.
Bu kararla, zorunlu din dersinden Ġslam dinine mensup olmayanların muaf tutulmasının amaçlandığını,
herhangi bir dine mensup olmayan kiĢilerin de çocuklarının bu muafiyet kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğini belirten Gürgöz, benzer bir davada Antalya 2. Ġdare Mahkemesi'nce 2007 yılında verilen
uygulamanın iptali kararı ile DanıĢtay'ın bu karara yönelik onamasını hatırlattı. Mahkeme heyeti, zorunlu din
dersi uygulamasının davacı öğrenci yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, kararına iliĢkin Ģu
tespitlerde bulundu: “Davalı idareye yaptıkları baĢvuruda veya dava dilekçesinde, okulda zorunlu olarak
okutulan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinin dini ve felsefi inançlarına uygun olmadığını belirten
davacıların herhangi bir din mensubu olduğuna bakılmaksızın, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç
özgürlüğünün uygulanması kapsamında çocuğunun zorunlu sayılan dersten muaf tutulması gerektiği
sonucuna varıldığından, bu istemin reddine iliĢkin dava konusu iĢlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu iĢlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden,
yürütmesinin durdurulmasına oy birliğince karar verilmiĢtir.” Avukat Nusret Görgöz yaptığı açıklamada,
müvekkillerinin Alevi inancına mensup bir aile olduğunu belirterek, ilgili yasalar ve uluslararası sözleĢmelere
uygun olarak Antalya 3. Ġdare Mahkemesi'nin herhangi bir inanca bakılmaksızın zorunlu din dersinin
yürütmesini 5. sınıf öğrencisi S.D. lehine durduğunu bildirdi. Farklı dini inancı olan ya da dini inancı
bulunmayan vatandaĢların zorunlu din eğitime alınamayacağını kaydeden Gürgöz, “Karar emsal teĢkil
ediyor. Zorunlu din dersinden muaf olmak isteyenler dava açsın” dedi.
13 Mart günü Diyarbakır‟da, Diyarbakır Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaĢa düzenlediği törende,
7. Kolordu Komutanlığı'nı temsil eden subaylar içeri girmeden önce kontrol amacıyla askerleri salona
gönderdi. Protokolün arka sırasında baĢörtülü 2 kadının oturduğunu tespit eden askerler, yetkililerle
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konuĢarak bayanların çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer
Yıldızhan, baĢörtülülerden salonun arka tarafına geçmelerini rica etti. Kadınlar, yerinden kalkarak gösterilen
bölgeye geçti. Buna rağmen askerî erkân, salona girmeden binayı terk etti. Askerlerin protokoldeki koltukları,
anma programı boyunca boĢ kaldı.
19 Mart günü, Çukurova Üniversitesi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Öğrenci Kolu
tarafından Balcalı YerleĢkesi'ndeki Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri '09" etkinliği
kapsamında verilen bir konferansa katılmak isteyen mühendis Esin A., toplantı baĢlamadan güvenlik
görevlileri tarafından kampus alanından çıkarıldı.
21 Mayıs günü Ġstanbul‟da, Fatih 1. Ġcra Ceza Mahkemesi Hakimi Ayla Kara, boĢandığı kocası hakkında
açtığı tazminat davasının duruĢmasına katılan Naciye Sönmez'in çarĢaflı olduğunu görünce önce uyardı,
ardından da çarĢafını çıkarmasını istedi. Ġddiaya göre hakim, çarĢafını çıkarmaması durumunda duruĢma
yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine Ģikayetçi olan Naciye Sönmez, peçesini açarak yüzünün görünmesini
sağladı. Ancak Hakim, "Böyle olmaz! Bütün çarĢafını çıkaracaksın." diyerek Sönmez'i azarladı. Sönmez‟in
çarĢafını çıkaramayacağını söylemesi üzerine hâkim Kaya, "Atatürk ilke ve kanunlarına göre seni böyle
kabul edemem, yargılama baĢlayamaz." dedi. Bunun üzerine Sönmez, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında
böyle bir Ģey yok. DüĢüncelerinizi uygulayabilmek için Atatürk'ün arkasına sığınmayın. Atatürk'ün hanımı
çarĢaflıydı, sizin gibi yapmıyordu." diyerek tepki gösterdi. Davaya baĢlamayacağını yineleyen Ayla Kaya ise
"Sizin Allah'ınız ve Allah'ınızın kanunları burada geçmez." dedi. Kaya, çarĢaflı olduğu için ertelettiği
duruĢmanın tutanaklarını yazdırmaya baĢlayınca Sönmez, dıĢarıdaki insanlara "Bu rezalete Ģahit olun." diye
bağırdı. Bunun üzerine Hakim Kaya, "Terbiyesiz, ahlaksız, ukala." dedi.
Mardin/Midyat Süryani Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı Vakfı‟nın duvar içinde kalan 276 dönüm arazi ile
Manastır dıĢında kalan 60 dönümlük arazilerin Mor Gabriel Manastırı adına tescil edilmesi isteğiyle Midyat
Kadastro Mahkemesinde açtığı dava 2009 Haziran ayında sonuçlandı. Midyat Kadastro Mahkemesi‟nde
görülen 2009/11 esas sayılı davanın 5. duruĢmasında Mahkeme, davanın reddine ve dava konusu olan
arazilerin orman vasfında bulunduğuna ve hazine adına tesciline karar verdi. Süryani Cemaati temsilcileri
karara tepki göstererek,1600 yıllık geçmiĢi olan Manastırın 1937 yılından beri söz konusu araziler için
devlete vergi ödediğini belirterek ve kararı temyiz edeceklerini, sonuç alınamadığı takdirde AĠHM‟e
gideceklerini belirttiler.
Haziran ayında Ġstanbul‟da, Kadın doğum uzmanı doktor Nurgül Yılmaz‟ın, ENKA Spor Klübü‟ne tenis dersi
almak için yaptığı baĢvuru, kulübün “Üye Olma ġartları” belgesinin 6. maddesi olan “Spor alanlarında çağdaĢ
spor kıyafeti giyeceğime” maddesi gerekçe gösterilerek baĢörtülü halde tenis oynaması reddedildi. Yılmaz,
konuyla ilgili ENKA Spor Kulübü'nün Genel Müdürü Ekrem Ay'a baĢvurduğunu belirterek “Kendisi bana 'bu
kıyafetle olmaz' cevabını verdi. Yaptıklarının yasal olmadığını belirttim. Bunun üzerine 'Ġstediğiniz yere beni
Ģikayet edin' dedi. Böyle bir gerekçeyle karĢılaĢmaktan dolayı çok üzüntü duydum” dedi.
8 Eylül günü, Sason Ermeniler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür DayanıĢma BaĢkanı Aziz Dağcı ve
beraberindeki kiĢilerden oluĢan bir heyetin Kozluk Ġlçesindeki kilise ve mezarların tescili amacıyla yapmak
istedikleri ziyaret Akçalı Köyü giriĢinde korucular tarafından engellendi.
8 Eylül günü Siirt‟in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı‟nda çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren Jandarma Astsubay
BaĢçavuĢ Murat TaĢ‟ın Cemevi''nde baĢlayan cenaze töreni bir Yarbay tarafından resmî tören Ataköy
Camii''nde yapılacaktır beyanından sonra, yarıda bırakılarak Cemevi''nden Cami''ye götürüldü.
Ġstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Ortodoks Mezarlığı‟nın yola bakan bahçe duvarından atlayan saldırganlar
Ağustos ve Eylül aylarında 93 mezarı tahrip etti. Saldırının, gayrimüslim mezarlarına yönelik uzun süredir
görülen en büyük saldırı olduğu belirten Balıklı Rum Hastanesi Vakfı BaĢkanı Dimitri Karayani, “DıĢiĢleri
Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Emniyetten geldiler zabıt tuttular. Yunanistan‟dan da ilgilendiler. Oralardaki
evsizler yapıyor, Türkiye Cumhuriyeti‟nin baĢı belaya giriyor” dedi.
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Belediyesi evlendirme memurluğu, 24 Eylül günü nikâh randevusu
almak için gerekli evraklar ve istenen fotoğrafla Gürpınar Belediyesine baĢvuran Ramazan Acar ve niĢanlısı
Cennet Güngör‟ü, Cennet Güngör‟ün getirdiği yüzü ve alnı görünen baĢörtülü ve boneli vesikalık fotoğrafları,
nikâh için uygun olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Bunun üzerine Ramazan Acar'ın babası Özkan Acar,
Çivril Ġlçe Nüfus Müdürlüğü'ne baĢvurdu. Çivril'den, gösterilen fotoğrafla nikâh kıyılabileceği bildirilmesine
rağmen Gürpınar evlendirme memurluğu bunu yeterli bulmayarak yine nikâh kıymadı. Belediye ayrıca,
fotoğrafların evlendirme yönetmeliğinin 20. maddesinin 5. fıkrasına uygun olmadığına dair bir de cevap
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yazarak Acar ailesine verdi. Bunun üzerine çift, Gürpınar'a komĢu olan UĢak'ın Sivaslı ilçesine bağlı
Ağaçbeyli Belediyesi'ne giderek nikâhlarını kıydırdı.
Diyarbakır‟daki Surp Girakos Kilisesi Vakfı, 29 mahalledeki 190 mülkün iadesi için 2009 Ekim ayında Vakıflar
Genel Müdürlüğü‟ne baĢvurdu. Vakıf, Kilise‟de bulunan bir defterden Ermeni vakıflarına ait gayrımenkullerin
listesinin çıkması üzerine süreci hızlandırdı. Ermeni vakıflarına ait arazilerin üzerinde bugün apartman ve
devlet dairelerinin yükseldiğini belirten Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanı Vartkes Ergün Ayık, 29 mahalledeki
190 mülkün iadesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ne baĢvurduklarını söyledi ve “Artık malımızı geri
isteyeceğiz” dedi. Mülklerin tapularının kendilerine ait olduğu halde baĢkaları tarafından kullanıldığını
hatırlatan Vakıf BaĢkanı Ayık, “Bu arsaların üzerine büyük bloklar inĢa edilmiĢ. Mesela birinde Devlet Su
ĠĢleri‟nin tesisleri, diğerinde Ticaret Lisesi var. Bunları tespit ettirdik. Nasıl bu hale gelmiĢ, devlet bunu
istimlak mı etmiĢ, bölmüĢ mü? Net bir bilgiye ulaĢmak zor” dedi.
29 Ekim günü ġanlıurfa‟da, düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Ticaret Odası BaĢkanı Sabri Ertekin‟in
eĢi Ġffet Ertekin'in baĢörtülü olduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Sabri Ertekin, Özel Kalem Müdürü‟nün
resepsiyonda, “Vali Bey, türbanlı eĢinizden dolayı çıkmanızı istiyor” diye mesaj getirdiğini belirtirken,
ġanlıurfa Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Ötegeçeli, Sabri Ertekin'i askeri erkanın isteğiyle 2 kez “uygun
dille uyardığını” belirterek Ģu beyanda bulundu; “Sabri Bey, türbanlı eĢiyle birlikte resepsiyona katıldı ve
kendisine tahsis edilen masaya geçti. Bu sırada yanıma resmi kıyafetli bir asker geldi ve askeri erkanın
salondaki tek türbanlı olan Ertekin'den rahatsız olduğunu iletmemi istedi. Ben de bunun üzerine Sabri Bey‟e,
askerin eĢinden ötürü rahatsızlığını ve tepkisini dile getirdik. Kendisi bana, „Zaten fazla kalmayacağım‟
diyerek masasına döndü. Bir süre sonra Sabri Bey, türbanlı eĢiyle birlikte masaları dolaĢmaya baĢladı.
Ertekin çifti, salonun ortasındaki masada Vali Yardımcıları ile selamlaĢırken, askerler yeniden gelip ikinci kez
ikazda bulunmamı istedi. Bunun üzerine ben de yeniden ikazda bulundum. Kendisi de „Tamam‟ diyerek eĢini
alıp salondan çıktı. Salondan çıkarken, „Bunlar çok ayıp ediyor. Cumhuriyeti onlar değil, biz kurduk‟ dedi.
Bunları Vali beye aktarmadım ve inisiyatifimi kullandım. Üstelik benim yaptığım sadece elçilik görevi.”

ÇEVRE HAKKI
ġırnak ili Ġdil Ġlçesi'ne bağlı ve 30 kilometre uzakta olan Sarê Köyü'ndeki ormanlık alanın 12 Haziran günü
korucular tarafından ateĢe verildiği iddia edildi.
1 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.Ö., YeĢil vadi Mah. 1. Sok. No:40–42
Çarıklı‟da bulunan ve inĢaat halinde olan evinin önünde kanalizasyonun boruları patladığını ve 6 aydan beri
çevreye yayıldığını, yapılması için 5 kez yazılı olarak belediyeye baĢvurmasına rağmen kimsenin gelip
ilgilenmediğini, 1 Temmuz günü Kanalizasyon Daire BaĢkanı ile görüĢtüğünü, durumu izah edince “size boru
vereceğim, kanalizasyonu kendiniz onarın” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti.
2 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ali Gündoğar, Lice‟nin Hezan Karakolu‟nun
attığı top atıĢları sonucu Hezan ve Cinezur köylerinin orman ve arazilerinin yandığını, köylülerin kendi
imkânlarıyla yangının bir kısmının önünü kesmeye çalıĢtıklarını belirtti.
3 Temmuz günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi ile ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi arasında bulunan Bagok Dağı'nda bulunan
ormanlık alanda yangın çıktı.
10 Temmuz günü Mardin ili Midyat Ġlçesi'ne bağlı Güzelsu (Hibabê) Köyü mevkisi Bagok Dağı'nda yangın
çıktı.
12 Temmuz günü Siirt ili Pervari ilçesi Kanisarke yaylası civarında bulunan ve “güvenlik bölgesi” olarak
adlandırılan bölgede yangın çıktı.
14 Temmuz günü Hakkâri‟nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi‟ne bağlı Baklaya (Govend)
Dağlarına yönelik yapılan top atıĢları sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.
20 Temmuz günü Batman'ın Sason Ġlçesinde, askerlerin denetiminde bulunan KarameĢe (Sebane) Köyü'ne
bağlı Tire Mezrası'nda 200 bin dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı.
29 Temmuz günü ġırnak'ın Cudi Dağı'nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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Hakkâri ili Çukurca Ġlçesi'nin Susuz (Beavi) Köyü'ndeki ormanlık alanda 31 Temmuz günü akĢam saatlerinde
orman yangını baĢladı.
Tunceli ili Ovacık ilçesi ÇalbaĢı, Karadere ve BilgeĢ Köyleri üçgeninde 14 Ağustos günü sabah saatlerinde
orman yangını baĢladı.
16 Ağustos günü Mardin ili Nusaybin Ġlçesi'nin Girmeli Beldesi'nde bulunan Bagok Dağı'nda yangın çıktı.
4 Eylül günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟ne bağlı Bamıtnê (Kutlu) Köyü yakınlarında bulumam ormanlık alanda
yangın çıktı.
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'ne bağlı Dibek (Dérxust), ÇağdaĢ (Cınezur) ve Hezan köyleri kırsalına 9 Eylül günü
yönelik askeri birlikler tarafından yapılan top atıĢları sonunda ormanlık alanda yangın çıktığı iddia edildi.
4 Ekim günü, Cudi Dağı'na operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin, dağın eteklerindeki ormanlık
alanları ateĢe verdiği iddia edildi.
16 Ekim günü ġırnak'ta, Cudi ve Gabar Dağları'na bugün karadan topçu birlikleri ve havadan da savaĢ
helikopterlerince yapılan bombardıman sonucunda Top Tepe, Ġki Kiraz ve HeĢtan bölgelerinde yangın çıktığı
iddia edildi.
19 Ekim günü, Tunceli'nin Pülümür Ġlçesi'ne bağlı Kırmızı Köprü mevkiinde Kırmızı Köprü Karakolu
karĢısında bulunan ve 1990'lı yıllarda boĢaltılan Kırmızı Köprü Köyü etrafında bulunan ormanlık alanda
yangın çıktı.

YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
9 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan E.T. isimli kiĢi, 1965 yılında Batman ili BeĢiri
ilçesinde doğduğunu, Ezidi olduğunu, tapu ve kadastrodan ekiplerin dedesine ait taĢınmazları Ali Sütçü adlı
birinin adına yaptıklarını iddia ederek, bu arazilerin tekrar geri alınması için hukuki yardım talep etti.
13 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde
bulunan Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Ġsmet Erdem'in evine baskın düzenledi. "Örgütsel doküman
buldurduğu" gerekçesiyle yapılan ve iki saat süren aramada Erdem'in evi tamamen dağıtılırken, Erdem'e ait
bütün kitaplar polisler tarafından sobaya atılarak yakıldı.
Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM), Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı‟nın açtığı
davada Türkiye‟yi haksız buldu. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin (AĠHS) mal ve mülkiyetin korunmasıyla
ilgili 1. protokolünün 1. maddesinin ihlal edildiği görüĢüne varan AĠHM, Türkiye‟nin mahkeme masrafı dahil
105 bin avro ödemesini kararlaĢtırdı. AĠHM, “Türk mahkemelerinin, vakfın sahibi olduğu taĢınmazı kendi
ismiyle tapu kaydına geçirme talebini reddettiği gerekçesiyle ihlal kararına vardığını” bildirdi. AĠHS‟nin adil
yargılanmayla ilgili 6., din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9., ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. ve etkili
baĢvuru hakkıyla ilgili 13. maddelerinden yapılan baĢvurular ise incelenmeye gerek görülmedi.
Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Demirkapı, MıĢka, Silekoza ve Çavurme köylerine Gürbulak Jandarma
Komutanlığı tarafından Nisan ayında gıda ambargosu uygulandığı iddia edildi. 29 Mart yerel seçimlerinden
bir hafta sonra baĢladığı belirtilen bu uygulamada özellikle Ģeker, un, makarna ve pirinç gibi temel ihtiyaçlara,
hanede bulunan kiĢi sayısına göre izin verilirken, Ģeker ve unda ise askerlerin belirlediği miktarın fazlasına
izin verilmiyor. Buna göre köylüler 5 kilo Ģeker ve 1 torba unun fazlasını götüremiyor.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı aralarında korucuların da bulunduğu Güngören, Eğlence ve Yayvantepe
köylülerinin, Süryanilere ait olan Mor Gabriel Manastırı arazisinin kendilerine ait olduğu yönündeki açmıĢ
olduğu dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı. Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 22 Mayıs günü görülen
davada, mahkeme heyeti köylülerin Mor Gabriel Manastırı arazisinin kendilerine ait olduğu yönündeki arazi
tespit davasında, mahkeme köylüleri haksız bularak davayı reddetti.
24 Mayıs günü MuĢ ili Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde Eski Ġl Encümeni Abidin KalbiĢen ve
Malazgirt Ġlçe BaĢkanı Lale KalbiĢen‟in amcalarının evlerinin kapıları kırılarak yapılan baskında, evin arama
bahanesiyle dağıtıldığı ve tüm eĢyaların tahrip edildiği iddia edildi.
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Mayıs ayı sonunda kendisine ait ġırnak'ın Yeni AslanbaĢar (Mila Kerî) Köyü sınırlarındaki Kelenpir ve
Bilimsur merayı hayvanları olan bir tanıdığına kiraladığını belirten Mustafa Dündar, kiracısının korucuların
zorlamasıyla meradan çıkarıldığını iddia etti. Arazisinin bin 500 dönüm olduğunu dile getiren Dündar, Ģu an
kendi merasına gidemediğini belirtti. Dündar, kendisini korucu baĢı olarak tanıtan Bilal GöktaĢ adlı
korucunun, 'Sen arazi sahibi olabilirsin ancak burası benim bölgemdir. Benden baĢka burayı kimse
kullanamaz'' dediğini belirtti. YeniaslanbaĢar Karakol Komutanı'na durumu söylediğini belirten Dündar,
komutanın durumun farkında olduğunu ve bu kiĢilerin hakkında tutanak yazacağını söylediğini, olay yerine
karakol komutanı ile gittiklerini ancak durumu gören komutanın hiçbir iĢlem baĢlatmadığını belirtti.
Mardin'den 2 ay önce Bitlis'in Adilcevaz Ġlçesi'ndeki Süphan Dağı ve Sütey Yaylası'na çıkmak üzere yola
çıkan Koçerler, Haziran ayı baĢında Tatvan yakınlarında Tatvan Küçüksu Karakolu'na bağlı askerlerce
durduruldular. Yylalara “güvenlik” vb gerekçelerle çıkmalarına izin verilmeyen ve 5 bin küçükbaĢ hayvanla ile
yol kenarında tutulan Koçerlerin, geri dönüĢlerine de izin verilmedi.
7 Haziran günü Iğdır'ın Tuzluca Ġlçesi'ne bağlı Berixane yaylasına korucuların baskın yaptığı iddia edildi.
Korucular, DTP Ġl Genel Meclis Üyesi Kasım Yiğit'e ait yaylada hayvanlarını otlatan yaylacılardan hayvan
baĢı 10 milyon TL para istedi. Yaylacıların bu parayı vermek istememesi üzerine “Biz DTP'lilerin hayvanlarını
burada otlatmasına izin vermeyiz” diyerek yaylada bulunan hayvanlara ateĢ açtı. Çadırları ve araçları ateĢe
veren koruculardan Musa Töre silahının tutukluk yapması üzerine elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Korucular Ġbrahim Paçal, Cabbar Adıman ve Kemal Töre olay yerinden ayrılırken, yaylaya gelen askerler 4
yaylacıyı gözaltına aldı.
15 Haziran günü ġırnak ili Silopi Ġlçesi'nde bulunan Cudi Dağı'na Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından
hava ve karadan yapılan operasyon sırasında daha önce boĢaltılan Yazı Köyü (ġemka) yangın sonucunda
tamamen kül oldu.
15 Haziran günü ġırnak ili Ġdil Ġlçesi'ne bağlı Sulak (Bafê) Köyü'nde buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın
köylüler tarafından söndürülürken, askerler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında bin dönüm ekili alan
kül oldu.
13 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ö.Ç., 1994–1995 tarihlerinde Hazro
merkezde meydana gelen çatıĢmada evinin tamamıyla yıkıldığını, eĢi ve çocukları ile Antalya merkeze
taĢındığını, eĢini sürgün hayatına alıĢmayıp intihar ettiğini 2 çocuğunu yetiĢtirme yurduna bıraktığını, 15
Temmuz 2005 tarihinde terörle mücadeleden doğan zararlarının karĢılanması için müracaat ettiğini ancak 9
Haziran 2009 tarihli yazıyla bu talebine ret kararı verildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Van'ın Çaldıran Ġlçesi'ne bağlı ve Ġran sınırında olan Yücelen (ġeyhrumi) ve Cilli köylerinde Temmuz ayı
baĢında 50'ye yakın atın askerler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yağmur (Dikenlik) köyünden çatıĢmalar nedeniyle göç etmek zorunda
kalan bir vatandaĢ, “malvarlığına ulaĢamaması ve taĢınır, taĢınmaz mallarının kullanılamaz hale gelmesi”
nedeniyle uğradığı zararın, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması
Hakkında Kanun kapsamında karĢılanması istemiyle baĢvuruda bulundu. Diyarbakır Valiliği Zarar Tespit
Komisyonu ise köyde 7 ailenin köy korucusu olarak ikamet ettiği gerekçesiyle baĢvuruyu reddetti.
Komisyonun raporunda, 'Köyde herhangi bir terör olayının gerçekleĢmediği, ancak 1994 yılında bölgede
yaĢanan terör olayları nedeniyle köyegeçici köy koruculuğu sisteminin getirildiği, koruculuğu kabul eden 7
ailenin köyde ikamet etmeye devam ettiği, diğer ailelerin ise koruculuğu kabuletmedikleri için ve yaĢanan
terör olayları sonucu duydukları güvenlik kaygısı nedeniyle köyden göç ettikleri' konularına yer verildi.
Davacının, komisyon kararının iptali istemiyle açtığı davayı görüĢen Diyarbakır 2. Ġdare Mahkemesi, 'Sadece
geçici köy korucularının yaĢadığı köyün, güvenli bir yerleĢim yeri olduğundan bahsedilemeyeceği, ayrıca
gönüllülük esasına dayanan geçici köy koruculuğunun bütün köy halkı tarafından kabul edilmesinin
beklenilemeyeceği'ne karar vererek Valilik Komisyonu'nun kararını iptal etti. Valiliğin, 2. Ġdare Mahkemesi
kararının iptali istemiyle baĢvurduğu DanıĢtay 10. Dairesi de, Valilik aleyhine karar vererek, Ġdare
Mahkemesi'nin kararını onayladı.
Diyarbakır'ın Kulp (Pasur) Ġlçesi kırsalında 10 Ağustos günü ormanlık alanda baĢlayan yangın sırasında
ormanlık alanın yanısıra Tuzla (Xérzıka) Köyü sakinlerine ait bine yakın fıstık, badem, incir gibi meyve ağacı
yandı. Ormanlık alanın korucular tarafından yakıldı iddiası üzerine ĠHD, Diyarbakır Barosu, MAZLUMDER ve
GÖÇ-DER'lilerden oluĢan bir heyet bölgede incelemelerde bulundu ve bir rapor hazırladı. Raporda,
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korucuların bulundukları yerden değiĢik yönlere izli mermilerle ateĢ edilerek yangının keyfi Ģekilde çıkarıldığı,
Mehmet ġerif Altun isimli köylünün evine de silahla ateĢ açıldığı iddia edildi.
Ahmet Çağlar, Necmettin Çukur, Mehmet Karakoç, Ali Karatekin, Ġsmet Ceylen ve Abdi Akgün 18 Ağustos
günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine yaptıkları baĢvuruda, 17 Ağustos 2009 tarihinde akĢam 22.00 civarında
Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kırkpınar ve Vong bölgesinde bulunan ormanlık ve meyve ağaçlarından oluĢan
alanda askerlerin açtığı top atıĢları sonucu yangın meydana geldiğini, orman muhafaza memurlarının tabur
komutanına yangının söndürmek için yaptığı baĢvurulara olumsuz yanıt verildiğini, Dicle Belediyesi'nin
araçlarıyla yangını söndürme isteğine Dicle Emniyet Müdürlüğü tarafından izin verilmediğini, Kırkpınar Köyü
Muhtarı Resul Çur‟un Tabur Komutanı ile yaptığı görüĢme sonucu saat 24.00 civarlarında itfaiye araçlarına
izin verildiğini ve yangının itfaiye araçları ile köylüler tarafından söndürüldüğünü belirttiler.
8 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine telefonla baĢvuran Aydın Ağırman, kayınpederinin 1995‟te Midyat‟ta
korucular tarafından öldürüldüğünü, o tarihten beri bir korucubaĢının Midyat‟taki mallarına el koyduğu ve
bunun için 2007 yılında ĠHD‟ye baĢvurduklarını, davayla bir avukatın ilgilendiği fakat bir sonuç alınamadığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
9 Eylül günü, Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı OriĢe Köyü Mêrgezer bölgesine atılan obüs ve havan
topları sonucunda çok sayıda koyunun telef olmasından sonra bölgeye gitmek isteyen ve aralarında DTP
Milletvekili Hemit Geylani'nin de bulunduğu DTP heyetinin engellenmesi ve bölgenin görüntüleri ortaya
çıkmasından sonra bölgeye giriĢ ve çıkıĢlar da yasaklandı. Yasaklamayla birlikte koyunlarını sağmaya giden
Berivanların da bölgeye gitmelerine izin verilmedi.
11 Eylül günü Siirt'in Eruh Ġlçesi'ne bağlı YeĢilören (Ginyanîs), Payamlı (Dêrvat) ile Çırpılı (Misvetran) Köyü
üçgeninde bulunan köylülere ait bahçelerin askerler tarafından ateĢe verildiği iddia edildi.
14 Eylül günü Van'ın BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Esenyamaç Köyü Dağönü (Dêze) mezrasına operasyon
düzenleyen, Esenyamaç Piyade Karakol Komutanlığına bağlı askerlerin köyde bulunan çok sayıda ata ateĢ
ederek öldürdüğü iddia edildi.
ġırnak'ın Ġdil (Hezex) Ġlçesi'ne bağlı (Kivex) Mağara Köyü'nde 19 yıl önce korucu olmadıkları için zorla göç
ettirilen Êzidiler 29 Eylül günü yaptıkları açıklamada, köylerine gitmek için korucu ve jandarma karakolundan
izin almak zorunda kaldıklarını, izin almaksızın köye giden Êzidilerin ise çevre köylerdeki korucuların
baskılarına maruz kaldıklarını iddia ettiler.
ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Çobankazanı (ġehka) köyü sakinlerine
ait katırlara askerler tarafından Kasım ayında el konuldu. Katır sahipleri, Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı
askerlerin katırlarını toplayarak öldürdüğünü öne sürdü. Köylüler, kimi köylünün katırının tarlada çift
sürerken, kiminin de ahıra baskın yapılıp katırların alındığını belirtti. Uygulamanın nedenini soran köylülere,
"Hayvanlar hastalıklı" cevabının verildiği öğrenildi. Köy sakinleri, böyle bir uygulamanın en son 1991-1993
yıllarında yaĢandığını, o yıllarda katır ve atlarının toplatılarak yakıldığını belirttiler.
5 Aralık günü Almanya‟nın Bielefeld kentinden ĠHD Diyarbakır Ģubesine dilekçeyle baĢvuran Halef Koyun,
ġırnak‟ın Ġdil ilçesine bağlı Mağara köyü sakinlerinden olup Êzidi (Yezidi) dinine mensup olduğunu, köy
sakinleriyle birlikte 1993 yılında köyü terk etmek zorunda kalarak Almanya‟ya göç ettiğini, köyü boĢalttıktan
kısa bir süre sonra Midtat ilçesinde bulunan korucubaĢı ve aĢiret reisi olan Çelebi ailesinin desteğini alan Ġdil
ilçesi Bozkır Köyü korucularının köyde bulunan taĢınmaz mallara el koyduğunu, Eylül 2004 tarihinden
itibaren köye dönme imkanını bulduğunu, ancak bu dönemden itibaren diğer köylüler ile kendisinin bu
yörede ikamet eden Av. Mehmet Sait Çelebi‟nin ölüm tehditlerine ve saldırılara maruz kaldıklarını belirterek
Çelebi hakkında tehdit, adam dövme, öldürmeye teĢebbüs, gayri menkul mallara tecavüz ve ürünleri
gaspından dolayı hakkında adli iĢlem baĢlatılması için hukuki yardım talep etti.
Bingöl'ün Adaklı Ġlçesi'ne bağlı Darabî Köyü'nde bulunan eski Sütlüce Karakolu'nun yakınında 23 Kasım
günü yaĢanan patlama sonucu Vahdettin Yurtsever'e ait çok sayıda hayvan telef oldu.
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16 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Süleyman Ölçen, kızı Gamzegül Ölçen‟in
doğumdan itibaren idrar yollarında geliĢen darlık sonucu 5 yaĢına geldiğinde her iki böbreğini kaybettiğini,
diyaliz makinesine bağlı yaĢamakta olduğunu, kendi kızı gibi Diyarbakır‟da aynı Ģekilde 35 çocuk hasta
bulunduğunu, gerekli tedavi için Çocuk Nefrolojisi Uzmanı gerektiğini ancak Diyarbakır‟da uzman
olmadığından çocuğunu her ay Adana‟ya götürmek zorunda kaldığını, bu durumun maddi açıdan kendilerini
zorladığını, Diyarbakır‟a Çocuk Nefrolojisi Uzmanının getirilmesi için yardım talep etti.
Cemil Sayan isimli kiĢi 2008 yılında eĢinin safra kesesi ameliyatı olması için 400 YTL isteyen doktora 350
YTL ödediğini, 7 Mart günü apandisiti patladığı için acil ameliyata alınması gereken oğlunu Van Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi Acil Servisi‟ne kaldırdığında yine aynı doktorla karĢılaĢtığını, aynı doktorun kendisine
"Elime düĢtün eski hesabı kapat sonrada bana 600 YTL bıçak parası ver, yoksa oğlunu ameliyat etmem"
diye tehdit ettiğini iddia etti.
13 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Karadeniz, askerlik görevini tamamlayarak
18 ġubat 2009 tarihinde terhis olduğunu, er ve erbaĢlara verilen reçeteli sağlık karnesinin 25 Mayıs 2009
tarihine kadar geçerli olduğunu, askerde iken baĢgösteren varis rahatsızlığının tedavisi için Diyarbakır
Askerlik Ģubesine baĢvurduğun ancak Ģubede görevli BinbaĢı‟nın kendisine sevk kâğıdını vermeyeceğini
söylediğini, varis rahatsızlığının askerde baĢladığını belirterek hukuki yardım talep etti.
29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tamamı korucu olan ġırnak ili Uludere Ġlçesi'nde korucuların yaĢadığı
Ortabağ (Kiror) Köyü'nde DTP verilen oy sayısı geçen seçimlere göre arttığı gerekçesiyle Ortabağ Askeri
Tugayı, köylülere verdiği sağlık hizmetini kesti. Ġsminin açıklanmasını istemeyen bir korucu, bu yerel
seçimlerde geçen seçimlere oranla DTP'ye çok oy çıktığını, oyların çok olması üzerine tugayın köyde sağlık
ocağı olmaması nedeniyle verdiği sağlık hizmetini kestiğini ifade etti. Kendisinin iki kez kalp ameliyatı
olduğunu söyleyen korucu, "Beni köyden çok uzak olan bir bölgeye veriyorlar. Orası çok yüksek olduğundan
kalbim dayanmıyor. Zaten yürüyemiyor, ancak traktörle beni götürüyorlar. DTP'ye fazla oy çıkmıĢsa bizim
suçumuz değil ki" dedi.
7 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mecail Özer, Bağlar ilçesine bağlı Selapgüzeli
köyünde ikamet ettiğini, yaklaĢık olarak 5 yıl önce köyde AZC asfalt atölyesi kurulduğunu, yasal olarak
faaliyet alanlarının yerleĢim alanlarına en az 3 kilometre uzaklıkta olması gerekirken söz konusu atölyenin
evlere yaklaĢık olarak 100 metre uzaklıkta bulunduğunu, Ģantiyenin çalıĢmaları nedeniyle etrafa yayılan toz
ve çeĢitli maddelerden dolayı sürekli olarak evlerinin camlarını kapalı tutmak zorunda kaldıklarını, etrafa
yayılan tozun köydeki bağ ve bahçeyi, tarlaları ve meyve ağaçlarını olumsuz etkilediğini, çevreye ve doğaya
büyük zarar verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti.
Adana'da 2009 ġubat ayında gözaltına alınarak tutuklanan ve Mayıs ayında tahliye edilen S.T., götürüldüğü
KarataĢ Kadın Cezaevi‟nde gözaltında maruz kaldığı iĢkence nedeniyle regl kanamalarının anormalleĢtiğini,
sağlık sorunlarının baĢladığını, cezaevinden çıktıktan sonra tedavi olmak için gittiği Adana Numune
Hastanesi Üroloji Servisi'nde doktorun hakaretine maruz kaldığını iddia etti. S.T., “Gözaltından sonra aĢırı
derecede kanamam olmaya baĢladı. Bunun için cezaevinden çıktıktan sonra doktora gittim. Doktor bana
'normal bir durum değil, aĢırı bir darbe almıĢ olman gerekiyor. Nasıl oldu?' diye sordu. Ben de gözaltına
alındığımı ve gözaltında yaĢadıklarımı anlattım. Sonra birden tepkilenerek, 'siz bölücüsünüz, vatan
hainlerisiniz. Seni tedavi etmiyorum' deyip beni odasından çıkardı” dedi.
Mersin'de Ahmet Buz (66) adlı vatandaĢ “Kürtçe dıĢında bir dil bilmediği” gerekçesiyle Mersin Devlet
Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde tedavi edilmedi. Tedavinin yapılmama gerekçesi ise poliklinik doktoru
tarafından kendi imzasıyla, “Psikometrik incelemelerini istediğiniz Mehmet oğlu 01.01.1943 doğumlu Ahmet
Buz ile 20.07.2007 tarihinde görüĢülmüĢ, hasta Türkçe bilmediği ve sağlıklı iletiĢim kurulamadığı için SMMT
(Standardize Mini Mental Test) uygulanamamıĢtır” ifadeleri kullanıldı.
9 Ağustos günü Bursa‟da, bir arkadaĢını ziyaret etmek için Bursa'ya gelen ve regl ağrıları artınca Bursa
Zübeyde Hanım Doğumevi'ne giden 20 yaĢındaki bir kadına isteği dıĢında gebelik testi yapıldığı iddia edildi.
Ġsmini vermek istemeyen kadın, 2 gün önce bir arkadaĢını ziyaret etmek için Bursa'ya geldiğini, ağrıları
Ģiddetlenince arkadaĢı tarafından Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi‟ne kaldırıldığını, hastanede
doktorlar tarafından muayene edilirken soru üzerine bakire olduğunu söylemesine rağmen, 16 defa kendisine
hamile olup olmadığının sorulduğunu ve istediği dıĢında gebelik testine maruz bırakıldığını belirtti. Testin
ardından hiçbir tedavisi yapılmadan kanaması devam ederken evine geri gönderildiğini belirten genç kadın,
“Neredeyse zorunlu bir bekaret kontrolüne maruz bırakılacaktım. Çok rencide edici bir durumdu. Kendimden
emin olmasam zaten ben öyle birĢey söylemem ancak yanımda erkek arkadaĢım olduğu için, söylediklerime
inanmayarak beni isteğim dıĢında bana gebelik testi yaptılar” dedi. Genç kadının annesi ise konuyu yargıya
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taĢıyacağını ve Bursa Tabip Odası'nda görevli doktorları Ģikayet edeceğini ayrıca, o gün orada görevli sağlık
personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
21 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Aker, oğlu Faruk Aker‟in Temmuz
ayında yere düĢerek sol kol bileğini kırdığını, Bismil‟den Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne sevk edildiğini,
burada yapılan “yanlıĢ tedavi” sonucunda kolunın yanlıĢ bir Ģekilde kaynadığını iddia ederek oğlunun
tedavisinin yapılması ve sorumluların hakkında gerekli soruĢturmanın açılması için hukuki yardım talep etti.
4 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdulkadir Güler, guatr hastası olduğunu, iki ayda
bir T1,T2,T3 ve biyokimya testlerini yapması gerektiğini, yaklaĢık bir ay önce Diyarbakır Hıfzıssıhha
Müdürlüğü‟ne gittiğinde “kitler yok” dendiğini, 2 Eylül günü tekrar gittiğini ve “kitler yok, tetkik yaptıramayız”
cevabını aldığını, bunun üzerine Müdür ile görüĢtüğünü, Müdürün “kit çok pahalı olduğundan”
almayacaklarını belirtmesi üzerine “pahalı olması haklı bir gerekçe değil, devlette vatandaĢa hizmet esastır,
ihtiyaç varsa özellikle sağlık alanında malzemenin pahalı olması buna engel olmamalı, hizmette süreklilik
esastır” dediğini, “Bu konuda gerekli taleplerde bulunup gereğini yapmıyorsanız suçlu duruma düĢersiniz”
demesi üzerine Müdürün üzerine yürüdüğünü, “istediğin yere Ģikayet et” diyerek kendisini dövmeye kalktığını
belirterek hukuki yardım talep etti.
29 Eylül günü EskiĢehir‟de, Fatma Arduç (69) isimli kadın, muayene olmak için gittiği sağlık ocağında görevli
aile hekimi Dr. Gülsen Yenen‟in çarĢaflı olduğu için kendisine “Niye kapalısın?” dediğini ardından nüfus
cüzdanın değiĢmesini isteyerek kendisini muayene etmediğini öne sürdü. Sağlık Müdürlüğü'nün hakkında
idari soruĢturma açtığı Dr. Gülsen Yenen ise olayı yalanladı, “Niye kapalısın diye sormadım” dedi.

AYRIMCILIK
7 Ocak günü EskiĢehir‟de, Osmangazi Dernekleri Federasyonu Genel BaĢkanı Niyazi Çapa, kendisine ait
Yörük Türkmen Otağı adlı iĢyerinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin'e saldıran Ġsrail ile Ermenilerden
özür dileme kampanyasına giriĢenleri kınadıklarını açıklayarak eline “Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler
giremez, köpeklere giriĢ serbesttir” yazılı döviz aldı. Çapa, Ermenistan'da bazı iĢyerlerine „Türkler ve
Köpekler Giremez‟ yazıları asıldığını öne sürerek, “Onlar bizi köpekle aynı kefeye koymuĢ, oysa biz köpekleri
kucaklayarak onlardan daha değerli olduğunu gösterdik” dedi. Niyazi Çapa hakkında “halkı kin ve
düĢmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 27 Mayıs 2009‟da EskiĢehir 4. Sulh Ceza
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasında Niyazi Çapa, TCK‟nın 216. maddesi uyarınca 5 ay hapis
cezasına çarptırıldı. 3000 lira para cezasına çevrilen hapis cezası daha sonra ertelendi.
16 ġubat günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) AraĢtırma Hastanesi`ne sevk edilen 4 aylık hamile
Sabiha Baycan isimli kadının, Türkçe bilmediği gerekçesiyle hastane doktoru tarafından muayene edilmediği
iddia edildi. Sabiha Baycan‟ın eĢi Deyam Baycan, “Görevli `Türkçe bilmeyen biriyle uğraĢamayız` dedi.
YaĢanan tartıĢma üzerine eĢim hastanede tedavi edilmeden kovuldu. Bütün ısrarlarıma rağmen eĢime
bakılmadı” Ģeklinde beyanda bulunurken, Hastane yetkilileri olayın doğru olmadığını savundular.
Agos gazetesine gönderdiği elektronik postada Agos çalıĢanları ve Ermenileri tehdit ettiği iddiasıyla
Muhammet Karay hakkında açılan dava 2009 Mayıs ayında sonuçlandı. ġiĢli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruĢmada Mahkeme, '...Bu vatana ihanet düĢüncesinde olanlara er ya da geç cezasını bu vatan
evlatları verir... ...bu topraklarda yasamayı hak etmiyorsunuz... ülkücü gençlik olarak biz hak edene hak
ettiğini veririz' gibi ifadeler kullanan Muhammet Karay'ı 'sanığın müĢtekiye yönelik tehdit içerikli sözleri
katliamda derin bir korku ve endiĢe yarattığı' gerekçesiyle, TCK'nin tehdit sucunu düzenleyen 106.
Maddesinin 2. Paragraf, (b) fıkrası uyarınca suçlu buldu. Cezayı ağırlaĢtıran mahkeme Karay'ı 3 yıl 3 ay 3
gün hapis cezasına çarptırdı.
Hatay'da 12 genç hakem, Alevi oldukları için kendilerine maç verilmediğini belirterek, Türkiye Futbol
Federasyonu BaĢkanı Mahmut Özgener'e mektup gönderdi. Hakemler mektuplarında, ĠHK BaĢkanı Ali
Kozan ve Hakem Atama Sorumlusu Cuma Koçak'ın ayrımcılık yaptığını savundu. Kendilerine Alevi oldukları
için maç verilmediğini ya da “çok hafif maçlarda” görevlendirildiklerini söyleyen 12 hakem, sorunun çözümü
için Futbol Federasyonu'nun giriĢimlerde bulunmasını istedi. Söz konusu iddiayı gündeme getiren hakemlerin
isimleri ise Ģöyle: Kemal PaĢa, Ġlker Karaciğer, Ġrfan Genç, Necip Onur Akar, Necim Kavvasoğlu, Serkan
Gözel, Göksel Ezer, Fuat Eğer, Salim Lif, Ersin ĠĢsever, Ali Mansuroğlu, Erdal Turunç. Ġmzası bulunan
hakemlerden 3'ünün klasmanda görev yaptığı bildirilirken, bu üç hakemin de yılsonunda klasmanlarının
düĢürüleceği öne sürüldü.
506

AYRIMCILIK |

2009 YILI TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

DTP EĢbaĢkanı Ahmet Türk'ün Meclis grup toplantısında Kürtçe konuĢma yaptığı esnada canlı yayının
kesilmesi, ABD BaĢkanı Barak Obama'nın ise Meclis kürsüsünden Ġngilizce konuĢma yapmasına iliĢkin 'Ya
Ahmet Türk'ün konuĢmasını kesenler suç iĢlemiĢ, ya da Obama'yı konuĢturanlar suç iĢlemiĢtir' diyerek suç
duyurusunda bulunan DTP Bismil Ġlçe BaĢkanı Mehdi Tanrıkulu'nun baĢvurusu 9 Nisan 2009 tarihinde
takipsizlik ile sonuçlandı. Tanrıkulu, Kürtçe bir dilekçeyle karara itirazda bulundu.
Kars'taki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Haziran ayında il merkezinde belirlediği ve birliklere
gönderdiği yazıda 38 iĢyeri ve mekana er ve erbaĢların girmesini yasakladı. Askerlerin Kürt esnaflardan alıĢ
veriĢ yapmaması istenen belgeye göre, askere yasaklanan iĢyerleri arasında eski Milletvekili Mahmut Alınak
ile eski Belediye BaĢkanı Naif Alibeyoğlu'nun ofisi de bulunuyor. Belgede girilmesi yasaklanan belgeler
'Kürtçü', 'DTP'li', 'solcu' ve Ġslamcı' ve 'tarikatçı' olarak fiĢlenmiĢ.
MAZLUMDER Diyarbakır ġubesi, Ġlköğretim okullarında her sabah okutulan “Öğrenci Andı”nın dayanağı olan
Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 12. Maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması
istemiyle Diyarbakır Ġdare Mahkemesi'nde 17 Temmuz 2009 tarihinde dava açtı. MAZLUMDER Diyarbakır
ġube BaĢkan Yardımcısı Av. Abdurrahim Ay, “And”ın insan haklarına aykırı olduğunu belirterek “Türkiye
Cumhuriyeti, Türk etnik kimliği ile beraber 30'u aĢkın diğer etnik kimlikleri barındıran çok kimlikli bir mozaiktir.
Ġlköğretim okullarında her gün okutulan 'And'a, 'Türküm' ile baĢlayan ve 'varlığım Türk varlığına armağan
olsun', 'Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime ant içerim', 'Ne mutlu
Türküm diyene' ifadeleri ile devam eden ifadeler insan haklarına aykırıdır” dedi.
Temmuz ayında Ġstanbul‟da, Çilek organizasyon isimli Ģirketten, iĢ müracaatında bulunan ġeyma Engin‟e
gönderilen e-mailde, baĢörtülü kiĢilere iĢ verilmediği ve bu uygulamanın laikliğin bir gereği olduğu belirtildi.
Ağustos ayında Kars‟ın Selim Ġlçesinde, ÇaybaĢı Köyünün eski muhtarı Yılmaz Ercan, 8 yıllık zorunlu eğitim
sonrası öğrenci sayısı yetersiz olduğu gerekçesi ile kapatılan ÇaybaĢı Köyü Ġlköğretim Okulu‟nun
köylülerden gelen talep üzerine tekrar açılması için defalarca Kaymakamlık, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
çeĢitli kurumlar nezdinde giriĢimler bulunmasına rağmen, Alevi Köyü olmalarından ve AKP‟ye oy
vermemelerinden dolayı engel çıkarıldıklarını belirtti. AKP‟den Selim Belediye BaĢkanı seçilen Ġlçe Milli
Eğitim Müdürü Muhittin Yücel‟in ve o dönemdeki Kaymakamın “Muhtar sen Aleviydin değil mi?” ben de “evet
aleviyim” diyince “alevi olduğun için okulun yapılmayacak” dediğini bu durumu yerel basına yansıtınca
gazetelerde bu haber çıkınca da Kaymakam ve Vali tarafından çağrılarak „neden basına yansıttığını
sorduklarını, mecbur kaldığını söylediğini ifade etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), sözleĢmeli öğretim görevlisi olarak çalıĢırken bir TV programında Kürt
sorunuyla ilgili görüĢlerini açıkladığı için Özgür Sevgi Göral isimli kiĢiyi Ekim ayında kadrosuna atamadı.
Belediye Vanspor Genel Kaptanı Öner Yiğit Ekim ayında yaptığı açıklamada, Belediye Vanspor'un Türkiye
Gençlik GeliĢtirme Liglerine "Bölgenin uzak olması" gerekçe gösterilerek alınmamasını eleĢtirerek, Türkiye
Futbol Federasyonu'nun (TFF) bölgesel ayrımcılık yaptığını belirtti.
Ekim ayında Midyat'ta, Belediyenin yaptığı zamlara iliĢkin DTP'li meclis üyelerinin verdiği önergeyi reddeden
Belediye BaĢkanı ġehmus Nasıroğlu'nun, "Köylerden gelip Midyat'a yerleĢen köylüler ve fakirler su parasını
ödeyemiyorsa Midyat'ı terk etsinler. Köylerine geri dönsünler" dediği iddia edildi.
13 Ekim günü bir açıklama yapan SES Diyarbakır ġubesi, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nin fiziki koĢullarının
sağlıklı hizmet vermekten uzak olduğunu ve bir yatakta 2-3 hastanın yatmak zorunda olduğuna belirtti.
Kasım ayında Van'da, Hüsref PaĢa, Salih Yıldız, Ġnönü ve ġehit Yarbay ilköğretim okullarında oluĢturulduğu
iddia edilen özel sınıflara, ekonomik ve sosyal durumu iyi olan ailelerin çocuklarının yerleĢtirildiği ileri sürüldü.
Özel oluĢturulduğu belirtilen sınıflarda, diğer sınıflardan farklı olarak öğrencilerin sıralara 2'Ģerli oturduğu,
bilgisayar, data show ile eğitim alanındaki son teknik malzemelerle eğitim aldığı belirtildi.
Kasım ayında Cizre‟de, DTP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan, DTP'lilerle birlikte bayramlaĢma protokolüne
katılmak üzere gittiği Cizre Garnizon Komutanlığı'nda "Protokolde yeriniz yok" denilerek, kıĢlaya alınmadı.
Aralık ayında TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟na adının ve kaldığı cezaevinin saklı tutulmasını
isteyerek mektup yazan bir travesti, cezaevi yönetiminin travesti olması nedeniyle kendisini okuma kursuna
göndermediğini ifade etti.
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