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2008 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 
 

YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ 
 

 ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ ĠNFAZ 

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

33 45 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 2 11 

Toplam 35 56 

CEZAEVLERĠNDE ÖLENLER 37  

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 8  

FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR 

Erkek 20 183 

Kadın 6 2 

Çocuk 3 2 

Toplam 29 187 

RESMĠ HATA VE ĠHMAL 

Resmi Hata ve Ġhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 67 

6811 (Mayıs ayında 
Aksaray‟da Ģebeke 

suyundan zehirlenen 
6000 kiĢi bu rakama 

dahildir) 

Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 24 3 

Toplam 91 6814 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 1 27 

Gazeteci - 6 

Öğretmen / Öğretim Üyesi - - 

Öğrenci - 115 

Yerel Yönetici - 1 

ĠĢçi - 9 

Diğer 1 7 

Toplam 2 165 

SĠLAHLI ÇATIġMALAR 

Güvenlik Görevlisi 170 318 

Silahlı Militan 262 17 

Toplam 432 335 

Not: Mayın patlaması sonucu ölen 43 asker ile 95 yaralı asker de bu rakama dahildir. 

YASADIġI ÖRGÜT CĠNAYETLERĠ ve 
YARALANMALAR 

34 131 
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MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Erkek 15 29 

Kadın 2 1 

Çocuk 11 25 

Toplam 28 55 

KUġKULU ÖLÜMLER 

Erkek 9 - 

Kadın 10 - 

Çocuk 3 - 

Toplam 22 - 

NAMUS CĠNAYETLERĠ 

Erkek 3 - 

Kadın 11 1 

Çocuk 1 - 

Toplam 15 1 

KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Kadın Ġntiharları 46 intihar 
18 intihar 
teĢebbüsü 

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 31 ölü 
54 kadın yaralama 
ve Ģiddete maruz 

kaldı 

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik ġiddet, Tecavüz ve 
Taciz 

22 ölü 

15 kadın yaralama 
ve Ģiddete maruz 

kaldı, 22 kadın 
tecavüze ve 11 

kadın tacize uğradı 

FuhuĢa Zorlanan Kadınlar 34 kadın 

ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Çocuk Ġntiharları 33 intihar 
26 intihar 
teĢebbüsü 

Ev Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar 14 ölü 
11 yaralama ve 

Ģiddet 

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve 
Taciz 

14 ölü 

10 çocuk Ģiddete 
maruz kaldı, 37 

çocuk tecavüze, 32 
çocuk ise tacize 

uğradı 

FuhuĢa Zorlanan Çocuklar 2 çocuk 
 

KĠġĠ GÜVENLĠĞĠ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

Gözaltına Alınanlar 11.002 kiĢi 

Tutuklananlar 2387 kiĢi 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 46.609 kiĢi 

YaĢamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 12 kiĢi 
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ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ 
DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA 

 
 

Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 448 kiĢi 

Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 264 kiĢi 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele 2 kiĢi 

Cezaevlerinde ĠĢkence 333 kiĢi 

Tehdit Edilenler 55 kiĢi 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

299 kiĢi 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz 
Kalanlar 

19 kiĢi 

Okulda ġiddet 126 öğrenci 

Toplam 1546 kiĢi 
 

 
 

ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

22 (5 miting, 4 tiyatro oyunu, 2 basın 
açıklaması, 2 Newroz kutlaması, 1 panel, 1 
konser, 1 Ģölen, 1 sergi, 1 toplantı, 1 film 
gösterimi, 1 ödül töreni, 1 eğitim çalıĢması 
ve 1 dayanıĢma gecesi 

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 

13 gazete, 11 dergi, 8 afiĢ, 5 kitap, 1 takvim 
ve 2 bildiri toplatıldı. 
38 gazete, 7 dergi ve 1 televizyonun yayını 
durduruldu. 
3 afiĢ, 3 pankart, 3 kitap, 2 Ģarkı, 1 el ilanı, 1 
dergi, 1 bildiri ve 1 albüm yasaklandı 

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 
11 (9 gazete ve dergi bürosu, 1 televizyon 
kanalı ve 1 dağıtım Ģirketi) 

Engellenen Ġnternet Siteleri 46 internet sitesi 
 
 
 

2008 YILINDA AÇILAN SORUġTURMALAR 

2008 Yılında açılan soruĢturma sayısı 136, kiĢi sayısı 2641 
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2008 YILINDA AÇILAN DAVALAR 
2008 YILINDA DEVAM EDEN 

DAVALAR 
2008 YILINDA SONUÇLANAN 

DAVALAR 

2008 yılında 450 
 kiĢi hakkında 140 dava açıldı. 

2008 yılında devam eden dava 
sayısı 215, yargılanan kiĢi sayısı 

1722. 

2008 yılında 504 kiĢinin 
yargılandığı 177 dava sonuçlandı. 

Yargılanan 124 kiĢi beraat etti.  380 
kiĢi 432 yıl 7 ay 5 gün hapis ve 

321.847 YTL para cezasına 

çarptırıldı. 

DAVA MADDELERĠ 
DAVA 
SAYISI 

DAVA MADDELERĠ 
DAVA 
SAYISI 

DAVA MADDELERĠ 
DAVA 
SAYISI 

TCK 301 7 TCK 301 31 TCK 301 7 

TCK 215 20 TCK 215 47 TCK 215 22 

TCK 125 6 TCK 125 11 TCK 125 3 

TCK 216 6 TCK 216 15 TCK 216 5 

TCK 218 1 TCK 217 1 TCK 218 2 

TCK 222 1 TCK 218 4 TCK 288 2 

TCK 257 1 TCK 222 1 TCK 220 2 

TCK 267 1 TCK 285 8 TCK 314 2 

TCK 285 1 TCK 288 5 TCK 318 4 

TCK 288 5 TCK 220 11 Basın Yasası  

TCK 299 1 TCK 314 5 Siyasi Partiler Yasası 8 

TCK 314 1 TCK 318 3 
2911 Say.Toplantı ve 

Gösteri Yür. Kan. 
6 

TCK 318 3 
Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki Hakkında 

Yasa 
4 

Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki Hakkında 

Yasa 

6 
 

Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki Hakkında 
Yasa 

6 Basın Yasası 2 TMY 6. Madde 5 

Siyasi Partiler Yasası 4 Siyasi Partiler Yasası 7 TMY 7. Madde 72 

TMY 6. Madde 5 
2911 Say.Toplantı ve 

Gösteri Yür. Kan. 
24 TMY 8. Madde  

TMY 7. Madde 56 TMY 5. Madde 1 TMY 13. Madde  

Diğer 31 TMY 6. Madde 3 Eski TCK 240 1 

  TMY 7. Madde 43 Eski TCK 257 1 

  Eski TCK 159 1 Dernekler Yasası  

  Eski TCK 312 7 
Atatürk Aley. ĠĢl. 
Suçlar Hak. Yasa 

1 

  
Atatürk Aley. ĠĢl. 
Suçlar Hak. Yasa 

2 Diğer 36 

  Diğer 27   

NOT: Yukarıda belirtilen dosyaların bazılarında birden fazla sevk maddesi olduğu için, sevk maddesi sayısı 
dosya sayısından fazladır. 
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TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

 
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen 
Toplantı ve Gösteriler 

127 (74 yürüyüĢ, 37 basın açıklaması, 15 
miting ve 1 Ģölen) 

2008 Yılında Açılan SoruĢturmalar 
2008 Yılında 1722 kiĢi hakkında 29 

soruĢturma açıldı. 

2008 Yılında Açılan Davalar 
2008 Yılında 99 kiĢi hakkında 5 dava 

açıldı. 

208 Yılı Öncesi Açılan ve Devam Eden Davalar 
2008 Yılı Öncesi Açılan 15 davada 340 
kiĢinin yargılanmasına devam ediliyor. 

2008 Yılında Sonuçlanan Davalar 
Sonuçlanan 5 davada 34 kiĢiye toplam 7 
yıl 3 ay hapis ve 17.000 YTL para cezası 

verildi. 21 kiĢi beraat etti. 
 

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

 
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, 
Sendika ve Dernekler 

103 (64 parti temsilciliği, 35 dernek binası 
ve 4 sendika ve oda Ģubesi) 

Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Partiler ve 
Dernekler 

11 (Adalet ve Kalkınma Partisi ve Hak ve 
Özgürlükler Partisi hakkında açılan 
kaptma davaları reddedildi, Demokratik 
Toplum Partisi hakkında açılan kapatma davası 

2008 yılında devam etti, LambdaĠstanbul, 
Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 
ile Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği 
feshedildi, Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-
Sen), Batman Göçedenlerle Sosyal 
YardımlaĢma, DayanıĢma ve Kültür Derneği, 
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu ve Ege 
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 

hakkında kapatma davası açıldı. Ġstanbul Valiliği, 
ĠHD Ġstanbul ġubesi hakkında 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu gereğince iĢlem yapılmasını 
istedi. 

 

 
EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER 

 
ĠĢten Çıkarılanlar 68.104 kiĢi 

ĠĢ Kazaları  

ĠĢ Kazalarında Ölenler 
ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 

133 ölü 
574 yaralı 
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2008 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 
 

YAŞAM HAKKI 

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

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 

5 Ocak günü Adapazarı Hasırcılar Mahallesi'nde bir tesisatçıya hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine giden 
polis memurları M.E. ve H.Ö., bölgeden koĢarak uzaklaĢan Ģüpheli Ġbrahim Tınaz‟ı takip etti. Polis memurlarının 
Kız Meslek Lisesi Sokağı çevresinde kıstırdıkları zanlıya “Teslim ol” çağrısı yaptıkları, ancak Tınaz‟ı polis 
memurlarına saldırdığı iddia edildi. Polis memuru H.Ö., boğuĢmaya baĢladığı Ģüpheliyi baĢından vurdu. Ağır 
yaralanan H.Ö. kaldırıldığı hastenede yaĢamını yitirirken, gözaltına alınan H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Adana'nın KarataĢ ilçesinde 5 Ocak günü ailesinden 3 kiĢiyi öldürdükten sonra yaĢamına 5 kurĢunla son verdiği 
iddia edilen Yusuf Ziya Balıkçı‟nın yapılan otopsi raporunda, kurĢunlardan birisinin kendi silahından çıktığı, diğer 
4‟ünün ise polis memurlarının tabancalarından çıkan kurĢun olduğu belirlendi. Polislerin ateĢ ettiği kurĢunlardan 
sol karın bölgesinden girip çıkan kurĢunun öldürücü olduğu da kaydedildi.  
 
Ġzmir‟in Bornova ilçesinde 8 Ocak günü, hırdavatçılık yapan Hasan Köse (36), trafikte tartıĢtığı, huzur timlerinde 
görevli motosikletli sivil polis memurlarından C.U. tarafından vurularak ağır yaralandı. Saat 11.00 sıralarında 
Kamil Tunca Bulvarı`nda meydana gelen olayda, Hasan Köse 35 HBH 75 plakalı minibüsle giderken, huzur 
timlerinde görevli motosikletli sivil polis ekibiyle trafikte tartıĢtı. Polis memurları Köse ve yanındaki kardeĢi 
Ġbrahim Köse‟nin (34) polis memurlarına önce el iĢareti yaptığını, yanlarına giden motosikletli iki polis 
memurunun polis olduklarını belirterek kimliklerini istediklerini, buna inanmayan Köse ve kardeĢi ile polis 
memurları arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢtüğünü ve Hasan Köse‟nin boğuĢmada karnından tek 
kurĢunla yaralandığını iddia ettiler. Polislerin iddialarına göre Köse kardeĢlerin kendilerine saldırması üzerine 
polis memuru C.U. tabancasını çekerek önce havaya sonra yere ateĢ ettti. Hayati tehlikesi olan Hasan Köse, 
Ege Üniversitesi Hastanesi `ne kaldırılırken, Polis memuru C.U. ile Köse`nin kardeĢi Ġbrahim Köse gözaltına 
alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevkedilen polis memuru C.U., nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. Köse'nin kardeĢi Ġbrahim Köse de savcılıkca serbest bırakıldı..  
 
Adana'da 17 Ocak günü, bir bankadaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip bankayı soyduktan sonra kaçan 
Murat Kurtaran (40) isimli zanlı polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Bülent Angın Bulvarı'nda meydana 
gelen olayda, bankaya gelen Murat Kurtaran elindeki demir çubukla güvenlik görevlisinin baĢına vurdu ve 
tabancasını gasp etti. Soyguncu, bankadan toplam 10 bin YTL aldıktan sonra kırmızı ıĢıkta bekleyen bindiği 
Duriye Ertütüncü‟yü (65) tehdit ederek otomobiline bindi. Bu sırada özel otomobiliyle göreve giderken tesadüfen 
olaya tanık olan ismi açıklanmayan polis memuru, içinde zanlının bulunduğu aracı takibe baĢladı. Ġbo Osman 
Caddesi'nde “dur” ikazında bulunduğunu belirten polis memuru, otomobil durmayınca arkadan ateĢ açtı. 
Otomobilin arka camını kuran kurĢun, sağ ön koltukta oturan soyguncuya isabet etti. Vurulan soyguncu, yaklaĢık 
700 metre gittikten sonra hayatını kaybetti. Rehin alınan Ertütüncü olayla ilgili olarak Ģunları belirtti; "Elinde iki 
silah bulunan kar maskeli bir genç arabaya bindi, 'sür' dedi. Arkasında silahlar patladı, 1 kilometre ileride 
kucağıma düĢerek öldü." dedi. 
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Ġstanbul Taksim‟de 19 Ocak günü, Hrant Dink‟i anmak için düzenlenen eylemlerin ardından eylemcilere 
müdahale eden polis Kemalettin Rıdvan Yalın (52) isimli kiĢiyi bacağından vurdu. 30 yıldır Devlet Demiryolları 
Kurumu'nda (TCDD) memur olarak çalıĢan Yalın, Taksim Tünel'de bulunan Kıvılcım Müzik'in önünde 
vurulduktan sonra ambulansa taĢınırken basına "Eylemle ilgisi olamayan sıradan vatandaĢım, polis beni hedef 
gözeterek vurdu" dedi. 24 Ocak günü Bianet'in telefonla ulaĢtığı Yalın, "Yüksek Kaldırım'ın baĢındaydım. Polis 
ateĢ etti. KurĢun diz kapağımın iki parmak altından kaval kemiğimi parçalamıĢ. Benim ödediğim vergiyle alınan 
polis mermisiyle vuruldum. Polis beni hedef gözeterek vurdu" dedi. Yalın, vurulduğu anda polisin "Seni polis 
arabasıyla hastaneye götüreceğiz" dediğini, ancak "Beni vurdunuz, yaĢamımdan kaygılıyım, hastaneye diye 
götürüp denize atmayacağınızı bilemem" diye karĢı çıkıp hastanenin ambulansını istediğini belirtti.  
 
Ġstanbul‟un Kartal ilçesinde 19 Ocak günü devriye gezen polis memurları ile H.D. ve arkadaĢları arasında çıkan 
tartıĢmanın büyümesi sonucu bir polis memuru H.D.‟yi, midesinden vurdu. Polis memuru H.D.‟yi “dur” ihtarına 
uymadığı için vurduğunu iddia etti.  
 
Gaziantep‟te 24 Ocak günü Terörle Mücadele ekipleri tarafından “El Kaide hücresi olduğu” iddia edilen iki eve 
düzenlenen baskında çatıĢma çıktı. KarĢıyaka Mahallesi‟ndeki çatıĢmada polis memuru Ahmet Çondul (35) ile 
evde bulunan Mehmet Polat (46),  oğlu Zeki Polat (28) yaĢamını yitirdi. Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve 
yapılan operasyonda ise “polise ateĢ açtığı” iddia edilen Servet Sarıoğlu isimli kiĢi öldürüldü. Operasyonlarda biri 
ağır yedi polis yaralandı. Emniyet KarĢıyaka Mahallesi‟ndeki operasyonda evde bir kadın ve 17, 14 ve 12 
yaĢındaki kız çocuklarının bulunduğunu, çocukların evde olması nedeniyle gaz bombası kullanmadıklarını, 
militanlarla yapılan konuĢmanın ardından öğle saatlerinde kadın ve üç çocuk evden çıktığını, bunun üzerine eve 
gaz bombaları atıldığını ve eve girildiğini, baba Mehmet Polat ve oğlu Zeki Polat'ın ölü ele geçirildiğini, akrabaları 
Mehmet Polat‟ın ise teslim olduğunu belirtti.  
 
26 Ocak günü, Bursa'nın Kestel ilçesinde görev yapan 12 yıllık polis memuru Gökmen Erdem (32), ziyaret için 
gittiği Yalova‟da araç parkı yüzünden çıkan tartıĢmada kendisine silah çektiğini iddia ettiği mimar Hüseyin 
Turgut‟u (40) silahla vurarak öldürdü. Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddede boĢ bir yer bulan 
Erdem geri manevra yaparak aracı yanaĢtırmak üzereyken, asıl mesleği mimarlık olan ancak otopark 
iĢletmeciliği yapan Turgut da kendi aracını aynı yere park etmeye kalkıĢtı. Bunun üzerine polis memuru ile 
otoparkçı mimar arasında boĢ yere kimin aracını park edeceği tartıĢması çıktı. Polis memuru Erdem Turgut‟un 
ve kendisinin silahına sarıldığı, polisin silahından çıkan 5 kurĢundan ikisinin, mimarın baĢına ve ayağına geldi. 
Kendisine dört kurĢun sıkılan ama yara almadan kurtulduğu belirtilen polis memuru da Yalova Emniyet 
Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Görmen Erdem sorgusunda “Kendimi savunmak istedim'' derken, bazı görgü 
tanıklarının önce polis memurunun, bazılarının ise önce müteahhitin silah çektiğini söylediklerini belirten polis 
yetkilileri, öldürülen mimar müteahhidin ruhsatsız silah taĢıdığı için daha önce hakkında iki kez iĢlem 
yapıldığınının anlaĢıldığını belirtti.  
 
Adana‟da 12 ġubat günü Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
gösteri yapan kiĢilere müdahale eden Terörle Mücadele ġubesi'nde görevli sivil polis memurları Esat Göçmen ve 
Ramazan Mercan, Ramazan Küçükdağ (25) isimli göstericinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Diğer polis 
memurları, gösterici Ramazan K.‟yi tabancayla elinden yaralayarak gözaltına aldılar.  
 
Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının dokuzuncu yıldönümünde 15 ġubat günü ġırnak Cizre'de çıkan olaylarda 
Yahya MenekĢe (15) isimli çocuk panzer tarafından ezilerek öldü. Emniyet yetkilileri tarafından baĢına taĢ isabet 
etmesi sonucu öldüğü söylenen MenekĢe'ye iliĢkin Cizre Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nca hazırlanan 'Olay Yeri KeĢfi 
ve Ölü Muayene Tutanağı'nda, çocuğun 'üzerinden sert bir cismin geçmesi' sonucu öldüğü yazıldı. Ceset 
üzerinde inceleme yapan Dr. Mehmet Halit Sapan'ın tutanağa geçen tıbbi bilirkiĢi beyanında, Ģu ifadelerine yer 
verildi: "Bulgular ıĢığında cesedin muhtemel ölüm sebebinin, kafadaki fraktür, karın kısmındaki homotom ve 
kalça kısmındaki yırtık nazara alındığında sert bir cismin üzerinden geçmesi sonucu kan kaybı neticesi öldüğünü 
düĢünüyorum." Olay anında panzerde görevli polis ise savcıya verdiği ifadede MenekĢe'nin panzer tarafından 
ezilmediğini savundu.  
 
28 ġubat günü Ġstanbul Maltepe‟de, Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında evleri yıkılmak istenen BaĢıbüyük 
Mahallesi sakinlerinin eylemine polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonucu çıkan arbedede balkonda oturan 
Erdal Bakırcı (17) adlı kiĢinin polisin biber gazı mermisiyle baĢından yaralandığı iddia edildi. Ağır yaralanan Erdal 
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Bakırcı yoğun bakımda tutulurken, Bakırcı'nın alt komĢusu Döndü Aydın "Ġlk önce burayı vurup camımızı kırdılar. 
'Niye ateĢ ediyorsunuz' dediğimizde polisler 'Siz karıĢmayın' dedi. Yine ateĢ ettiler, Erdal vurulup düĢtü." 
Bakırcı'nın akrabası Salih Köse'yse "Polis olaydan sonra kaçtı. Ambulans bile çağırmadı. Biz kendimiz Erdal'ı 
hastaneye götürdük, yoğun bakımda" dedi.  
 
Ġstanbul Ümraniye'de 2 Mart günü, Ümraniye Çekmeköy civarında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı 
olduğu önceden bilinen 28 EH 119 plakalı otomobilin durdurmak istedi. Polis, barikatı aĢarak otomobille 
kaçmaya çalıĢan Ģüphelileri durdurmak için arkalarından ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu Ali A. isimli kiĢi yaralandı, 
Necla I. isimli Ģüpheli ise gözaltına alındı. Ali A., olay yerine gelen ambulansla HaydarpaĢa Numune 
Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
Antalya‟da 3 Mart günü, Aspendos Bulvarı'ndaki bir banka Ģubesine giden ve elindeki kurusıkı tabancayla 
soymaya kalkıĢan ziraat mühendisi Rahmi Demiraslan (34), güvenlik görevlisi Bülent E. tarafından vuruldu. 
Demiraslan, kurusıkı tabancasını çıkartarak, Ģubedeki paraların bir torba içine konulmasını ve polise haber 
verilmemesini istedi. Bunun üzerine banka içerisindeki güvenlik görevlisi Bülent E., tabancasıyla havaya bir el 
ateĢ etti. Güvenlikçi, silahını bırakmaması üzerine Demiraslan'ın üzerine de iki el ateĢ etti. Hayati tehlikeyi 
atlatan Demiraslan, "Kredi kartından icralık oldum. 30-40 bin YTL borcum var" Ģeklinde ifade veririken, banka 
güvenlik görevlisi Bülent E. kelepçesiz sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Bülent E.'nin "Üç kez uyarı ateĢi 
açtıktan sonra vurdum" dediği belirtilirken, kamera görüntülerinde de elinde poĢet ve silahla kapıya doğru geri 
geri giden Rahmi D.'nin kaçarken vurulduğu tespit edildi.  
 
5 Mart günü Van‟ın ErciĢ ilçesinde DTP tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan 
Ģölen sonrası slogan atan gruba müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Deniz‟in polis 
tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edildi. Bazı medya organlarında Mehmet Deniz‟in “göstericilerden biri 
tarafından kafasına atılan taĢla yaralandığı ve daha sonra yaĢamını yitirdiği”  iddia edilirken, görgü tanıkları bir 
polis memurunun Deniz‟in ensesine kazma sapına benzeyen bir sopayla iki kez vurduğunu ve sürüklenerek polis 
aracına bindirildiğini belirtti. Göstericilerden Fevzi Can (1961) Çapa Tıp Merkezi‟nin yanında polislerin müĢterisi 
olan Mehmet Deniz‟i sopa ve coplarla dövdüklerini gördüğünü, Deniz‟in yere düĢmesi üzerine “bu Ģerefsiz 
numara yapıyor” diyerek tekrar dövdüklerini ve bir sivil araca sürüklenerek atıldığını belirtti. Olaylar sırasında 
gözaltına alınan Mehmet Deniz‟in yeğeni ve iĢ ortağı Mehmet TaĢtan, dövülerek götürüldüğü Emniyet 
Müdürlüğü‟nün merdivenlerinden çıkarken dayısı Mehmet Deniz‟i bitkin bir Ģekilde gördüğünü belirtirken, 5 Mart 
günü saat 13.30 sıralarından gözaltına alınan Deniz akĢam 19.30 sırlarından hastaneye götürüldü ve daha 
sonra yaĢamını yitirdi.  
 
22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına güvenlik güçleri 
tarafından yapılan müdahale sonrası çıkan olaylarda Zeki Erinç isimli kiĢi yaĢamını yitirdi. Zeki Erinç‟in ateĢli 
silah mermi çekirdeğine bağlı olarak öldüğü belirlendi. 
 
22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına yapılan müdahale 
sonrası çıkan olaylarda silahla yaralanan Ramazan Dal (25), tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi 
AraĢtırma Hastanesi‟nde öldü.  
 
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılan basın açıklaması sonrası çıkan olaylarda, 
ġavaĢ BabalıtaĢ ile Selim AkbaĢ isimli kiĢiler polisler tarafından baĢlarına aldıkları darbeler nedeniyle ağır 
yaralandı. Yaralı Selim AkbaĢ‟ı hastaneye götürmek isteyen Raif Ġren de silahla ayağından vuruldu. Yaralı 3 kiĢi 
Van 100. Yıl AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edildi. Yaralılardan Raif Ġren ĠHD Heyetine Ģu beyanda bulundu; 
“Salim AkbaĢ sokakta 4–5 polis tarafından feci Ģekilde dövülüyordu, bende evden çıkıp, yapmayın ölecek dedim 
ve onu alıp hastaneye götürmek isterken, silah sıkıldı ve ayağıma bir kurĢun isabet etti.” 
 
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılan basın açıklaması sonrası çıkan olaylarda 
Ġkbal YaĢar isimli kiĢi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki olaylarda uzun namlulu ateĢli silahtan açılan ateĢle yaĢamını 
yitirdi. Ġkbal YaĢar yaralandıktan sonra hastaneye götüren akrabası Cahit YaĢar ĠHD Heyeti‟ne Ģu beyanda 
bulundu; “Cumhuriyet mahallesinde yakılan ateĢin biraz uzağında duruyorduk, silah sesi geldi ve Ġkbal birden 
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yığıldı, arkasından gaz bombaları atılmaya baĢladı, ambulans istedik, bir süre bekledik gelmedi, daha sonra 3 
kiĢi Ġkbal‟i 100 metre kadar ileri götürüp özel bir taksiye koyduk, devlet hastanesine götürmek üzere ġemdinli 
yolunu (Cumhuriyet caddesi) kullandık, özel hastanenin yanına gelince polisler bizi durdurdu, yaralı olduğunu, 
durumun ağır olduğunu, devlet hastanesine götürdüğümüzü söyledik, araç hareket ediyordu ki, araç tarandı, 
durmak zorunda kaldık, aracı tahrip ettiler, yaralı dahil hepimizi indirip dipçik ve cop‟lar ile dövmeye baĢladılar, “ 
küfür edip, hepinizi öldüreceğiz” diyorlardı, Ġkbal‟in yaralı olduğunu, öleceğini söylememize rağmen onu da 
dövme devam ettiler, hatta bir polis arkadaĢlarına “yaralıdır ölecektir” dediği için diğer polisler tarafından o da 
dövüldü, Ġkbal dövme sırasında daha yaĢıyordu, ambulans ancak yarım saat sonra geldi, bu arada Ġkbal baĢı 
kucağımda öldü.” YaĢar otopsisi yapıldıktan sonra, 24 Mart günü saat 02.45 sularında ailesinin isteği dıĢında 
kentin Hakkari yönündeki giriĢinde bulunan mezarlığa Köy Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilen bir kazıyıcı 
kepçe yardımı ve uzaktan akrabaları olan 3 kiĢinin huzurunda güvenlik görevlileri tarafından defnedildi. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılan basın açıklaması sonrası çıkan olaylarda 
Fahrettin ġedal (37) isimli kiĢi KıĢla mahallesindeki Eski Caminin yanındaki evinin önünde misafirini uğurlarken 
karnından aldığı kurĢun ile ağır yaralandı. ġedal 10 Nisan günü, tedavi görmekte olduğu Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi.  
 
13 Nisan günü Ġstanbul‟un Maltepe ilçesi BaĢıbüyük Mahallesi‟nde bulunan gecekondu bölgesine yapılmak 
istenen toplu konutların inĢaatı sırasında, TOKĠ‟nin Ģantiyesine malzeme giriĢine izin vermeyen mahalleliye polis 
biber gazı ve copla müdahale etti. Polis saldırısında, yüzüne gaz bombası isabet eden Sultan Tarakçıoğlu isimli 
kadın kısmen felç oldu. Tarakçıoğlu‟nun eĢi Mustafa Tarakçıoğlu, olay esnasında evde olmadığını ve eĢinin 
saldırıdan sonra 5 hastane dolaĢtırıldığını ifade etti. Hastanelerde rapor alamadıklarını dile getiren Tarakçıoğlu, 
BaĢıbüyük‟ten olan hastalara, doktorların bilinçli olarak rapor vermediğini iddia etti.  
 
27 Nisan günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi‟nde Ġran topraklarına kaçak yollarla geçmeye çalıĢtığı öne sürülen R.Y. (26) 
adlı bir kiĢi askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı.  
 
15 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan ġerif Özer, kardeĢi Aziz Özer (1965) ve Abdullah Özer‟in 
11 Mayıs günü Gürpınar‟a bağlı Cevizli köyü yakınlarında köprü üzerinde bulundukları sırada askerler tarafından 
ateĢ açıldığını, biri kalbine diğeri ise karın boĢluğuna olmak üzere vücuduna iki kurĢun isabet eden kardeĢinin 
olay yerinde yaĢamını yitirdiğini, yanında bulunan Abdullah Özer‟n ise ise askerlerce gözaltına alındığı ve daha 
sonra tutuklandığını belirtti. ġerif Özer, olayın kendilerine 13 Mayıs günü iletildiğini, iki gün sonra kendilerine 
haber verilmesi ve kardeĢinin ölümünün nasıl ve ne Ģekilde olduğunu konularında Ģüpheleri olduğunu belirterek 
hukuki yardım talep etti.  
 
Aydın‟da 18 Mayıs günü, Gençlik Caddesi'nde bulunan Aydın Askerlik ġubesi bahçesine girmek isteyen aklî 
dengesi bozuk M.A. (26) adlı kiĢi “dur” ihtarına uymayınca nöbetçi askerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı.  
 
18 Mayıs günü Ġstanbul Bahçelievler‟de bulunan Kemal Hasoğlu Lisesi önünde bekleyen F.Ö. (18) adlı kiĢi, “dur” 
ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen otomobili durdurmak isteyen polis ekibinin açtığı ateĢ sonucu seken 
merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı.  
 
Kırklareli‟nde 11 Haziran günü, 174 mültecinin barındığı GaziosmanpaĢa Yabancı Kabul ve Barındırma 
Merkezi‟nde isyan çıktı. Ġki polis memurunun silahlarına el koyan mültecilere, gaz bombaları atılarak müdahale 
edildi. Camları kıran ve yatakları ateĢe veren mültecilerin isyanı dört saatte bastırıldı. Polise ateĢ açtığı öne 
sürülen Ġngiliz uyruklu Adam Terry baĢından ise vurularak öldürüldü. Türkiye Ġsviçre maçını izleyen mülteciler 
arasında, gece saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıĢma baĢladı. A ve B Blok‟un 
ortasında bulunan televizyon izleme salonundaki tartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi üzerine çevrede devriye görevi 
yapan iki polis memuru, koğuĢa girerek olaylara müdahale etmek istedi. Mülteciler, polis memurlarını döverek 
tabancalarına el koydu. DıĢarı çıkmayı baĢaran hafif yaralı iki polis, mültecileri koğuĢa kilitleyerek takviye ekip 
istedi. Olay yerine çok sayıda polis ile jandarma sevk edildi. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de mülteci kampında 
hazır bekletildi. Ġddialara göre mülteciler koğuĢların camlarını kırdı ve yatakları ateĢe vererek ellerindeki polis 
memurlarının tabancalarıyla çevreye ateĢ açmaya baĢladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre isyanı bastırmak 
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için koğuĢa Arapça, Türkçe ve Ġngilizce dıĢarı çıkmaları ve teslim olmaları çağrısı yapıldığı iddia edildi. Çağrı 
uyanlardan bazıları dıĢarı çıkarken bir grup ateĢ açarak direnmeye devam etti. Polis gaz bombaları atarak isyana 
müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada iki bloğun ortasındaki kapıyı kıran Ġngiliz uyruklu Adam Terry‟nin 
ateĢ açarak dıĢarı çıktığı, yapılan „Dur‟ ihtarlarına uymayınca, polis tarafından açılan ateĢ sonucu baĢından 
vurulduğu belirtildi. Terry hastaneye kaldırılırken öldü. BirleĢmiĢ Milletler Mülteci Komiserliği‟nden Metin 
Çorabatur ise, “Normalde BM üyesi ülkelerde mülteci kamplarına eriĢim yetkimiz var. Ama Türkiye bize böyle bir 
yetki vermiyor. Bu tür olaylar konusunda bilgimiz olmuyor” dedi.  
 
12 Haziran günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟ne bağlı Ortaköy (AruĢ) Köyü‟ne askerî birlikler tarafından Irak‟ın 
kuzeyine kaçakçı gittiği gerekçesiyle baskın düzenlendi. Köylüleri meydana toplayan askerler, köye doğru gelen 
bir araca da rast gele ateĢ açtı. Araçta Ģans eseri kimse yaralanmazken, yol üzerinde bulunan köylülerden 
Abdulkerim Berk ayağından yaralandı.  
 
Ġstanbul‟un Kadıköy ilçesi Moda sahilinde 18 Haziran gecesi, Bakırköy Umut Çocukları Yurdu‟nda kalan Yasin K. 
(18), polis memuru B.O. tarafından silahla sırtından vurulması sonucu felç oldu. Ġddialara göre Yasin K. ve iki 
arkadaĢı, kız arkadaĢıyla dolaĢan polis memuru B.O‟yi gasp etmek istediler ancak B.O‟nun polis olduğunu 
anlayınca kaçmaya baĢladılar. Grubu kovalayan B.O. ise yakaladığı Y.K.‟nin omzuna silah dayayarak ateĢ etti. 
Yasin K.‟nın sağ omzundan giren kurĢunun omuriliğine saplandığı belirlendi. Olay sonrasında mahkemeye 
çıkarılan Yasin K‟nın iki arkadaĢı tutuklanırken, B.O tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, 
hastanede tedavi gören Yasin K. hakkında da tutuklama kararı verdi. Polis kayıtlarına “gasp teĢebbüsü” olarak 
geçen olayda, silahı kullanan polis B.O‟nun mahkemedeki ifadesinde “Korkutmak için çıkardığım tabancam 
kazayla patladı” dedi. Yasin K. ise ifadesinde kendisini yakalayan polisin silahını omzuna dayayarak ateĢ ettiğini 
öne sürdü. Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Y.K.‟nin vurularak etkisiz hale getirilmesinin zorunluluk 
olduğunu savundu  
 
20 Haziran günü Van'ın Özalp ilçesinden Van merkeze doğru giden Haydar Çakır yönetimindeki araca bir uzman 
çavuĢ tarafından ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucunda ağır yaralanan Çakır Van Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı.  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesi Yeniköprü yakınlarındaki Armatözü köyü yakınlarında 23 Haziran gecesi, köyün yol 
güvenliğini sağlayan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı timler, yol kontrolü sırasında “Dur” 
ihtarına uymadıklarını ve araçlarını askerlerin üzerine sürüp kaçtıklarını iddia ettikleri 30 AK 674 ile 30 YC 900 
plakalı kamyonlara ateĢ açtı. AteĢ sonucu kamyon sürücüleri N.A. ve H.A. isimli Ģahıslar yaralandı. Yaralılar 
Hakkari Devlet Hastanesi ile Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, söz konusu her iki kamyonla mazot 
kaçakçılığı yapıldığı iddia edildi. 
 
26 Haziran günü Sivas‟ın Yıldızeli Ġlçesi‟ne bağlı Bayat köyünde, turistik bir tesis yapımı için köyün arazisinden 
su alınması için baĢlatılan çalıĢmalara köylülerin tepki göstermesi üzerine jandarma 300 dolayındaki köylüye 
biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında gazdan etkilenen ve Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 
Ömer Soyutek (85) isimli kiĢi, tedavisi yapıldıktan sonra 27 Haziran günü gönderildiği evinde öldü. Soyutek‟in 
jandarma müdahalesi sırasında evinin merdivenlerinde oturduğu, atılan gaz bombalarının merdivenin dibine 
düĢtüğü belirtildi.  
 
3 Temmuz günü Ġzmir'in Konak Ġlçesi‟nde, EĢrefpaĢa Ġnönü Caddesi, numara 29/A'daki çelik kapı satıĢı yapan bir 
iĢyerine girerek hırsızlık yapmaya çalıĢtıkları iddia edilen kiĢilerden Uğur Olukkaya (22), polis ekipleri tarafından 
bacağından burularak yaralandı. Olay yerine polisin gelmesi üzerine kaçmayı çalıĢan ve polisin "dur" ihtarına ve 
havaya uyarı ateĢi açmasına rağmen kaçmayı sürdürdüğünü iddia edilen Olukkaya, açılan ateĢ sonucu sol 
bacağından yaralandı. Yaralı halde bir apartmanın giriĢine saklanan Olukkaya, aĢırı kan kaybı nedeniyle baygın 
ve yorgun düĢünce yakalandı. Olukkaya, polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
3 Temmuz akĢamı Hakkâri‟nin Marinus (Kavaklı) ve Kutose Köyleri arasında koyunlarını otlatan Mehmet Öztünç 
(38) ve Tekin EdiĢ (35) adlı köylülerin, “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle Üzümcü Karakolu askerleri 
tarafından  vurularak öldürüldü. Olay yerinde hayatlarını kaybeden ve vuruldukları yerde 2 gün bekletilen EdiĢ ve 
Öztunç'un cesetleri askerler tarafından karakola, ardından da ambulansla Van Devlet Hastanesi morguna 
getirildi. Aileler, EdiĢ ve Öztunç'un ölümünden 4 Temmuz akĢamı haberdar edildiklerini belirtti. 
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4 Temmuz günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ile Ġran'ın Maku Kenti arasında bulunan sınır noktasında 
hayvanlarını otlatan Ġran uyruklu Mirsevdin Hacetmen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan 
sonra Hacetmen ailesi Doğubayazıt'a gelerek Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurdu. BaĢvuru üzerine savcılık 
talimatıyla Hacetmen'in öldürüldüğü olay yerine gidildi. Hacetmen'in öldürüldüğü Türkiye sınırında toprağa 
gömüldüğü ortaya çıktı. Gömüldüğü yerden çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Doğubeyazıt Devlet 
Hastanesi'ne getirildi  
 
10 Temmuz günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ekrem KuĢan, oğlu AliĢan  KuĢan‟ın (1995)  4 Temmuz 
günü Sosyal Konutlar parkında arkadaĢları ile oynarken, askeri lojmanlardaki nöbetçinin uzaklaĢmasını 
istediklerini, çocukların “burası park, oynarız” demeleri sonrası tartıĢma çıkdığını, nöbetçinin yanına polisin 
geldiğini görünce çocukların kaçmaya baĢladığını,  bunu gören polisin ateĢ açtığını ve oğlunun açılan ateĢ 
sonucu sırtından vurularak ağır yaralandığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
9 Temmuz günü Iğdır‟ın Aralık Ġlçesi‟nde, 5. Hudut Alay Komutanlığı 2. Hudut Taburu'na bağlı Gökay Bölüğü 
bölgesinde, Ġran sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen ve “dur" ihtarına ateĢle karĢılık verdiği iddia edilen gruptan 
bir kiĢi vurularak öldürüldü.  
 
11 Temmuz günü Antalya‟da, motosikleti parka çekilen Orhan Oflas isimli kiĢi,  ÇarĢı Mahallesi‟ndeki Önleyici 
Hizmetler Büro Amirliği‟ne giderek bir polis memuruna bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürüldü. Alkollü 
olduğu iddia edilen Oflas‟ın polis Serkan Aktekin‟e ekmek bıçağıyla saldırdığı, Aytekin‟in Oflas‟ın elinden bıçağı 
almaya çalıĢması üzerine karakoldan çıkan polisin ateĢi açması onucu Oflas‟ın yaralandığı, polis memuru 
Aytekin‟in de ateĢ ederek Oflas‟ı göğsünden vurduğu ve Oflas‟ın hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği 
belirtildi.  
 
Ankara‟da 15 Temmuz günü, “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürülen Gürsel Varol polisin açtığı ateĢ 
sonucu öldü. Polis, Çankaya ilçesinde araçların yedek lastiklerinin çalındığı iddiası üzerine plakası olmayan bir 
otomobili durdurmak istedi. Polis ekipleri dur ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen otomobili Gazi Mahallesi 
Yavuzkanat Sokak`a kadar takip etti. Polis, burada içinde üç zanlının olduğu otomobile tabancayla ateĢ etti. 
Sürücü Gürsel Varol vurulunca otomobil, park halindeki bir araca çarparak durdu. Araç içindeki diğer 2 Ģüpheli 
otomobilden inerek kaçtı. Gürsel Varol ise olay yerinde öldü.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 25 Temmuz günü Emniyet Müdürlüğü`ne gerçekleĢtirilen roketatarlı saldırı 
sonrası baĢlatılan operasyon sırasında, Yüksekova-Van karayolu Akalın Köyü mevkiinde bir ticari taksiye “dur” 
ihtarına uymadığı için güvenlik güçleri tarafından ateĢ ateĢte taksi sürücüsü Ġ.D. yaralandı.  
 
Ġstanbul Bahçelievler`de oturan ve BayrampaĢa`da Çevik Kuvvet Amirliği`nde görevli polis memuru Mustafa A. 
(27), 6 Ağustos günü sokakta yürürken kendisine laf attığını iddia ettiği Cem Ġnci (23) isimli kiĢiyi silahla vurarak 
öldürdü. Cem Ġnci sokakta yürürken tekme attığı kutudan üzerine bulaĢan pisliğe `Bütün pislikler de beni buluyor` 
diye söylenirken yanından geçen sivil giyimli polis memuru Mustafa A. “pislik” kelimesini üzerine aldı. Mustafa 
A.‟nın “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” diyerek gençlerin üzerine yürümesi ve silahını çekmesi üzerine 
Cem Ġnci önce silahın üzerine atladı, daha sonrada Mustafa A`nın “Polisim” diye bağırması üzerine kaçmaya 
baĢladı. Bu sırada Mustafa A, kaçmaya çalıĢan Ġnci`nin arkasından ateĢ etti. Polis memurunun silahından çıkan 
tek kurĢun genç adamın parmağını parçaladıktan sonra karnına isabet etti. Ağır yaralanan Cem Ġnci`yi vurduktan 
sonra ölmesi için yaklaĢık yarım saat baĢında bekleyen polis, gence yardım etmek isteyen vatandaĢları vurmakla 
tehdit etti, kimseyi yanına yaklaĢtırmadı. YaklaĢık yarım saat boyunca Ġnci`ye müdahale edilmesini engelleyen 
Mustafa A, daha sonra meslektaĢlarını aradı ve durumu bildirdi. Olay yerine giden Kocasinan Polis Merkezi`ne 
bağlı ekipler de Mustafa A`yı gözaltına aldı. Cem Ġnci ise çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Safa 
Hastanesi`ne kaldırıldı. Dört saatlik ameliyatın ardından Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi`ne sevk 
edilerek tedavi altına alınan Ġnci, olayın üzerinden 12 saat geçtikten sonra hayatını kaybetti. Gayrettepe AsayiĢ 
ġube Müdürlüğü`ne götürülen ve ifadesi alınan polis memuru Mustafa A. ifadesinde Ġnci ve arkadaĢlarının 
kendisine sataĢtığını, uzaklaĢmaya çalıĢtığını, izin vermediklerini, silahını korkutmak için çıkardığını, bu sırada 
silahın patladığını iddia etti. Bakırköy Adliyesi`nde hâkim karĢısına çıkartılan polis memuru Mustafa A. 
tutuklanarak PaĢakapısı Cezaevi`ne gönderildi.  
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Manisa‟da 10 Ağustos günü, Metin Yüce adlı yurttaĢ, geçirdiği trafik kazası sonrasında olay yerine gelen polisle 
tartıĢması sonrası 7 yerinden vuruldu. Manisa Devlet Hastanesi önünde 10 Ağustos‟ta otomobiliyle trafik kazası 
yapan Metin Yüce, olay yerine gelen polisle tartıĢınca polisin kendisine, “Pis Kürtler, siz buranın düzenini 
bozuyorsunuz. Hepiniz teröristsiniz” diyerek hakaretlerde bulunduğunu ve ardından silahını çıkararak ateĢ 
açtığını ve yerde kanlar içinde yattığı sırada polislerin tekmelerle kendisine vurmaya devam ettiğini belirtti. 
Olayın ardından polisler, Dinçer Yüce, ġenol Yüce ve Muammer Özkan‟ı “polise mukavemet ettikleri” 
gerekçesiyle gözaltına aldı. Metin Yüce‟nin yaralı olduğu gerekçesiyle ifadesi alınamazken, ġenol Yüce ve 
Dinçer Yüce çıkarıldıkları Manisa Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından serbest bırakıldı, ancak Muammer Özkan 
“polise mukavemet etmek” ve “devlet malına zarar vermek” suçlamaları gerekçesiyle tutuklandı.  
 
20 Ağustos günü Van‟ın BaĢkale ilçesi Albayrak Köyü'nde bir aracı takip ederek köye giren askerlerin ateĢ 
ederek Yavuz Kaya ile Ferzan Kaya adlı köylüleri yaraladığı iddia edildi.  
 
23 Ağustos günü Sakarya‟nın Sapanca ilçesinde, düzenlenen asker eğlencesinin vakit gece yarısını geçtiği için 
sonlandırılmasını isteyen polis ekipleriyle Kestanelik Mahallesi sakinleri arasında çıkan tartıĢmada grubun 
dağılması amacıyla 3 el havaya ateĢ eden M.Ġ. adlı polis memuru, silahı yerine koymak isterken tekrar ateĢ aldı 
ve diğer bir polis memuru Ahmet Sargın (41) vurularak yaĢamını yitirdi.  
 
25 Ağustos günü, Bursa‟nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Turan Dursun Caddesi`ndeki bir apartmanın ikinci 
katında oturan Cengiz Koç`a (24) ait eve yangın merdiveninden iki kiĢinin girdiği ihbarını alan güvenlik güçleri, 
apartmanın çevresinde koĢarak kaçan iki kiĢiye “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateĢ açtı. Açılan ateĢ 
sonucu kasığından vurulan Gökhan E. (24) kaldırıldığı hastanede ameliyata alınamadan kan kaybından hayatını 
kaybetti.  Polis, “dur” ihtarında bulunan güvenlik güçlerinin, tabancayla havaya 3 el ateĢ ettiğini, uyarılara 
rağmen durmamaları üzerine zanlılara ateĢ açıldığını iddia etti.  
 
25 Ağustos günü Sivas‟ta, gece yarısı asayiĢ uygulaması yapmak için kontrol noktaları kuran polisin “dur” 
ihtarına uymayarak kaçmaya çalıĢtığı iddiia edilen bir otomobile açılan ateĢte, sürücü Turan Özdemir (41) 
göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçmaya çalıĢan Turan Özdemir`in peĢine düĢen ekipler, 
Kayseri Caddesi KavĢağı`nda Altuntabak Polis Merkezi`ne ait ekip otosunu yolun ortasına çekerek aracı 
durdurmak istedi. Kaçan otomobili takip eden AsayiĢ ġube Müdürlüğü`nde görevli polis memurlarından O.G.‟nin 
önce havaya uyarı ateĢi açtığı, sonra otomobilin lastiklerine ateĢ ettiği, otomobilin tekrar hızlanması ve üzerlerine 
gelmesi nedeniyle bu kez otomobile ateĢ ettiği iddia edildi. Bomba Ģüphesiyle ateĢ açılan araçta daha sonra 
yapılan aramada bira ĢiĢeleri, çeĢitli ebatlarda dört sopa ve çeĢitli malzemeler bulundu.  
 
26 Ağustos sabahı Van ġerefiye Mahallesi`nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Nizamettin Özcan isimli 
Ģahsın yönetimindeki 65 NA 759 plakalı otomobile “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateĢ açtı. Açılan ateĢ 
sonucunda, Özcan sırtından yaralandı. Nizammettin Özcan`ın kardeĢi Mehmet Emin Özcan, abisinin ameliyattan 
sonra yoğun bakıma alındığını ve sırtına saplanan kurĢunun vücudundan çıkarılmadığını, polislerin daha sonra 
hastaneye gelerek, kendilerine “kusura bakmayın yalnıĢlıkla vurduk” dediğini belirtti.  
 
3 Eylül günü Hakkâri`nin Yüksekova`ya bağlı Büyükçiftlik Beldesi baĢlatılan askeri operasyon sırasında, bölgede 
çobanlık yapan 1 çocuk babası ReĢat Çiçek (25) askerler tarafından “PKK üyesi olduğu” olduğu gerekçesiyle 
vurularak öldürüldü. Olay, Çiçek`in cenazesinin askerler tarafından beldeye getirilerek “Bir PKK`li öldürdük” 
demesiyle ortaya çıktı. DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani Çiçek'in askerler tarafından PKK'li denilerek 
öldürülmesine iliĢkin TBMM‟de bir soru önergesi verdi. Soru önergesi Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül 
tarafından yazılı olarak cevaplandırıldı. ReĢat Çiçek'in PKK'li olduğunu söyleyen Gönül, söz konusu operasyon 
sırasında çoban Çiçek ve 2 arkadaĢının 'teslim ol' çağrılarına ateĢle karĢılık verdiğini ve çıkan çatıĢmada 
askerler tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.  
 
10 Eylül sabahı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı‟na “ekmek almak için” giren zihinsel ve duyma engelli Umut ... 
(20) isimli bir kiĢi “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle sağ bacağından vuruldu. Daha sonra gözaltına alınan 
genç, polisler tarafından çırılçıplak ve yaralı halde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi getirildi. Kalp Damar Cerrahi 
Bölümü‟ne sevk edilen gencin sağ bacağındaki kurĢun çıkarıldı. Gencin bacağında kırık ve ezikler, vücudunda 
da yanık izleri olduğu görüldü. Adının “Umut” olduğunu söyleyen ve soyadı öğrenilemeyen gencin yakınlarına 
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ulaĢılmayınca hastane personeli ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvurdu. encin Ģikâyetçi olmaktan çekinmesi üzerine 
ĠHD avukatlar hiçbir iĢlem yapamadan hastaneden ayrıldı.  
 
11 Eylül günü Van‟ın BaĢkale Ġlçesi‟nde, BaĢkale-Van karayolunun 26. kilometresindeki Ortayol köyü kırsalında 
mazot kaçakçılığı yaptıkları haberini alan jandarma ekipleri “dur” ihtarında bulundukları 2 kiĢiye ateĢ açtı. Açılan 
ateĢte Zahir Abi ve Sercan Bakır ağır yaralandı. 11 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan  Selim Abi,  
kardeĢi Zahir Abi ve arakadaĢı Sercan‟ın hayvanlarının yanına giderken sivil giyimli jandarmalar tarafından 
arabanın içine ateĢ açıldığını ve askerler tarafından olay yerinde bırakıldıklarını iddia ederek hukuki yardım talep 
etti.  
 
Diyarbakır Lice'ye bağlı EcemiĢ Köyü nüfusuna kayıtlı Murat Tekdal (30), 12 Eylül günü ormanlık alanla 
avlanırken güvenlik güçleri tarafından “HPG militanı olduğu” iddiasıyla öldürüldü. 16 Eylül günü ĠHD Diyarbakır 
Ģubesine baĢvuruda bulunan Emin Tekdal yeğeni Murat Tekdal‟ın 10.09.2008 ÇarĢamba günü köyden gelerek 
yanımızda iki gün misafir kaldığını ve 12 Eylül 2008 Cuma günü köy minibüsü ile tekrar köye geri döndüğünü, 
köyüne döndükten sonra kendi evinden ġenlik köyüne gitmek isterken operasyon bölgesinin olduğu yerde 
öldürüldüğünü, yeğeninin iddia edildiği gibi militan olmadığını belirtti. DTP Diyarbakır Milletvekili Gülten KıĢanak, 
Tekdal'ın ölümüne iliĢkin TBMM‟de soru önergesi verdi. Sözlü soru önergesi ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay 
tarafından cevaplandırıldı. Atalay, Tekdal'ın 'YasadıĢı örgüt üyesi' olduğunu ve söz konusu kiĢinin 'dur' ihtarına 
uymaması sonucunda çıkan çatıĢmada Tekdal'ın silahı ile birlikte ölü ele geçirildiğini savundu. Genelkurmayın 
sitesinde ise söz konusu tarihte çatıĢma yaĢandığına dair bir bilgiye yer verilmemiĢti.  
 
21 Eylül günü Gaziantep‟te, trafikte yol vermeme yüzünden çıkan tartıĢmada silahını çeken polis memuru Z.A., 
Mehmet Hayri Filik (58) ile oğlu Halil Ġbrahim Filik‟i (23) ayaklarından yaraladı. Yaralanan baba-oğul 25 Aralık 
Devlet Hastanesi‟ne götürülerek tedavi edilirken, polis memuru Z.A. gözaltına alındı.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesinde 18 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddialarını kınamak amacıyla düzenlenen yürüyüĢten sonra baĢlayan olaylara 
Esentepe Mahallesi'nde müdahale eden güvenlik güçlerinin açtığı ateĢ sonucu Keskin Duman adlı kiĢi yaralandı.  
 
27 Aralık günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Adil Çelik, (BaĢkale), 25 Eylül günü saat 12.50 sularında 
köyüne yakın bir bölgede arabası ile seyir halindeyken gelen bir asker araçtan kendisine ateĢ açıldığını, 
kurĢunlardan birinin sol kalçasına isabet ettiğini, araçtan inen resmi giyimli 4 subayın kendisini ilk once 
Güzeldere Karakolu‟na, oradan da Güzelsu Sağlık Ocağı‟na götürdüklerini, daha sonra Van Devlet Hastanesi‟ne 
sevk edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ağrı`nın Doğubeyazıt ilçesinde 20 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddiası üzerine DTP tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Polis basın açıklamasına katılan ve slogan atarak yürüyüĢe geçmek isteyen gruba ateĢ açtı. Saldırıda 
Ahmet Özkan adlı genç, kalbinden vurularak öldürüldü. DTP`li Belediye BaĢkanı Mukaddes Kubilay, güvenlik 
güçleriyle yaptığı görüĢmeden sonuç alamadığını, kalabalığı yatıĢtırmaya çalıĢırken polisin ateĢ açtığını iddia 
etti. ĠçiĢleri Bakanlığı ise olayı araĢtırmak için müfettiĢ görevlendirdi.  
 
Hakkâri ilinde 20 Ekim günü, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek gerçekleĢtirilen gösterilerin ardından çıkan olaylarda polisin açtığı ateĢ 
sırasında, Yeni Mahalle"de bulunan evlerinin tandırın baĢında annesi ile bekleyen Adil Özatak (30) baĢına isabet 
eden kurĢunla ağır yaralandı. Bir komĢusu tarafından hastaneye kaldırılan Özatak, daha sonra askeri 
helikopterle Van iline sevk edilerek Van AraĢtırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi‟nde tedavi altına alındı. 
Olayın görgü tanıkları, mahallede yaĢanan kargaĢa sırasında göstericilerin polisle çatıĢtığını, Adil Özatak"ın evi 
civarında güvenlik güçlerine taĢ ve benzeri cisimler atılınca güvenlik güçlerinin ateĢ açtığını belirttiler.  
 
7 Kasım günü Ġstanbul‟un Eminönü Ġlçesi‟nde, Cengiz Sezgin (30) ve arkadaĢlarının yanına kendini polis 
memuru olarak tanıtan bir kiĢi Sezgin ve arkadaĢlarına kimliklerini sordu. Sezgin‟in, polis memurundan kimliğini 
göstermesini istemesi üzerine polis memuru cebinden çıkardığı biber gazını Sezgin‟e sıktı. Gazın etkisiyle geriye 
yönelen Sezgin‟in kaçtığını zanneden polis memuru, silahıyla üç el ateĢ ederek Sezgin‟i sağ dizinden yaraladı. 
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Hastaneye kaldırılan Cengiz Sezgin hakkında “görevli polis memuruna mukavemet” ve “bıçakla saldırmak”tan 
iĢlem yapıldı.  
 
15 Kasım günü Rize‟nin Derepazarı Ġlçesi‟nde, karakolda polis memurlarına saldırdığı, üzerinde satır ve silah 
bulunduğu öne sürülen Ercan GüneĢdoğdu (27), Y.A. (32) adlı polis memuru tarafından boynundan ve 
omzundan vurularak yaralandı.  
 
26 Kasım günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan  Cihangir KızıltaĢ, oğlu Salih KızıltaĢ‟ın (1996)  20 Ekim 
günü amcasını eve getirmek için dıĢarı çıktığını, eve dönüĢ esnasında Ģehir merkezinde polisle göstericiler 
arasında çatıĢma çıktığını, oğlunun eve girmeye çalıĢırken polisler tarafından açılan ateĢ sonucu oğlum sol 
ayağından vurulduğunu, oğlunun 15 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ve 40 günlük rapor aldığını 
belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
26 Ekim günü ġırnak'ın Cizre ilçesinde, “Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı kınamak” amacıyla düzenlenen ve 
10 bin kiĢinin katıldığı yürüyüĢe müdahale eden polis ve özel harekat timlerinin açtığı ateĢ sırasında, Nur 
mahallesi Kırık Köprü yakınlarında evinin balkonunda olayları seyreden Gülsüm Gasır (50) karnından vurularak 
ağır yaralandı.  
 
Antalya‟da 27 Ekim günü, polis memuru M.E. motosikletiyle giderken "dur ihtarına uymadığı" için ateĢ ettiğini 
iddia ettiği  ÇağdaĢ Gemik'i (18) vurarak öldürdü.  YeĢildere Mahallesi`nde devriye gezen polis ekipleri, Ģüpheli 
gördükleri 07 CGH 84 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ġki gençten arkada oturanı motor durduğunda 
inereken motosikleti kullanan ÇağdaĢ Gemik kaçmaya çalıĢtı. Bunun üzerine polis memuru M.E., ateĢ etti. 
Çenesinin yanından ve kafasının arkasından vurulan Gemik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olaydan birkaç 
saat sonra gencin babasını karakola çağırarak haberdar etti. Cumhuriyet Savcısı Ümit YaĢar Özdemir tarafından 
sorgulanan M.E., "olası kasıtla insan öldürmek" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.E. 
ifadesinde iki genci durmaları için uyardığını, durmamaları üzerine havaya ateĢ açtığını belirtti. Antalya Emniyet 
Müdürlüğü'yse yazılı açıklamasında YeĢildere Mahallesi'ndeki polislerin motosikletteki iki kiĢiye "dur ihtarı"nda 
bulunduktan sonra ateĢ ettiğini bildirdi. Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan da, M.E.'nin görevden 
uzaklaĢtırıldığını açıkladı.  
 
Adana‟da 9 Kasım günü, Denizli Polis Karakolu'nda görevli S.B. adlı polis memuru, motosikletini çaldığı öne 
sürülen A.Y. (14) adlı çocuğu “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurarak ağır yaraladı. Polis memuru 
S.B., 8 Kasım günü çalılnan motorsikletini mesai arkadaĢıyla M.Y. ile birlikte ararken, Onur Mahallesi 61 
Sokak'ta bir motosiklet üzerindeki 3 çocuğu durdurmak istedi. Motosikletteki gençler "dur" ihtarına rağmen 
kaçmaya devam edince, motosikleti çalınan polis memuru tabancasını çekip ateĢ etti. Motosikletin arkasında 
oturan A.Y., sırtından vurularak ağır yaralanırken, diğer 2 çocuk da gözaltına alındı. Adana Numune 
Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan ve hayati tehlikesi devam eden A.Y.'nin ailesi polis hakkında 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından hakkında soruĢturma baĢlatılan polis 
memurları S.B. ve M.Y. ise Adana Valiliği tarafından açığa alındı. Savcılıkta ifade veren 2 polis memuru ilk 
etapta serbest bırakılırken, polislerin ellerinde barut izi olup olmadığı, tabancaları ve yaralanan Yıldırım‟ın 
vücudundan çıkarılan mermi çekirdeğinin incelenmesini içeren kriminal raporda, olayı polis memurlarından 
S.B.‟nin gerçekleĢtirdiği belirlendi. Bunu üzerine 20 Kasım günü Adana Adliyesi‟ne sevkedilen polis memuru 
S.B., savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, „kastı aĢmak suretiyle adam 
yaralama‟ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Adana Valiliği‟nden 11 Ekim tarihinde yapılan yazılı 
açıklamada, yaralanan Ahmed Yıldırım‟ın  “hırsızlık zanlısı olmadığı ve herhangi bir sabıkasının bulunmadığı” 
belirtildi.  
 
16 Kasım günü Gaziantep'te, Mehmet YaĢar (28) adlı polis memuru, tartıĢtığı amcasının oğlu Mehmet YaĢar‟ı 
(30) beylik tabancasıyla ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçan polis memuru, polis ekiplerince yakalandı. 
Mehmet YaĢar (28), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
16 Kasım günü Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesi Sento Caddesi 973. Sokak‟ta, sivil giyimli bir polis kovaladığı bir kiĢiye 
ateĢ ettiği sırada sokakta oyun oynayan Z.B. (12) isimli kız çocuğunu kalçasından yaraladı. Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi‟nde tedavi altına alınan Z.B., Ortopedi Bölümü‟nde 4 saat süren bir  ameliyata alındı. Olayın 
tanığı olan babaanne Kadriye Bal, torununun top sakallı bir polis tarafından vurulduğunu belirtti. Baba Abdulkadir 
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Bal ise hastanede polislerin kendi aralarındaki konuĢmalarına tanık olduğunu belirterek “„Olayı bir an önce 
kapatmamız lazım‟ dediklerini duydum. Ayrıca bir polis memurunun kendi baĢına bir kağıt hazırlayıp hemĢireye 
imzalatmaya çalıĢmasına müdahale ettim” dedi.  
 
Ġzmir`in Güzelyalı semtinde 18 Kasım günü, zabıtaların bir seyyar satıcının mallarına el koyarak çevredekilerle 
tartıĢtığını gören iĢçi emeklisi Doğan Kalender (57), “Ayıp yaptığınız arkadaĢlar” diyerek müdahale ettiği 
zabıtalardan H.D.‟nin kafasına telsizle vurması sonrası baĢını kaldırıma çarptı. Üç gün komada kalan Doğan 
Kalender 21 Kasım günü yaĢamını yitirdi. Ġddialara göre zabıtalara direnen seyyar satıcı, zabıtalara “Namusumla 
çalıĢıyorum, hırsızlık mı yapayım?” diye tepki gösterdi. Bu sırada zabıtalardan biri, “Git hırsızlık yap ama bunu 
satma” dedi. Bunun üzerine çevreden geçen vatandaĢlar, “Nasıl böyle bir akıl verebiliyorsun, insanı suça 
itiyorsun” diyerek tepki gösterdi. TartıĢmaya tanık olan Doğan Kalender, sadece “Ayıp yaptığınız arkadaĢlar” 
dedi. Ġddiaya göre bu söz üzerine zabıta memurlarından biri, ġerife Kalender‟in kolunu tuttu. Buna engel olmak 
isteyen Doğan Kalender‟in baĢına da diğer zabıta memuru Hüseyin D. elindeki telsizle vurdu. Aldığı darbeyle 
yere düĢen Kalender, baĢını kaldırıma çarptı. Kalender, Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. 
ġikâyetçi olunan zabıta memuru H.D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Duman, meslektaĢları H.D.‟nin görevine devam ettiğini 
belirterek, “VatandaĢların da katıldığı bir arbede yaĢanıyor ve söz konusu kiĢi, yere düĢüyor. Ne Ģekilde düĢtüğü 
anlaĢılamadı. Memurlarımız tarafından vurulması söz konusu değil. Üzgünüz. Kararı adalet verecek” dedi.  
 
Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesi‟nde 18 Kasım gecesi, otomobilini çalan kiĢilerle para karĢılığı anlaĢarak aracını geri 
almaya giden araç sahibi arasında çatıĢma çıktı. Bakırköy Devlet Hastanesi önünde silah seslerini duyan polis 
memurlarının “dur” ihtarına uymadıkları iddia edilen iki tarafın da araçlarına ateĢ açınca çalınan aracın sahibinin 
arkadaĢı Garip Gündüz vücuduna isabet eden 2 kurĢunla yaralandı  
 
Ankara`nın Altındağ ilçesinde oturan Soner Çankal‟ın (17), 19 Kasım günü polis kovalamacası sırasında 
ayağından vurularak etkisiz hale getirilmesine rağmen,  yakalandığı yerde uzun süre polis tarafından dövüldüğü 
ve daha sonra baĢına ateĢ edilerek öldürüldüğü iddia edildi.  Hakkında “hurda çalmak” suçundan kesinleĢmiĢ 
cezası bulunan ve 19 Kasım akĢam 22.00 sularında evinin bulunduğu Mevlana Caddesi`nde arkadaĢlarıyla 
amcasına ait otomobilde oturan Çankal, kendisini öldürmekle tehdit ettiği belirtilen Hakan adlı polisin amirlik 
yaptığı dört kiĢilik bir Yunus ekibinin arabayı aramak istemesi üzerine paniğe kapılarak kaçmaya baĢladı. Görgü 
tanıklarının anlattığına göre kovalama sırasında girdiği bir ara sokakta bacağından vurularak yakalandı. 
Yakalandığı yerde dört polis tarafından ölesiye dövüldüğü belirtilen Çankal`ın `Kurtarın beni` diye bağırdığı, bu 
sırada Hakan adlı polisin `Soner`se sok kafasına` demesi üzerine, Ahmet isimli polisin ateĢ etti. Polisin, 
Çankal`ın `tedavi gördüğü hastanede öldüğü` açıklamasına tepki gösteren görgü tanıkları, Çankal`ın olay 
yerinde öldüğünü iddia ettiler. Olayın ardından mahallelinin olay yerine uzun bir süre yaklaĢtırılmadığı, 
ambulansın gelmediği, olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra gelen ambulansın ise boĢ döndüğü, birkaç 
el duyulan silah seslerinin ardından Hakan adlı polisin ufak bir silahı Çankal`ın eline tutuĢturduğu, daha sonra 
gelen bir arabadan Çankal`ın cesedinin yanına içinde uyuĢturucu madde olduğu tahmin edilen bir poĢetin atıldığı 
da iddia edildi.  Çankal`ın vücudunda 2`si belinde, birer tane de kafa ve bacağında olmak üzere 4 tane kurĢun izi 
olduğu belirtiliyor. Çankal ailesinin avukatı Özgür Yılmaz, delillerin iyi toplanmadığını ve tanıkların hâlâ 
dinlenmediğini belirtti. Polisin çok yakından ateĢ ettiğine dair ciddi iddiaların olduğunu belirten Yılmaz, otopside 
vücudunda cidid darp izi görüldüğünü aktardı. Olay yerinde kriminal incelemenin yapılmadığını kaydeden 
Yılmaz, mermi kovanlarının Çankal`ın ailesinde olduğunu bildirdi. Otopsi raporunda ateĢli silahla öldürüldüğü 
tespit edilen Çankal`ın babası Muammer Çankal, Hakan adlı komiserin daha önce de evlerine gelerek Soner`i 
öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti. Olayın ardından gözaltına alınan Seğmenler Polis Karakolu'nda görevli polis 
H.Y., 21 Kasım günü savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 
Nöbetçi 12. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karĢısına çıkan polis tutuklandı.  
 
Gaziantep‟te 22 Kasım günü, Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Osman BeĢtaĢ polisle tartıĢması sonrası 
ayağından vuruldu. Osman BeĢtaĢ ve arkadaĢı Murat Çakan il merkezinde bulunan bir kargo Ģubesinden 
kendilerine gelen Yurtsever Gençlik Dergisi‟ni aldı. Ġki genç, kargo Ģubesinden ayrıldıktan sonra yanlarına gelen 
polislerle tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma sırasında polis, beylik tabancası ile BeĢtaĢ‟ı topuğundan vurdu. Gözaltına 
alınan BeĢtaĢ, Antep Devlet Hastanesi‟nde tedavisi yapıldıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede “Yasak 
yayın bulundurmak”, “Polise mukavemet” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.  
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26 Kasım günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan baĢvurucu Evsel ġahin (1975), 21 Kasım günü kendi 
aracı ile Çaldıran köyünden BaĢkale‟ye doğru giderken köyden 1 km uzakta yol kenarında duran sivil plakalı 
beyaz bir jip gördüğünü, hırsız olabileceğini düĢünerek yavaĢça geri dönmeye çalıĢtığını, ancak kendisine ateĢ 
açıldığını, bunun üzerine geri dönmeyip yanlarına gitmeye çalıĢtığını ancak ateĢe devam edildiğini, bu sırada 
vurulduğunu ve arabasının yol kenarına çarptığını, yanına gelen askerlerin kendisine silah doğrultarak yere 
yatırdığını, kendi aralarında “niye vurdunuz” diyen askerler olduğunu belirrtti. Vücuduna 2 kurĢun isabet eden 
ġahin, Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.  
 
20 Aralık günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi‟nde, Türkiye`ye turist olarak gelen ve Halaskargazi Caddesi üzerindeki 
bulunan bir barın güvenlik görevlisini kendilerini içeri almadıkları gerekçesiyle bıçakla yaraladığı iddia edilen 
Muhsin Kasapoli ve Ġhseen Kerim Sadıq isimli Irak uyuklu 2 kiĢiye müdahale eden polis memuru Cevat K.,  
kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Kasapoli ve Sadıq`ı dizlerinden vurdu. Vurulan turistlerden Kasapoli 
kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirirken, Sadıq ise Taksim Eğitim ve AraĢtırma hastanesinde tedavi altına 
alındı. AsayiĢ ġube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıĢan polis memuru Cevat K`nın da 
aralarında bulunduğu 8 kiĢiyi gözaltına aldı. Cevat K`nın UĢak Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı, 
bacağındaki bir rahatsızlık yüzünden rapor aldığı için görevde olmadığı öğrenildi.  
 
Ġstanbul‟un BayrampaĢa Ġlçesi‟nde 24 Aralık günü, Yenidoğan Mahallesi Abdi Ġpekçi Caddesi Ulubatlı Sokak 
üzerinde dükkân sahibi Tuğrul Erdemirci (32), iĢyerinin önüne otomobilini park etmek isteyen Çevik Kuvvet ġube 
Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.G. (22) tarafından yaĢanan tartıĢma sonrası vuruldu. Mermilerden biri 
Demirci‟nin sol dizine, diğeri de sağ ayak bileğine isabet etti. Demirci hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay 
yerine gelen polis ekibi de meslektaĢını alarak karakola götürdü. Taraflar 5 Aralık günü Eyüp Adliyesi'ne gelerek 
birbirinden Ģikayetçi oldu. Yaralı Tuğrul Erdemirci yürüyemediği için adliyeye kucakta getirildi. Polis memuru 
Mehmet G., "Olay yerinin yakınında bulunan evime bir tamiratçı getirmiĢtim. Bana arabayı kaldırmamı söylediler. 
Sadece 5 dakikalık iĢim olduğunu ve polis 
olduğumu söyledim. Babasıyla aramızda kavga 
çıktı. Oğlu sopa getirdi ve bana saldırdı. Kendisini 
uyarmama aldırıĢ etmeyince havaya doğru uyarı 
maksatlı ateĢ ettim. Ancak olayın büyümesi üzerine 
kendimi korumak için bacaklarına doğru ateĢ ettim" 
dedi.  
 

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar 
 
Mardin ili Mazıdağı ilçesinde, Balpınar köyünden bir grup korucu 6 Ocak günü komĢu köyü Arısu'dan Sadettin 
Esen isimli bir köylüye baltayla saldırdı Saldırıda Esen yaralandı.  
 
ġırnak'ın Yoğurtçular Köyü'nde 2 Mart günü, Yapar ailesine mensup korucular, çıkan bir tartıĢma üzerine Resul 
Zeybek ve Eyüp Zeybek siimli köylülerin üzerine ateĢ etti. Açılan ateĢ sonra Resul Zeybek ayağından, Eyüp 
Zeybek ise kolundan yaralandı. Korucular ile köylüler arasında çıkan tartıĢmanın, koruculara ait hayvanların, 
Zeybek ailesine ait ekinin içine girmesi olduğu öne sürüldü. 
 
ġırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarında korucu oldukları belirtilen ġemsettin 
Özkan ile aynı zamanda 1 No'lu Sağlık Ocağı'nda çalıĢan Mehmet CoĢkun adlı kiĢiler, Konutlar mevkiinde 
kutlama yapan halkın üzerine kaleĢnikof marka silah ile ateĢ açtı. Olayda Nedim Ertan (25) ayak ve çenesinden, 
ReĢit Kolanç (35) kolundan, Nurettin Kolanç (50) yüzünden, Feyruz Kolanç (25) bacak ve kalçasından, ġerif 
Turan da (17) ayaklarından yaralandı. 
 
Siirt‟in Örençayır Köyü'nde yaĢayan Ali EliĢ isimli köy korucusu, 24 Nisan günü akrabalarıyla birlikte il 
merkezinde bulunan Doğan Mahallesi Zeki Çeliker Caddesi'ndeki Necmettin Akan'a ait iĢyerini bastı. EliĢ'in 
hakaret etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Olayda, EliĢ‟in silahından çıkan kurĢun 
ile yaralanan Furkan Oran (6) yaĢamını yitirdi, Necmettin Akan ve Zübeyt Akan da yaralandı.  
 

Siirt'te köy korucuları arasında kavga 

Siirt'te 15 Ocak günü, Aydınlar Caddesi'nde köy 
korucuları Muhsin Erdoğan ve Ahmet Erkul arasında 
çıkan kavgada 7 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. 
Yaralanan 7 kiĢi, Siirt'teki çeĢitli hastanelerde tedavi 
altına alındı. (www.kenthaber.com) 
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Batman'ın GercüĢ Ġlçesi'ne bağlı Gönüllü Köyü'nde ikamet eden Z. IĢık adlı kadın 5 Haziran günü korucuk yapan 
Kavak ailesi tarafından kaçırıldı.  Kaçırılma sonrası IĢık ailesi ve Kavak aileleri arasında gerginlik çıktı. 8 Haziran 
günü Hasankeyf Ġlçesi'nde Üçyol mevkiinde çıkan çatıĢmada Z. IĢık'ın babası Abdulkerim IĢık (45) öldü, Ömer 
Kavak isimli korucu yaralandı.  

I.3. Yargısız İnfaz Davaları 
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 O. A. hakkında 25 yıl hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. “Olası kasten adam öldürmek”le suçlanan O. A., 14 Ocak günü KarĢıyaka 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde hakim karĢısına çıktı. DuruĢmada sanık polis memuru O.A. Ģunları belirtti: "Saat 03.00 
sıralarında Ģüpheli bir aracın kaçtığı anons edildi. Bölgeye geçtik. Haber merkezi, Sultan Çiftliği kavĢağında 
önlem almamızı istedi. Biz de barikat kurduk. Polis memuru Veysel Aydın'la karĢılıklı geçip dubaları 
yerleĢtirdikten sonra beklemeye baĢladık. Aydın, bir elinde fenerle bekliyordu. Ciple arkasındaki tepe lambaları 
yanık ekip otolarını gördük. Ekip Ģefimiz elindeki fenerle ikaz etti. Araç durmadı. Dubalara doğru yöneldi. Ekip 
Ģefim, önce üç el havaya, ben de sonra iki el havaya ateĢ ettim. Dubalara çarpınca kendimi yere attım. Kendimi 
yere atmanın etkisiyle yere ve aracın lastiğine doğru bir el daha ateĢ ettim. ġahsa doğru atıĢım olmadı. Aracın 
karĢı Ģeride geçip kaza yaptığını gördük. Trafik kazası zannettik. Olaydan iki saat sonra vurulduğunu öğrendik. 
Kovanlar kaybolmasın diye topladık. Olaydan iki saat sonra haberimiz olduğu için elimde barut izi yoktur. Ġhtiyaç 
gidermiĢtim." DuruĢmda Baran Tursun'un yanında bulunan arkadaĢları Atilla Doğan ve Emre Ökçelik de tanık 
olarak dinlendi. Doğan Ģunları söyledi: "Eğlence mekânlarına gittik. Eve dönüĢ yolunda Baran bir aracın arkadan 
selektör yaptığını söyledi, dönüp baktığımda polis aracı olduğunu anladım. Önümüze de bir ekip otosu çıktı. 
Ama Baran hızını artırdı, aynı hızla polis otosunun yanından geçti. Tek bir el silah sesi duydum. Emre, Baran'a 
'Dur' dedi. Bu sırada Baran'ın baĢı Emre'nin omzuna düĢtü. Baran'ın alkolden iki kez ehliyeti alınmıĢtı. Bir daha 
yakalanmamak için kaçıyordu. Ancak yolda duba ve barikat yoktu." Emre Ökçelik de "Ne bariyer ne barikat vardı, 
yolumuz açıktı" dedi. Mahkeme heyeti sanık polisin üzerine atılı suçun vasfının lehine değiĢmesi ihtimali, 
delillerin toplanması, kaçma Ģüphesinin olmaması ve cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, 
tahliyesine karar verildi. Baba Tursun karara tepki gösterirken, aile olarak davadan tamamen çekildiklerini, 
avukatlarını da azledeceklerini belirtti. 9 Mayıs günü görülen duruĢmada ise sanık polis memurunun Tursun‟a 
“doğrudan ateĢ ettiği” yönünde bilirkiĢi raporu sunuldu. Mahkeme heyeti raporun ve Ege Üniversitesi‟nden gelen 
tıbbî bilgi ve grafiklerin Ġstanbul Adlî Tıp Kurumu‟na gönderilmesine karar vererek duruĢmayı erteledi. 
DuruĢmadan sonra açıklama yapan Tursun ailesinin avukatlarından Bahattin Özdemir, iddialarının gazetecilerin 
çektiği fotoğrafların doğruluğuna yönelik bir rapor olduğunu söyledi. Özdemir, "Rapor, bize iki Ģey gösteriyor. 
Baran Tursun'a direkt ateĢ edilmiĢtir. Mermi, Baran Tursun'un kafasına gelmiĢtir" dedi. 30 Haziran günü görülen 
duruĢmada Tursun ailesinin avukatları sanık polis memuru O.E.A.'nın "sahtecilik" "suçu ihbar etmeme" ve "suç 
delillerini karartma" gibi suçlardan tutuklanması ve her iki davanın birleĢtirilmesi talebinde bulundu. Sunulan 
heriki talep mahkeme tarafından reddedildi. Dava, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporların ve yazıların 
tamamlanması için 10 Eylül 2008 tarihine ertelendi. DurĢma sonrası müdahil avukatlardan Bahattin Özdemir, 
"Biz tutuklamadan yana değiliz. Biz insanların özgürlüğünden yanayız ancak mahkemenin sanık polisin tekrar 
tutuklanması talebini reddetmesi hukuka aykırıdır. Bu ülkede tutuklanacak tek bir kiĢi varsa o da bu polistir. Bu 
polis halen kamu görevi yapmaktadır. Verilen karara karĢıyız yarın diğer ağır ceza mahkemesinde itiraz 
edeceğiz." dedi. Sanık polislerin aklandığını söyleyen Tolga Yurdakul ise, "Mehmet Tursun'un polislere iftira 
atmıĢtır. Kendisi Ġl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında da asılsız iddialarda bulunmuĢtur. Bu nedenle Ġl 
Emniyet Müdürü adına Mehmet Tursun hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.  
 
25 Kasım günü Ġzmir‟in KarĢıyaka ilçesi Bayraklı semtinde polis tarafından burularak öldürülen Baran Tursun‟un 
ailesinin 22 Ocak‟taki suç duyurusunu dikkate alan KarĢıyaka Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili Mehmet Emin Kavas 
10 polis memuru hakkında dava açtı. Kavas, olaya müdahale eden Bornova AsayiĢ ġube Müdürlüğü‟nde görevli 
5 polis memurundan oluĢan ekibin, polis memuru arkadaĢları Oral Emre Atar‟ın olayda silah kullandığını 
cumhuriyet savcısına derhal bildirmediğini, tek taraflı trafik kazası düĢüncesiyle aracın olay yerinden çekilmesine 
izin verdiğini öne sürdü. Ġddianamesinde Olay Yeri Ġnceleme ġube Müdürlüğü‟nde görevli polis memurlarının 
çektiği fotoğraflarda aracın koltuğunda yer alan mermi gömlek parçasının, basın mensuplarının çektiği 
fotoğraflarda görülmemesine dikkati çeken Kavas, Olay Yeri Ġnceleme ġube Müdürlüğü‟nde görevli 5 polis 
memurunun da resmî belgede sahtecilik ve delilleri değiĢtirme suçunu iĢledikleri iddiasıyla yargılanmasını istedi. 
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Ġddianame 17 Haziran‟da KarĢıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi‟nce kabul edildi ve 10 polis memuru hakkında “suç 
delillerini gizledikleri” iddiasıyla dava açıldı. 
 
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 25 Haziran günü baĢladı. 
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruĢmaya, tutuklu polis memuru Ali Mutlu, müĢteki sanık Ali Yavuz 
Oturakçı ile müĢtekiler Efetullah Ete ve Hayriye Ete katıldı. Mahkeme heyeti, eylemin niteliği ve toplumsal 
neticeleri göz önüne alınarak, güvenlik önlemi alınmıĢ olmasına rağmen görülen lüzum üzerine duruĢmanın gizli 
yapılmasına karar verdi. Alınan gizlilik kararı kapsamında, davanın tarafları ve avukatlar dıĢındaki izleyiciler 
duruĢma salonundan çıkarıldı. DuruĢmada, tutuklu sanık Ali Mutlu ile müĢteki sanık Ali Yavuz Oturakçı ifade 
verdi. Ölen Feyzullah Ete‟ye ilk müdahalenin yapıldığı Özel Avcılar Hospital doktorlarından Mahmut Tufan, aynı 
hastanenin anestezi uzmanı Serdar BaĢaran, Adli Tıp Kurumu uzmanlarından Doç. Dr. Bülent ġam ve olay 
sırasında sanık Mutlu ile aynı ekipte çalıĢan polis memurları Mesut Tekcen ve Murat TopgümüĢ de duruĢmada 
tanık olarak dinlendi. Sanık Ali Mutlu‟nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruĢmayı 
erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru Ali Mutlu‟nun, olay 
tarihinde parkta müĢteki sanık Ali Yavuz Oturakçı ile içki içen Feyzullah Ete‟nin göğüs bölgesine tekme attığı 
anlatılıyor. Ġddianamede, Ete‟nin ilk muayenesini yapan hastane görevlilerinin, göğüs bölgesinde yeniden 
canlandırma iĢlemi yapılmadan kızarıklık gördükleri beyanında bulundukları belirtiliyor. YaĢanan olay ile ölüm 
arasında bağ bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Ali Mutlu‟nun, “kasten yaralama sonucu ölüme 
sebebiyet vermek” suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Ġddianamede, Ali Mutlu‟nun, müĢteki sanık 
Ali Yavuz Oturakçı‟ya karĢı da “kasten yaralama” suçunu iĢlediği gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması talep ediliyor. MüĢteki sanık Ali Yavuz Oturakçı hakkında ise “görevli memura mukavemet” 
suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Ġstanbul Fatih‟te 11 Mayıs 2006‟da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Aytekin Arnavutoğlu‟nu (24) öldüren 
polis memuru B.E. hakkında açılan dava 22 Ocak günü sonuçlandı. 22 Ocak günü görülen duruĢmada Ġstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Radyo-TV Foto Film ġube Müdürlüğü‟nde görevli polis memurları Mustafa Çamlıbel ile 
RuĢen Öztoprak da bilirkiĢi olarak hazır bulundu ve olayla ilgili Mobese kayıtları izlendi. Aytekin Arnavutoğlu'nun 
ailesinin avukatı Eren Kesin "Olay anına dair görüntüleri izleyeceklerini düĢünürken, izledikleri görüntünün 
tamamen olaydan sonra çekilen olay yeri inceleme görüntüleri olduğunu" söyledi, "Bu görüntülerde bile alanın 
çok sıkıĢık olduğunun belli olduğunu ve Aytekin'in kaçma ihtimalinin olmadığını" vurguladı. Ġstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi, B.E.‟yi, Aytekin Arnavutoğlu‟nu “olası kasıt altında öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına 
çarptırdı. Suçun “olası kasıt” ile iĢlenmesi nedeniyle TCK‟nin “kast” suçunu düzenleyen 21/2. maddesi gereğince 
bu cezayı önce 20 yıl hapis cezasına indiren mahkeme heyeti, daha sonra sanığın cezasını “suçun haksız tahrik 
altında iĢlenmesi” nedeniyle 5 yıla indirdi. Bu ceza da sanığın yargılama aĢamasındaki iyi hali nedeniyle 4 yıl 2 
ay hapis cezasına düĢürüldü. Mahkeme heyeti, polis memurunun, memur olması ve davanın Yargıtay aĢaması 
da düĢünülerek, bu aĢamada tutuklanmasına gerek olmadığına hükmetti. Avukat Eren Keskin "Görüntüler 
Arnavutoğlu'nun sağ yakalanabileceğini gösterdi. Temyize gidceğiz. Çünkü mahkeme tahrik fiilini uygulayıp 
müebbet hapis istemini 20 yıla indirdi ardından 4 yıl 2 ay hapis verdi" dedi. Olay sonrası verilen bilgilerde 
Ergin'in, Arnavutoğlu'nun iki arkadaĢıyla birlikte içinde bulunduğu arabaya önce "dur ihtarı"nda bulunduğu, 
ardından havaya, sonra da arabanın kaputuna ateĢ ettiği yer alıyordu.Ġstanbul Emniyeti yaptığı açıklamada, 
Ergin'in camları koyu renkli film kaplı olan arabanın kapısını açtığını, bu sırada kapının çarptığı silahın ateĢ 
aldığını öne sürmüĢtü. Görgü tanıklarıysa "dur" denilmeden yaklaĢık on el ateĢ edildiğini söylüyorlardı.  
 
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz‟ı öldüren polislerin, “ölçülülük ilkesine 
uygun hareket ettiklerini” öne sürerek EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi‟nin “yasa sınırlarını aĢarak adam 
öldürmek” iddiasıyla yargılanan polis memurları hakkında verdiği beraat kararını yerinde buldu. EskiĢehir Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Yargıtay BaĢsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede, 21 Kasım 2004'teki 
operasyonun 155 polis imdat hattını arayan bir Ģahsın ihbarı üzerine baĢlatıldığını anımsattı. Tebliğnamede, 
istihbarat çalıĢması sonunda Ahmet Kaymaz'ın, PKK bağlantılı olduğu değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi. 
Tebliğnamede, savcılığın izni doğrultusunda evde arama yapmak isteyen polis memurlarının çatıĢma 
çıkabileceği, evde yaĢayanların ve polis ekiplerinin zarar görebileceği endiĢesiyle hemen arama yapmadığı, evin 
önünde gözetleme halinde beklediği vurgulandı. Tebliğnamede, daha ileri bir yerde gözetleme yapmak isteyen 4 
polisin, evden çıkan Ahmet ve Uğur Kaymaz ile karĢılaĢtıkları, durmaları ve polis oldukları ikazını yaptıkları, 
maktullerin uyarıya ateĢle karĢılık verdikleri belirtildi. Polisin, meĢru müdafaa sınırları içinde ateĢe karĢılık verdiği 
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belirtilen tebliğnamede, baba ve oğula ait silahlardan 13 kurĢun atıldığının saptandığı vurgulanarak, polislerin 
ölçülülük ilkesine uygun hareket ettiklerinin kabulünün gerektiği savunuldu. Ahmet Kaymaz'ın kullandığı silahın, 
daha önce 4 polisin yaralandığı baĢka bir çatıĢmada kullanıldığı savunulan tebliğnamede, meĢru savunma 
hükümlerine göre, polislerin cezalandırılmasına yer olmadığı ifade edildi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden, 
polisler hakkındaki beraat kararını onaması istendi.  
 
Jandarma Ġstihbarat ve Terörle Mücadele TeĢkilatı (JĠTEM) adına çalıĢtığı ileri sürülen Adil TimurtaĢ‟ın, Ġstanbul 
Küçükçekmece'de “PKK ile iliĢkisi olduğu” gerekçesiyle Ali Uğur'un öldürülmesine azmettirmek suçundan 
yargılandığı dava ġubat ayında Ġstanbul Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Davanın karar 
duruĢmasına TimurtaĢ'la birlikte diğer tutuklu sanıklar Adem Bürtek ve Ümit Tuncer katıldı. DuruĢmada savunma 
yapan TimurtaĢ'ın avukatı Ünal Üstünsoy, cinayetin yaĢandığı tarihte müvekkilinin Ankara'da bulunduğunu ve 
olayla ilgisinin olmadığını beyan etti. TimurtaĢ'ın öldürülen tekstilci Ali Uğur'la cinayetten 1,5 ay önce tanıĢtığını 
ve aralarında bir husumet olmadığını belirten Üstünsoy, "Müvekkilimi uzun zamandan beri tanıyorum. Kendisinin 
JĠTEM'de çalıĢıp çalıĢmadığı beni ilgilendirmez. Ancak benim intibama göre bazı olaylarda kullanılmıĢ ve daha 
sonra sahip çıkılmamıĢtır. Mevcut delillere göre beraat edeceğine inanıyorum" dedi. Sanık TimurtaĢ da Uğur'un 
öldürülmesi için kimseye talimat vermediğini söyledi. Sanıklar Adem Bürtek ve Ümit Tuncer ise cinayetle 
alakalarının bulunmadığını ve 30 aydır cezaevinde mağdur olduklarını ifade ederek tahliyelerini istedi. 
Sanıklardan Adil TimurtaĢ'ın, Ali Uğur'un öldürülmesine azmettirdiği için önce müebbet hapis cezasına, iyi hali 
dikkate alınıp, indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bürtek ve Tuncer de 
TimurtaĢ'ın talimatıyla cinayet iĢledikleri gerekçesiyle 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. TimurtaĢ, 1986 yılında 
PKK'dan ayrıldıktan sonra varlığı devlet birimlerince doğrulanmayan JĠTEM'e katıldı. Burada halen Ergenekon 
soruĢturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve emekli olduktan sonra cinayete 
kurban giden Jandarma BinbaĢı Cem Ersever'le birlikte çalıĢtı. 'Sarı Adil' kod adlı itirafçı Adil TimurtaĢ'ın ismi 
Musa Anter'in öldürülmesi dahil 28 cinayette geçiyor. On sanıkla birlikte Diyarbakır 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki davası süren TimurtaĢ, DEHAP'lı Lezgin Bingöl'den haraç almak isterken suçüstü 
yakalanmıĢtı. Bu sırada üzerinden Jandarma Özel Harekât Grup Komutanlığı'nda görev yaptığını gösteren kimlik 
kartı çıkmıĢtı. Savcılık, konuyla ilgili bilgi isteyince Jandarma, TimurtaĢ'ın 1992 yılında Diyarbakır Jandarma 
AsayiĢ Komutanlığı'nda kadrolu 'temizlikçi' olarak göreve baĢladığını açıklamıĢtı.   
 
Ġstanbul  Bahçelievler‟de 2007 yılında „YürüyüĢ‟ adlı dergiyi satarken polisin ateĢi sonucu felç kalan Ferhat 
Gerçek ile ateĢ eden polislerin mağdur-Ģüpheli olarak yargılandığı davanın ilk duruĢması, olaydan 15 ay sonra 
26 Ekim günü Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Ferhat Gerçek, duruĢmada olay anını anlatarak, 
“Polisler ambulansı bekletti ve „Bırakın gebersin‟ dedi. Beni vuran polisin tutuklanmasını istiyorum” dedi. 
DuruĢma 8 Mayıs tarihine ertelendi.   
 
Ġstanbul Bahçelievler`de 6 Ağustos günü Cem Ġnci (23) isimli kiĢiyi silahla vurarak öldüren Çevik Kuvvet 
Amirliği`nde görevli polis memuru Mustafa A. (27) hakkında “kasten insan öldürmek” suçlamasıyla ömür boyu 
hapis cezası istendi.  Dava 27 Kasım günü Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nda baĢladı. Davanın ilk 
duruĢmasında öldürüldüğü an Ġnci`nin yanında olan arkadaĢı Recep ġelte, `boğuĢma sırasında Cem elimdeki 
silahı almak isterken tetiği çekti` diyen sanık polisi yalanladı. Diğer tanıkları dinlemeye devam edecek olan 
mahkeme, Ceza Yasası`nın (TCK) 81/1 maddesi uyarınca ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 
Atasoy`un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklikleri gidermek için yargılamayı erteledi.  
 
Polis memuru M.A. hakkında, 25 Ağustos günü 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 dava açıldı. 13 Kasım günü görülen duruĢmada tutuksuz yargılanan AktaĢ 
“Gelen ihbar üzerine gittiğimiz sitede, yangın merdivenlerinden inerek kaçmaya çalıĢan iki kiĢi gördüm. 
Kokutmak için bir el ateĢ ettim. Ancak her ikisi de kaçmaya devam etti. Bende peĢlerinden ayaklarına doğru 
birkaç el ateĢ ettim. Duvardan atladılar, bende peĢlerinden atladığımda, birisi yerde yatıyordu. „Ben yandım, 
ölüyorum‟ diyordu. Baktığımda kasığından yaralanmıĢtı. Hemen 112'yi aradım. Bu sırada, aĢırı kan 
kaybetmemesi için elimle yaraya tampon uyguladım. Ambulans 15-20 dakika sonra geldi. Yaralıyı götürdüler. 
Öldüğünü sonra öğrendim. Kesinlikle öldürme gibi bir niyetle ateĢ etmedim” dedi. Baba Ömer Ergün ise oğlunun 
kasıtlı öldürüldüğünü savunarak “Dağdaki teröriste bile „dur‟ ihtarında bulunulurken, kentin göbeğinde polis, 
oğlumu kasıtlı vurmuĢtur. Suçlu bile olsa öldürmesi gerekmiyordu” dedi. Mahkeme, duruĢmaya katılmayan 
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Gökhan Ergün'ün arkadaĢı Gökhan Arslan'ın bir sonraki yargılamaya zorla getirilip ifadesinin alınması ve eksik 
evrağın beklenmesi için erteledi. 
 
Yargıtay, Tokat‟ta 9 Ağustos 2003‟te alkollü bir Ģekilde traktör kullanan U.T.‟yi sırtından silahla vurarak öldüren 
polis memuru H.A.‟ya Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Karara 
muhalif kalan Yargıtay üyeleri, “devlet erkini elinde bulunduranların yasadıĢı güçlerini bireyler üzerinde 
kullanması polis devletinde rastlanan bir olgu olsa da, demokratik hukuk devleti anlayıĢında yeri yoktur. Kolluk, 
yasalarda belirlenen görevlerini yaparken direniĢle karĢılaĢması durumunda, bu direniĢi kırmak amacıyla ve 
kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidirler” dedi. 9 Ağustos 2003‟te U.T. yönetimindeki traktör, yanında arkadaĢı 
K.C. ile karayolunda seyir halinde iken, yolda park etmiĢ bir araca çarpmamak için yoldan çıkarak kapalı olan b ir 
iĢyerinin cam ve çerçevesini kırmıĢtı. Olay yerinden kaçan U.T.‟nin traktörünü takip eden polis memurları H.A. ve 
O.C.‟nin  “dur” ihtarına U.T.‟nin uymadığı gerekçesiyle polis memuru H.A. traktöre tırmandıktan sonra tabancayla 
U.T.‟ye ateĢ ederek U.T.‟yi öldürmüĢtü. 
 
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde, 20 Haziran 1992‟de 12 köy korucusunun bir minibüse gerçekleĢtirdikleri silahlı 
saldırının güvenlik gerekçesiyle Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam eden davası 19 Eylül günü 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında Nevaf Aydın ve Mehmet Saydan adlı 2 köy korucusu müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırıldı. Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nin Çalpınar Köyü‟nde Halil Akhan yönetimindeki minibüs askerî 
üniformalı yüzleri maskeli kiĢiler tarafından silahla taranmıĢ, Süleyman Acar, Ġsmet Acar, Hasan Akhan, Mehmet 
Ağırman, Mehmet Akhan, Abdülkadir Akhan, Sabri Acar ve Mehmet Emin Acar ölmüĢ, Salih Acar, Semra Acar, 
Ahmet Acar, Erdal Acar, Ġbrahim Acar, RaĢit Acar, Yusuf Acar ve Süleyman Acar da yaralanmıĢtı.  
 
Adana'nın KarataĢ ilçesinde 5 Ocak 2008 günü ailesinden 3 kiĢiyi öldürdükten sonra yaĢamına 5 kurĢunla son 
verdiği iddia edilen Yusuf Ziya Balıkçı‟yı vurdukları iddia edilen baĢkomiser Ali Rumi Gülden (37) ve polis 
memuru Mustafa Ceylan (34) hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 
2‟inci Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Balıkçı‟nın “teslim ol” çağrısı yapan polis memurlarıyla çatıĢmaya 
girdiği sırada baĢına dayadığı tabancasının tetiğini çekerek intihar etttiği iddia edilmiĢti. Yapılan otopsi  sonunda 
ise Balıkçı‟nın cesedinde 5 kurĢun izi saptandı. Bunlardan birisinin kendi silahından çıktığı, diğer 4‟ünün ise polis 
memurlarının tabancalarından çıkan kurĢun olduğu belirlendi. Polislerin ateĢ ettiği kurĢunlardan sol karın 
bölgesinden girip çıkan kurĢunun öldürücü olduğu da kaydedildi. Dava 2008 yılında sonuçlandı. Adana 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında tutuksuz yargılanan BaĢkomiser Ali R.G., duruĢmada "Ġkaz 
etmemize rağmen bir türlü teslim olmaya yanaĢmadı. ġahıs 8-9 el benim bulunduğum yöne ateĢ açtı. Hatta bir 
kurĢun benim montuma isabet etti. Ben de o yöne takla atarak 4 el ateĢ ettim. MeĢru müdafaa sonucu görevimi 
yaptım. Öldürmeye yönelik ateĢ etmedim. Kendimi, polisleri ve vatandaĢı korumaya çalıĢtım. Beraatimi 
istiyorum" dedi. Polis memuru Mustafa C. ise, "Teslim olmasını söyledim. Silahı kafasına dayamıĢtı. Yakalamak 
amacıyla koluna 2 el ateĢ ettim" dedi. Mahkeme heyeti, Balıkçı'nın cesedinden çıkarılan 5 kurĢundan 4'ünün ait 
olduğu polislere, TCK'nın 25/1. maddesine göre olayın meĢru müdafaa Ģartları altında gerçekleĢtiğini belirtip, 
eylemde hukuka uygunluk halinin varlığı nedeniyle ceza vermedi.  
 
15 ġubat 2008‟de ġırnak‟ta 1999 yılında Abdullah Öcalan‟ın yakalanarak Türkiye‟ye teslim edilmesinin 
yıldönümünde düzenlenen protesto gösterisinde polis panzerinin ezerek öldürdüğü Yahya MenekĢe ile ilgili 
soruĢturmada 7 polis memuru hakkında Cizre Kaymakamlığı soruĢturma açılmasına izin vermedi.  
 

II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 
 
Mardin ili Nusaybin Ġlçesi'nde 13 yaĢındaki kızına tecavüz edilmesine göz yumduğu gerekçesiyle tutuklanan 
Ġbrahim Turan (35), kaldığı Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 8 Ocak günü diğer mahkumlar tarafından 
dövülerek öldürüldü.  
 
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hırsızlık ve kundaklama suçlarından tutuklu bulunan ilköğretim okulu öğretmeni 
ġ.Y. (40), 17 Ocak günü koğuĢ tuvaletinde pencere demirine iple asılı bulundu. ġ.Y.‟nin intihar ettiği iddia edildi.  
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Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK davası hükümlüsü Hasan Eroğlu (60), 27 Ocak günü 
yaĢamını yitirdi. 1992 yılında Mardin'in Dargeçit Ġlçesi'nde tutuklanarak cezaevine konulan Eroğlu, içi cezaevi 
komisyonu tarafından hazırlanan "Ölü muayene ve otopsi tutanağı" raporunda “kalp krizi sonucu yaĢamını 
yitirdiği” belirtildi. Eroğlu'nun oğlu Abdurahman Eroğlu, babasının daha önce Ģeker ve prostat hastalıklarının 
olduğunu, rahatsızlıklarından dolayı daha önce BaĢbakan'a iki defa dilekçe yazdığını belirterek "Ancak babam 
için cezaevnide tedavi olmasını uygun gördüler. KoğuĢ arkadaĢıları bize öldüğünü haber verdi. Resmi makamlar 
bize bilgi vermedi. Cezaevi'nde bir uzman çavuĢ bize kalp kirizi geçirdiğini söyledi. Ama cezaevindeki arkadaĢı 
kalp kirizi geçirmediğini söyledi" dedi.  
 
Antalya Kemer'de 12 ġubat günü “bilgisayarında çocuk pornografisi görüntüleri olduğu” iddiasıyla tutuklanan 
Nazmi Nejat AğırbaĢ (35),  Antalya L Tipi Cezaevi'ndeki koğuĢunda 18 ġubat günü ölü bulundu. Cezaevine 
girerken "Beni burada yaĢatmazlar" diyen zanlının ranzasına kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.  
 
2006 yılında Ġstanbul Küçükçekmece'de 5 yaĢındaki çocuğa otomobilinde cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 
21 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 20 aydır cezaevinde bulunan Doğan Haber Ajansı kameramanı Taner Çelik 
20 ġubat günü Ġnebolu Cezaevi‟ndeki hücresinde ölü bulundu. Çelik'in koğuĢun alt katında kendisini çamaĢır ipi 
ile kendisini asarak yaĢamına son verdiği iddia edildi.  
 
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Avukat Mesut BeĢtaĢ, müvekkili Tahsin Altun‟un, 
23 Ağustos 2006 tarihinde tutuklandığını ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 27 ġubat 2008 günü sabah 03:45 
sularında, kaldığı D2 koğuĢunun kapı giriĢinde yerde yatar vaziyette ölü olarak bulunduğunu belirterek Ģu 
beyanda bulundu; “Maktul, ölümünden yaklaĢık 1 buçuk ay önce de intihara teĢebbüs etmiĢ, fakat cezaevi 
yönetimince psikolojik yardım ve yaĢadığı ortamın kontrolüne dair herhangi bir denetim tedbiri uygulanmamıĢtır. 
Ailesine dahi haber verilmemesinin yanı sıra bilakis maktule; bu davranıĢından ötürü Mardin E Tipi Kapalı Ceza 
Ġnfaz Kurumu Disiplin Kurulu BaĢkanlığı tarafından 1 ay ziyaretçi kabulünden men cezası verilmiĢtir. Oysa, 
psikolojik bakımdan bir sarsıntı yaĢadığı açıkça beli olan ve intihar eden Ģahıs, hem iç tüzüklerimize hem de 
Avrupa Komitesi AraĢtırma raporlarına göre(CPT); özel gözetim altında tutulmalıdır. Ayrıca bu kiĢi kendini 
öldürme yollarına (hücre penceresindeki demirler, kırık cam, jilet, ip vs.) kolayca eriĢememelidir. Buna karĢılık, 
maktulün önceki intihar giriĢimi ardından, hiçbir önlem alınmamıĢtır. Nitekim sadece 1 ay sonra Tahsin Altun‟un 
cezaevinde kesici alet ile ölmesi, yaĢanan ihmalin boyutunu göstermektedir. Bilindiği üzere; Ceza Ġnfaz 
Kurumları ile Tevkifevleri Yönetimine ve Cezaların Ġnfazına Dair Tüzüğün 14.maddesi, cezaevi müdürünün 
mahkum ve tutukluların sağlı durumlarıyla ilgilenmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir. Yine aynı tüzüğün 38. 
ve 228. maddeleri; kurum tabibinin 15 gün ve 3 aylık ayrı periyotlarla hükümlü ve tutukluları gözden geçirmesini, 
lüzum halinde alınması gereken tedbirleri müdüre raporla bildirmesi gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Suç 
duyurumuza konu olayda da, maktul tutuklu Tahsin Altun, ölmeden yaklaĢık 1 ay kadar önce yine intihara 
teĢebbüs etmiĢ, fakat tüzük hükümlerinin emrettiği üzere herhangi bir önlem ve tedbirin uygulanmasına gerek 
duyulmamıĢtır. Cezaevlerinin yönetimine iliĢkin tüzüklerce de kurum müdür ve personeline bu tip vakalarla ilgili 
sorumluluk yüklenmiĢken; yönetim ve personelin öncelikli tedbir alınması gereken bu konuda pasif kalmaları ve 
ihmalleri oldukça ağır sonuçlara sebebiyet vermiĢtir. Bu yönden 5237 Sayılı TCK‟nin 257. maddesine muhalefet 
etmek suçu; Ģüpheliler açısından sübut bulmuĢtur. Adı geçen madde de;” Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan 
haller dıĢında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kiĢilerin mağduriyetine … neden olan … 
kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan 
haller dıĢında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiĢilerin mağduriyetine veya 
kamunun zararına neden olan … kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” diye 
kamu görevlilerine görevlerinden dolayı ait olan sorumluluk, yaptırıma bağlanmıĢtır. YaĢanılan ihmallerden ötürü, 
cezaevinde ikinci kez teĢebbüs ettiği intihar giriĢiminde ölen Tahsin Altun‟un ailesi bakımından uğranılan 
mağduriyetin boyutunu anlatmak oldukça güçtür. Günlük ve hatta  olaydan önceki son telefon görüĢmelerinde 
gayet normal Ģekilde ailesiyle konuĢan ve koğuĢ arkadaĢlarınca da herhangi bir sağlık probleminin olmadığı 
ifade edilen maktulün, son konuĢmanın yaĢandığı gecenin sabahında ölüm haberinin gelmiĢ olması aileyi 
derinden etkilemiĢtir. Aile, oğullarının sağlık problemi yaĢamamasından ve psikolojik durumuna iliĢkin herhangi 
bir olumsuzluğa Ģahit olmamalarından ötürü; yaĢanılan ölüm olayına oldukça Ģüpheyle yaklaĢmaktadırlar. 
Maktulün ailesi olayı; maktulce tasarlanan bir intihardan öte; ihmal sonucu gereken sağlık tedbirinin 
alınmamasından yani ihmalden doğan bir vaka yahut da kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce iĢlenen bir insan 
öldürme olayı olarak görmektedir “ dedi. 
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Manisa‟nın Nazilli Ġlçesi‟ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan M.D.‟nin (59) 5 Mart 2008‟de koğuĢun 
penceresine kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
Aydın'da 11 Ocak 2007 tarihinde eĢini öldürdükten sonra intihar giriĢiminde bulunan polis memuru Mustafa Özen 
(39), bulunduğu Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi E-3 numaralı koğuĢta 7 Mart akĢamı kendisini koğuĢun tuvaletinin 
demir parmaklığına bağlıdığı çamaĢır ipiyle asarak intihar etti. Daha önce de intihar giriĢiminde bulunan polis 
memurunun devam eden mahkemesinin 2 gün önce sonuçlandığı ve 13 yıl ağır hapis cezasına çaptırıldığı 
belirtildi.  
 
“Suç örgütünün lideri olduğu” gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman Dönmez isimli kiĢi, bulunduğu Tekirdağ F 
Tipi Cezaevi‟nden 22 Mart 2008 geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
 
Hükümlü olarak Antalya L Tipi Cezaevi‟nde bulunan Hakkı Kaya (27), 27 Mart günü yatağında ölü bulundu. 
Cezaevi doktoru, Kaya‟nın aldığı ilaçların etkisiyle ölmüĢ olabileceğini söylerken, cezavi yönetimi apandisiti 
patladığı için öldüğünü açıkladı. ÇeliĢkili açıklamalar ve Kaya‟nın bedenindeki izler nedeniyle baba Ġsmail Kaya 
Antalya Cumhuriyet Savcılığı‟na baĢvurarak suç duyurusunda bulundu.  Hakkı Kaya‟nın kendilerine, iĢkence 
gördüğünü söylemesine ve savcılığa üç kez dilekçe vermesine rağmen sonuç alamadığını söyleyen baba Kaya 
dilekçesinde Ģu iddialarda bulundu: “Oğlumun sırt, omuz, boyun, her iki taraftaki bel boĢluğunda, bacaklarda, 
koltuk altlarında, kulak ve ayalarında darp izleri tespit edilmiĢtir. Üstelik oğlumun öldüğünü bize iki gün sonra 
haber verdiler.” Ailenin avukatı Teoman Kunter, 27 martta yatağında ölü bulunan Hakkı Kaya‟nın vücudundan 
alınan parçaları Ankara Adli Tıp Kurumu‟na gönderdiklerini söyleyerek, Kaya‟nın bedeninde iĢkence gördüğüne 
dair açık belirtiler olduğunu iddia etti. Avukat Kunter tanıklığını Ģu cümlelerle anlattı: “Özellikle Kaya‟nın testisleri 
baĢta olmak üzere vücudunun çeĢitli yerlerinde darp, iĢkence izleri ve ezilmeler olduğu görüldü. Cezaevi 
yönetimi, adli tıp raporunu beklemeden, ölüm sebebinin „apandisit patlaması‟ olarak açıkladı. Oysa cezaevine 
getirilen pratisyen hekim Dr Recep Yeter, Kaya‟yı „elle ve göz ile‟ muayene etmiĢ ve raporunda „ilk bakıĢta ölüm 
sebebi olabilecek etkenin, ilaçlar olabileceği Ģüphesi var‟ demiĢtir. Bu açıklamalar skandal. Gerçeği istiyoruz.” 
Kunter ayrıca son teknolojiyle donatılan cezaevinde mahkûmların 24 saat görevliler tarafından kameralarla 
izlendiğini ve bir mahkûmun kendisini asmasının mümkün olmadığını söyledi.  
 
Cinayet suçundan tutuklanan Mehmet Hayır (68) isimli kiĢi, tutuklu bulunduğu Trabzon Bahçecik Cezaevi‟nde 2 
Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.  
 
“Trabzon'da cinsel saldırı, yağma dolandırıcılık” gibi suçlardan aranan ve Gebze Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nın 
denetimlerinde kimlik sorgulaması sırasında gözaltına alınarak M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulan Halim Küçük 
(35) isimli kiĢinin 2 Mayıs günü cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.   
 
“Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Yasa dıĢı silah ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaĢık 3 ay 
önce Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi‟ne nakledilen Ahmet Sağlam (78), 25 Haziran günü koğuĢunda gardiyan 
tarafından ölü olarak bulundu. Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırılan Sağlam'ın, kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit 
edildi.  
 
Ergenekon soruĢturması kapsamında 20 Haziran 2007‟de tutuklandıktan sonra akciğer kanserinden 
kaynaklanan rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 1 Temmuz günü tahliye edilen Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü 
Edirne‟deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü‟nde 6 Temmuz günü öldü. 
Okkır‟ın eĢi Sabriye ve oğlu Oytun Okkır, ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde yaptığı açıklamada, eĢinin tutuklanmadan 
önce hiçbir hastalığı olmadığını ve cezaevine girdikten 8 ay sonra rahatsızlandığını belirtti. Okkır‟ın hastanelerde 
“mahkum” olduğu için tedavi edilmediğini vurgulayan Avukat Devrim TaĢ ise, cezaevlerindeki sağlık koĢullarına 
dikkat çekerek, “Burada asıl önemli olan cezaevlerindeki mahkumların sağlık koĢullar. Bir hasta mahkum da olsa 
onun hasta hakları vardır” dedi. TaĢ, Kuddusi Okkır‟ın 8 ay boyunca tek kiĢilik hücrede kaldığını bu nedenle de 
hastalığın seyrinin anlaĢılamadığına dikkat çekti.  
 
Antalya`nın Alanya ilçesinde annesiyle tatil yapan Lisa Eder`i (11) öldürdüğü gerekçesiyle 2006‟da müebbet 
hapis cezasına çarptırılan Bülent Gülbay‟ın (40), tutulduğu Karaman`ın Ermenek ilçesindeki M Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde 11 Temmuz günü koğuĢun parmaklıklarına kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi. Sabah 
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sayımı sırasında görevli memurlar tarafından koğuĢunda asılı bulunan Bülent Gülbay`ın cesedi savcılık 
incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu`na gönderildi.  
 
Adana Kürkçüler Cezaevi‟nde hükümlü olarak tutulan Mehmet Sevil (49), Temmuz ayında akciğer kanserinden 
öldü.  
 
Ankara'da bir pavyonda tanıĢtığı ve yeni bir hayat kurmak için getirdiği Antalya'nın Manavgat ilçesine betirdiği 
Gökçek Yıldız'ı (34) beylik tabancasıyla öldüren Afyonkarahisarlı muhtar Mehmet Ölçüm‟ün (44), tutuklu 
bulunduğu Alanya Kapalı Cezaevi'nde 19 Temmuz günü kendini çamaĢır ipiyle asarak intihar ettiği iddia edildi. 
Ölçüm, geceyarısı kalkıp yakınlarına bir can aldığını ve vicdan azabı çektiğini belirten not yazdı ve saat 01.30 
sıralarında kendisini koğuĢtaki banyodaki demire astı. Sabah cesedi bulunan Ölçüm'ün naylon çamaĢır ipini 
nasıl ele geçirdiğini araĢtıran cezaevi yetkilileri, ortak kullanım alanlarını 24 saat süreyle izlemeye yarayan 
kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerini inceledi. Ölçüm'ün kuruttuğu çamaĢırları toplama bahanesiyle gündüz 
çamaĢırhaneye gittiği, naylon çamaĢır ipini kuruttuğu çamaĢırlarının altına saklayarak koğuĢa götürdüğü 
belirlendi.  
 
Manisa‟nın Nazilli Ġlçesi E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan M.E.‟nin (67) 21 Temmuz günü intihar ettiği 
iddia edildi. 
 
Fethiye Kapalı Cezaevi'nde tutulan Yılmaz Özdemir (50) Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 
kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi. 
 
Mardin Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdülaziz Ekinci‟nin (25) gardiyanların dayağı sonucu yaĢamını yitirdiği 
iddia edildi. ĠHD Diyarbakır ġubesi‟ne baĢvuruda Ekinci‟nin ailesi gardiyanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunurken savcılık kovuĢturmaya gerek görmedi. Oğlunun görüĢ günlerinde de ancak iki koluna gardiyanların 
girmesiyle yürüyebildiğini anlatan Medine Ekinci, “oğlum sırtı, gözü morarmıĢ görüĢe geliyordu. Daha önce 
benimle konuĢuyordu. Sonraları konuĢamamaya baĢladı” dedi. Adalet Bakanlığı‟na yaptığı baĢvuruların 
sonuçsuz kalması üzerine ĠHD‟ye baĢvuran anne Ekinci, ĠHD‟nin giriĢimleri sonucu oğlunun Adana‟da hastaneye 
kaldırıldığını belirtti. ĠHD Diyarbakır ġube BaĢkanı Muharrem Erbey de, anne Ekinci‟nin baĢvuruları üzerine 22 
Temmuz günü Adalet Bakanlığı, BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, TBMM Ġnsan Hakları Komisyonu, Mardin 
Valiliği, Mardin Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Mardin Cezaevi Ġzleme Kurulu‟na dilekçeler yazdıklarını, Medine 
Ekinci‟nin 22 Ağustos günü yeniden ĠHD‟ye baĢvurduğunu ancak engelli kategorisine giren Parkinson hastası 
olduğunu Abdülaziz Ekinci‟nin tedavi gördüğü Adana‟da öldüğünü belirtti.  
 
Adana Kürkçüler Cezaevi‟nde kesinleĢmiĢ 5 ay hapis cezasını çeken Alaattin Balamaz (64) adlı kiĢinin, 23 
Temmuz günü merdivenlerden düĢerek öldüğü iddia edildi. Balamaz`ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna kaldırıldı.  
 
Muğla‟nın Milas ilçesinde nikahsız yaĢadığı Ümran Ç.‟nin kızı H.Ç.‟ye (6) iĢkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 
Aytekin GümüĢbaĢ, 24 Temmuz günü Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi`nde geçirdiği rahatsızlık sonucu öldü. 23 
Temmuz günü cezaevinde rahatsızlanan mahkumun, tedavisinin ardından tekrar cezaevine getirildiği, 24 
Temmuz sabahı yine rahatsızlanınca ilk müdahalenin tutuklu ve hükümlüler tarafından yapıldığı belirtildi. 
Ambulansla hastaneye sevk edilen ve vücudunda darp izine rastlanmadığı belirtilen GümüĢbaĢ‟ın cenazesi 
kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Ġzmir Adli Tıp Kurumu‟na sevk edildi. GümüĢbaĢ, Milas`ta kaldığı cezaevinde 
12 Nisan günü mahkumlar tarafından darp edilmiĢ ve Milas Devlet Hastanesi‟ndeki tedavisinin ardından 
cezaevine gönderilmiĢti.  
 
“YasadıĢı örgüte yardım ve yataklık yaptığı” iddiasıyla Siirt Kapalı Cezaevi'nde 2006 yılından bu yana tutulan ve 
karaciğer kanseri olan Ali Çekin (77), rahatsızlığından ötürü sevk edildiği Ġstanbul Metris Cezaevi‟nden tedavi için 
götürüldüğü Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi‟nde 29 Temmuz günü hayatını kaybetti  
 
Abdullah Ekinci‟nin (24) “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettiğiö iddiasıyla tutuklu bulunduğu Tekirdağ E Tipi 
Cezaevi‟nden tutukluluğunun 6. haftasında kaldırıldığı Ġstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟nde 
2 Ağustos günü  intihar etti. Baba Mustafa Ekinci ise, oğlunun kendisine “beni burada öldürecekler, buradan sağ 
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çıkamayacağım” dediğini savundu. Mustafa Ekinci, oğlunun vücudunda morluk ve izlerin bulunduğuna dikkat 
çekti. 
 
Bingöl M Tipi Cezaevi hükümlülerinden Ahmet Siren, 8 Ağustos günü Bingöl‟ün Saray Mahallesi‟ndeki Ağız ve 
DiĢ Sağlığı Merkezi‟ne jandarma ekipleri arasında girerken, yakın mesafeden kimlikleri henüz belirlenmeyen kiĢi 
ya da kiĢilerce silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kiĢinin gözaltına alındı.  
 
Askerde rütbeli bir askere karĢı geldiği için hakkında verilen 3 aylık cezasını tamamlamak üzere 20 gün önce 
Adana Açık Cezaevi‟nde konulan Mustafa Leventcanlı‟nın (22), Ağustos ayı baĢında banyoda kendisini hortumla 
asarak intihar ettiği iddia edildi  
 
Ġstanbul‟da Maltepe Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Umut Bayram‟ın (20), tahliyesine 5 ay kala hücresinde ölü 
bulundu. Bayram‟ın Ağustos ayında kazağıyla kendisini asarak intihar ettiği iddia edilirken, oğlunun ölümünü 10 
gün sonra baba Muzaffer Bayram oğlunun kafasında darp izine, elbiselerinde de kan lekelerine rastladığını ifade 
etti. 2006'da aldığı 5 yıllık ceza nedeniyle BayrampaĢa Cezaevi‟ne konulan Umut Bayram, 2008 yılında Maltepe 
Cezaevi‟ne sevk edilmiĢti. Diyarbakır‟da yaĢayan ve Ağustos ayında görüĢe giden baba Muzaffer Bayram‟a, 
Umut‟un bir hafta önce kendisini öldürdüğü söylendi. Baba Bayram, tahliyesine az kalan oğlunun intihar gibi bir 
düĢüncesi olmadığını söyledi. “Oğlum 10 gün önce intihar etti ise niye bana haber vermediniz” sorusuna ise 
yanıt alamadı. Gardiyanlar, oğlunun cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgunda olduğunu öğrenen Baba Bayram'a, 
“Oğlunuzu burada gömün, memleketine götürmeyin” dedi. Muzaffer Bayram, oğlunun cenazesini Kartal 
Cumhuriyet Savcısı Aydın AktaĢ‟ın araya girmesiyle alabildi. Adli Tıp Kurumu‟ndan otopsi raporu istedi, ancak 
rapor kendisine verilmedi. Umut Bayram'ın cenazesi morarmıĢ ve ĢiĢmiĢti. Baba Bayram, kafasında darp izlerini 
tespit etti. Umut‟un tiĢörtü ve pantolonunda da kan izleri vardı. Tekrar hapishane yolunu tutan Bayram, bu kez 
gardiyanlardan “Umut intihar etmeden önce arkadaĢlarıyla kavga etti. Darp izleri bundan kaynaklanıyor” yanıtını 
aldı.  
 
Ġzmir‟in Buca Ġlçesi Kaynaklar Beldesi‟nde düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Kaynaklar 
Beldesi Belediyesi‟nin Hesap ĠĢleri Müdürü ġükrü Ege (44), ve 25 gündür tutuklu bulunduğu Kırıklar 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi‟nde 4 Ağustos günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢamını yitirdi. ġükrü Ege`nin, sağlık nedenlerini 
gerekçe göstererek “cezaevine tutulmaması” yönünde sözlü ve dilekçeli baĢvuruda bulunduğunu belirten avukat 
Can Özpazarcı, ailesinin talimatıyla, ölümünde kusur ve ihmalin bulunup bulunmadığının araĢtırılmasını talep 
edeceklerini belirtti.  
 
Malatya'nın DoğanĢehir ilçesinde bulunan K2 Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Cuma Bayram (60) isimli 
mahkumun 15 Eylül günü intihar ettiği iddia edildi.  
 
MuĢ Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Adem Yenilmez‟in (29) 24 Eylül günü kendisi asarak intihar ettiği iddia edildi. 
UyuĢturucu kaçakçılarıyla girdiği kavgada yaralama olayına karıĢıp tutuklanan Adem Yenilmez‟in ablası Fatma 
Aygün, kardeĢinin karnından 3 kez ĢiĢlenerek öldürüldüğünü ve onu öldürenlerin de olaya intihar süsü verdiğini 
iddia ederek “KardeĢim tutuklanırken bana ve çevresindeki herkese cezaevinde öldürülebileceğini söyledi. Bunu 
cezaevi yetkililerine de bildirip koruma istemiĢti. Tutuklandıktan bir hafta sonra bize intihar ettiği bildirildi. Cesedin 
otopsisi de MuĢ‟taki hastaneler uygun olmadığından Malatya‟da yaptırıldı. Elimizdeki otopsi raporuna göre 
kardeĢimin karnında 3 yerinde ĢiĢ izi var. Ayrıca yaklaĢık bir metre yüksekliğinde bir yerde de kendi pantolonunu 
ip gibi kullanıp kendisini asmıĢ gösteriliyor. 1 metre 80 santim boyundaki bir insan iki karıĢ yerde kendisini nasıl 
asabilir?” dedi.  
 
Ġstanbul Hasdal Askerî Cezaevi‟nde 1 Ekim günü bir koğuĢta çıkan yangında, dumandan zehirlenen Murat 
Çömez ve Mecit Akkaya adlı 2 hükümlü asker hayatını kaybetti. Sabaha karĢı aynı koğuĢta yatan 6 mahkum 
arasında kavga çıktığı, olaydan sonra birbirlerini darp eden tutuklulardan birinin koğuĢu ateĢe verdiği ve iki 
tutuklu askerin öldüğü yangının, cezaevi personeli tarafından söndürüldüğü belirtildi. Mecit Akkaya‟nın eĢi 
Nurhayat Akaya, kocasının gardiyanlar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Akkaya, eĢinin askerden firar 
suçundan tutuklu bulunduğunu belirterek “askerden duygusal bazı sorunlardan dolayı firar etti. Hasdal 
Cezaevi‟nde cezasını çekmeye baĢladı. KoğuĢ arkadaĢlarının isyan hazırlığında olduğunu söylüyordu. 
Gardiyanların kendilerine kötü davranıĢlar sergilediğini iletiyordu. Beni telefonla son aradığında, „ben buradan 
sağ çıkamayacağım sanırım, hakkını helal et‟ demiĢti. Kayınvalidem, Mecit toprağa verilirken vücudundaki darp 
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izlerinin olduğunu söyledi. Ben de eĢimin mezarının açılmasını istiyorum” dedi. Yangında hayatını kaybeden 
erlerden Çömez`in eniĢtesi Sinan Özcan ise, kendilerine yapılan açıklamanın yeterli olmadığını ve üst düzey 
yetkililerden konuya iliĢkin açıklama beklediklerini belirterek “Biz cezaevi yönetiminden, TSK`dan bir açıklama 
bekliyoruz. Ġçerisi yandı mı? Ya da yakıldı mı? Biz en azından ölüm nedeninin açıklanmasını istiyoruz” dedi. 
Yaralı 4 mahkum ise GümüĢsuyu Asker Hastanesi‟nde tedavi altına alındı 
2008‟in Ocak ayında tutuklanan Duran Doğan (62), konulduğu Metris Cezaevi‟nde 2 Ekim günü hayatını 
kaybetti.  40 yıl önce satın aldığı arazinin orman arazisi olduğu anlaĢılınca yerel mahkeme tarafından “Orman 
Kanununa Muhalefet” gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis cezası verilen Doğan, Metris Cezaevi`ne götürülmeden 
önce akciğer, kalp ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklarından ötürü sürekli tedavi görüyordu. Doğan, 9 aylık 
tutukluluk süresinde KoĢuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi`nde baypas ameliyatı geçirdi, ardından 3 
defa anjiyo oldu. Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Sağlık Kurulu Doğan hakkında infaz kararının 1 yıl süre 
ile durdurulması yönünde rapor düzenledi. Doğan‟ın hastalığının gittikçe kötüleĢmesi üzerine oğlu Cevdet 
Doğan, Sağlık Kurulu raporunun onaylanması için raporu Adli Tıp Kurumu‟na (ATK) götürdü, ancak ATK 3. 
Ġhtisas Kurulu tarafından onaylanmadı. Doğan ailesi, Metris Cezaevi savcısı ve ATK 3. Ġhtisas Kurulu hakkında 
Ģikayetçi olacaklarını belirttiler.  
 
Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nde Hizbullah davasından 7 aydır tutuklu bulunan Hüseyin ġaĢmaz‟ın 6 Ekim günü 
cezaevi mescidinde iple kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi.  
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme 
getiren basın açıklamasının ardından polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Çeber, Metris 
Cezaevi'nde gördüğü iĢkence sonrası kaldırılığı ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde 9 Ekim günü hayatını kaybettti. 6 Ekim 
günü Çeber'le görüĢen Halkın Hukuk Bürosu (HBB) avukatları kendilerine gerek hapishane giriĢinde askerler 
tarafından, gerekse de tutuklu bulunduğu koğuĢta gardiyanlar tarafından iĢkenceye maruz kaldığınının 
belirtildiğini açıkladı. HBB durum üzerine 7 Ekim günü Ġstanbul Tabipler Odası‟na yazılı baĢvuru yapılarak 
iĢkenceyle ilgili heyet görevlendirmelerini, ÇağdaĢ Hukukçular Derneği Ġstanbul ġubesi‟ne yazılı baĢvuruda 
bulunarak hapishanede inceleme yapmalarını talep etti. 8 Ekim günü beĢ kiĢiden oluĢan bir avukat heyeti gerekli 
incelemelerde bulunmak üzere Metris T2 Hapishanesi‟ne gittiler ancak burada müvekkil Engin Çeber‟in bugün 
itibariyle yaĢamını yitirdiğini söylendi. Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin, Ġstinye Karakolu ve Metris Cezaevi'nde 
iĢkence yapıldıktan sonra ölen Engin Çeber'in yakınlarından "Devletim ve hükümetim adına özür diliyorum" dedi. 
Bakan ġahin görevlendirdiği baĢmüfettiĢ ve müfettiĢin cezaevindeki incelemeleri sonucunda rapor hazırladığını, 
Çeber'e kötü muameleyi belirlediklerini ifade ederek "ölüm olayında sorumlulukları olabileceği düĢüncesiyle, iki 
infaz koruma ikinci müdürü, koruma baĢmemuru, infaz koruma memuru ve tutukluyu görmeden sağlam raporu 
veren cezaevi doktorunun da aralarında bulunduğu 19 görevlinin, geçici olarak görevden uzaklaĢtırılması kararı 
alındığını" bildirdi.  
 
Çanakkale Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü Ġsmet Kösebalaban (71), 19 Ekim günü yaĢamını yitirdi. 1999‟da 
meydana gelen Marmara depreminde 195 kiĢinin öldüğü Yalova‟daki Çınarcık Sitesi‟nin müteahhidi Veli Göçer‟in 
binalarının bazılarının teknik uygulama sorumlusu olduğu için 18 yıl 9 ay hüküm giyen Kösebalaban, 
CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟e “böbrek yetmezliği” olduğu gerekçesiyle af baĢvurusunda bulundu. Ancak doktor 
raporunda “bunama” rahatsızlığı gerekçe gösterilince Gül, tereddüte düĢtü. Raporu iki kez inceletti. Ġkna 
olmayınca 28 Ağustos‟ta af isteği reddedildi. Kösebalaban, af talebi geri çevrildikten iki ay sonra, yaĢamını yitirdi.  
Ġsmet Kösebalaban‟ın kızı Nalan Kösebalaban babasının ölümü sonrası “Altınoluk‟taki yazlığında, özel infaz 
koĢullarında 24 saat doktor kontrolündeki Hocasını affeden CumhurbaĢkanı Abdullah Gül, bizleri bile tanımayan, 
altını ıslatan bunama hastası babamı affetmeyi gerekli görmedi. Necmettin Erbakan‟ın sağlık koĢulları 
babamınkinden daha mı kötüydü?” dedi.  
 
Sakarya Ferizli L Tipi Cezaevi‟nde cinayet zanlısı olarak tutuklu bulunan Fatih Kolbasar (23), mahkemede 
duruĢmaya çıkacağı 16 Aralık sabahı odasında intihar etti. Ölüm tutanağında yer alan zanlının ağzında çorap 
bulunduğu, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ifadeleri nedeniyle ölüm Ģüpheli bulundu. Cezaevi yetkilileri Fatih 
Kolbasar'ın ölümünde herhangi bir kusurun olmadığını ve kaldığı odanın giriĢinde güvenlik kamerası 
bulunduğunu ve kaldığı odaya Kolbasar dıĢında kimsenin girmediğinin güvenlik kamerasında yer aldığını, 
cezaevinde çamaĢır ipinin satılmasının ise serbest olduğunu belirtirken, Kolbastı ailesi, ölüm sebebinin 
araĢtırılması için Ferizli Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurdu. Ağabey Recep Kolbasar, "KardeĢim Fatih Kolbasar, 7 
aydan bu yana Ģüpheli bir öldürülmenin zanlısı olarak Ferizli Cezaevi'ndeydi. Mahkemesi devam etmekteydi. Biz 
kendisiyle en son 12 Aralık günü bayram açık ziyaretinde görüĢtük. Kendisinin suçsuzluğunu mahkemede 
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anlatacağını, savunmasını yapacağını, bize belirtti. Moral ve psikolojik olarak iyiydi. Nasıl oluyor da mahkemesi 
olacağı günün evvelindeki akĢam intihar ediyor" dedi. Ferizli Adliyesi'ne giden Recep Kolbasar "Savcıyla 
görüĢemedik. Savcı kaleminden ölüm tutanağını aldık. Tutanakta anlatılanlara göre ölüm hadisesi tamamen 
tezat. Çünkü çeliĢki ve Ģüphelerle dolu. Biz bu duruma Ģüpheli ölüm diyoruz. Tutanakta; kiĢinin iple ellerinin, 
ayaklarının bağlı olduğu ağzında çorap olduğu ve üzerinden bandajlandığı ve boynundan iple kaldığı odanın 
pencere demirliklerine asılı olduğu, ayaklarının yere yarı basar Ģekilde olduğu ifade ediliyor. Bu nasıl bir 
intihardır?" KardeĢinin iki gün önce son kaldığı koğuĢta bileklerini keserek intihar teĢebbüsünde bulunduğunun 
belirten Kolbasar "Hatta kesikler hayati tehlike arz ediyor deniyor. KiĢinin böyle bir durumu varsa neden ailesine, 
avukatına o gece bildirilmiyor da ölüm vuku bulduğunda haber veriliyor. Tutanakta yine kardeĢimin hastanede 
yattığı, tedavi edildikten sonra cezaevine tekrar geri getirildiği, koğuĢunun değiĢtirildiği, önceki iki kiĢilik yatılı 
odadan tek kiĢilik yatılı odaya alındığı ifade ediliyor. Vefat olayının gündüzünde Ġstanbul Bakırköy Hastanesi'ne 
sevkinin yapılacağı kiĢiye sağ iken iletildi deniyor. Bu nasıl tedbirdir ki hasta kaldığı hastanede bir süre daha 
yatırılabilirdi, buradan Ġstanbul'a sevk edilebilirdi, cezaevi geliĢinde gönderilebilirdi. Nasıl tedbir ki daha önce 
intihar teĢebbüsü olduğu söylenen kiĢi, intiharı kolaylaĢtırabilecek, gerçekleĢtirebilecek odasında bulunmaması 
gereken en baĢta ip, bandaj malzemeleri bulunuyor. Madem böyle bir durum hasıl olmuĢ, sürekli gözetim altında 
olması gerekmiyor mu?" dedi.  

Cezaevinde Ölüm Davaları 
“YasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunduğu sırada yakalandığı 
mesane kanseri hastalığı yüzünden 20 Temmuz 2004‟te yaĢamını yitiren Salih Sevilen‟in ölümünde ihmalleri 
olduğu gerekçesiyle Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan bir doktor ile 7 cezaevi infaz görevlisi 3 
Kasım günü görülen duruĢmada beraat etti.  

III. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
 
Kocaeli'nde çeĢitli suçlardan arandığı iddia edilen Selçuk Yıldır'ın (28), 27 Mayıs günü gözaltına alınarak 
getirildiği Saraybahçe Polis Merkezi'nde intihar ettiği iddia edildi. Kocaeli Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, 
Selçuk Yıldır'ın kendisini kemerle parmaklık demirlerine asarak intihar ettiğini belirtti.  
 
Iğdır‟da 13 Haziran günü, Sanayi Sitesi çevre yolunda kimlik kontrolü için durdurulan ve kimlik sorgusu için 
gözaltına alınarak karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilen Azerbaycan uyruklu Vusale 
Süleymanova‟nın (22), hareket halindeki araçtan düĢerek kafasını “yere çarptığı” ileri sürüldü. Iğdır Devlet 
Hastanesi‟nde tedavisi süren Süleymanova, 20 Haziran günü yaĢamını yitirdi. YaklaĢık 6 ay önce Pasaport 
Kanunu‟na muhalefet ettiği gerekçesiyle sınır dıĢı edildiği öğrenilen Süleymanova‟nın, hareket halindeki 
minibüsten kaçmaya çalıĢırken araçtan düĢerek kafasını yere çarpması sonucu yaralandığı iddia edildi. Iğdır 
Cumhuriyet BaĢsavcısı Mustafa Küçük, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldığını ve soruĢturmanın tamamlanmasının 
ardından olayda kasıt ya da ihmal olup olmadığının anlaĢılacağını belirtirken, Iğdır Emniyet Müdürlüğü de, Azeri 
kadının düĢtüğü araçta bulunan polis memurları hakkında da soruĢturma baĢlattığını bildirdi.  
 
2 Temmuz günü Zonguldak‟ta, kayınbiraderinin eĢi Yeter Ercebeci‟nin Bağlık Mahallesi‟ndeki tuhafiyeci 
dükkanını basıp, bıçak tehditiyle kasadaki 4 bin YTL'ye gasp etti iddiasıyla gözaltına alınan Metin Yüksel (43), 
doktor raporunun ardından götürüldüğü ÇarĢı Polis Merkezi‟nde fenalaĢıp kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi. 
Polis, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yüksel‟in, karakolun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıĢırken, 
nöbetçi polis memuru tarafından yakalanıp, diğer polislerin de yardımıyla içeriye alındığını, karakolda bir süre 
sonra fenalaĢtığını ve kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi‟nde öldüğünü iddia etti. Metin Yüksel‟in 
ağabeyleri Ömer Yüksel ve Muzaffer Yüksel ise polislerin, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Metin Yüksel‟e, 
“Sen suçunu kabul et, yoksa uğraĢırsın” dediklerini, kardeĢinin vücudunun çeĢitli yerlerinde ve boyun kısmında 
morluklar gördüklerini öne sürdüler.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 9 Temmuz günü, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla korucular tarafından 
gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢinin Yeniköprü Jandarma Karakolu‟nda kalaslarla dövülerek 
öldürüldüğü iddia edildi. Olaya tanıklık eden ve adının açıklanmasını istemeyen bir kiĢi, gözaltına alınan kiĢinin 
karakol önünde kalaslarla dövüldüğünü belirterek, “Dövülen kiĢi olay yerinde aldığı darbeler sonucu yaĢamını 
yitirdi. Cenazesi askerî araçla götürüldü. Ama nereye götürüldüğünü öğrenemedim” dedi.  
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Ġstanbul Bağcılar‟da 12 Ekim günü hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 10 saat sonra ailesine teslim 
edilen Ahmet Laçin(23) isimli kiĢi, bir süre sonra komaya girmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 19 Ekim günü 
hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim gecesi bir otomobile girmeye çalıĢan Ahmet Laçin‟in polisleri fark 
etmesi üzerine kaçtığını ve girdiği bir inĢaattan düĢerek yaralandığını, olay yerine gelen ambulansla ilk önce 
Vakıf Gureba Hastanesi`ne kaldırıldığını, burada hastane tedavisini kabul etmeyen Laçin‟in, adli rapor alınması 
için Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`ne götürüldüğünü, Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin 
Laçin`in tam teĢekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirterek Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`ne 
sevk ettiğini belirtti. Laçin‟in burada yapılan muayene sonucunda verilen raporda “Hastanın sorulara uyumsuz 
cevaplar verdiği, sol köprücük kemiği ile sol kürek kemiğinde çatlak olduğu ve bandaj yapılarak gönderildiği, 
nöroloji servisinde ise acil nöroĢürüjik giriĢim düĢünülmediği, KĠBAS önerilerinde bulunulduğu” ve hastaneye 
yatırılmasına gerek görülmediği için raporlarla birlikte Bağcılar Polis Merkezi`ne götürüldüğü, burada bir süre 
bekletildikten sonra polis merkezine çağırılan ağabeyi Ali Laçin ve imam nikahlı eĢi Tuğba Poyraz`a teslim 
edildiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Laçin‟in eĢi Tuğba Poyraz, 
“Kocam polis merkezinde baygındı. Sargı bezleri içinde hastaneye götürdük. Üstünde sargı bezleri vardı. Ancak 
hiçbir yerinde kanama yoktu. Elbiselerinde kan vardı. Bu kan nerden gelmiĢti? Bize bir bilgi vermediler. Açıklama 
yapmadılar. Bize Ahmet`i alıp gitmemizi söylediler. Kocamı hastaneye götürselerdi Ģimdi belki de hayatta 
olacaktı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum, Ģikayetçiyim” dedi. KardeĢinin ölüme terk edildiğini belirten 
Ali Laçin ise “Suçlu bile olsa bir insana bu yapılmaz. Karakola gittiğimizde bize de kötü davrandılar. Bilgi 
vermediler. KardeĢimin ifadesi olduğunu belirttikleri bir kağıdı okuttular. Ben daha ifadeyi okumadan elimden 
aldılar” dedi. Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yaralının olaydan sonra üç hastaneye götürüldüğünü açıkladı.  
 
11 Kasım günü Bursa‟da bir uyuĢturucu operasyonunda gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü‟nün 
Acemler semtindeki nezarethanesinde gözaltında tutulan Serkan Çedik (25) kadldırıldığı Çekirge Devlet 
Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Demir, iki gün önce düzenlenen uyuĢturucu 
operasyonunda gözaltına alınan zanlının, polisten kaçmaya çalıĢırken çatıdan düĢtüğünü, Adli Tıp Kurumu‟nda 
muayene edildikten sonra nezarethaneye götürüldüğünü iddia etti. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği 
bilgiye göre, düĢtüğü yerden kaldırılan ve yüzünde sıyrıklar oluĢtuğu bildirilen Çedik, önce Adli Tıp Kurumu 
doktoruna götürüldü. Doktorun “düĢmeden dolayı yüzünde ekimoz oluĢtuğuna” iliĢkin rapor verdiği zanlı, gerekli 
müdahalenin ardından Emniyet Müdürlüğünün Acemler semtindeki binasına götürülerek nezarethaneye konuldu. 
Serkan Çedik‟in ağabeyi Levent Çedik, kardeĢinin dövülerek öldürüldüğü iddiasını gündeme getirdi. KardeĢinin 
Anadolu Mahallesi‟ndeki dedesine ziyarete gittiği sırada mahalleye operasyon düzenleyen polis tarafından 
gözaltına alındığını belirten Levent Çedik, “KardeĢim dövülerek, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı” dedi. 
KardeĢinin önce Adli Tıp Kurumu‟na ardından da karakola götürüldüğünü söyleyen Çedik, “KardeĢimi 
gördüğümüzde tanınmayacak haldeydi. Her tarafından darp edilmiĢti” dedi. KardeĢinin dövülerek öldürüldüğünü 
belirten Levent Çedik, “Bu iĢin peĢini bırakmayacağız” dedi.  
 
25 Kasım günü Zonguldak‟ta, krize girerek komĢularının kapılarını tekmeleyip, çevresine zarar veren akli 
dengesi bozuk Erdal Keloğlu‟nun (34), götürüldüğü karakolun önünde içeriye girmemekte direnip, polise küfür 
ettiği gerekçesiyle dövülüp, kafasına copla vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Çaydamar Mahallesi Devrek 
Caddesi‟nde ailesiyle oturan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen evli 2 çocuk babası Erdal Keloğlu, 
dün öğle saatlerinde krize girerek çevresine saldırmaya baĢladı. KomĢularının ihbarı üzerine eve gelen polis, 
Keloğlu‟nu hastaneye götürdü. Polis, sakinleĢtirici iğne yapılan Keloğlu‟nu yeniden evine bıraktı. Saat 24.00 
sıralarında yeniden rahatsızlanan Keloğlu, komĢularının evlerinin kapısını tekmeleyerek taĢkınlık çıkardı. 
KomĢularının ihbarı üzerine yeniden eve gelen polis, ailesine Erdal Keloğlu‟nu karakola getirmesini istedi. 
KardeĢi Murat Keloğlu, 4 arkadaĢı ile birlikte ağabeyini kendi otomobiline bindirip, öndeki polis ekiplerini takip 
ederek Soğuksu Polis Merkezi‟ne götürdü. Polis, alkollü de olduğu öğrenilen Erdal Keloğlu‟nu karakola sokmak 
istedi. Ancak polise direnen Erdal Keloğlu küfür de edince, iddiaya göre polisler tekme tokat dövmeye 
baĢladıkları Keloğlu‟na biber gazı sıkıp, baĢına copla vurdu. Bu sırada yere yığılan Keloğlu, yerde hareketsiz 
kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede Keloğlu‟nun ölmüĢ olduğu anlaĢıldı. 
Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruĢturma baĢlatırken, Murat Keloğlu, ağabeyinin gözlerinin önünde polisler 
tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Ağabeyinin 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, bu yüzden de çok sık 
çevresine zarar verdiğini belirten Murat Keloğlu “Daha önce de küfür ediyordu. Ama polisler alttan alıyorlardı. 
Ağabeyim bana da küfür ediyor, mahallede herkese küfür ediyor. Akli dengesi bozuk çünkü. Küfür etti diye böyle 
davranılması çok üzücü. Bir insana böyle müdahale edilir mi? Hayvan olsa böyle davranılmaz. Ben kendi 
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ellerimle karakola teslim ettim. Elimle ölüme attım ağabeyimi. Olaya karıĢan polislerden 4‟ünü görsem tanırım. 
Savcıya da aynı ifade verdim. Bu iĢin peĢini bırakmayacağım” dedi. Ġl Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Cumhuriyet 
Savcısı‟nın olaya el koyduğunu, kendilerinin bilgi veremeyeceğini belirtti. Erdal Keloğlu‟nun, Zonguldak Devlet 
Hastanesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟ne sevk edildiği, ölmemiĢ olsaydı sevkinin de 
gece veya bu sabah ambulansla gerçekleĢtirileceği bildirildi.  
 
3 Aralık günü Çanakkale‟de, Anafartalar Polis Merkezi ekipleri tarafından “aile fertlerine kötü muamele”, “kasten 
adam yaralama” ve “AteĢli Silahlar Kanunu‟na muhalefet” suçlamalarıyla gözaltına alınan Abbas Ġnan‟ın (39) 
Aralık günü battaniyeden kopardığı parçayı demir parmaklığa bağlayarak intihar ettiği iddia edildi. Güvenlik 
kameralarından, Ġnan‟ın gece nezarethanede kendisini parmaklıklara asarak intihar ettiğinin belirlendiği, 
nezarethanenin olay sırasında polis merkezinin ilgili birimince izlenmediği açıklandı. Ġnan‟ın eĢi Kadriye Ġnan, 
önceki evliliğinden olan oğlu Hakkı Çancı‟nın da gözaltında tutulduğu aynı nezarethanede 2007 yılında intihar 
ettiğini belirtti. 
 

Gözaltında Ölüm Davaları 

Nijeryalı Festus Okey‟in 21 Ağustos 2007‟de Taksim Polis Merkezi‟nde polis kurĢunuyla yaralanması ve 
kaldırıldığı Taksim Ġlk Yardım Hastanesi‟nde ölümü sonrası açılan davaya Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
13 Mayıs günü devam edildi. Mahkeme BaĢkanı Ġshak Eken, Okey‟in hangi atıĢ mesafesinden öldürüldüğünü ve 
dolayısıyla ölümün meydana geliĢ Ģeklini ortaya koyacak olan “kayıp kanlı gömlek”le ilgili takipsizlik kararı 
verildiğini açıkladı. Önceki duruĢmada Emniyet Müdürlüğü‟nün yanıtlaması istenen nezarethaneye silahla girilip 
girilemeyeceği yönündeki soruya verilen cevap da mahkemeye ulaĢtı. Yanıtta, 1964 yılında çıkan bir 
tebliğnameye göre, nezarethanelere silahla girilemeyeceği belirti. Kararda, gömleğin hastanede kim tarafından 
kaybedildiğinin anlaĢılamadığı belirtilirken ne bir polis ne de hastane yetkilisi hakkında dava açılabild i. Davada 
müdahillik talebi kabul edilmeyen ÇağdaĢ Hukukçular Derneği üyesi avukat Taylan Tanay, kayıp gömlekle ilgili 
takipsizlik kararı verilmesinin skandal olduğunu savundu.  
 
1 Haziran 2005 tarihinde Diyarbakır‟da kapkaççılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Yavuzer'in (28) 
Sağlık Polis Merkezi'nde ölümü sonrası polis memurları N.C., A.S.D., C.D., S.U. hakkında “Yavuzer'in ölümüne 
sebebiyet verdikleri” gerekçesiyle açılan dava Mart ayında sonuçlandı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
görülen yargılama sonucunda sanık polis memurları beraat etti. Mahkeme gerekçeli kararında Ģu hususlara 
değindi:"Görevi kötüye kullanmak suçu pasif eylem ile iĢlenebilecek bir suç olmayıp sanıklar hakkında ki iddia 
pasif eylemleri isle sonucun oluĢtuğu yönündedir. Bu halde ihmal suçundan söz edebilecek ise de, sanıkların 
yasal düzenlemelerin kendilerine verdiği görevleri eksiksiz olarak yerine getirdikleri intihar olayına sebebiyet 
vermemek açısından yönetmeliklerle belirlenen Ģekilde kemer, ayakkabı bağı ve nezarethane içerisinde 
nezarette kalanın yaralanması veya intiharına sebebiyet verecek tüm unsurların ortamdan temizlendiği, 
beklenenin ve beklenmesi gerekenin ötesinde bir araç ile maktulün kendisini pantolonu ile asmıĢ olması normal 
Ģartlarda bir insandan beklenen özenin ötesinde olup, pantolonun alınması da insan onuru ile yaraĢmayacak bir 
eylem oluĢturacağından sanıkların kendilerinden beklenen özenle görevini yerine getirdikleri anlaĢılmıĢtır." 
Gerekçeli kararda otopsi raporunda da dıĢarıdan herhangi bir müdahalenin olduğunu gösteren bir emarenin 
bulunmadığı ileri sürülerek, "Sonuçta sanıklara atfedilebilecek herhangi bir taksir ve ihmalin de bulunmadığı 
değerlendirilerek oluĢan vicdani kanaat doğrultusunda hüküm kurmak gerekmiĢtir" denildi. Gözaltına alınan 
Yavuzer'in pantolonuyla kendisini nezarethanenin parmaklıklarına astığı ileri sürülmüĢtü. Ancak yapılan 
incelemeler de Yavuzer'in boyunun 1.82 metre olmasına rağmen, 1.66 metre uzunluğunda ki parmaklıklara 
astığı ortaya çıkmıĢtı. Yine 24 saat kamerayla izlenen nezarethanenin kamera sisteminin çalıĢmadığı belirtilerek 
kamera kayıtları bulunamamıĢtı. Diğer yandan nezarethanede görev yapması gereken Yavuzer'in otopsi 
raporunda kendisinde iĢkence yapıldığını gösteren bulgulara rastlanırken, iç organlarının ezildiğine dair tespitler 
yapılmıĢtı. Nezarethaneyi izleyen polis memurunun geçici görevle Personel ġube Müdürlüğü'ne gönderildiği, 
diğer polis memurlarının ise içeride olmadığı ileri sürülmüĢtü. Polisler hakkında ilk aĢamada takipsizlik verilmiĢ, 
ancak yapılan itiraz üzerine polisler hakkında TCK'nin 257/2 maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanmaktan' 
dava açılmıĢtı.  

IV. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
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2 Ocak günü Ġstanbul‟un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Cumhuriyet Mahallesi Ġnönü Caddesi‟ndeki bir çöp 
konteynırında meydana gelen patlamada Oktay Öztürk, Naci Türksever ve Mustafa Gülağaçlıoğlu isimli kiĢiler 
hafif yaralandı.  
 
Malatya Turgut Temelli Caddesi'nde cep telefonu satan bir iĢyerine 4 Ocak günü kimliği belirnemeyen kiĢilerce 
ses bombası atılması sonucu 1'i kadın 2 kiĢi yaralandı.  
 
Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, Sosin Özalp adlı kadın 
ile Ahmet Bartık adlı kiĢi Çakmak mahallesinde silahla yaralandılar.  
 
Bitlis ili  Hizan Ġlçesi Kalkanlı Köyünde oturan R.K. (13) isimli çocuk, 31 Mart günü askeri alanın yakınlarında 
silahla öldürülmüĢ halde bulundu.  
 
MuĢ`un Varto Ġlçesi`ne bağlı Kayalıkale(Xınzor) Köyü`nde 21 Nisan günü, ġahin Tepeli (22) adlı çoban 
göğsünden aldığı tek kurĢunla ölü olarak bulundu.  
 
Batman Petrolkent Mahallesi inde ikamet eden S.K adlı kiĢinin evine 11 Mayıs gecesi 00.40 sularında kimliği 
belirsiz kiĢiler tarafından evine el yapımı bomba atılması sonucu 1 kiĢi yaralandı.  
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi Nusaybin Caddesi üzerindeki Ġlçe Otogarı kapısında 25 Mayıs günü meydana gelen 
patlamada ġaban Bayram, Hüseyin Yöral ve Lokman Yöral adlı kiĢiler yaralandı. 
 
Van'ın BaĢkale ilçesine bağlı Bilgeç Köyü Muhtarı Mevlüt Aytekin, 26 Mayıs gece yarısı evine gelen kimliği 
belirsiz silahlı kiĢiler tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme ve 
araĢtırmalar ile teknik takip sonucu 28 Mayıs sabahı Bölekli köyüne bir operasyon düzenledi. Olay gecesi eylem 
yapan PKK militanları ile birlikte olduğu ve cinayetle ilgisi bulunduğu değerlendirilen H.K. isimli kiĢi, evine yapılan 
baskında gözaltına alındı. Ġlçe merkezine getirilerek ifadesi alınan ve daha sonra adli mercilere çıkartılan zanlı 
H.K. tutuklandı. 
 
Van'ın Muradiye Ġlçesi Babacan Köyünde yaĢayan ve 31 Mayıs günü 4 traktör ve 1 kamyonetle Esurk (Babacan) 
Yaylası'na çadır kurmak amacıyla köylülere Yayla yakınlarına geldiklerinde kimlikleri belirlenemeyen ve yüzleri 
peçe ile sarılı 2 kiĢi tarafından silahlarla ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu öndeki traktörde bulunan köylülerden Ali 
MenteĢ (50) ve Ferdi Çelikçi (19) yaralandı.  
 
Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesinde 30 Temmuz günü, Sabancı Ġlköğretim Okulu karĢısında bulunan bir binanın 
önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu N.K adlı kız çocuğu (12) yaralandı.  
1 Haziran günü Diyarbakır'da gerçekleĢecek olan Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi‟nin (YDGM) 2. Olağan 
Kurultayı'na katılmak için 30 Mayıs günü evden çıkan YDGM üyesi BarıĢ Adsaz (24), Örnek Mahallesi'nin Kuzu 
Yollu üzerinde jandarmalar tarafından ölü olarak bulundu. Adsaz'ın öldürülmeden önce iĢkence gördüğü, 
ardından ise bıçaklanarak katledildiği belirlendi.  
 
Ġstanbul‟un Büyükçekmece ilçesi Beylikdüzü Beldesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kafede 15 Haziran 
günü meydana gelen patlamada, 5 kiĢi hafif yaralandı. (AA-15.06.2008) 
 
Mardin‟in Midyat Ġlçesi‟nde ikamet eden ġ.A. (17) isimli çocuk, 16 Haziran günü kimliği belirsiz bir kiĢi tarafından 
kaçırılmak istendiğini belirtti. ġ.A. zorla bindirildiği araçtaki kiĢinin yol tarif etmesini istediğini, ilerideki benzinliğe 
kadar tarif ettiğini, araç benzinlikte durmayınca araçtan aĢağı atlayacağını söylediğini, kendisini kaçıaran kiĢinin 
kolundan tuttuğunu ve boğuĢmaya baĢladıklarını, kolumu kurtardıktan sonra kapıyı açıp atladığını, bir müddet 
yerde sürüklendiğini ve her yerinin kanamaya baĢladığını, saldırganın geri dönüp kendisini almaya geldiği 
sırada, benzin istasyonuna doğru koĢtuğunu görünce peĢini bıraktığını belirtti.  
 
17 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nin  Kemberli Köyü‟nde seyir halinde olan bir otomobil, kimliği 
belirsiz kiĢi veya kiĢilerce uzun namlulu silahlarla tarandı. Araçta bulunan Cumhuriyet köyü sakinlerinden 
Muhyettin Öksün ve Ömer Öksün olay yerinde yaĢamını yitirirken, biri ağır yaralandı. ĠĢçi Partisi Genel BaĢkan 
Vekili Mehmet Bedri Gültekin öldürülenlerin partilerinin üyesi olduğunu ifade ederek ve saldırının köydeki ağanın 
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adamları tarafından gerçekleĢtirildiğini ve 5 bin dönüm arazi için cinayetin iĢlendiğini ileri sürdü. Gültekin Ģu 
beyanda bulundu; “Dün gece köylülerle birlikte arkadaĢlarımızı defnettik. Bugün sabah taziye yerinde köylülerle 
ve arkadaĢlarımızın yakınları ile görüĢüp olayın tanıkları ile konuĢtuk. Toplam olarak 8 veya 9 kiĢinin içinde 
bulunduğu iki araç Cumhuriyet köyünün çıkıĢında yaklaĢık 12 kilometre boyunca arkadaĢlarımızın aracını takip 
etmiĢlerdir. Bir süre sonra silahla ateĢ edilmiĢ ve bu 12 kilometre süren saldırı sonrası arkadaĢımız yaralanmıĢ, 
durmak zorunda kalmıĢtır. ArkadaĢlarımızın eĢlerinin ifadelerine göre, Mustafa Kahraman, Muhlis Kahraman, 
Doğan Kahraman ve Tuncay Kaplan isimli kiĢilerin araçlardan indiğini ve yaralı olan iki arkadaĢımızdan Muhyittin 
Öksün`ün yanına Mustafa Kahraman yaklaĢıp en son kafasına ateĢ etmiĢtir. Yine aynı Ģekilde Tuncay Kaplan 
diğer yaralı arkadaĢımız Ömer Öksün`ün yanına gelerek yakın mesafede kafasına ateĢ ederek öldürmüĢtür. 
Muhyittin Öksün 9 çocuk babası ve ĠĢçi Partisi`nin köy temsilcisidir. Ömer Öksün 1 ay önce evlenmiĢ ve genç bir 
arkadaĢımızdır. Somut bilgiler bunlardır. ġahitleri vardır, kanıtları vardır. Jandarma olay yerine gelmiĢ bilgileri 
toplamıĢtır. Ama katiller halen aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaĢmaktadırlar. 60 hane olan ve bir karıĢ 
toprağı olmayan köylü ve yüzyıldan bu yana o toprağı süren köylüler bu hazine topraklarının kendilerine 
verilmesini istemektedirler. Ama 60 bin dönüm toprağa sahip Kahraman ailesi, o 5 bin dönüme de gözünü 
dikmiĢtir ve bunun için bu cinayetleri iĢlemiĢtir” dedi.  
 
27 Temmuz‟da Ġstanbul‟un Güngören ilçesinde önce Ģiddeti düĢük bir bomba 10 dakika sonra ise daha Ģiddetli 
iki bomba patladı. Patlama sonucunda 18 kiĢi öldü (Macide Aydın, Hayrettin Güler, ġeyma Özkan, Aleyna Çelik, 
Dursun Ali Aydemir, Murat Ağca, Fadime BaĢkan, Yavuz Öztürk, Servet Asan, Halit Öge, Abdullah Güler, Halil 
Mataracı, Taha Yıldız, Perihan DurmuĢlu ve Filiz Ġkiz), 154 kiĢi yaralandı.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nin merkezinde 15 Ağustos günü, Eczaneler KavĢağı‟nda bulunan AKP Ġlçe 
Örgütü‟nün bulunduğu binanın önünde meydana gelen patlamada 3 kiĢi yaralandı. 
 
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 25 Ağustos günü, köy korucusu Necmettin Barut davetli olarak gittiği düğün 
dönüĢü kimliği tespit edilemeyen bir Ģahısın silahlı saldırısına uğradı. Barut, kaldırıldığı Van Y.Y. AraĢtırma 
Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  
 
Erzurum‟un Tekman Ġlçesi Mele Mihemed köyünde 29 Ağustos günü, gece yarısı kimliği belirsiz kiĢi ya da 
kiĢilerce iki eve molotofkokteyli atıldı. Olayda Abdullah Yıldız ile Malik Yıldız adlı kiĢiler yaralandı.  
 
Ağrı'nın Patnos ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kızkapanı köyünde hayvanlarını otlatan Kadir KarataĢ (33) 
adındaki çoban, 13 Temmuz günü kimliği belirsiz kiĢiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.  
 
Ġstanbul Zeytinburnu`nda 5 Eylül günü, Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak üzerinde çöp konteynırına bir ĢiĢe 
içerisinde bırakılan ses bombası, çöpler toplandığı sırada yere düĢtü. Bu sırada arkadaĢıyla birlikte yoldan 
geçmekte olan Muhammet Akıncı (10), ĢiĢeye tekme attı. Tekmenin ardından meydana gelen patlama sonucu 
Muhammet Akıncı ve arkadaĢı Yusuf Serter yaralandı.  
 
5 Eylül günü Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı Köyü Çevreli mezrasında bir evi basan silahlı bir grup, ev sahibi 
Muhittin Fidan (63)'ı evinden zorla çıkardıktan sonra mezranın dıĢında tabancayla ateĢ ederek öldürdü.  
 
Çeçenistan'ın bağımsızlık için Rusya‟ya karĢı baĢlattığı mücadelede aktif olarak yer aldıktan sonra emekliye 
ayrılarak Ġstanbul‟da Çeçen mülteci kampında yaĢamaya baĢlayan Gazhi Edilsultanov (57), 17 Eylül günü 
BaĢakĢehir Ġlçesi‟nde kafasına isabet eden 2 kurĢunla öldürülmüĢ olarak bulundu.  
 
Diyarbakır'ın Eğil Ġlçesi'ne bağlı Mezelek Mezrası'nda çobanlık yapan Serdar Kırtay (17), 20 Eylül günü 
hayvanları otlatmak için ilçeden ayrıldıktan sonra Mezelek mezrası ile Dicle ilçesine bağlı Çavlı köyü arasındaki 
bir arazide av tüfeğiyle vurularak öldürülmüĢ olarak bulundu.  
 
Diyarbakır‟ın Ekinciler Köyü‟nde 3 Ekim günü, Ekinciler köyünde ikamet eden Nazım Çınar (30) ve Mahmut 
Demir (35), Ekinciler köyü yakınlarında uzun namlulu silahla vurulmuĢ olarak bulundu. Çınar ve Demir‟in öğlen 
saatlerinde gelen bir telefon üzerine köy yakınlarında bulunan bir alana gittikleri, bir süre sonra kendilerinden bir 
daha haber alınamadığı belirlendi.  
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1 Kasım günü Hakkari`de, AKP Ġl Binası‟na bırakılan bombanın patlaması sonucu aralarında AKP'li Belediye 
Meclis Üyesi Cavit Demirel'in de bulunduğu 3 kiĢi yaralandı.  
 
10 Kasım günü Ankara‟nın Altındağ Ġlçesi‟nin Ġskitler Mahallesi‟nde, Dilek Ġnce adlı transseksüel, otomobil 
içindeyken arkadan pompalı tüfekle açılan ateĢle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ġnce, 11 Kasım 
günü DıĢkapı AraĢtırma Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. Ġnce, Ankara Eryaman`da travesti ve transseksüellere 
yönelik saldırılarla ilgili davada, Ģikayetçi ve tanık olan transeksüellerden biriydi.  
 
7 Aralık günü Ġstanbul‟un Fatih Ġlçesi FevzipaĢa Caddesi‟ndeki Vakıfbank Ģubesi önünde bir çöp kutusuna 
bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yoldan geçen 3 kiĢi yaralandı. 

Faili Meçhul Saldırı Davaları 
1994 yılı Nisan ayında Diyarbakır'da Mehmet ġerif AvĢar adlı kiĢinin öldürülmesi nedeniyle,  Jandarma Ġstihbarat 
ve Terörle Mücadele (JĠTEM) elemanı Uzman ÇavuĢ Gültekin Sütçü hakkında açılan dava 20 Mart 2008 
tarihinde sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan ve bir önceki duruĢmada mahkemeye gönderdiği dilekçede, internette 
hakkında olumsuz haberler çıktığını ve bu nedenle can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruĢmaya 
katılmayacağını bildiren Sütçe, karar duruĢmasına da katılmadı. DuruĢmada müdahil avukatlar Tahir Elçi ile 
Sezgin Tanrıkulu hazır bulundu. Avukat Elçi, sanığın, ġerif AvĢar'ın kaçırılıp talimat verilmesinde ve 
öldürülmesinde bizzat olay yerinde bulunduğunu ileri sürerek Ģunları söyledi: "Anılan yıllarda bu Ģekilde 
gözaltında kaybettirme, olaylarının tipik bir örneği de bu dava dosyasındaki olayın oluĢ biçimidir. 1990'lı yıllarda 
yüzlerce masum insan bu Ģekilde evlerinden iĢyerlerinden alınmıĢtır. Ġtirafçı sanıklar ve korucular jandarmayla 
çalıĢarak gözaltında kaybettirme olayları sistematik Ģekilde devam ediyordu. Bu genel uygulamanın en tipik 
örneklerinden biridir bu dosya. Verilen eĢkaller, alınan ifadeler ve tüm deliller baĢtan beri olayın failinin Gültekin 
Sütçü olduğuna iĢaret ediyordu. Ayrıca açık kimliğini ġerif AvĢar'ın yakınlarına göstermek ve yakınlarının da 
fotoğraf teĢhisiyle tereddüt bulunmamaktadır. Yasa dıĢı örgüt adına suç iĢlemiĢ itirafçılar ile korucular, 
Türkiye'nin büyük bir Ģehri olan Diyarbakır'da bir esnafı zorla iĢyerinden kaçırıp öldürmeleri, hukuk devletinde bu 
manzaranın ne anlam ifade ettiği açıktır. Bu sıradan bir cinayet değil. Hukuk devletine yönelik örgütlü bir suçla 
karĢı karĢıyayız. Gültekin Sütçü eylemci birimin baĢıdır. Arkasında ise farklı güçlerin olduğundan Ģüphemiz 
yoktur. Cezalandırılmasını istiyorum." Avukat Sezgin Tanrıkulu ise cinayette kiĢisel bir iliĢki ve husumet 
olmadığını söyledi. Tanrıkulu, "Korucular müdür diye hitap ettikleri kiĢinin emriyle bu olayı yapmıĢtır. Devletin 
verdiği emir ve yetkileri kullanarak verdiği talimatla kaçırılan ġerif AvĢar iĢkenceyle öldürülüyor. ġimdi sanığı 
hangi örgüt üyesi olarak tanımlayacaksınız. JĠTEM adlı gizli örgütün üyesi olduğu sabittir" diye konuĢtu. Savcı 
ise, sanığın kasten adam öldürmeye teĢebbüs etmek ve azmettirmek suçundan cezalandırılmasını istedi. 
Mahkeme baĢkanı, Diyarbakır'ın Hazro Ġlçesi'nde görev yapan korucular Fevzi Gökçen, YaĢar Günbatı, Ömer 
Güngör, Aziz Elbey ve Zeyat Akçin'in 22 Nisan 1994 günü gözaltına aldıkları 4 kiĢiyi jandarmaya teslim etmek 
için Diyarbakır'a geldiklerini, geceyi jandarma misafirhanesinde geçirdiklerini, koruculardan Ömer Güngör'ün bazı 
akrabalarının geçmiĢte PKK'lılar tarafından öldürülmesi nedeniyle ġerif AvĢar'ın kardeĢinin PKK'lı olduğunu ve 
cezaevinde tutuklu bulunduğunu bildiğini, bu nedenle AvĢar'ı kaçırıp konuĢturarak öldürülen akrabalarıyla ilgili 
bilgi sahibi olabilecekleri düĢüncesiyle diğer korucularla anlaĢma yaptıklarının anlaĢıldığını kaydetti. Mahkeme 
baĢkanı, korucuların ġerif AvĢar'ın iĢyerine gidip gözaltına almak istediklerini, AvĢar'ın resmi kıyafetli polis 
gelmeden gitmeyeceğini söylemesi üzerine sanıklardan Fevzi Gökçen'in polis çağırmak için dükkandan çıktığı 
sırada uzman çavuĢ Gültekin Sütçü ve PKK itirafçısı Mesut Mehmetoğlu ile karĢılaĢtığını, durumu anlatması 
üzerine Gültekin Sütçü'nün AvĢar ve yakınlarını ikna etmek amacıyla üzerinde taĢıdığı askeri kimliğini 
gösterdiğini, korucuların da kendisine müdürüm diye hitap etmesinden sonra ġerif AvĢar'ı otomobile bindirip Lice 
yolu üzerindeki harabe bir binaya götürdüklerini, Gültekin Sütçü ile korucu Ömer Güngör'ün AvĢar'ı 
sorguladıklarını, daha sonra korucu Ömer Güngör'ün ġerif AvĢar'ın baĢına 2 el ateĢ ederek öldürdüğünü, sanık 
Gültekin Sütçü'nün seri iĢtiraki olmadan korucu Ömer Güngör'ün böyle bir cinayeti gerçekleĢtirmesinin mümkün 
olamayacağı gerekçesiyle `kasten adam öldürmek' suçundan sanığın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar 
verdi. Mahkeme, olayın vehameti nedeniyle hiçbir indirim uygulanmamasına ve diğer indirimlere de yer 
olmadığına hükmetti. Sanığın cezasının kamuoyunda “RahĢan affı” bilinen 4616 sayılı Ģartla salıverme ve 
cezaların ertelenmesi yasası kapsamında 10 yıl indirileceği, geri kalan kısmını ise cezaevinde yatacağı bildirildi. 
Müdahil avukat Sezgin Tanrıkulu, 15 yıl sonra da olsa bir JĠTEM üyesinin bu cezaya çarptırılmıĢ olmasının 
bölgede iĢlenen birçok fali meçhul cinayet bakımından aydınlatıcı olacağını belirtti.  
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V. RESMİ HATA ve İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
Batman'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı Köyü Ġlköğretim Okulu'nda 5 Ocak günü, öğle arasında verilen yemeği yiyen 3 
öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri Ģüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak tedavileri yapılan 
öğrencilerin hayati tehlikesi yok.  
 
Isparta Ġç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'na bağlı 40. Piyade Er Eğitim Alayı'nda görev yapan 
496 asker, 13 Ocak günü mide bulantısı, kusma ve yüksek ateĢ Ģikâyeti ile hastanelere kaldırıldı. Askerlerin 
akĢam yemeğinde askere verilen patates püresinden zehirlendiği ortaya çıktı.  
Ġstanbul Dolapdere'de 21 Ocak günü, Hüviyet Bekir Ġlköğretim Okulu'nda sekizinci sınıf öğrencilerinden B.Ç 
arkadaĢlarının okula soktuğu namlusu değiĢtirilmiĢ kurusıkı tabancayla ĢakalaĢırken sınıf arkadaĢı ġerife Tekin'i 
(13) baĢından ve boynundan yaraladı.  ArkadaĢını yaralayan B.Ç. ve silahı okula sokan iki arkadaĢı gözaltına 
alınırken, Tekin ile Ģok geçiren üç kız öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ise okula gelen 
veliler okula sokulmayınca kapıyı yumrukladı. Öğrencileri uyarmaya çekindiklerini anlatan okul öğretmenleri "Can 
güvenliğimiz yok" dedi. Olayın ardından Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer okula geldi. Özer, "Yapılan ilk 
incelemelere göre silah vuran çocuğun değilmiĢ. Üç öğrencide elden ele dolanmıĢ. Hepsi çocuk Ģubesinde ifade 
veriyor. Sarı-siyah bir çantada okula getirmiĢler. Silah okula nasıl girdi, okulda kimin ihmali var, bunları 
araĢtırıyoruz. Sorumlular belirlenecek" dedi. ArkadaĢını yaralayan B.Ç'nin teyzesi "Yeğenim, okula satırla, 
bıçakla gelenler var diyordu" dedi.  
 
31 Ocak günü Ġstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı DavutpaĢa Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan bir iĢhanın 
çatısına kaçak olarak yapılan katta, kaçak olarak havai fiĢek üreten atölyede 2 dakika arayla meydana patlama 
meydana geldi. Oalyda 23 kiĢi öldü, 114 kiĢi yaralandı. Ġstanbul Valisi Muammer Güler patlamayla ilgili olarak, 
"Hep beraber bir yanlıĢlık yapılmıĢ. Kaçak yapı yapılmasında, ruhsatsız üretim yapılmasında, ihbar 
edilmemesinde. Hepsi iç içe bir yumak. Demek ki bugüne kadar hatalarla geldik ama bu hataların maliyetleri 
bugün ortaya çıkıyor. ġimdi hepimize düĢen görevler var" dedi. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Kadi TopbaĢ ise, 
yanıcı ve parlayıcı maddeler için ruhsat gerektiğini belirterek "Havai fiĢek, maytap gibi imalathane ve depo olarak 
kullanılan ne kadar yer varsa itfaiyemize ihbar edin. Ġhbar olmazsa bilemeyiz" dedi. Makine Mühendisleri Odası 
heyeti de enkazda inceleme yaptıktan sonra Ģu açıklamada bulundu: "Patlamanın meydana geldiği iĢyerinde 
havai fiĢeklerin patlayıcı, fünye ve diğer elektronik aksamları birleĢtirilip hazır duruma getirilmiĢti. MüĢterilere 
buradan sevkiyat yapılıyordu. Montaj ve depolama tesisi vardı. Ayrıca diğer katlarda boyayla ilgili iĢyerleri 
bulunuyordu. Ölümlerin, atölyedeki yangının diğer katlardaki buhar kazanlarına sıçraması ve patlama nedeniyle 
meydana gelen göçme sonucu gerçekleĢtiği sanılıyor. Atölyenin, çalıĢma izni, ruhsatı veya baĢvurusu 
bulunmayan, irtibat bürosu olarak görünen kaçak bir imalat ve montaj yeri olduğu anlaĢılıyor." Olayla ilgili 
hazırlanan bilirkiĢi raporunda ise BüyükĢehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ÇalıĢma Bakanlığı ile elektrik 
kurumunda görevli kiĢilerinin yasayla verilen denetim görevlerini ihmal ettikleri belirtildi. 5 kiĢilik bilirkiĢi heyetinin 
hazırladığı rapor üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, raporda suçlanan belediyeler ve kurumlara birer yazı 
göndererek, patlamanın olduğu iĢyeriyle ilgili denetimlerden sorumlu olan kiĢilerin isimlerinin ve görevlerinin 
bildirilmesini istedi. Belediyeler ve kurumların bu yazıya verecekleri cevaptan sonra sözkonusu kiĢilerin ifadeleri 
alınacak.  
 
Aydın E Tipi Cezaevinde kalan mahkûmlardan 13'ü 8 ġubat günü akĢam yedikleri tavuktan zehirlenerek Aydın 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
12 ġubat günü Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde böbreklerindeki taĢların alınması için ameliyata giren ve 9 saat 
süren ameliyatın ardından Üniversite Hastanesine sevk edilen 8 çocuk annesi Sitti Kıyar (39) yaĢamını yitirdi. 
Kadının yakınları, ölümde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla Savcılığa suç duruyusunda bulundu.  
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde 12 ġubat günü, köpekten kaçmak isterken kapısı açık trafoya sığınan BarıĢ 
Düzen (12) adlı çocuk elektriğe kapılarak ağır yaralandı. Yüksekova VEDAġ ĠĢletme ġefi ġerif Biral söz konusu 
trafonun kapısının bakır teli çalmaya çalıĢan kiĢiler tarafından kırıldığını, olayla ilgili herhangi bir ihmal olmadığını 
iddia etti. 
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Gaziantep'te 28 ġubat günü, KarataĢ Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunun 23 öğrencisi, okulun 
temizliğinde kullanılan kimyasal maddenin yaydığı koku nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, 
kokudan etkilendikleri belirlenen öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili soruĢturma 
baĢlatıldığını bildirdiler. 
 
Ġstanbul‟da 18 Mart günü, anbul Su ve Kanalizasyon ĠĢleri'nin (ĠSKĠ) “taĢeron” olarak görevlendirdiği bir firmanın 
Barbaros Hayrettin PaĢa Mahallesi'nde beĢ katlı binanın giriĢ katında kazı çalıĢması yaparken doğalgaz borusu 
patladı. Patlamada bodrumda oturan engelli Okay Korkmaz (9) hayatını kaybetti, 11 kiĢi yaralandı. Kanalizasyon 
çalıĢmalarını ĠSKĠ adına Atilla ĠnĢaat A.ġ. isimli Ģirketin yürüttüğü, iĢ makinesinin asıl operatörü Veysel Kurt'un 
hastalanması üzerine Ģirketin kendisine “Sen gelmiyorsan, yerine birini gönder” dediği, bunun üzerine de Kurt‟un 
iĢ makinesi kullanmak için ehliyeti olmayan kardeĢi Mürsel Kurt'u iĢe gönderdiği ortaya çıktı. TaĢeron firma 
kazıyı ĠGDAġ'a haber verdiklerini söylerken, ĠGDAġ kazılacak yeri gösterdiklerini belirtip, operatörü suçladı. 
Gözaltına alınan kepçe operatörü Mürsel Kurt'la Atilla ĠnĢaat'ın yetkilisi Abdullah Bükte 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
sonucu ölümle sonuçlanan kazaya sebebiyet'ten tutuklandı. Aralarında ĠSKĠ görevlilerinin de bulunduğu beĢ 
zanlı ise serbest bırakıldı.  
 
16 Nisan günü KahramanmaraĢ'ta Ere ĠnĢaat ġirketi'ne ait Döngel Hidroelektrik Santrali'nden (HES) santralinden 
su tahliye iĢlemi yapılırken, bölgedeki Döngel Mağarası'nı gezen dersane öğrencisi Oğuzhan Akbulut (19) suda 
boğularak yaĢamını yitirdi, kanyonların arasında sıkıĢan Halime Fart ise Sivil Savunma ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Akbulut'un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın soruĢturmayı 
sürdürdüğünü, Döngel Hidroelektrik Santrali'nin EÜAġ'ın denetiminde olduğunu, su tahliye iĢleminde bir yanlıĢlık 
olup olmadığının araĢtırıldığını belirtti. 
 
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Suçatı köyünde atıl durumdaki okul binasının, 27 Nisan günü çocuklar içerde oyun 
oynarken çökmesi sonucu Adem Poyaz (12) isimli çocuk öldü, Ömer Özbakır (8) ve Vedat TekbaĢ isimli çocuklar 
yaralandı.  
 
Tedavi sonrasında sağlığı düzelmeyen Yusuf Çoban daha sonra tedavi için Adana´ya götürüldü. Adana´da 
yapılan kan analizlerinde HIV virüsünden Ģüphelenen doktorlar, Yusuf´un kan örneğini Ankara Hıfzıssıhha 
Kurumu´na gönderdi. Ankara´ya gönderilen kan örneğin „HIV pozitif‟ çıkması üzerine, ġanlıurfa Ġl Sağlık 
Müdürlüğü aileyi uçakla tedavi için Ankara´ya gönderdi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde 
tedavisine baĢlandı. Skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir 
baĢmüfettiĢ, ġanlıurfa´ya gelerek konuyla ilgili inceleme baĢlattı. Ġncelemelere devam eden baĢmüfettiĢin 
talimatıyla görevde ihmali bulunduğu ileri sürülen bir hemĢire ile kimlikleri açıklanmayan bazı görevliler açığa 
alındı.  
 
KahramanmaraĢ'ın Karacasu beldesinde bulunan Saim Çotur Yatılı Ġlköğretim Okulu Yurdu'nda kalan 47 
öğrenci, 5 Mayıs günü içtikleri sudan zehirlenerek KahramanmaraĢ Kadın Doğum ve Çocuk hastanesine 
kaldırıldı.  
 
Kocaeli‟nin Gebze Hürriyet Mahallesi‟nde ikamet eden Özal ve Sevilay Karagöz‟ün sekiz aylık bebekleri Rabia, 
13 Mayıs günü üzerine kaynar su döküldükten sonra üç hastane dolaĢtı. Annesi tarafından Gebze Devlet 
Hastanesi‟ne götürülen bebeğe ilk müdahale yapılarak yanık ünitesi bulunan Derince Devlet Hastanesi‟ne sevk 
edildi. Derince Devlet Hastanesi‟nde de bebeğe, ünitede yer bulunmadığı gerekçesiyle müdahale edilemedi. 
Anne Sevilay Karagöz ile bağlantı kurularak, bebeği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne 
götürmesi istendi. Durumu kötüleĢen Rabia bebek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde yoğun 
bakım ünitesinde yer olmadığı gerekçesiyle tedavi altına alınamadı. Bunun üzerine Rabia bebek, son olarak 
götürüldüğü Ġstanbul‟da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruĢturma baĢlattı.  
 
Ġstanbul Halkalı'da 14 Mayıs günü, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yanan 14 aylık Sıla Temur, 6 ayrı 
hastaneye götürülürken yanık ünitesi veya yoğun bakımda yer yok gerekçeleri ile kabul edilmedi. Sıla Temur'u 
annesi Habibe Temur ve babası Erhan Temur evlerinin yakınındaki Özel Ġstanbul Hospital'e götürdü. Burada ilk 
müdahalesi yapılan Sıla Temur, yanık ünitesi olan hastaneye sevk edilmesi gerekince ailesi hastaneleri 
araĢtırmaya baĢladı. Sıla Temur yaralı halde Bakırköy Yenimahalle Doğumevi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi, Vakıf Gureba Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġstanbul Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma 
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Hastanesi'ni götürüldü. Ailesinin bildiği bütün hastaneleri dolaĢtırılan küçük Sıla'ya son olarak Ġstanbul 
Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale edildi. Ancak, yetkililer burada yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için 
küçük çocuğun baĢka hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Askerden 2 ay önce dönen ve 2 aylık sigortası 
bulunan baba Temur ile hastane yet-kilileri Sıla'ya yoğun bakım ünitesi boĢ olan bir hastane aramaya baĢladı. 
Yapılan görüĢmeler sonucunda Özel TEM Hospital'de boĢ yer olduğu belirtildi. Baba Erhan Temur çocuklarının 
2-3 saat mağdur bir Ģekilde sedye üzerinde yatırıldığını belirterek. "Arıyoruz hasteneleri, 'SSK'lıyız' diyoruz, 
'yerimiz yok' diyorlar, 'nakit verelim' diyoruz, 'o zaman yer var' diyorlar" dedi.   
 
Nisan ayında ġanlıurfa merkeze bağlı Ulucanlar Köyü'nün Karagöz Mezrası'nda üzerine sıcak su dökülerek 
vücudunda yanıklar oluĢan 1.5 yaĢındaki Y.Ç.‟ye, tedavi gördüğü ġanlıurfa Devlet Hastanesi'nde HIV virüsü 
taĢıyan kan verildi. ġanlıurfa‟da sağlığı düzelmeyen minik Y.Ç. daha sonra tedavi için Adana'ya götürüldü. 
Adana'da yapılan kan analizlerinde HIV virüsünden Ģüphelenen doktorlar, Y.Ç.'nin kan örneğini Ankara 
Hıfzıssıhha Kurumu'na gönderdi. Ankara'ya gönderilen kan örneğin „HIV pozitif‟ çıkması üzerine, ġanlıurfa Ġl 
Sağlık Müdürlüğü aileyi uçakla tedavi için Ankara'ya gönderdi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavisine baĢlandı. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen bir baĢmüfettiĢ, ġanlıurfa'ya gelerek konuyla ilgili inceleme baĢlattı. Ġncelemelere devam eden 
baĢmüfettiĢin talimatıyla görevde ihmali bulunduğu ileri sürülen bir hemĢire ile kimlikleri açıklanmayan bazı 
görevliler açığa alındı.  
 
Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünde 5 Eylül günü, trafoya kaçan topunu almaya çalıĢan C.N.K. 
(11) isimli çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 
 
Aksaray'da 6 bin kiĢi, Ģebeke suyundan verilen kirli su nedeniyle 12 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında karın 
ağrısı, bulantı ve ishal Ģikâyetleriyle hastanelere baĢvurdu. Aksaray kent merkezinde 12 Mayıs gününden beri 
görülen zehirlenme vakası Gülağaç, Ortaköy ve SarıyahĢi ilçelerinde de görülmeye baĢladı. Sadece Aksaray 
Devlet Hastanesi'ne 19 Mayıs günü yaklaĢık 500 hasta aynı Ģikayetlerle baĢvurdu. Yine sadece Aksaray Devlet 
Hastanesi'nde karın ağrısı, bulantı ve ishal Ģikayetleri üzerine tedavi gören hasta sayısının 4 bin 860 olduğu 
açıklandı. Bu sayının diğer 4 hastane, 11 sağlık ocağı ve özel poliklinklerde tedavi gören hastalarla birlikte 
yaklaĢık 6 bine yaklaĢtığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı‟ndan yapılan açıklamada "Hastalarda Adenovirüs, Rotavirüs, 
Norovirüs gibi viral etkenler ve koliform bakterileri tespit edildiği, vakaların su kaynaklı bir bulaĢma Ģeklinde 
baĢladığı" belirtildi. Aksaray Belediye BaĢkanı Nevzat Pala zehirlenme vakalarının ardından yaptığı açıklamada 
hastalığın sudan kaynaklanmadığını iddia etmiĢti. Belediye BaĢkan Vekili Sadi Özdil ise gazetecilerin karĢısına 
geçip çeĢmeden su doldurup içmiĢ ve "Suyumuz temiz. VatandaĢlarımız gönül rahatlığıyla Ģebeke suyunu 
içebilir" demiĢti.  
 

Siirt ili Pervari ilçesinde askerlik yapan Piyade Er Abdülkadir Tiryaki’nin 24 Mayıs günü elektrik akımına kapılarak 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
KahramanmaraĢ ili Elbistan ilçesinde 4 Haziran günü, Ġsmet PaĢa Ġlköğretim Okulu bahçesinde oynayan 3. sınıf 
öğrencisi Aykut Can UlaĢ (9), açık duvar deliğinden trafo binasına girmek isterken elektrik akımına kapılarak 
yaralandı. 
 
5 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ismini açıklamak istemeyen kiĢi Ģu beyanda 
bulundu; “Ben Diyarbakır Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon Merkezinde çalıĢmaktayım. Ben bu kurumda 
çalıĢtığım süreç içerisinde Rehabilitasyon merkezinde bazı kiĢilerce merkezde bulunan engelli yetiĢkin ve 
çocuklar ile yaĢlılara karĢı sürekli olarak Ģiddet uygulanmaktadır. Merkezde bulunan kız çocukları ile yetiĢkin 
bayanlara karĢı zaman zaman sözlü ve fiziki olarak cinsel tacizde bulunulmaktadır. Bu tacizleri genelde 
rehabilitasyon merkezinin idare bölümlerinde çalıĢanlar ile kadrolu memur çalıĢanların bazıları tarafından 
yapılmaktadır. Bunun yanında bazen bazı hastaların genç kızlara karĢı cinsel tacizde bulunduğu belirtilmektedir. 
Rehabilitasyon merkezinde bulunan engellilere özürlülere ve yaĢlılara karĢı sürekli olarak sözlü hakarette 
bulunulmaktadır. YaklaĢık 2 ay önce lal bir engelli o dönem kurumun müdür yardımcılığını üstlenen kiĢi 
tarafından merdivenlerden sürüklenerek yukarı çıkartıldığını esnada sol bacağında kötü bir Ģekilde hasar 
meydan gelmiĢtir. 65 yaĢında olan hasta Ģu anda sol bacağını kullanamamaktadır. Ġdarede çalıĢan kiĢilerin 
hastalara karĢı yaptıklarına karĢı itiraz ettiğim zaman bana sözlü olarak hakaretlerde bulunulmaktadır. 
Rehabilitasyon merkezinde çalıĢanlar iĢlerin gerektiği gibi yapmamaktadırlar. ĠĢlerini gerektiği gibi yapan ancak 
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idarece yapılan Ģiddet ve tacizlere karĢı duran bakıcı anneler haksız bir Ģekilde iĢten çıkarılmıĢtır.  En son 4 
Haziran 2008 tarihinde Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon merkezinde bulunan yaĢlı bir kadın yaĢamını yitirmiĢtir. 
Düzenlenen doktor raporunda kadının 8 gün susuz kaldığından böbrek yetmezliğinden öldüğü belirtilmiĢtir. Bu 
kadının ölümüne orada çalıĢanlar neden olmuĢtur. Ben kurumda yapılan haksızlıklara karĢı çıktığımda kurumda 
vekâletten müdürlük yapan M. ġ. „Bana ben istersem her Ģeyi yaparım örneğin bir engelliye sigara verirsek 
sabaha kadar bu bakıcı anne bana vurdu diye kafasına sokarak polise ihbar ederek hakkında soruĢturma açarız. 
Hayatın bu Ģekilde biter‟ dedi. Diyarbakır Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon merkezinde yaĢanan olayların bitmesi 
ve oradaki Ģiddet uygulayan kiĢilerin bir an önce o iĢten alınması için gerekli olan iĢlemlerin yapılması için hukuki 
yardım talep ediyorum.” 
 
Muğla'da 26 Haziran günü, özel bir çocuk yuvasına giden 2 yaĢındaki kız çocuğu, yuvada 5 metre yükseklikten 
düĢtü. 2 kolu ve kalçası kırılan kızı düĢtükten sonra üzerinde bulunan elbiselerin değiĢtirildiğini öne süren baba 
Vedat B., "Ayrıca kızımın düĢtüğü yere kreĢteki diğer çocukların saçlarını da koyarak, emniyete tüm çocukların 
orada oynadığı izlenimini vermiĢler. Kamera kayıtlarını istediğimizde ise silindiğini söylediler" dedi. Yuvanın 
sahibinin 4 stajyeri "Okulunuzun bitmesini engelleriz, stajınızı yakarız" diye tehdit ettiğini de öne süren baba, 
"Kızımı muayene eden doktor Birdal Yıldırım'ın kırık olaylarında adli tıp raporu düzenlemesi gerekiyor ama 
düzenlememiĢ. Bana Ģikâyetçi olmadığım için düzenlemediğini söyledi. Doktorla yuvanın sahibinin babasının 
yakınlığı varmıĢ. Doktor hakkında da görevi ihmalden suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Çocuğun süs 
duvarın üzerinde aksesuvar olarak bulunan Muğla bacasına tırmanıp düĢtüğünü öne süren yuva yetkilisi Özgür 
Tarımcıoğlu ise "Biz de baba hakkında meskene tecavüzden suç duyurusunda bulunduk" dedi.  
 
Konya'da 27 Haziran günü, Selçuklu ilçesindeki Binkonutlar ġubesi'nde bir marketin açılıĢ töreninde, balonların 
patlaması sonucu 51 kiĢi yaralandı. Çoğunluğu çocuk olan yaralılar ambulanslarla ve otomobillerle Konya'daki 
hastanelere kaldırıldı. Organizatör firma hakkında soruĢturma baĢlatılırken, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, helyumun patlayıcı ve yanıcı gaz olmadığını belirterek "Bu 
açıdan herhangi bir olumsuz yanı yok. Helyum gazının yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunmuyor. Büyük bir ihtimalle 
balonlara baĢka bir gaz doldurulmuĢ. Burada mutlaka büyük bir hata var. Balonlarda hangi gaz olduğu 
araĢtırılmalı" dedi. 
 
Kilis‟te 18 Temmuz günü, Ahmet Rasim Caddesinde bir kasapta çırak olarak çalıĢan Ġbrahim Halil Yetimoğlu 
(13), sağ elini, temizlemeye çalıĢtığı kıyma makinesine kaptırdı. Sağ eli dirseğine kadar tamamen makineye 
giren Yetimoğlu, makineyi durdurmayı baĢardı ve çevredeki vatandaĢlardan yardım istedi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, çocuğu, elini kaptırdığı kıyma makinesi ile birlikte önce Kilis Devlet Hastanesi‟ne götürdü. Burada 
yapılan ilk müdahalenin ardından, Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi‟ne sevk 
edilen Yetimoğlu, 1 saat sonra ulaĢtığı hastanede yaklaĢık 1.5 saat bekletildi. Yer olmadığı gerekçesiyle 
hastaneye kabul edilmeyen Yetimoğlu, bu kez de 25 Aralık Devlet Hastanesi‟ne sevk edildi. 13 yaĢındaki çocuk, 
25 Aralık Devlet Hastanesi‟nde de bir süre bekledikten sonra ameliyata alındı. 25 Aralık Devlet Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahisi servisi yetkilileri, ameliyat sonucunda çocuğun elinin dirseğinden itibaren kesilmek zorunda 
kaldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiler.  
 
Trabzon'da 25 Temmuz günü, Merkeze bağlı bir köyde oturan ve filmlere özenerek bomba yapmak isteyen 
Mehmet Akif E. (11), kardeĢi Oğuzhan (8) ile kuzenleri Gürkan (9) ve kardeĢi Sümeyye A. (8), bakkaldan çok 
sayıda maytap alarak içindeki barutu cam ĢiĢeye boĢaltıp fitili ateĢlemek istediler. Ancak Mehmet Akif E'nin 
elindeki barut dolu ĢiĢe, atmaya fırsat bulamadan patladı. Patlamada Sümeyye'nin boğazına cam parçası 
saplanırken, Mehmet Akif elinden, Oğuzhan kolundan, Gürkan da karnından yaralandı.  
 
Konya‟nın TaĢkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde kaçak Kuran kursu olarak faaliyet gösteren Özel Boğaziçi 
Ortaöğretim Yurdu binasında 1 Ağustos günü meydana gelen patlamada, yaĢları 12- 16 arasında değiĢen 17 kız 
çocuğu ve 1 öğretici yaĢamını yitirdi, 39 kız çocuğu yaralandı.  Patlamadan kurtulan kız çocukları, “Namaza 
kalkmıĢtık, gaz kokusu vardı, elektrik düğmesine basınca patladı” dedi. Gaz sızıntısı nedeniyle mutfakta 
meydana gelen patlama ile ilgili yapılan incelemelerde, mutfakta kullanılan gaz sisteminin yaklaĢık iki yıl önce 
Konya‟daki bir firmaya yaptırıldığı, dernek yetkililerinin gaz sisteminin teknik kontrolünü yaptırmadığı ve gaz 
sisteminin kurulmasında standarda uyulmadığı belirlendi. Kursun yetkililerinin patlama sonrası kaçak Kuran 
kursunu gizlemek amacıyla Ġngilizce kursu için patlamadan sonra baĢvuru yaptığı ortaya çıktı. Patlamanın 
ardından Özel Boğaziçi Ortaöğretim Yurdu‟nun müdürü Ġbrahim Çömlek ve yurdun müdür yardımcısı Mehmet 
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Semerci‟nin de aralarında bulunduğu dört kiĢi „Ġhmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme‟ suçundan tutuklandı. 
Çömlek ve Semerci dıĢındaki sanıklar, kısa süre sonra tahliye edilirken, tutuklu bulunan Çömlek ve Semerci‟nin 
avukatları, Hadim Sulh Ceza Mahkemesine baĢvurarak, iki sanığın tahliyesini ve tutuksuz yargılanmasını istedi. 
Talebi görüĢen mahkeme heyeti, „ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme‟ suçundan tutuklu Çömlek ve 
Semerci‟nin CMK‟nin 109. maddesine göre adli kontrol altına alınıp yurtdıĢına çıkma yasağı konulmak kaydıyla 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Olayla ilgili delil toplanmasına devam edilirken doğalgaz 
tesisat raporu ve diğer delillerin mahkemeye ulaĢmasının beklendiği öğrenildi.  
 
19 Ağustos günü Trabzon‟da, ilçeye bağlı TaĢdelen köyünde oturan RaĢit Sağlam (63), fındıkların patoz 
makinesinde ayıklandığı sırada, elini makinenin diĢlisine kaptırdı. Kza sonucu Sağlam‟ın baĢparmağı koptu. 
Sağlam, yakınlarınca kaldırıldığı Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin acil servisi tadilat nedeniyle kapalı 
olduğu için yapılan tetanos aĢının ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi‟ne 
sevk edildi. Sağlam‟ın kopan parmağı, getirilmesi rağmen Acil Servis‟te müdahale seti bulunamadığı için yerine 
dikilemedi. Kan kaybını durdurmakta zorlanan acil servisteki doktor, “müdahale seti bulunamadığı için müdahale 
yapılamıyor” diye iki kez rapor tuttu. YaklaĢık 5 saat bekleyen Sağlam‟ın parmağı, daha sonra da iĢlevini yitirdiği 
gerekçesiyle yerine dikilemedi. Hastane hastane dolaĢtığını anlatan Sağlam, yaĢadıklarını Ģöyle anlattı: 
“Karadeniz‟in en geliĢmiĢ hastanesi olarak bilinen Farabi Hastanesi‟nde bir parmağa müdahale edecek cihaz ve 
ilaç bulunmuyor. Ben hastane doktoruna kızmıyorum. Onun gerekli malzeme olmadığı için yapacak bir Ģeyi 
yoktu. Acil servis gibi bir yerde bu tür vakalara müdahale edecek gereçleri koymayan sorumlulara kızıyorum. 
Zamanında müdahale edilseydi belki benim parmağım yerine dikilecekti.” Farabi Hastanesi BaĢhekimi Doç. Dr. 
Haluk Uluutku da, acil serviste bulunamayan “hastaya müdahale setinin” yoğunluktan kaynaklanan bir durum 
nedeniyle o anda bulunamadığını söyledi.  
 
ġırnak'ta 30 Ağustos günü, Cudi Dağı eteklerinde kurulu Hisar Tabur Komutanlığı nizamiyesinde bunalıma 
girdiği iddia edilen ve ismi açıklanmayan bir asker, kendi silahı ile nöbet tutan Piyade ÇavuĢ Zekeriya Demirkaya 
ile Jandarma Er Erhan Boz‟u vurarak öldürdü.  
 
ġanlıurfa‟nın Akçakale ilçesinde 20 Temmuz günü, Akçaköy Köyü'nde yaĢayan Halil Ceylan (5) isimli çocuk 
evlerinin yanında bulunan foseptik çukuruna düĢmesi sonucu boğularak yaĢamını yitirdi.  
 
Kars‟ın Kağızman ilçesi ġehit Refik Cesur Yatılı Ġlköğretim Okulu'nda 9 Eylül günü, 5. sınıf öğrencisi Mahsum 
KaraĢal (12) teneffüste arkadaĢlarıyla bahçede oyun oynadığı sırada rögar kapağı açık olan tuvalet kuyusuna 
düĢerek yaĢamını yitirdi.  
 
ġanlıurfa'nın ViranĢehir Ġlçesi KumçeĢme köyünde ikamet eden  2 aylık hamile Zinet Ġlçektay (36), 14 Eylül günü 
de kan kaybından dolayı ViranĢehir Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevk edilirken hayatını kaybetti. 
Yakınları, hastanede kan alacak personel ve kan tahlilinin yapılmasına yarayan ilaçların olmaması nedeniyle 
hastalarına kan verilemediğini, bu yüzden de hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Gelinlerinin hastanenin ihmali 
sonucu öldüğünü iddia eden Abdurrahman Ġlçektay; hastayı saat 14.30 sıralarında hastaneye getirdiklerinde çok 
fazla kanaması olduğunu ve ilk olarak acil serviste müdahale edildiğini söyledi. Kadın doğum uzmanlarının da 
katıldığı müdahalenin yaklaĢık 2 saat sürdüğünü aktaran Ġlçektay, daha sonra doktorların A-rh pozitif kana 
ihtiyaç olduğunu söylemeleri üzerine aynı kan grubundan 10 akrabalarını hastaneye kan vermek için 
getirdiklerini aktardı. Kan vermek için gittikleri görevlilerin, kan alacak personellerinin olmadığını, kan alsalar dahi 
tahlil yapacak ilaçlarının bulunmadığını belirttiklerini ileri süren Ġlçektay, “Bize gidin özel hastaneden yaptırın 
gelin dediler. Hemen arabalarımızı alıp özel tıp merkezine gittik. Bizden 500 YTL istediler. Ücretleri ödedik. Bu 
defa da hastaneden resmi belge getirin dediler. Daha sonra da ısrar edince kan almaya razı oldular. 5 ünite 
kanla devlet hastanesine geldik. Bir ünite kan verip hastamızı Diyarbakır`a sevk ettiler. Gelinimiz Mardin`e bağlı 
Mazıdağı yakınlarında vefat etmiĢ. Hastamızın ölümünden Devlet Hastanesi yetkilileri sorumludur” dedi. Hastane 
yetkilileri ise suçlamaları kabul etmedi.  
 
Ġzmir‟deki Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yenidoğan Servisi‟nde yatan 13 bebek, 20 Eylül günü 
yaĢamını yitirdi.  24 saatte 13 bebeğin ard arda ölümünü araĢtıran bilim kurulu sözcüsü Prof. Dr. Recep Öztürk, 
“enfeksiyon salgını” olduğu tespit edildiğini belirterek, “13 çocuğumuzun beĢinin kanında „entero bakteriyel 
klose‟ye rasladık. Birinin de serumunda benzer bakteri üretilmiĢ. Salgınla karĢı karĢıyayız, daha kesin sonuçlara 
ulaĢıp kamuoyuna sunacağız. Damar yoluyla bebeklere verilen sıvının yarattığı bir bakteri enfeksiyonunu söz 
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konusu” dedi.  Tekrarlayan bebek ölümlerinde Sağlık Bakanlığı‟nın siyasi sorumluluğu olduğunu öne süren Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Genel BaĢkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy ise, “Ġstifa diye bir müessese bu dönemin siyasi 
iktidarının gündeminde hiçbir zaman olmuyor” dedi. Ġzmir Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı ise, bebekler üzerinde 
yaptığı otopsi ve bakteriyel incelemeyi Kasım ayında sonuçlandırdı. Rapora göre, 11 bebeğin ölüm nedeninin 
bağırsaklarında rastlanılan bakterinin olduğu kesinleĢti.  Adli Tıp uzmanları, bağırsaklara yerleĢen bakterinin, bu 
serviste çocukların beslenmesi için kullanılan mamadan girmiĢ olabileceğini belirtti. Uzmanlar, fabrikasında 
tamamen steril ortamda 1 litre olarak hazırlanan bu mamaların hastanede, bebeklere günlük verilecek 200 
gramlık hale getirilmesi sırasında veya bölünmüĢ mamanın konulduğu ĢiĢeden bakterinin bulaĢmasının neden 
olduğunu söyledi. Raporda, bebek ölümleriyle ilgili olarak hastanenin kusurlu olduğu belirtildi. Ġzmir BaĢsavcılığı 
ve Sağlık Bakanlığı, rapora göre soruĢturmayı Ģekillendirecek.  
 
22 Eylül günü, Ġstanbul Merter‟deki bir pasajın önünde mendil satan Mehmet Karacanlar (79), üzerine devrilen 
çürük beton çiçekliğin altında kalarak yaĢamını yitirdi.  
 

Polis ve Asker İntiharları 

Mardin'in Midyat Ġlçesi askerlik Ģubesi önünde nöbet tutan er Serdar Akçe, 1 Ocak günü silahıyla kendini vurarak 
yaĢamına son verdi.  
 
Mardin‟in Derik Ġlçesi‟nde Soğukkuyu Jandarma Karakolu‟nda askerlik görevini yapan Emrah Yücekaya, 2 Ocak 
günü koğuĢta silahla intihar etti. Yücekaya‟nın silahından çıkan kurĢun koğuĢtaki asker arkadaĢı Ufuktan 
Alaylı‟nın baĢına isabet etti ve ölümüne neden oldu.  Olayda bir asker de hafif yaralandı.  
 
Elazığ'ın Palu ilçesinin Arındık Jandarma Karakolu'nda görevli er Adıyamanlı Hamza Eren Erdin, ġubat ayında 
G-3 piyade tüfeğiyle intihar etti. 
 
ġırnak`ta görev yapan Jandarma Teğmen Mehmet Atar (28), 12 ġubat günü Muğla‟nın Milas ilçesinde beylik 
tabancasıyla baĢından vurulmuĢ olarak bulundu. Ġhbar üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, 
Atar`ın beylik tabancasıyla baĢından tek el ateĢ edilerek vurulduğunu, yanında bir aile fotoğrafı ve ölümü 
sonrasında aranacak yakınına iliĢkin not bırakıldığını belirtti. 
 
ġırnak'ta askerliğini yapan Zonguldaklı piyade er Hüseyin Arı (21), 29 ġubat günü nöbet sırasında tüfeğiyle 
kendini vurarak intihar etti.  
 
Ankara‟da 2 Mart günü, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren uzman çavuĢ H.K. (28), Mamak General Zeki 
Doğan Mahallesi'ndeki evinde el bombasının pimini çekerek intihar etti. 
 
Diyarbakır'da askerlik görevini yapan Ġzmitli Caner Aydın (20), 15 Mart günü nöbet tutarken silahıyla intihar etti.  
 
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde er olarak görev yapan A.K. isimli kiĢi, izinli olarak geldiği Ġstanbul ġiĢli‟de 20 Mart 
günü park halinde bulunan bir kamyonet kasasında kendini asarak intihar etti. Elindeki bali poĢetiyle ölü olarak 
bulunan askerin, tiner bağımlısı ve ailesiyle sorunları olduğu, bu nedenle evine gitmediği iddia edildi. 
 
E.S.G. adlı asker Mart ayının sonunda Van'ın BaĢkale ilçesinde bulunan birliğinde intihar etti.  
 
Ankara'da Acemi Birliği'ni tamamlayarak izin için Ġstanbul'a giden Celal DerviĢ (22) isimli asker, izninin 
tamamlandığı 31 Mart günü Ġstanbul Bağcılar'da bulunan evinde kendini yakarak intihar etti. DerviĢ‟in, 
çevresindeki arkadaĢlarına, askerliği sırasında sürekli iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ve askere 
gitmek istemediğini söylediği iddia edildi.  
 
Kayseri'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġsmail SeydiĢehir KıĢlası Mühimmat bölüğünde nöbet tutan H.K. isimli 
Urfalı asker, 7 Nisan günü intihar etti.  
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Acar Jandarma Karakolu'nda görevli 7 aylık jandarma er Ali Hüseyin Erdil (21), 3 
Mayıs günü elinde bulunan G3 piyade tüfeği ile intihar etti.  
 
Ağrı'nın Doğubeyazıt Ġlçesi'nde askerlik yapan Tunceli nüfusuna kayıtlı Fırat Koçak'ın 12 Mayıs günü nöbette 
iken kendi silahı ile intihar ettiği ileri sürüldü. Acemi birliğini Tokat'ta kısa süre önce tamamladığı öğrenilen 
Koçak'ın son bir hafta içinde Doğubeyazıt usta birliğine götürüldüğü ve üç aylık asker olduğu belirtildi.  
 
Ġzmir'de 22 Mayıs günü, Bornova'da bulunan 57. Topçu Tugayı'nda askerlik yapan Gökhan Barutçu, 
Balçova'daki Teleferik Tesisleri yanındaki ağaçlık alanda iple kendini ağaca asarak yaĢamına son verdi. 
 
Malatya‟da 30 Mayıs günü, BarıĢ Köroğlu isimli kiĢi Erzurum'daki birliğinden terhis olduktan beĢ saat sonra 
intihar etti. KardeĢlerinin ölümünden askeri yetkilileri sorumlu tutan Köroğlu ailesi, ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne 
baĢvuruda bulundu.  
 
ġırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M. E. (26), 2 
Haziran günü Gümrük Lojmanları'ndaki evinde kendi silahı ile baĢına ateĢ ederek intihar etti.  
 
Adapazarı Tank Palet Fabrikası'nda görevli iken tayini ġırnak'a çıkan Uzman ÇavuĢ Serdar Arslan (29), 6 
Haziran günü evinde silahıyla baĢına ateĢ ederek intihar etti. Bu arada evli ve bir çocuk babası Arslan'ın geçen 
hafta tayininin ġırnak'a çıktığı, yeni görev yerine götürmeyeceği ailesinden ayrılacağı için bunalıma girdiği iddia 
edildi.  
 
Kars‟ta 3 Ağustos günü, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Batı KıĢla'da görev yapan T.G. 
ve H. Ġ.M. isimli askerler, çarĢı izninde bir kıza laf atarak tacizde bulunduğu gerekçesiyle inzibata teslim 
edildikten sonra kaçarak Ġsmail Aytemiz caddesi üzerindeki 7 katlı inĢaatın çatı katına çıktılar ve intihar 
teĢebbüsünde bulundular. 
 
Elazığ Fevzi Çakmak Polis Merkezinde görevli polis memuru Fatih TaĢcı (34), 29 Ağustos günü Cumhuriyet 
Mahallesi'ndeki polis lojmanlarındaki evinde tabancayla baĢına kafasına ateĢ ederek intihar etti.  
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru S.A. (23), 29 Ağustos günü 
silahıyla intihar teĢebbüsünde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi.    
 
Türkiye Tiyatrolar Birliği dönem sözcüsü ve Ġzmir‟in Balçova Ġlçesi‟nin belediye tiyatrosu yönetmeni Orçun 
Masatçı, 18 Eylül günü Balçova‟da aĢırı sağcı 4 kiĢinin sopalı saldırısına uğradı.  
 
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde görevli olan ve Elazığ Öğretmen Evi'nde kalan Uzman ÇavuĢ Birol Sürmenli (24), 
14 Kasım günü Öğretmen Evi'ndeki odasında kendi silahıyla intihar etti.  
 
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır taburunda görev yapan er Yusuf Akın Can (22), 1 Aralık günü nöbet sırasında 
G-3 silahıyla intihar etti.  
 
Van Gazi Orduevi‟nde 2 Aralık günü isimleri ve rütbeleri öğrenilemeyen iki muvazzaf asker arasında çıkan 
tartıĢma sonrası askerlerden biri belindeki tabancasını çekerek arkadaĢını vurdu. ArkadaĢını vuran asker kısa bir 
süre sonra aynı silahla intihar etti. 
 
Diyarbakır ili  Lice Ġlçesi 2. Motorize Piyade Komutanlığı'nda askerlik yapan Halit Çiftçi isimli asker 5 Aralık günü 
silahı ile intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Hakkari Ġl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube Müdürlüğü'nde yardımcı hizmetlerde görev yapan Mehmet 
MemiĢ, 8 Aralık günü  içer Mahallesi'nde bulunan Hakkari Özel Harekat ġube Müdürlüğü'nde kendi silahı ile 
intihar ettiği öne sürüldü. 
 
Batman ili  Hasankeyf Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan  Nuh Potuk (24)  isimli polis memuru, 18 Aralık 
gecesi Emniyet Müdürlüğü Lojmanı'ndaki evinde intihar etti.  
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Davalar 
Ġstanbul‟un Kartal Ġlçesi‟ndeki Özel Aydos Huzurevi‟nde kalan kiĢilere “eziyet ettikleri” iddiasıyla Kartal 3. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan 4 sanığın yargılaması 24 Aralık günü sonuçlandı. Sanıklardan Gönül Anras ve 
Nami Cengiz 5‟er ay,  Yasemin Ünal ve Nuran Sanin 2.5‟ar ay “kamuya yararlı bir dernekte çalıĢtırılma” cezasına 
çarptırıldı.  

VI. SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
Yol ĠĢ Sendikası Mersin ġubesi BaĢkanı Sayım Evren iĢçilerin sorunlarını konuĢmak üzere 6 Ocak günü gittiği 
Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Akyiğit‟in sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı. Olaydan sonra 
hastaneye götürülen Sayım Evren‟in kaĢına üç dikiĢ atıldı.  
 
Ocak ayında ĠHD Genel Merkezi‟ne ve Ġzmir Ģubesine yapılan baĢvuruda, Afyon Kocatepe üniversitesinde 
okuyan Hayretullah Alkan ve Nezir Çin isimli öğrencilerin 7 Ocak günü bazı ülkücü öğrenciler tarafından 
kaçırılarak bir evde beĢ saat boyunca iĢkence gördükleri iddia edildi. Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık 
Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisi Hayretullah Alkan (1988), sanatçı Cevdet Bağca‟nın Afyon‟da 
düzenlenen konseri sonrası Yılmaz isimli bir arkadaĢı aracılığıyla çay bahçesine çağrıldığını, daha önceki 
tehditlerden dolayı Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi arkadaĢı Nezir Çin‟in de (1983) kendisi ile geldiğini, okula  
varmak üzereyken yanlarına gelen 4 kiĢinin “biraz yürüyelim” dediğini, daha sonra 13 kiĢinin kendilerini çembere 
aldığın ve okula 10 dakika uzaklıktaki bir eve götürdüğünü belirtti. Eve girmeden önce üstlerinin arandığını ve 
ceplerindeki eĢyaların alındığını belirten Alkan, “Bize “neden konser yaptınız, Kürt olduğunuzu biliyoruz, siz 
bölücüsünüz, konserin gelirini PKK‟ya veriyorsunuz, evlatlarımızı Ģehit ediyorsunuz, hepinizi buralardan 
göndereceğiz, siz anadiliniz diye bir Ģey yok, aĢağılıksınız, herhangi bir Ģikayette bulunursanız memleketinizde 
olsanız bile sizi öldürürüz” gibi bir sürü hakarette bulunup tehdit ettiler, bu sırada 15 kiĢi tekme tokat yumruklarla 
karın bölgesi, sırt ve midemize vuruyorlardı. Kalın sopalarla dizlerimize baldırlarımıza vurdular. GiriĢte benim 
üzerimden çıkardıkları kemerimi boynuma takıp boğmaya çalıĢıyorlardı. Yüzümüz kan içinde kalınca banyoya 
götürüp yıkatıyorlardı, tekrar odaya getirip her defasında değiĢik kiĢilerce darp edildik, benim cinsel organımı 
sıkıp tehditlerde bulunuyorlardı. Ayaklarımı havaya kaldırıp falaka yaptılar. 25–30 civarında insan girip çıktı eve. 
Bizi dövenler AKÜ Üniversitesi öğrencileriydi. Bunları simaen tanıyoruz. Evde iken telefonlarımız sürekli 
çalıyordu, benim cevap vermeme izin vermediler. Telefon ısrarla çalınca boynuma bıçak dayayıp cevap 
vermemi, eve geleceğimi söylememi söylediler, Hayretullah cevap verdim, bunları ve Serhat‟ın Peugeot bayisinin 
oraya gelmesini söyleyip kapattım. Serhat‟ı da kaçırmak için böyle söylettiler. Serhat‟ı almaya gitmek için 
hazırlananlar demir sopalardan hazırladılar. Daha sonra Serhat isimli bir arkadaĢımız Nezir‟i tekrar arayarak 
benim kaçırıldığımı söyledi. Bunun üzerine herkeste bir tedirginlik baĢladı. Diğer bir odaya gidip geliyorlar ve bir 
araba istiyorlardı dıĢarıdan. Araba nerede kaldı diye kendi aralarında tartıĢıyorlardı, bizi bir yere çekip kafamıza 
sıkacaklarını söylüyorlardı. Bizi bırakmadan önce bizi bir videoya çekip, PKK‟lı olduğumuzu ve Afyon‟da 
kundaklanan 5 aracı bizim yaktığımızı kabul etmemizi istediler, ancak yapmadığımız bir Ģeyi üstlenmeyeceğimizi 
söyledik, bunun üzerine tekrar Ģiddet uygulamaya devam ettiler. Bir süre sonra polisin evi basmasından tedirgin 
oldular, tekrar yüzümüzü yıkatıp etraftaki kanlı bez parçalarını ve sopa, bıçak, demir sopaları kaldırdılar. Bizi 
bırakacaklarını, bizi bu hale kimin soktuğunu sorarlarsa kızlara laf attığımızı ve Afyonlu gençlerin bizi bu hale 
soktuklarını söylememizi aksi halde yaĢatmayacaklarını söylediler. Cep telefonum ve kemerime elkoydular. Nezir 
arkadaĢımın da 35 YTL‟sini aldılar. Bizimle birlikte kapıya kadar çıktılar evden uzaklaĢınca da bize bir yol 
gösterip buradan gidin, dediler biz yürüyerek eve gittik, arkadaĢlarımızı aradık polisler arkadaĢlarımızla birlikte 
eve geldiler karakola gittik bu olayları ayrıntılı bir Ģekilde anlattık Emniyet görevlileri ile birlikte bizi kaçırdıkları 
eve gidip evi tespit ettik. Daha sonra hastaneden raporları alıp terörle mücadele birimine götürüldük burada 
ifademiz alındı verdiğimiz ifade neticesinde gözaltına alınan 10 kiĢiden 3‟ü nü teĢhis ettik. ĠHD‟ye olayı anlatan 
bir fax çekmeye çalıĢtık ancak birçok kırtasiye faxı göndermemizi engeldi. Ancak mail atarak ulaĢabildik. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
“Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe!” giriĢiminin Ankara Konur sokakta Hrant Dink‟in yıldönümü için açtığı standa 16 
Ocak günü kalabalık bir grup tarafından saldırıldı. Küfürler ve tehditler ederek afiĢleri yırtan grup, daha sonra 
masaya müdahale etti.  
 
Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde 17 Ocak günü sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasında yaĢanan 
kavgada 3 öğrenci yaralandı. 18 Ocak günü devam eden olaylarda ise, okula girmeye çalıĢan sol görüĢlü 
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öğrencilerden 3‟si sağ görüĢlü ve ellerinde satırların da olduğu bir grubun saldırısına uğradı.  Saldırıda 2 öğrenci 
yaralandı.  
 
Hatay Ġskenderun'da 9 ġubat günü, ġehit Pamir Caddesi'nde Kuran ve dua kitapları satan Levent TaĢkıran (30) 
ve Yalçın Yıldız (28), kendilerini satıĢ yapmamaları konusunda uyaran zabıta memuruna uyarıya itiraz etmeleri 
üzerine çıkan tartıĢma sonucu zabıta memuru tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. Zabıta hakkında Ģikâyetçi 
olacaklarını söyleyen Levent TaĢkıran "Gitmemizi söyledi. Tam gidiyorduk, eline geçirdiği sopayla Yalçın'ın 
kafasına vurarak yaraladı ve kaçtı. Ekmek parası için çalıĢıyoruz biz" dedi.  
 
10 ġubat günü, Sincan Organize Sanayi bölesinde faaliyet gösteren TEGA Mühendislik firmasında çalıĢan 
BirleĢik Metal ĠĢ sendikasına üye iĢçilerin toplu iĢ görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamaması sonrası baĢlattığı 
grevin 3. gününde, iĢverenin dıĢarıdan 20 iĢçi getirerek grevi kırmaya yönelik teĢebbüste bulunması üzerine 
grevdeki iĢçiler ile özel kuvvetleri arasındaki çıkan arbedede grevdeki 2 iĢçi yaralandı. (BirleĢik Metal ĠĢ Basın 
Açıklaması) 
 
Kızılırmak Kültürevi üyesi ve NevĢehir Üniversitesi Ġktisat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Uğur Doğan, 11 ġubat günü 
NevĢehir Üniversitesi merkez kantininde, aĢırı sağcı bir grubun saldırısı sonucu çeĢitli yerlerinden yaralandı.  
 
12 ġubat günü, Sincan Organize Sanayi bölesinde faaliyet gösteren TEGA Mühendislik firmasında çalıĢan 
BirleĢik Metal ĠĢ sendikasına üye iĢçilerin toplu iĢ görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamaması sonrası baĢlattığı 
grevin 5. gününde, sendika aracı ile grev gözcüsü iĢçileri iĢyerine götüren sendika çalıĢanlarına Sincan Organize 
Sanayi Müdürlüğü‟nün görevlendirdiği “CATSET” Özel Güvenlik ġirketi‟nin görevlisi eski subay Kubilay Eğilmez 
ve emrindeki 15 güvenlik görevlisi saldırıda bulundu. Saldırıda sendika çalıĢanı Cefa Erdoğan ve iĢyeri 
baĢtemsilcisi Erdal Erdem sopa ve coplarla darp edildikten sonra silah çekilerek tehdit edildi. BirleĢik Metal ĠĢ 
sendikası saldırya iliĢkin olarak Sincan Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu.  
 
Kayseri'de 15 ġubat günü, Kocasinan Ġlçesi BeĢparmak Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel Ġlköğretim Okulu 
yanında arkadaĢları ile top oynayan Atatürk Ticaret Meslek Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ġ.D. (15), kimliği belirsiz 30 
kiĢilik bir grup tarafından “Reis” diye tanımladıkları kiĢiyi tanımadığı gerekçesiyle dövüldükten sonra sol 
bacağından bıçaklandı.  
 
24 ġubat günü Mersin'de, Hamidiye Mahallesi'ndeki Salim Yılmaz Lisesi'nde öğrenim gören  2 grup öğrenci 
arasında okul önünde çıkan kavgada, bir marketin önündeki sandalyeyi alan gruptakilerden bazıları sandalye ile 
diğer gruptaki öğrencilerin üzerine saldırdı. Saldırı sonucu üzerinde sandelye kırılan 10. sınıf öğrencisi Mehmet 
Ö.(17) ve Mahmut Ö.(16) kardeĢler hastaneye kaldırıldı. 
 
25 ġubat günü Gazi Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitim Fakültesi bahçesinde, üniversitelere baĢörtüsüyle 
girilmesine olanak tanıyan anayasa değiĢikliğinin cumhurbaĢkanı tarafından onaylanmasının ardından 
üniversitelerdeki uygulamaların görüntüsünü almak isteyen Kanal D muhabirleri TaĢkın Ural ve Orkun Öz, “baĢı 
kapalı öğrencilerin görüntülerini alamayacakları yönünde tehditler savuran” aĢırı sağcı bir grubun bıçaklı 
saldırısına uğradı. Olayı kınayan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, gazetecilere saldıran öğrenciler hakkında 
soruĢturma baĢlatıldığını açıkladı.  
 
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekolu 3'üncü sınıf öğrencisi Âdem Ugan (27) ve Deniz Yurt (23), 
ders kaydı yaptırmak için odasına girdikleri hocaları Okutman Davut Budak tarafından dövülerek hastanelik 
edildikleri iddiasıyla 27 ġubat günü cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Öğrencilerden Adem 
Ugan, "Hocamız kafa atarak beni ve arkadaĢım Deniz'i hastanelik etti" dedi. Ġddiaları kabul etmeyen Davut 
Budak ise, "yaptıkları ukalalık sonucu iki öğrenciyi odamdan dıĢarı atarken çıkan arbedede kafam çarpmıĢ 
olabilir" dedi.  
 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 29 ġubat günü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a 
yönelik operasyonu bitirmesine sevinen bir grupla, karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında çıkan kavgada Berkan 
BaĢak isimli öğrenci yaralandı. 
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Kırıkkale Üniversitesi Yurt-Kur Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Emre O., 29 ġubat günü yurdun 
kafeteryasında bacak bacak üstüne attığı gerekçesiyle kalabalık bir grup öğrenci tarafından dövüldü. Bu kiĢiyi 
kurtarmak isteyen arkadaĢı Fatih E. De bıçaklanarak yaralandı. Dövülen ve bıçaklanan öğrenciler Yüksek Ġhtisas 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma olaya karıĢtıkları belirlenen dokuz öğrenciyi gözaltına 
aldı. Olayla ilgili on öğrencinin ise arandığı belirtildi.  
 
Doğan Aksan 29 ġubat günü ĠHD Elazığ Ģubesine yaptığı baĢvuruda, Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde 
öğrenim gördüğünü, 27 ve 28 ġubat 2008 tarihlerinde öğrenci olmayan 25-30 kiĢilik ülkücü bir grup tarafından 
fakülteye baskın düzenlendiğini, baskında arkadaĢlarının bu kiĢilerce tartaklandığını ve yaralandığını, can 

güvenliklerinin olmadığını 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi 
Gökhan D., 2 Mart günü kent 
merkezinde kız arkadaĢıyla 
yürürken döner bıçaklı saldırıya 
uğradı. Zafer Caddesi'nde kimliği 
belirsiz bir kiĢi arkalarından 
yaklaĢarak öğrencilere önce laf 
attı. Daha sonra döner bıçağıyla 
Gökhan D.'nin koluna vurdu. 
Yüksek Ġhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan Dönmez'in koluna 
yaklaĢık 100 dikiĢ atıldı.  
 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi Karacasu Kampüsü 
Kredi Yurtlar Kurumu‟na bağlı 
öğrenci yurdunda 3 Mart günü, 
kendilerini ülkücü olarak tanıtan 
bir grup,  tehdit ettikleri bir öğrenci 
ile arkadaĢlarını savunmak 
isteyen 4 öğrenciyi olay yerinde 
bulunan güvenlik görevlilerine 
rağmen çeĢitli yerlerinden 
yaraladı.  
 
Batman Özel Ġdare Genel 
Sekreterliği'nde görevli ġube 
Müdürü Celal Tan, 4 Mart günü 
akĢam saatlerinde Batman GAP 
Mahallesi Ġnsan Hakları 
Bulvarı'nda bulunan evinin 
önünde kimliği belirsiz 4 kiĢinin 
saldırısına uğradı. Tan, 
hastaneye kaldırılarak, tedavi 

altına alındı. 
 
ġanlıurfa'nın Birecik Ġlçesi'nde Harran Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu'nda 5 Mart günü, “Harran 
Ovası bozkurtlar yuvası” sloganı atan aĢırı sağcı bir grup, okul kantininde ellerindeki bıçak ve sopalarla sol 
görüĢlü öğrencilere saldırdı. Saldırıda 3 öğrenci yaralandı.  
 
6 Mart günü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı YerleĢkesi'ndeki yemekhanenin önünde bildiri dağıtan iki 
öğrenci grubu arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si kız 3 öğrenci çeĢitli yerlerinden yaralandı.  
 

Mağden - Temelkuran endiĢeli 

Perihan Mağden ve Ece Temelkuran, öğrencilerin kendi kanlarıyla 
bayrak hazırlamalarını ve bunun Büyükanıt tarafından övülmesini 
eleĢtirdikleri için hedef gösterildi. 
KırĢehir'de bir grup lise öğrencisinin kanlarıyla bayrak yapması olayı ile 
ilgili eleĢtirel yazılar yazan Perihan Mağden ve Ece Temelkuran hedef 
gösterilerek tehdit edildi. Söz konusu bayrağı poster olarak dağıtan 
Tercüman gazetesi, Perihan Mağden için 18 Ocak tarihli sayısında "Bu 
çirkin kadına cevabı siz verin" dedi. Bu yazıdan sonra Mağden ve 
Temelkuran bazı ülkücü sitelerin forum sayfalarında, tehdit ve hakaret 
cümleleri ile hedef gösterildiler. 
KırĢehir Anadolu Öğretmen Lisesi ve Hacı Fatma Erdemir Anadolu 
Lisesi'nden bir grup öğrenci, kanlarıyla hazırladıkları bayrağı, 
Genelkurmay BaĢkanı Büyükanıt'a hediye etmiĢlerdi. Perihan Mağden, 
15 Ocak'ta Radikal gazetesindeki köĢesinde Genelkurmay BaĢkanı'nı 
"çok artist" bulduğunu belirterek Ģunları yazdı:  
"Be hey de hey hey! Bugün toplu iğneyle parmağını, yarın git bir ananın, 
birkaç ananın kuzusunu öldür. Sen de ana kuzususun! Seni de baĢka 
biri öldürsün." 
Ece Temelkuran da 19 Ocak'ta Milliyet gazetesindeki köĢesinde kiminin 
mesleğinin kan olduğunu, çocuk kanından yapılma bayrağı okĢayan 
rütbeli yetiĢkinlerin kendisini ĢaĢırtmadığını, kan deliliğinin çocuklara da 
bulaĢtırıldığını yazdı. 
Tercüman, Perihan Mağden'in Ģehitlikle alay ettiğini öne sürüp "Terörist 
ile bu aslan gençleri aynı kefeye koydu" suçlamasını yönelterek 
okurlarına "Bu çirkin kadına cevabı siz verin" çağrısı yaptı. 
Perihan Mağden, Taraf'a yazısından 3 gün sonra Tercüman gazetesinin 
bu konuyu sayfalarına taĢımasını, "Özellikle Hrant'ın ölüm yıldönümüne 
denk getirilmeye çalıĢılmıĢ" sözleriyle değerlendirdi. 
Mağden Ģunları söyledi: Birileri ortalığı kıpırdatmak istiyor. Onların 
Türkçesi, benim yazdıklarımı kavramaya ve anlamaya yetmiyor. O 
yazıda ben "Kimsenin çocuğu ölmesin" mesajı verdim. Ġnsan böyle bir 
yazı için tehdit eder mi?"  
Mağden, gazetelerinin hem kendisi hem de Ece Temelkuran için suç 
duyurusunda bulunacağını da ekledi. (Taraf - 22.01.2008) 
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Karabük Üniversitesi‟nde öğrenim gören Kürt kökenli bir grup öğrenci, 9 Mart günü, Ülkü Ocakları ve Alperen 
Ocaklarına mensup olduklarını iddia ettikleri bir grubun saldırısına uğradı. ĠHD ve MAZLUMDER tarafından 
oluĢturulan bir heyet öğrencilerin baĢvurusu üzerine Karabük‟te incelemelerde bulundu. Öğrenciler, 9 Mart günü 
yaklaĢık 30 kiĢilik sağ görüĢlü bir grubun bir futbol maçını izlemek için toplandıkları eve geldiğini, toplam 8 kiĢinin 
onlarla konuĢmak maksadı ile dıĢarı çıktığını, ancak konuĢmaya fırsat bulamadan kendilerine saldırıldığını, olay 
yerine gelen polis ekipleri tarafından saldırganların arasından alındıklarını ve ekip arabası ile Karabük Devlet 
Hastanesi‟ne götürüldüklerini belirttiler. Öğrenciler, saldırı sırasında aldığı darbe sonucu gözünden kan akan bir 
arkadaĢlarının acil müdahale gerektiren durumuna rağmen, kendisini “Ben de milliyetçiyim” Ģeklinde tanımlayan 
doktor tarafından muayene edilmediğini, “Siz daha iĢ görebilirsiniz” diyerek rapor vermediğini belirtti. Öğrenciler 
hastane çıkıĢında, dıĢarı çıkmalarını bekleyen yüzlerce kiĢilik bir kalabalığın linç giriĢimine maruz kaldıklarını, 
tacizler ve küfürler eĢliğinde polis otosuna bindirildiklerini, götürüldükleri polis karakolunda polislerin kendiler ine 
yapabilecekleri fazla bir Ģey olmadığını söylediklerini belirttiler. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 10 Mart günü, 8 Mart günü karĢıt görüĢlü öğrenciler arasında baĢlayan 
tartıĢmaların ardından Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi‟nin önündeki bahçede oturan sol görüĢlü öğrencilere, 
ellerinde demir çubuk bulunan sağ görüĢlü öğrenciler saldırdı. Saldırıda 6 öğrenci yaralandı. ArkadaĢlarına 
saldırıyı protesto için öğle saatlerinde 100 kadar sol görüĢlü öğrenci, eğitim fakültesi binası önünde toplanarak, 
sloganlar eĢliğinde sağ öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı öğrenci yurduna yürüyüĢe geçti. 
Yurdun kapısını zorlayıp içeri girmeye çalıĢan öğrencilere jandarma müdahale etti. Jandarma ekipleri, 
öğrencilerin taĢlı saldırısına, cop ve biber gazıyla karĢılık verdi. Çıkan arbedede 2‟si jandarma, 7 öğrenci 
yaralandı.  
 
Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi‟nde 24 Mart günü, Taner ġakır isimli öğrenci bir grup sağ 
görüĢlü öğrencinin satırla saldırısı sonrası yaralandı. Yine sağ görüĢlü bir grup tarafından 25 Mart günü fakülte 
yemekhanesinde sol görüĢlü öğrencilere satırlarla yapılan saldırıda Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Selçuk 
Akbıyık isimli öğrenci ile Fen Fakültesi öğrencileri Çağlayan Çakıcı ve Ali Doğan yaralandı.  
 
24 Mart günü Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yemekhanesinde bildiri dağıtan öğrencilere aĢırı sağcı bir 
grubun saldırması sonucu, Caner Kaya adlı öğrenci yaralandı.  
 
24 Mart günü Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde karĢıt görüĢlü iki grup arasında 
çıkan kavgada Selahattin Batmaz (24) isimli öğrenci bıçakla bacağından yaralanırken, dövülen Ahmet Yüksel 
(22) isimli öğrenci yüzünden yaralandı. 
 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde (ZKÜ) 25 Mart günü, TKP sempazitanı Ali Kurt adındaki öğrenci, yurt 
içinde Aziz Nesin'in kitaplarını okuduğu gerekçesiyle ülkü ocakları bağlantılı 6 kiĢi tarafından dövüldü. Burnu 
kırılan Kurt‟a 10 günlük iĢ göremez raporu verildi. Kurt'un Ģikayeti üzerine üniversite yönetimi olayla ilgili 
soruĢturma baĢlattı.  
 
5 Nisan günü Ankara‟da bulunan Ankara KurtuluĢ Kilisesi‟ne gelen kimliği belirsiz bir kiĢinin önce kapıyı çaldığı, 
kapı açılmayınca da kilise önünde bekleyen kilise cemaati üyelerinden birine yaklaĢıp, “papaz nerede?” diye 
sorduğu, Kilise önünde bekleyen araçtan takım elbiseli bir baĢka kiĢinin ise araçtan inerek ameliyat eldivenli sağ 
elinde tuttuğu silahını cemaat üyesine doğrultarak “polisi mi arayacaksın, boĢ yere arama biz de polisiz” dediği 
iddia edildi. 
 
Antalya Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde 6 Nisan günü sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasında çıkan 
kavgada 3‟ü bıçakla olmak üzere 18 öğrenci yaralandı. Kavga sırasında Tahir Kara (19) ve Ömer Ulusoy (34) 
adlı iki ülkücü sol görüĢlüler üzerine ateĢ açtı. MHP Antalya Ġl BaĢkanı Mustafa Akar tarafından MHP 
sempatizanı olduğu doğrulanan Ömer Ulusoy adlı kiĢinin elindeki tabancayı hedef gözeterek ateĢlediği 
kameralar tarafından da tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde karĢıt görüĢlü iki öğrenci grubu arasındaki 
gerginlik, yaklaĢık 3 hafta önce baĢladı. Kampus içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Öğrenci Yurdu 
önünde çıkan kavga sonunda sağ görüĢlü 3 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Bu öğrenciler tedavi edilirken, 5 
Nisan günü Fatih Polis Merkezi'ne giden 20 kiĢilik sol görüĢlü öğrenci grubu, “Sağ görüĢlü öğrenciler bize 
saldıracak. Bıçaklanan arkadaĢlarının intikamını almak istiyorlar. Yurtlara giremiyoruz. Bize yardımcı olun” 
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diyerek Ģikayette bulundu. Bunun üzerine Terörle Mücadele ġubesi ve Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü ekipleri 
nezaretinde üniversite kampusu içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürülen sol görüĢlü öğrenciler, 
tek tek odalarına yerleĢtirildi. Polis Ģefleri, kavga çıkmaması için de iki grubun temsilcileriyle ayrı ayrı görüĢtü.  
 
Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Halil Getiren adlı öğrenci, 8 Nisan günü 
kampusun Mevlana çıkıĢ kapısında 15 kiĢilik ülkücü grubun saldırısına uğradı. Getiren, hastanede tedavi 
olduktan sonra taburcu oldu.  
 
Malatya Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) BaĢkanı Sinan Tanrıverdi, 26 Nisan günü yaklaĢık 25 kiĢilik aĢırı sağcı 
bir grubun linç saldırısına maruz kaldı. Derneğin 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı hazırlıklarını sürdürürken kendisine 
saldıran grup tarafından darp edilen Tanrıverdi‟nin yüzünde ve kafasında çok sayıda ödem oluĢtu.  
 
Adana Ģehir merkezinde bulunan Ġnönü Parkı'nda bildirimi dağıtımı yapan TKP üyelerine 25 Nisan Cuma günü 
sağ görüĢlü bir grup tarafından biber gazlı ve bıçaklı saldırı yapıldı. Saldırı sırasında iki TKP üyesi bıçak ile hafif 
Ģekilde yaralandı.  
 
27 Nisan günü DTP Sakarya Ġl Örgütü'nün Funda Düğün Salonu‟nda saat 19:00-23:00 arası düzenlediği "BarıĢ 
ve KardeĢlik ġöleni” isimli programa, yaklaĢık 400-500 kiĢilik bir grup saldırı gerçekleĢtirmek istedi. Müdahale 
sonucunda yaklaĢık 900 kiĢi düğün salonunda mahsur kalırken, çıkan olaylar esnasında içeride mahsur 
kalanlardan Ebubekir Kalkalı (65) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 3 hamile kadının fenalaĢarak hastaneye 
kaldırıldığı saldırı sonrası kalabalığın otobüslerle tahliyesi esnasında bazı otobüslerin camları kırıldı ve içeride 
bulunan biri çocuk olmak üzere 6 kiĢi yaralandı. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
ĠĢten çıkarılan üyelerinin hakkını savunmak için 8 Mayıs günü Ġstanbul Avcılar'da bulunan Aster Tekstil önünde 
basın açıklaması yapan Tekstil-Sen üye ve yöneticileri iĢyerinden çıkan on kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. 
Tekstil-Sen üyeleri, Tekstil-Sen yöneticilerine tekme tokat saldıran grup, sendika üyesi iĢçilere tehditler savurdu. 
Olayda, Tekstil-Sen Örgütlenme Sekreteri Duriye Sezgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Huri Vayiç yaralandı. Olayın 
ardından sendikacılar, saldırganlar hakkında, polise Ģikayette bulundu.  
 
Erzincan Üniversitesi kampüsü önünde iki öğrenci grubu arasında 13 Mayıs günü yaĢanan tartıĢma, çevredeki 
öğrencilerin de katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüĢtü. Kavgada Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü 
öğrencisi Suat Tunç adlı öğrenci bıçaklanarak ağır yaralandı. Çıkan olaylarda ayrıca Haber 7 televizyonu 
kameramanı Kemal Özdemir ile Erzincan Gündem 24 gazetesi yazı iĢleri müdürü CoĢkun Menek de atılan 
taĢlardan dolayı çeĢitli yerlerinden yaralandı.  
 
15 Mayıs günü EskiĢehir Anadolu Üniversitesi‟nde, Bahar ġenliklerinin düzenlendiği alanda stant açıp, halay 
çeken öğrencilere, okul dıĢından gelen yaklaĢık 20 kiĢilik sağ görüĢlü bir grup tarafından satır ve sopalarla 
saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 öğrenci yaralandı.  
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 16 Mayıs günü, bahar Ģenliklerinden dönen öğrencilere sağ görüĢlü bir grup 
Sivas Adliyesi yanında demir çubuk, cop, kalas ve satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu Dağıstan Vahiç, Burak 
ġeker, Suat GüneĢ, Süleyman Duman, Soner BeyaztaĢ ve Özgür Özdemir isimli öğrenciler baĢlarından ve 
bacaklarından yaralanarak Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
Çanakkale'nin Biga Ġlçesi'nde 19 Mayıs günü, sabaha karĢı saat 03.30 sıralarında, Çanakkale Gençlik Derneği 
GiriĢimi çalıĢanlarından Metin Bulut'un polis karakoluna 5 dakikalık uzaklıktaki evi önünde silahla 10 el ateĢ 
edildikten sonra, evinin kapısı kırıldı ve evde bulunan ReĢit Candan adlı bir öğrenci saldırıya uğradı.  
Ġstanbul Üniversitesi'ne bağlı Öğrenci Kültür Merkezi'nde faaliyet yürüten Halk-Bilim Kulübü 22 Mayıs günü sağ 
görüĢlü öğrencilerin saldırısına uğradı. Saldırıda Gençlik Dernekli öğrencilerden Emre Eryılmaz, Baki Öztürk, ve 
Halk Bilim Kulübü üyesi Duygu Ünal yaralandı.  
 
Özgürlük ve DayanıĢma Partili (ÖDP) Hopa Belediye BaĢkanı Yılmaz Topaloğlu'nun aracına 29 Mayıs günü 
silahlı saldırıda bulunuldu. Topaloğlu'nun evinin önüne park ettiği araca beĢ kez ateĢ edilirken olayda kimse 
yaralanmadı.  
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ĠHD Eski Genel BaĢkanı Akın Birdal‟a suikast giriĢiminde bulunan Türk Ġntikam Tugayları (TĠT), Agos Gazetesi 
yazarlarında Prof. Dr. Baskın Oran‟ı ölümle tehdit etti. Gazeteci Hrant Dink‟in öldürülmesinden sonra çok sayıda 
tehdit alan gazeteye TĠT imzası taĢıyan bir e-mail, „sanane banane‟ rumuzuyla „zerkama@hotmail.com‟ 
adresinden gönderildi. 30 Mayıs günü iletilen mail‟de “Hrant‟dan sonra yeni hedef Baskın Oran olacak. O pislik 
de ortadan kaldırılacaktır” denildi. Oran, 4 Haziran günü avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
Suç duyurusunda, Oran‟ın hedef haline geldiği belirtilerek, ilk defa „bir terör örgütü olan ve adı, cinayet, 
bombalama ve tehditlerle anılan TĠT imzalı mail‟le yaĢamına yönelik ciddi bir tehdit almıĢtır‟ denildi. Ġnsan hakları 
kuruluĢları (Ġnsan Hakları Derneği,  MAZLUMDER,  Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı, BarıĢ GiriĢimi, Helsinki 
YurttaĢlar Derneği, Ġnsan Hakları AraĢtırmaları Derneği ve Ġnsan Hakları Gündemi Derneği) tarafından yapılan 
ortak açıklamada, Baskın Oran'ın tehdit edilmesine seyirci kalınmaması talep edildi. 
 
Kocaeli'nin Gebze Ġlçesi Sultan Orhan Mahallesi 1132. Sokak'ta oturan ve inĢaatlarda çalıĢan 12 Kürt iĢçi 
sokaktan geçen bir kadına sözlü tacizde bulundukları iddiasıyla 13 Haziran gecesi bir grup tarafından linç 
edilmek istendi. Saldırı sonucu 1 iĢçi yaralanırken, olaydan sonra gelen polis ekipleri iĢçileri olay yerinden 
uzaklaĢtırdı. ĠĢçilerin yaĢadığı evde bulunan eĢyalar ise kapının önünde yakıldı. ĠĢçilerin yaĢadığı evin karĢısında 
bulunan internet kefede çalıĢan gençler ise iĢçilere yönelik saldırıda yer aldıklarını belirterek, 'Mustafa abi' diye 
hitap ettikleri polis Ģefinin kendilerinin olayla ilgili basına bilgi vermelerini yasakladığını ifade etti.  
 
Hatay'ın Ġskenderun ilçesi Arsuz beldesinin CHP'li Belediye BaĢkanı Fuat Süme, 20 Haziran günü Arsuz Atatürk 
Meydanı'nda stant kurmak için ölçümlerin yapıldığı sırada, A.H, Ġ.H ve S.H. adlı kiĢilerin, sopalı saldırısına 
uğradı. VatandaĢların araya girmesiyle yara almadan kurtulan Türkiye'nin tek Hıristiyan belediye baĢkanı BaĢkan 
Süme, Süme, verdiği ifadede, saldırının temelinde kaybedilen seçimin intikamının bulunduğunu tahmin ettiğin i 
belirterek, aileyle geçmiĢte kiĢisel olarak hiçbir sorunun olmadığını saldırganlardan Ģikayetçi olduğunu bildirdi.  
 
Ġstanbul‟da 3 Ağustos günü, Avcılar Ambarlı‟da bulunan Marport Liman ĠĢletmeleri‟nde gerçekleĢen 
sendikalaĢma sonrası evlerine tehdit telefonları gelen iĢyeri temsilcisi Haydar Özcan ve iĢçiler Ferhat Terzi, Fatih 
Bozkurt ve Mehmet Doğan, tehditlerle ilgili Büyükçekmece Adliyesi Nöbetçi Savcılığı‟na suç duyurusunda 
bulundular. BaĢvuru sonrası özel araçla sendika binasına giden iĢçilerin aracı Yakuplu Yolu‟na doğru ıssız bir 
bölgede durduruldu. 2 araçla gelen saldırganlar, iĢçilere demir çubuklarla saldırdı. Saldırıda 4 iĢçi yaralanırken, 
durumu ağır olan Bozkurt‟un Bakırköy Devlet Hastanesi‟ne sevk edildi.  
 
10 Ağustos günü Ġstanbul‟da, Tutuklu Aileleri Derneği (TUAD) ve Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP), “Abdullah 
Öcalan‟ın üzerindeki baskılara dikkat çekmek” için Ġstiklal Caddesi‟nde yaptığı basın açıklamasından sonra 
Mesut Aslan adlı kiĢi bir grup tarafından sırtından bıçaklandı. Aslan, 20 kiĢilik bir grubun ara sokakta önünü 
kestiğini ve polisin gözü önünde bıçaklandığını iddia etti.  
 
Taraf Gazetesi Bitlis muhabiri Barzan ġerefhanoğlu, 28 Ağustos günü belirlenemeyen bir sebepten dolayı Ġ.G. 
(16) adlı kiĢi tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Ġ.G. gözaltına alındı. 
 
5 Eylül günü Ankara‟da, Ankara Barosu avukatlarından Erdal Güzel, arabasında sigara içtiği için dolmuĢ 
Ģoförünün saldırısına uğradı. Güzel, Ģu beyanda bulundu; “Sabah saat 10:00 sıralarında kendime ait otomobille 
adliyeye doğru hareket ettim. Strasburg Caddesi‟nde ilerlerken, 06 J 1777 plakalı minibüsün Ģoförü Ģerit 
değiĢtirince ben de korna çalarak, kendisini ikaz ettim. IĢıklara geldiğimde minibüsün Ģoförü aniden aĢağıya 
inerek, otomobilimin yanına geldi. Sigara içtiğimi farketmiĢ olacak ki, otomobilin kapısını açtı ve sinkaflı sözler 
sarfederek, „A... s... kafiri. Nasıl sigara içersin? Burası Ermenistan mı‟ diyerek, elindeki kesici bir aletin 
kabzasıyla kafama vurdu.”  
 
Diyarbakır ilinde 20 Ekim günü gerçekleĢen eylemleri takip eden Ġhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet YukuĢ, 
göstericiler tarafından saldırıya uğradı.  
 
21 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Veysi Oduncu, oğlu Servan Oduncu'nun Isparta ili 
Uluborlu ilçesi Tapu Kadastro Yüksek Okulunda öğrenim gördüğünü, 21 Ekim gecesi kendilerini arayarak 20 
Ekim günü okul çıkıĢında bir grubun saldırısına uğradığını ve bir arkadaĢının feci Ģekilde dövüldüğünü 
söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

49 YAŞAM HAKKI 

 

 

 
Ġstanbul Üniversitesi‟nde 29 Ekim günü, 6 Kasım YÖK eylemi için hazırlanan afiĢleri yırtan aĢırı sağcı grup, 
akĢam okul çıkıĢında tekrar afiĢ asan öğrencilere bıçak ve satırlarla saldırdı. Saldırıda Musa Kurt ve Günay Dağ 
adlı öğrenciler ağır Ģekilde yaralandı.  
 
Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören ve  9 Kasım günü Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde TOG (Toplum 
Gönüllüleri) standı açan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencilerinden Vedat Tuğar 
ve soyadı öğrenilemeyen Çetin adlı öğrenci bir grup ülkücünün bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda 
sırtından bıçakla yaralanan ve sopalarla darp edilen Çetin adlı öğrenci, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nin Acil Servisi'ne kaldırıldı.  
 
DTP‟nin 28 Kasım günü Ardahan‟da yaptığı mitinge Türk bayrakları taĢıyan 300 kiĢi taĢ ve sopalarla saldırdı. 
Polis barikatını aĢarak miting alanına giren 300 kiĢilik grup ile 100 kadar DTP‟li taĢ ve sopalarla çatıĢtı. Biri polis 
altı kiĢi yaralandı.  
 
Ankara Çankaya‟da 20 Eylül günü, market sahibi Müslüm Göksu ve yanında çalıĢan iĢçim Halil Ġbrahim Serben, 
Ramazan ayında içki sattıkları gerekçesiyle Nedim K., Haluk K. ve Abdülmelik K. adlı kiĢilerin saldırısına 
uğradılar. Suç duyurusunda bulunan Göksu, “Küfürler yağdırıp, ellerine geçirdikleri ĢiĢeleri bana ve iĢçim Halil 
Ġbrahim Serben‟e atmaya baĢladılar. Ġçlerinden biri tezgâhın arkasına geçerek, market bıçağını kaptığı gibi 
boynuma dayadı. Bir yandan da, „Öldürürüm, keserim‟ diye bağırıyordu. Nedim adlı Ģahsın belinde tabanca 
gördüm. Attıkları bir ĢiĢe kafama isabet etti” dedi. Göksu, olayın ardından polisten gereken ilgiyi görmediğini de 
iddia etti. Zanlılar ise karakolda ifade verdikten sonra bırakıldı.  
 
30 Eylül‟de Balıkesir‟in Ayvalık Ġlçesi‟nin Altınova Beldesi‟nde Murat Aygün, husumetli olduğu Oğuz DörtkardeĢ‟le 
(23) “yüksek sesle müzik dinlediği” için baĢlayan tartıĢmanın kavgaya dönmesinin ardından, DörtkardeĢ ve 
yanındakilerin üzerine kamyonetini sürdü. Aracın altında sürüklenen DörtkardeĢ ile Ezer Kırcalı (31) adlı iki kiĢi 
öldü, 6 kiĢi yaralandı. Olayı duyanlar ise Murat Aksu‟nun Kürt olmasını bahane ederek Altınova‟da oturan 
Kürtlerin evlerini ve iĢyerlerini tahrip etti, bir ev ve minibüs ateĢe verildi. Çıkan olaylarda 36 ev ve iĢyerinin hasar 
gördü. Güvenlik güçleri önlem aldığı Altınova‟ya gelen Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu ise kalabalığı 
sakinleĢtirmeye çalıĢarak Kürtlerin evlerinin ve iĢyerlerinin tahrip edilmesinin anlayıĢla karĢıladıklarını açıkladı. 
Saldırılar esnasında gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan güvenlik güçleri 37 kiĢiyi gözaltına aldı ve 
aralarında Murat Aygün‟ün de bulunduğu 10 kiĢi tutuklandı. Öte yandan Balıkesir Valiliği, bölgeye inceleme 
yapmak için bir heyet gönderen Demokratik Toplum Partisi‟ne, heyetin “halkı kıĢkırtabilecekleri” gerekçesiyle izin 
vermedi.  
 
Trabzon‟un Araklı Ġlçesi‟nde yaĢayan M.A. adlı Kürt kökenli iĢçi, 2 Ekim günü aĢırı sağcı bir grubun saldırısına 
uğradığını belirterek ilçeyi terk etmesi yönünde tehdit edildiğini bildirdi. M.A., önünü kesen aĢırı sağcı grubun 
“neden buradasın, neden gitmiyorsun?” diyerek kendisini tekme tokatla dövmeye baĢladığını belirterek, “daha 
sonra ilçeyi en kısa sürede terk etmem için tehdit edildim” dedi. 
 
20 Ekim günü Mersin‟in Anamur Ġlçesi‟nde aĢırı sağcı bir grup, 3 Kürt kökenli öğrencinin evine silahlı baskın 
düzenledi. Olayda bir öğrenci kolundan yaralandı. Evin birinci katta olması nedeniyle pencereden atlayarak 
kurtulan 3 öğrenci memleketlerine döndü.  
 
4 Kasım günü Ankara‟nın GölbaĢı Ġlçesi‟nde, telefonda annesiyle Kürtçe konuĢan Mehmet Zeki Bucağa (28), 
aĢırı sağcı iki kiĢi tarafından darp edildi. Kolu kırılan Bucağa, Gazi Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. Bucağa, iki 
kiĢinin kaçmaya çalıĢırken, polis ekipleri tarafından yakalandığını ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakıldıklarını bildirdi.  
 
8 Kasım günü Antalya‟nın Serik Beldesi‟ne çalıĢmaya giden Yusuf Öz, oturduğu kahvede nereli olduğunu soran 
3 kiĢiye Mardinli olduğunu söylemesinin ardından, aynı kiĢilerin “pis Kürtler Ģehitlerimizin kanını yerde 
bırakmayacağız” diyerek kendisine saldırdığını iddia etti. Kahvede baĢlayan saldırının sokakta da devam etmesi 
üzerine Öz, polis ekipleri tarafından otobüse bindirilerek Adana‟ya gönderildi.  
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12 Kasım günü Edirne‟nin KeĢan Ġlçesi‟nde, Trakya Üniversitesi‟ne bağlı KeĢan Meslek Yüksekokulu‟nda farklı 
siyasi görüĢlere mensup öğrenciler arasında çıkan kavgada Tayfun Toksoy (20), Sinan Küçük (22), Tuncay 
Veyisoğlu (20), Orhan Koca (20), Selçuk Erim (20) ve ġevki Uğur isimli öğrenciler yaralandı. 
 
13 Kasım günü Ġstanbul Üniversitesi‟nde, aĢırı sağcı bir grup çivili sopalarla Hüseyin Üzmez‟in tahliye edilmesini 
protesto eden öğrencilere saldırdı. Saldırıda 3 öğrenci yaralandı. (Radikal-14.11.08) 
 
19 Kasım günü Balıkesir Üniversitesi‟nde, 8 kiĢilik aĢırı sağcı bir grup Mehmet Saruhan ve Oktay Yıldız adlı Kürt 
kökenli öğrencilere fizikî saldırıda bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrencilere bir hafta iĢ göremez raporu verildi.  
 
30 Kasım günü Ġzmir´in Çiğli Ġlçesi‟nde, Romanlara ait iki eve kimliği belirsiz 5 kiĢi molotof kokteyli atıp, ev 
önündeki kamyoneti taĢladıktan sonra kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede maddi hasar 
oluĢtu. Evi saldırıya uğrayanlardan Erol Meriç (42) “Bizim Ģimdiye kadar kimseyle sorunumuz olmadı. Roman 
olduğumuz için bizim burada yaĢamamızı istemiyorlar. Bu mahalleden kovmak istiyorlar. Daha önce bizi tehdit 
ediyorlardı. Olaydan sonra polisi aradık ama geç geldiler” dedi.  
 
2 Aralık günü Ġstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü‟ne Sancak adlı dergiyi satacakları gerekçesiyle giren 
aĢırı sağcı bir grup ile grubun üniversiteye girmesini istemeyen öğrenciler arasında çıkan kavgada 1‟i ağır olmak 
üzere 4 öğrenci yaralandı.  
 
Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Mehmet Efe, 3 Aralık günü kimliği belirsiz bir grubun bıçaklı saldırısına 
uğradı. 17 yerinden bıçaklanan Efe, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Kalp Merkezi Hastanesi‟ne 
kaldırıldı.  
 
3 Aralık günü Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi‟nde aĢırı sağcı bir grup, üniversite 
öğrencilerine bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 3 öğrenci yaralandı  
 
 Türk Ġntikam Birliği TeĢkilatı (TĠBT) adlı örgüt, akademisyen Profesör Doktor Baskın Oran‟ı 24 Temmuz 2008‟de 
Radikal 2‟de “Ġnternetin Karanlık Yüzü” baĢlığıyla çıkan yazısından ötürü 6 Aralık günü ölümle tehdit etti. 
 
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Yusuf Arığ, 22 Aralık günü ders çıkıĢında aĢrı sağcı bir grubun saldırısına 
uğradığını ifade etti. Burnunda çatlak meydana gelen ve vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izleri bulunan Arığ, 
“ders çıkıĢı beni çağırdılar. Önce aramızda tartıĢma çıktı sonra 7 kiĢi üzerime saldırdı. Küfür ve hakaret ederek 
vurmaya baĢladılar. Daha önce de „ya siyasi fikrini değiĢtir ya da bu okula gelme‟ Ģeklinde tehdit ediyorlardı” 
dedi. 
 
23 Aralık günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Öğrenci Yurdu‟na giden 3 öğrenci, aĢırı sağcı bir grubun 
saldırısına uğraması sonucu yaralandı. Kolundan ağır yaralanan soyadı öğrenilemeyen Diyadin adlı öğrenci 
EskiĢehir Devlet Hastanesi‟nde ameliyata alındı.  
 
25 Aralık  günü Marmara Üniversitesi‟nde, Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup öğrenci üniversitede bir 
arkadaĢlarının dövüldüğü iddiasıyla basın açıklaması yapmak istedi. Öğrencilere aĢırı sağcı bir grubun satırlarla 
saldırması sonucu basın açıklaması yapmak isteyen gruptan 6 öğrenci yaralandı.  
 
Ankara Üniversitesi öğrencisi Volkan Ünver, 29 Aralık günü Cebeci Semti‟nde aĢırı sağcı bir grubun saldırısına 
uğradı. Saldırıda bir bacağının kırıldığı ve sırtına 4 satır darbesi aldığı tespit edilen Ünver, kaldırıldığı Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi‟nde ameliyata alındı.  
 

Davalar 
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili aralarında katil zanlısı Ogün Samast, 
azmettiriciler Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de bulunduğu 19 sanığın Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
yargılanmasına 11 ġubat günü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Saat 9.30'da baĢlaması planlanan 
duruĢma, yargı sisteminde ilk kez uygulanan 'dijital konferans sistemi' provaları nedeniyle saat 11.00'de ancak 
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baĢlayabildi. DuruĢmada ifadesi alınan Tuncel, Dink ailesi avukatlarından bazılarının isimlerini vererek gizliliğe 
aykırı davrandıkları iddiasıyla duruĢma salonundan çıkarılmalarını istedi. Dink ailesinin avukatlarından Kezban 
Hatemi ise, Hayal'in "Dink ailesine elini sallayıp, güldüğünü" ifade ederek hakime Ģikayet etti. Hakim de Hayal'e 
dönerek "Yapıyor musun Yasin?" diye sordu. Hayal'in avukatı Fuat Turgut ise, duruĢmayı izleyen tüm 
milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu'ndan Joost Lagendijk'in salondan çıkarılmasını istedi. Turgut, "Vakıflar 
Yasası çıkıyor, onunla uğraĢsınlar" dedi ve Dink ailesi avukatlarını örgüt üyeliğiyle suçladı. AkĢam saatlerine 
kadar süren duruĢmada Erhan Tuncel‟in yanısıra, eski Trabzon Alperen Ocağı BaĢkanı Mustafa Öztürk ve Ogün 
Samast‟ın da ifadeleri alındı. Mahkeme duruĢmayı 25 ġubat'a erteledi. 25 ġubat günü gerçekleĢen duruĢmada 
sanıkların sorgusuna devam edildi. Hayal'in avukatı Fuat Turgut duruĢma öncesi Adliye önünde, "Hepimiz 
Ermeni'yiz diyen güruh nerde? Allah hepsini Hrantlarına kavuĢtursun. Bu onlara duamdır" dedi. Daha sonra 
duruĢma salonuna girildi. Katil zanlısı Ogün Samast duruĢma baĢlarken, Dink ailesi ve müdahil avukatların 
bulunduğu bölüme doğru küfretti. Avukat Fuat Turgut ise, "Benim müvekkilim kuduz Ermeniler gibi terörist 
değildir" dedi. DuruĢmada tutuklu sanıklardan Ersin Yolcu, Mustafa Öztürk, Salih Hacısalihoğlu, Ahmet Ġskender 
ve Yasin Hayal sorgulandı. DuruĢmada O.S.'yi Trabzon'dan otobüse tek baĢına bindirdiğini söyleyen Ersin 
Yolcu, polis muhbiri Erhan Tuncel'in "konuĢma" demesi üzerine müdahil avukatların ve mahkeme heyetinin diğer 
sorularını yanıtlamamaya baĢladı. Bunun üzerine Tuncel, duruĢma salonundan çıkarıldı. Sanıklardan Yasin 
Hayal de, BBP'li YaĢar Cihan'a Mc Donalds bombalamasıyla ilgili üst üste sorular sorulunca sinirlendi; müdahil 
avukatlardan Erdal Doğan'ın kendisine soru sormak istemesi üzerine de Doğan'a saldırmaya çalıĢtı. Hayal 
duruĢma salonundan çıkarıldı. DuruĢma sırasında Hayal için "Müvekkilim kuduz Ermeniler gibi katliamcı değil" 
dediği için ihtar alan savunma avukatı Fuat Turgut, ardından "Hrant Dink, TĠKKO'cu ve tescilli vatan hainiydi", 
"Ermenileri savunan devĢirmeler" Ģeklinde sözler sarfetti. Bu sözler üzerine Hrant Dink'in kızı Delal Dink, "Yeter 
artık, babama Türk düĢmanı denilerek yaĢarken öldürüldü. Buna katlanamam artık" sözleriyle mahkemeye tepki 
gösterdi. Müdahil avukatların da "savunma yaparken hakaret edilemez" diye topluca tepki göstermesi üzerine 
Hakim, Ceza Muhakemeleri Kanunu‟nun (CMK) 252/F maddesi gereği Turgut'u salondan çıkardı. Avukatlar, katil 
zanlısı O.S.'nin kemik yaĢının 19 olduğunun kabul edilmesi, Hrant Dink'le Ġstanbul Valiliği'nde görüĢen 
ibtihbaratçılarla ilgili valilikten tekrar yazı istenmesi, Trabzon ve Samsun'daki davaların ana davayla 
birleĢtirilmesi, Yasin Hayal ve Mustafa Öztürk'ün telefon kayıtlarının temin edilmesini istedi. Mahkeme sadece 
Hayal ile Öztürk'ün kayıtlarıyla ilgili talebi kabul etti, tutuksuz sanıkların duruĢmaya katılmalarına yer olmadığına 
karar verdi. Dink cinayeti için CHP'nin oluĢturduğu komisyon ise, duruĢmanın selameti için Ġstihbarat Daire 
BaĢkanı Ramazan Akyürek, Ġstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Ġstihbarat ġube Müdürü Ahmet 
Ġlhan Güler ve Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz'ün açığa alınmasını istedi. Bu arada, Rize Ağır Ceza 
Mahkemesi, Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink‟in öldürülmesinde "görevi ihmal" ile suçlanan Trabzon 
Emniyeti'nden yedi polisle ilgili dava açılmamasına iliĢkin karara itirazı reddetti. Trabzon Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟nın 10 Ocak'ta kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararı Mart ayı baĢında görüĢen Mahkeme, Dink 
Ailesi avukatlarının yaptığı itirazı geri çevirdi. Kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirten müdahil 
avukatlardan Bahri Bayram Belen, Rize Mahkemesi kararının kesin olduğunu, bu nedenle en kısa sürede 
Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi'ne (AĠHM) baĢvuracaklarını ifade etti. Hrant Dink cinayetinde ihmalleri 
bulunduğu gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yargılanan jandarma astsubay Okan ġimĢek ve 
jandarma uzman çavuĢ Veysel ġahin ise, 20 Mart günü görülen duruĢmada Hrant Dink‟in öldürüleceği 
istihbaratını aldıklarını ve konuyu Trabzon Jandarma Komutanlığı Ġstihbarat ġube Müdürü M.Y. ile Ġl Jandarma 
Komutanı A.Ö.‟ye bildirdiklerini ifade etti. Amirlerinin istihbarat paylaĢımına kayıtsız kalarak konunun üzerine 
gitmediğini söyleyen 2 jandarma görevlisi daha önceki ifadelerini amirlerinin talimatları doğrultusunda verdikleri 
dile getirdi ġahin 12 Mayıs günü, cinayet davasının görüldüğü Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi için talimatla 
ifade verdi. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ilk olarak verdiği ifadesinde “Üstlerimizi 
cinayet planları konusunda uyardık. Önlem almadılar" diyen ve Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ve dokuz 
diğer görevli için yargılama yolunu açan ġahin, "Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 20 Mart 2008 tarihinde 
sanık olarak verdiğim ifademi aynen tekrar ederim" dedi. Dink cinayeti davasına 7 Temmuz günü devam 
edilecek. Davanın 7 Temmuz günü görülen 6. duruĢması, Ogün Samast 18 yaĢını doldurduğu için ilk kez açık 
gerçekleĢtirildi. DuruĢmada, sanık Erhan Tuncel‟in 26 Haziran 2008‟de verdiği dilekçedeki “Memduh”, “Özgür”, 
“Ahmet” ve “KürĢat” kod adlı savunma tanıklarının kimler olduğunun belirlenmesi için Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü Ġstihbarat ġube Müdürlüğü‟ne yazı yazılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruĢmada, Dink‟in 
öldürülmeden önce tehdit alıp almadığı ya da kaç kez tehdit aldığı konusunda Ġstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
yazılan yazıya cevap verilmediğini bildirdi. Heyet, yazının tekrar yazılmasını, yine cevap verilmediği takdirde 
görevliler hakkında yasal iĢlem yapılmasını kararlaĢtırdı. Yasin Hayal‟in ağabeyi Osman Hayal‟in de arasında 
bulunduğu 13 tanığın dinlenmek üzere zorla getirilmelerine karar verilen duruĢmada, Yasin Hayal‟in BayrampaĢa 
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Cezaevi‟nde kaldığı dönemde kendisini ziyarete gelenler, giriĢ-çıkıĢ tarihleri ve para tahsilat listesinin de tespit 
edilerek mahkemeye gönderilmesine karar verildi. DuruĢmada söz isteyen Yasin Hayal ise, “Medya 
mensuplarına saygılarımı sunuyorum. Onların huzurunda Türk Ġslâm aleminin lideri Sayın Muhsin Yazıcıoğlu‟nu 
selamlıyorum. Ey Müslümanlar, ey Alperenler kalbinizi ferah tutun. BBP iktidara gelene kadar bu kervan 
yürümeye devam edecek” dedi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruĢma 13 Ekim‟e 
ertelenirken, Trabzon Valisi Nuri Okutan Temmuz ayında, Hrant Dink‟in öldürülmesinde ihmali olduğu iddiasıyla 
Trabzon eski Ġl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ve eski Ġstihbarat ġube Müdürü Kıdemli YüzbaĢı Metin 
Yıldız hakkında soruĢturma açılmasına karar verildiğini açıkladı. Trabzon Valisi Nuri Okutan, jandarma astsubay 
O.ġ. ile jandarma uzman çavuĢ V.ġ‟nin, görevi ihmal iddiasıyla haklarında açılan dava kapsamında mahkemede 
verdikleri ifadeler doğrultusunda, Trabzon Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca soruĢturma açılması konusunda 
kendilerine yazı geldiğini söyledi. Okutan, bunun üzerinde kendisinin konuyla ilgili müfettiĢ talep ettiğini ifade 
ederek, “müfettiĢ Trabzon‟a geldi, incelemelerde bulundu ve rapor düzenledi. Raporu da daha sonra bize sundu. 
Biz de raporu değerlendirdik” dedi. Vali Okutan, ayrıca, Albay Ali Öz, Kıdemli YüzbaĢı Metin Yıldız hakkında 
gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi için talimat verme, Ġstihbarat ġube Müdürlüğü‟nde görevli jandarma 
baĢçavuĢ G.Y., jandarma uzman çavuĢ Ö.A., jandarma astsubay Okan ġimĢek jandarma uzman çavuĢ Veysel 
ġahin hakkında da sonradan evrak tanzim etme suçundan soruĢturma açılmasına izin verdiklerini belirtti. 
Trabzon eski Ġl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz, Dink‟in öldürülmesi davasında tanık olarak Bursa 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi‟nde 21 Temmuz günü ifade verdi. Öz, Hrant Dink‟in öldürüleceğine dair kendisine bilgi verilip 
verilmediğini hatırlamadığını söyledi. Mahkeme BaĢkanı Tülin Ertuğrul Özkan‟ın, Trabzon 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanan Jandarma Kıdemli BaĢçavuĢ Okan ġimĢek ve 
Uzman ÇavuĢ Veysel ġahin‟in ifadelerini okumasının ardından, Albay Ali Öz: “O.ġ. ve V.ġ.‟nin söylediği gibi olay 
öncesi bana bir bilgi geldiğini hatırlamıyorum. Toplantıda herhangi bir Ģekilde söylenmedi, konu gündeme 
gelmedi. Gerçekten ben hatırlamıyorum. Öyle bir istihbarî bilgi ellerine geçmiĢ ise zaten bu kiĢiler bu iĢin kursunu 
gören, eğitimini alan personel olup, ne yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor” dedi.  
 
Malatya‟da 18 Nisan günü 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 iddiasıyla beĢi tutuklu yedi sanığın yargılandığı 
davanın ikinci duruĢması, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak günü görüldü. Sanıklardan Hamit 
Çeker duruĢmada cinayet anını anlattı. Çeker , cinayet silahı olan beĢ meyve bıçağının 11 YTL olan parasını 
kendisinin Emre'ye verdiğini belirterek Ģunları söyledi: "Hep beraber yukarıya çıktık. Emre ile Necati (Öldürülen 
Necati Aydın) arasında tartıĢma çıktı. Necati, 'Hepimiz Ġsa'nın çocuklarıyız' dedi. Bu, ortamı çok gerdi. 
Yayınevinde bulunan Uğur Yüksel, Necati Aydın ve Alman Tilmann Ekkehart Geske'nin el, ayak ve ağızlarını 
bağladık. Emre bizi içeriye arama yapmaya gönderdi. 'Bunlar beni biliyor, öldürmeden gitmem' dedi. Elindeki 
bıçağı Necati'nin boğazına saplamaya baĢladı. Necati bağırmadı, sadece bir ses çıkardı. Salih Gürler ise engel 
olmaya çalıĢtı. Salih'in eli kanadı. Emre lavaboya gitti ve elinde havlu ile geldi. Havluyu yabancının (Tilmann 
Geske) yüzüne örterek, boğazını kesti. Hiçbir tepki veremediler çünkü hepsinin elleri, ayakları ve boğazları 
bağlıydı. O sırada kapı çaldı, iki kiĢi gelmiĢti. Uğur Yüksel'in nasıl öldürüldüğünü görmedim, 'Ġsa' diye bağırdığını 
duydum. Tutuksuz sanık Mehmet Gökçe ise CD marketi olduğunu, Emre Günaydın'ın olay öncesi gelip, 
misyonerlerin hard disklerinin çözümünü yapmasını istediğini, kendisinin de kabul ettiğini belirtti. 25 ġubat günü 
görülen duruĢmada yayınevi baskınında öldürülenlerin yakınlarının avukatları, duruĢmanın sesli ve görüntülü 
kayda alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti. Müdahil avukatlar bunun üzerine mahkeme 
heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini ve bağımsız olmadığını ileri sürerek, reddi hâkim talebinde bulundu.  Malatya 
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de bu taleple ilgili karar verilmesi için duruĢmayı bitirdi. Dosya en yakın Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Diyarbakır'a gönderildi. 17 Mart günü görülen duruĢmada müdahil avukatlar adli 
emanette tutulan CD'lerin kendilerine verilmesi ve reddi hâkim istemlerine iliĢkin dilekçelerini Ġzmir'deki 10'uncu 
Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiklerini belirtti. Mahkeme dilekçenin ulaĢmadığını bildirirken, dilekçenin beklenmesi 
için duruĢmayı 14 Nisan'a erteledi. Dilekçeyi, ulaĢtırmayan memurlar, zabit kâtipleri ile posta görevlileri 
hakkında, 'Adil yargılama kurallarında, yargılamanın makul sürede tamamlanmasına olumsuz etkide 
bulundukları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 14 Nisan günü görülen 
duruĢmada, üç sanık, kendileri ve ailelerine kötülük yapabileceğini düĢündükleri diğer tutuklu sanık Emre 
Günaydın'dan korktukları için cinayete katıldıklarını iddia ederek, üç maktülün ellerinin bağlanması ve 
bıçaklanması olayına karıĢmadıklarını ileri sürdüler. Günaydın'ın kendilerine "Bu iĢin dönüĢü yok, kafanıza 
sıkarım" dediğini öne süren Cuma Özdemir, mahkeme heyetinin "Emre Günaydın'ın elinde hiç silah gördün mü?" 
yönündeki sorusuna "Hayır, ama küçük bir bıçak taĢırdı" dedi. Salih Gürler de, "Emre Günaydın zaman zaman 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

53 YAŞAM HAKKI 

 

 

zor kullanan biriydi. Abisinin, Sedat Peker'in yanında olduğunu, dayılarının Türkiye'de sözü geçen mafyalar 
olduklarını ve kendisi cezaevine girse bile CumhurbaĢkanlığından özel af bile çıkartabileceklerini söylerdi" dedi. 
Ancak sanıklar, müdahil avukatların, kan izlerinin üzerlerindeki giysilere nasıl bulaĢtığı yönündeki sorularını 
yanıtsız bıraktılar. Yıldırım, 16 hatlı cep telefonu kullanmasıyla ilgili soruları, "BoĢ zamanlarımda ikinci el cep 
telefonu satıĢı yapıyordum" diyerek yanıtlamıĢtı. SĠM kartını 40 değiĢik cep telefonunda kullanan Gürler ise, 
"Cep telefonumu satınca yurt ve dershanedeki arkadaĢların telefonlarını kullanıyordum" diyordu. Bu arada, 26 
Ekim 2007'de cezaevindeki terzihaneye ütülenmesi için gönderdiği ceketinin cebinde bir adet SĠM kart bulunan 
Cuma Özdemir, cezaevine SĠM kart sokmaktan yargılandığı davada 8 Mayıs 2008 tarihinde beraat etti. 12 Mayıs 
günü görülen duruĢmada Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilk kez ifade veren Günaydın, "Ben kimseyi 
bağlayıp bıçaklamadım. Bir tek Cuma ve Hamit'in, üç kiĢiyi yere yatırıp bağladığını hatırlıyorum. Hatta Ģunu da 
hatırlıyorum Cuma, Uğur'u domuz bağıyla bağladı. Sonra Salih, Cuma ve Hamit'i, bıçaklarken gördüm. Ben o 
arada lavaboya gidip yüzümü yıkadım" dedi. Böylece hiçbir sanık, "misyonerlik yaptıkları" gerekçesiyle yayınevi 
bürosunda üç kiĢinin elleri arkadan bağlanarak öldürülmesiyle ilgili katliamı üstlenmemiĢ oldu. Cinayetler öncesi 
hazırlık yapmadıklarını ve bunun örgüt iĢi olmadığını ileri süren Günaydın, "arkadaĢlarımızla bilgi paylaĢımları 
sonucu böyle bir karar aldık. Yanımızda götürdüğümüz bıçaklar da kendimizi korumak içindi. Niyetimiz öldürmek 
olsaydı, yanımızda gerçek silah da götürürdük. Bilgi almak ve bunları basına vermek istiyorduk" dedi; "olayın 
içine girdiği için üzgün" olduğunu söyledi. Mahkeme baĢkanı Günnaydın‟a , Etkin PiĢmanlık Yasası'nı yüzüne 
karĢı okuyarak yararlanmak isteyip istemediğini, örgütün gerisinde kimlerin olduğu ve örgüt hakkında bilgi 
vermesi halinde cezasında indirime gidilebileceğini söyledi. Günaydın ise, "Arka yüzde herhangi bir kimse yok. 
Ben Ģimdi kimin günahını alayım?" dedi. Verilen aranın ardından ve çapraz sorguya geçileceği sırada Günaydın, 
mahkeme heyeti dıĢında hiç kimsenin sorularına yanıt vermeyeceğini açıkladı. Sanıkların tamamının 
sorgularının yapıldığını hatırlatarak cezaevi koğuĢlarında tek kiĢi halinde kaldıklarını ifade eden Günaydın'ın 
avukatı Niyazi Tokmak, "Cezaevindeki bu yasağın kaldırılmasını istiyorum" dedi. Bunun üzerine katliamda 
öldürülen Yüksel'in annesi, "Ġnsanları öldürmek çok mu insaniydi?" diyerek itiraz etti. Tokmak'ın buna yanıtı, "Kes 
sesini, benimle tartıĢma, sus" oldu. DuruĢma 9 Haziran‟a ertelendi. 9 Haziran günü görülen 7. duruĢmada 
Mahkeme,  tutuklu sanıkların söz konusu ifadelerindeki çeliĢkileri gidermek amacıyla sabahki oturumda tutuksuz 
sanıkların ve mahkemenin sanıklar hakkında "gasp" ve "yağma" iddiasıyla ek iddianame düzenlediği ve 
suçlamaları sanıkların yüzüne karĢı okudu. Sanıkların bütün suçu kendi üzerine attıklarını söyleyen Günaydın 
ise, "Benden korktukları için olaya geldiklerini söylüyorlar" diyerek, diğer tutuklu sanıkların cesaretsizlik ve 
korkaklıkla suçladı. DuruĢmada “Telekulak” iddiaları üzerine ĠçiĢleri Bakanlığı'nın cinayet zanlılarını "teknik 
izleme" sonucu yakaladığına iliĢkin açıklamalar yaptığını belirten müdahil avukatlar, Bakanlıktan buna iliĢkin 
kayıtların mahkemeye ulaĢtırılmasını talep ettiler. 4 Temmuz günü görülen sekizinci duruĢmada Mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklara, iĢyerine birden fazla kiĢiyle girdikleri, suçun sabit olduğunun anlaĢılması halinde 
TCK‟ya göre cezanın artırılabileceğine iliĢkin hükmü hatırlattı. Bu duruma iliĢkin savunma yapıp yapmayacağı 
sorulan Günaydın, cezaevindeki uygulamalardan Ģikâyet ederek, “Güvenlik nedeniyle ıĢıklar sürekli açık 
tutuluyor. Psikolojim konuĢmaya ve savunma yapmaya müsait değil” dedi. Sanıkların avukatları da savunmalar 
için ek süre talep etti. DuruĢmada ayrıca tanık ifadelerinin alınmasına baĢlandı. Üniversite öğrencisi Ozan 
Dağhan Çobanoğlu, internette tanıĢtığı “olayın bir numaralı sanığı” diye nitelenen Emre Günaydın‟ın kendisine 
Malatya‟daki Hıristiyanları sorduğunu ve kendisinin de masumane bir Ģekilde katledilen Necati Aydın‟ın mail 
adresini verdiğini belirtti. Sanıkları tanımadığını belirten Çobanoğlu, Günaydın‟la “Ġnci Türk” adlı sitede 
internetteki sohbette tanıĢtığını söyledi. Çobanoğlu, Günaydın‟ın kendisini “Yunus” diye tanıttığını da sözlerine 
ekledi. 
 
DanıĢtay 2. Daire üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıla nedeniyle Alparslan Arslan, Osman 
Yıldırım, Ġsmail Sağır, Tekin ĠrĢi, Erhan Timuroğlu, Metin ġükre, Süleyman Esen, Ayhan Parlak ve Salih Kurter 
hakkında açılan dava Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 ġubat günü sonuçlandı. Karar duruĢmasında 
tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Ġsmail Sağır, Tekin ĠrĢi, Erhan Timuroğlu, Metin ġükre, 
Süleyman Esen katıldı. DuruĢmada Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener daha önce soruĢturmanın 
geniĢletilmesi yönünde dilekçe verdiklerini söyledi. Mahkeme verdiği ara kararda oybirliği ile Ener'in talebini 
reddetti. Ener, Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Veli Küçük'ün bir gazetede yayımlanan bir 
söyleĢisinde 'Ben Muzaffer Tekin'in adını Süleyman olarak biliyordum' diyerek müvekkilini iĢaret ettiğini savundu. 
Müvekkilinin masum olduğunu savunan Esen, "Biz derin konuları bilmeyiz. Ancak Ümraniye soruĢturması 
kapsamında 27 tane el bombası nedeniyle incelemenin yapılmasını istedik. Ümraniye dosyasını istedik. Ancak 7 
bin sayfalık dosyadan sadece 460 sayfa geldiği için olay aydınlatılmadı" dedi. Avukatların savunmalarının 
ardından Mahkeme BaĢkanı sanıkların son sözünü sordu. Sanıklar son söz olarak 'beraatlerini' isterken Arslan 
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son sözü olarak Ģeriat istediğini belirterek "Söylediklerimin arkadaĢlarımla ilgisi yok. Ben CumhurbaĢkanı Gül, 
BaĢbakan Erdoğan'dan, imanlı insanlardan Ģeriatın ilan edilmesini istiyorum. Genelkurmay'ı tehdit ediyorum, 
Ģeriatın ilan edilmesinin önüne kalkmasınlar' kan dökülür. ġeriatın önüne geçmeye çalıĢmasınlar kan dökülür" 
dedi. Arslan'ın avukatı olduğunu öne süren Abdurrahman Sarıoğlu, duruĢma sonrası "Silahlı mücadelenin 
dıĢındaki insanların, Ġslami silahlı mücadeleye köstek olmaması gerekir. Camiler laik devletin iĢgali altında" dedi. 
Verilen aranın ardından akĢam saatlerinde kararı açıklayan mahkeme, Alparslan Arslan'ın cebir ve Ģiddet 
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teĢebbüs etmek ve 
DanıĢtay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i tasarlayarak öldürmek suçlarından iki kez ağırlaĢtırılmıĢ 
müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldırım ve Timuroğlu Anayasal düzeni zorla değiĢtirmeye teĢebbüs etmek 
suçundan müebbet hapis cezası aldı. Süleyman Esen ve Tekin ĠrĢi silahlı örgüt üyesi olmak suçundan ayrı ayrı 
10'ar yıl hapse mahkum edilirken, Aykut Metin ġükre, Ayhan Parlak ve Salih Kurter beraat etti.  
 
KarĢıyaka ilçesi Bayraklı semtinde 16 Aralık 2007 günü Saint Antuan Kilisesi rahibi Adriano Francini'yi bıçakla 
yaraladığı iddiasıyla tutuklanan R.B'nin (19), herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı. Terör ve 
organize suçlarla ilgili davalara bakan Cumhuriyet Savcısı Genç, görevsizlik kararıyla dosyayı KarĢıyaka 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderdi. ĠnĢaatlarda iĢçi olarak çalıĢan R.B., Saint Antuan Kilisesi'nde ayine 
katıldıktan sonra rahip Franchini'ye Hıristiyan olmak istediğini söylemiĢ, olumsuz yanıt alınca yanındaki çakıyı 
rahibin göğsüne saplamıĢtı. Rahip Franchini, kısa süre tedavi edildikten sonra taburcu edilmiĢti. R. B. 
tutuklanmıĢtı.  
 
1 ġubat 2007 tarihinde Agos Gazetesi‟nin e-posta adresine “iğrenç bir milletsiniz size kucak açıp bağrına basan 
bu millete karĢı düĢmanlığınız ve bize her fırsatta çamur atmanız tam bir iğrençlik ve bunun sorumlusu bu 
hükümet. Siz iğrenç, sadakatsiz, üç kuruĢa milletini vatanını satacak milletsiniz. Unutmayın bizde daha çok 
Çatlılar, Samastlar var, pis Ermeniler” Ģeklinde tehdit ve hakaret içeren e-posta gönderen Zafer Filiz hakkında 
Agos Gazetesi‟nin suç duyurusunda bulunması üzerine açılan dava 20 Mart 2008 tarihinde sonuçlandı. Ġstanbul 
ġiĢli 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Zafer Filiz‟in tehdit suçunu iĢlediği gerekçesiyle 2 yıl, hakaret suçu iĢlediği 
gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme cezayı ertelemedi.  

VII. KAYIPLAR 
30 Aralık 2007‟den beri kayıp olan Enver Elbat‟ın (1973) yakınları 2 Haziran günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne 
baĢvurarak yardım istediBaba Elbat, oğlunun 12 yıl siyasi olarak Sağmalcılar cezaevinde yattığını belirterek 
Gayrettepe Emniyeti'ne kayıp baĢvurusu yaptıklarını belirterek, “Emniyette bize oğlumun siyasi kimliği çıkınca 'git 
oğlunu dağda ara diyorlar', dağda olduğunu bilsem orada da ararım” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına'da 
baĢvurduklarını belirten baba Elbat, “Savcılığa, en son 2 Ocak 2008'de baĢvuru yaptık. Daha önce de 
emniyetten oğlumun cep telefonu dökümlerini istemiĢtik ama vermediler. Bunu savcıya da söyledik. 16 Ocak 
günü eve Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç imzalı bir belge geldi. Belgede, Emniyet tarafından yürütülen 
soruĢturma ve cep telefonu dökümlerine göre, oğlumuzun kendi rızası ile evden ayrıldığı ve yürütülen 
soruĢturmanın durdurulduğu yazıyordu” dedi. Esen Elbat da konuĢmasında, kardeĢi Enver Elbat'ın kaybolduğu 
dönemin Eminönünde yapılan bombalama eyleminin ardından yaĢanan kargaĢa sürecine denk geldiğine dikkat 
çekerek, “KardeĢim siyasi tutukluluk yaĢadı, ben kardeĢimin gözaltında öldürülmediğini, kaybedilmediğini 
nereden bileyim? Türkiye'de bu olaylar o kadar çok yaĢandı ki. Ben bunun hesabını devlete soruyorum. Bu 
olayın peĢini bırakmayacağız” dedi.  
 
18 Mayis günü Sason ilçesinden sağlık kontrolü için Batman‟a gelen geçici köy korucusu Ġbrahim Bağdu‟dan (45) 
bir daha haber alamayan ailesi ilgili mercilere kayp bildiriminde bulundu.  

VIII. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
 

3 Şubat günü Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatıĢmada 10 militan yaĢamını yitirdi. Ölen militanların isimleri şunlar; Cezayir Ok (1971), Ahmet Abdulkadir 

(1980), Rıdvan Düzen (1988), Muhammed Ömeri (1982), Murat Şimşek (1976), Sedat Gültekin (1986), Dadaş 
Ebazeri (1984), Erdal Toro (1988), Nasır Koç (1982), Fettah Kaya (1976). 
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23 ġubat günü Bingöl ili Kiğı ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama 
faaliyeti araziye döĢenmiĢ olan mayının patlaması sonucu, Astsubay Emre Bolat yaĢamını yitirdi, 1 üsteğmen de 
yaralandı.  

 
Türk Silahlı Kuvvetleri 21 ġubat günü, Irak‟ın kuzeyinde PKK‟ya karĢı hava destekli sınır ötesi kara harekâtı 
baĢlattığını açıkladı. 28 ġubat‟a kadar süren operasyonda 24 asker (Piyade BinbaĢı Zafer Kılıç, Kara Pilot 
YüzbaĢı Tekin IĢık, Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan, Piyade Üsteğmen Serkan Çakal, Sağlık Jandarma 
Kıdemli ÜstçavuĢ Hüseyin Doğan, Astsubay Selam Kemer, Astsubay Ahmet Deniz Varol, Uzman ÇavuĢ Yasin 
Keyvanoğlu, Piyade Uzman OnbaĢı Fatih Gök, komando çavuĢ Yusuf Özmen, jandarma onbaĢı Mustafa Yusuf, 
piyade onbaĢı Dursun Demirkol, piyade komando onbaĢı Serdal Çeçen, er Burhan Küçükkartal, er Gökhan 
Özkan, er Erkan Aslan, er Ahmet Bayazit, er Ġbrahim Okur, er Ġbrahim Ülger, er Ġbrahim Doğan ve er Ġbrahim 
Gedik) ile Esat ġener, Bilal ġener ve Ömer GüneĢ isimli geçici köy korucuları yaĢamını yitirdi. Genelkurmay 
BaĢkanlığı operasyon süresince 240 PKK militanın öldürüldüğünü iddia ederken, PKK tarafından yapılan 
açıklamada Ġbrahim Ahmet (1972), Aydın IĢık (1975), ġirvan Ali (1983), Faik Aslan (1974), Ali IĢık (1978), 
Mahmut Manap (1978), Mahmut Manap (1985), Yılmaz Aydın (1980) ve Secat Miroyimilan (1985) isimli 
militanların yaĢamını yitirdiği ve 11 militanın da yaralandığı belirtildi.  

 
12 Mart günü ġırnak'a bağlı Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada 9 PKK militanı yaşamını yitirdi. Ölen militanların isimleri şunlar; Abdulkerim Ertaş (1971), Lokman 

İsmail (1977), Davut Habeş (1977), Ali Mürşit (1982), Adil Sabri (1975), Şaban Aktaş (1990), Mustafa İşcan 

(1981), Hamit Hasanlo (1982), Esra Bulut (1978).  
 

29 Mart günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatışmada 2 PKK militanı yaşamını yitirdi.  

 
ġırnak‟ın Bestler Dereler bölgesinde 30 Mart günü çıkan çatıĢmada, 2 militanının öldü, 1 astsubay ve 2 uzman 
çavuĢ yaralandı.  

 

31 Mart günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatışmada piyade yüzbaşı Hasan Hatıl (32), Piyade Astsubay Başçavuş Faruk Kaya (32) ile astsubay Cengiz Gülcü 

(25) ve 9 militan yaşamını yitirdi, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Aynı bölgede 1 Nisan günü devam eden 
çatışmalarda ise, 6 PKK militanı daha yaşamını yitirdi.  Çatışmada ölen militanlardan isimleri öğrenilebilenler 

şunlar; Halil İbrahim Uysal (1973), İrfan Akkuş (1983), Evin Bingül (1978), Beyan Alim (1978).  

 
5 Nisan günü ġırnak'ın Uludere Ġlçesi Andaç Köyü kırsal kesiminde gecici köy korucularının geçiĢi sırasında 
PKK'lı militanlar araziye yerleĢtirdikleri C-4 bombayı uzaktan kumanda ile patlattı. Patlamada, gecici köy 
korucusu Mehmet Nuri Akar öldü, 4 korucu da yaralandı.  

 
Siirt ili Aydınlar ilçesine bağlı Çaplı (Sinep) köyü kırsalında  9 Nisan günü meydana gelen çatıĢmada 1 militan 
yaĢamını yitirdi.  

 

10 Nisan günü Tunceli ili Nazımiye ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada Kazım Kızıldemir (1975), Nurettin Er (1972), Fuat Turgay (1983), Muhammed Yusuf (1979), Mecit 
Seyitgezen (1985), Vedat Sever (1980), Bahattin Akdağ (1978), Tahir Koyun (1984), Melek Ġlhan (1979), 
Münevver Muhammed (1984) ve ġirin Hüseyin (1984) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi, 1 kadın militan da 
yaralandı.   

 

10 Nisan günü Diyarbakır ili Hani ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Zahit Özdemir (1983) ve UlaĢ Karaoğlan (1978) isimli iki PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 

11 Nisan günü Mardin ili Ömerli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada 1 Geçici Köy Korucusu yaralandı.  
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12 Nisan günü Elazığ ili Arıcak ilçesi dağlık arazi kesiminde PKK militanları tarafından güvenlik güçlerine açılan 
ateĢ sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 
13 Nisan günü ġırnak ili Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama 
faaliyeti esnasında patlayıcı bir madde düzeneğinin patlaması sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 

 
15 Nisan günü ġırnak ili Merkez ilçesi Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada Rıdvan AlagaĢ (1983) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 

16 Nisan günü ġırnak ili Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 

Komando Onbaşı Sezai Kan (21) yaĢamını yitirdi, 13 asker yaralandı.  

 

17 Nisan günü ġırnak ili Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada Irak 

uyruklu Şemsettin Ahmedi (1985) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 

20 Nisan günü Kars ili Kağızman ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada Orhan Gezici (1978), Sedat Binici (1979), Yusuf Bakaçhan (1981), Yavuz Şan (1982) ve Halit Altıok 
(1981) isimli PKK militanları ile piyade er Zülkif Tekir yaĢamını yitirdi, piyade er Osman Gökkaya da yaralandı.  

 
Siirt ili Eruh Ġlçesine bağlı Hasankol (Kewer) Köyü yakınlarında 21 Nisan günü bir ceset bulundu. Cesedin HPG 
militanına ait olduğu iddia edildi.  

 

22 Nisan günü Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti 

sırasında araziye döşenen mayına basan komando çavuş Ersin Selimoğlu yaşamını yitirdi, Şerif Kardeş ve Özgür 
Dağdelen isimli erler de yaralandı.  

 
22 Nisan günü Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Aktütün köyü yakınlarında yola önceden döşenen mayına basan 

operasyon timinde görevli jandarma komando uzman çavuş Bekir Atacan, jandarma komando çavuş Tuncay 
Özdemir ve jandarma onbaşı Habip Özkan yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı.  

 

22 Nisan günü Şırnak- Uludere Karayolu'nun Besta Taburu yakınlarında güvenlik güçleri tarafından 
gerçekleştirilen mayın taraması sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3 asker yaralandı.  

 
24 Nisan günü Hatay‟ın Dörtyol Ġlçesi ile Osmaniye arasında bulunan Tazı Deli mevkisinde arazi arama tarama 
çalıĢması yapan astsubay Murat Kara mayına basarak yaralandı. Kara'nın sağ ayağı bileğinden koptu.  

 
25 Nisan günü ġırnak ili Silopi Ġlçesi yönünden Cudi Dağı'na tırmanan operasyon kolundaki Piyade Er 
Abdulkerim Çakar, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Besta Ġç Güvenlik Taburu'nda "mayıncı" olarak 
askerliğini yapan ve terhisine 6 ay kala yaralanan Çakar'ın her iki gözünün görme yeterliliğini kaybettiği belirtildi.  

 

25 Nisan günü ġırnak ili Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada 
BinbaĢı Ercüment Türkmen ve er Murat Doğru yaĢamını yitirdi. Aynı bölgede 26 Nisan günü devam eden 
çatıĢmada ağır yaralanan Ġdris Polat ise kaldırıldığı ġırnak Asker Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi.  

 
25 Nisan günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında 
mayına basan bir güvenlik görevlisi ile bir Geçici Köy Koruyucusu yaĢamını yitirdi.  

 
27 Nisan günü Bingöl'ün Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada, Hasan ġahin ve Mustafa Tuluk isimli erler yaĢamını yitirdi, üstteğmen Emre Ülek ise yaralandı.  

 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 28 Nisan günü yapılan açıklamada Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi 

kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında, bir PKK militanının cesedinin 

bulunduğu belirtildi. 
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28 Nisan günü Bingöl'ün Genç ilçesi Kavaklı köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli (27) ile Faik Aydın (1982) ve Abdulmenaf Balta (1981) isimli PKK 

militanları yaşamını yitirdi, astsubay Beşir Zeytin, Uzman Çavuş Gökhan Aygün ve 3 köy korucusu yaralandı.   

 
28 Nisan günü Iğdır'da, 5. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler Türkiye-İran sınırında devriye görevini yerine 

getirirken, görev dönüşü mayına basan er Mesut Sanir yaşamını yitirdi.  
 

29 Nisan günü Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama taraması sırasında mayına basan 

Berkay Varilci isimli asker yaralandı.  
 
30 Nisan günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti esnasında mayına 
basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a 1 Mayıs gecesi gerçekleştirdiği hava saldırısında, Behçet Tekinalp (Fırat 

Çele), Mehmet Gorgin (Vedat Amed), Diyako Bextiyari (Heriş Amed), Kordo Elyali (Argeş Bawer), Cemal Resuli 
(Armanc Merivan) ve Rahim Borna (Raman Cawid) adlı militanlar yaşamını yitirdi.  

 
4 Mayıs günü Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ġırnak ili Uludere ilçesi Türkiye-Irak 
sınırında görevli sınır birlikleri tarafından Türkiye'de eylem yapmak üzere sınırı geçmeye çalıĢtığı iddia edilen 2 
PKK militanının çıkan çatıĢmada öldürüldüğü belirtildi.  

 
7 Mayıs günü Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında kırsalında yapılan operasyonda yaralanan Jandarma Uzman 
ÇavuĢ Yücel Koç, tedavi gördüğü hastanede 21 Mayıs günü yaĢamını yitirdi.  

 

9 Mayıs günü Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Aktütün Karakolu’na PKK militanları tarafından saldırı 
gerçekleştirildi. Çıkan çatışmada Jandarma Er Emrah Şudut (20), Jandarma Er Halil İbrahim Atasagun (21), 

İstihkâm Er Yurdakul Alcan (21), Jandarma Er Gökhan Uzun, Jandarma Er Serhat Genç ve Jandarma Er Eyüp 
Dağtekin ile 19 militan yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı. Yaşamını yitiren PKK militanlarından isimleri 

öğrenilebilenler şunlar; Mecit Timur (1990), Deniz Çeker (1981).  

 
9 Mayıs günü Bingöl‟ün Adaklı Ġlçesi kırsalında askeri aracın geçiĢi sırasında meydana gelen mayın patlaması 
sonucu bir astsubay ile iki er yaralandı.  

 

9 Mayıs günü Siirt ili ġirvan ilçesi Boylu köyü yoluna mayın yerleştirildiği bilgisini alan güvenlik güçleri, olay 

yerine gelerek mayın imha çalışmasına başladı. İmha işlemi sırasında çevreye saçılan taşlara hedef olan geçici 
köy korucusu Lezgin Dede (34) ile ismi öğrenilemeyen bir astsubay yaralandı.  

 

10 Mayıs günü Siirt-Şirvan karayoluna yerleştirilen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması soncu Kemal Dizek 
adında köy korucusu ağır yaralandı.  
 

12 Mayıs günü Tunceli’nin Hozat ilçesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada Yaser 
Oso (1982) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 
13 Mayıs günü Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama 
faaliyetinde, mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 
14 Mayıs günü Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi AktaĢ Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 

çatışmada N.G. ve E.U. adlı geçici köy korucuları yaralandı.  

 
15 Mayıs günü Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve 
tarama faaliyeti sırasında yola döĢenen patlayıcı maddenin patlaması sonucu Jandarma Komando OnbaĢı Ömer 
Çınar öldü, iki asker de yaralandı.  
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Van'ın BaĢkale ilçesi Güvendik köyünde yaĢayan Aptulmutalip Özdemir isimli kiĢinin, 16 Mayıs günü "ajanlık" 
yaptığı gerekçesiyle PKK militanları tarafından kaçırılması üzerine Ġran sınır bölgesinde Abazer mevkisindeki bir 
mağaraya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 6 PKK militanı 
yaĢamını yitirdi.  

 
ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçesi sınırlarında bulunan ve Küpeli Dağı eteklerinde arazi araması yapan time, 17 Mayıs 
gecesi PKK‟lı militanlarca ateĢ açıldı. Çıkan çatıĢmada, Piyade OnbaĢı Yakup Suna öldü, 2 asker de yaralandı.  

 
21 Mayıs günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada Uzman ÇavuĢ Erkan Çörtük ve er Hidayet Erdoğan yaĢamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.  

 
22 Mayıs günü Van ili Çatak ilçesi Övecek Köyü Bebluka mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.   

 
22 Mayıs günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada iki PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 
23 Mayıs günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada iki PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 
23 Mayıs günü Van ili Çatak ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Mehmet Tumay isimli korucu ile Hayrettin Tan (1978) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi, 4 Korucu da 
yaralandı.  

 

23 Mayıs günü ġırnak'taki Cudi Dağı'nda bulunan Millî Jandarma Komando Taburu'na PKK militanlarının 

roketatarla düzenlediği saldırıda kimlikleri açıklanmayan 3 asker yaralandı.  
 
24 Mayıs günü ġırnak‟taki Gabar dağında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Bayram 
GüneĢ (1980) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 

25 Mayıs günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Çakırsöğüt Tugayı’nda bilinmeyen bir nedenle meydana 

gelen patlama sonucu 3 asker yaralandı 
 
25 Mayıs günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nin kırsalında önceden yerleĢtirilmiĢ patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 
asker yaralandı. 

 
26 Mayıs günü ġırnak ili Merkez ilçesi Küpeli Dağı bölgesinde, araziye patlayıcı madde yerleĢtirmeye çalıĢtığı 
iddia edilen 1 PKK militanı güvenlik güçlerince öldürüldü.  

 
26 Mayıs günü ġırnak ili Merkez ilçesi Küpeli Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama 
faaliyetinde tuzaklanmıĢ mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 
26 Mayıs günü ġırnak ili Merkez ilçesi Bestler – Dereler bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama ve 
tarama faaliyetinde,  mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 
26 Mayıs günü Tunceli‟nin Hozat Ġlçesi‟nde bulunan Yücel Jandarma Karakolu‟na uzun namlulu silahlarla 
saldıran PKK militanlarının karakolun uzak koruma noktası yoluna döĢedikleri bombanın askerlerin geçiĢi 
sırasında patlatılması sonucu 1 er yaralandı.  

26 Mayıs günü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Golan kaplıcaları yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 K 858 

plakalı aracı durduran 3 PKK militanı, şahsı etkisiz hale getirerek gasp ettikleri araçla Karakoçan ilçesine doğru 
yola çıktı. Yapılan ihbar sonucu Karakoçan ilçesi girişinde barikat kuran polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. 

Çıkan çatışmada Başkomiser Soner Ersoy yaralandı.  
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27 Mayıs günü Van ili Çaldıran ilçesi dağlık arazi kesiminde araziye patlayıcı madde yerleştirmeye çalıştığı iddia 
edilen biri kadın iki PKK militanı güvenlik güçlerince öldürüldü.  

 

28 Mayıs günü Ağrı'ya bağlı Gulizerk Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Hüsnü Kıpçak (1977) ve Zeynep Katar (1984) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.  

 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesine bağlı Ağaçlı Köyü kırsalında 28 Mayıs günü,  araziye döĢenen mayının patlaması 
sonucu 1 asker yaralandı. 

 
Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı Jandarma Karakolu'na 1 kilometre mesafede mevzilenen askerlere, PKK militanları 

tarafından atılan el bombası ve açılan ateş sonucu uzman çavuş Ömer Doğan ile jandarma erler Fatih Dağdelen, 
Özgür Yağan ve Osman Uman'ın yaralandı.  

 
30 Mayıs günü Van‟ın Çaldıran Ġlçesinde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 2 militan 
yaĢamını yitirdi.  

 
1 Haziran günü Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde meydana gelen patlamada  1 güvenlik 
görevlisi yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.  

 

7 Haziran günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine 

bir grup PKK militanı tarafından açılan ateş sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
8 Haziran günü ġırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama 
esnasında tuzaklanmıĢ patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  

 
Hakkari ili ġemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü Günyazı Mezrası yakınlarında 8 Haziran günü araziye döĢenen 
mayının patlaması sonucu 1 asker yaĢamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.    
 
8 Haziran günü Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Sedat Kaya (1978) ve Vahit Abdo (1980) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.   
 
9 Haziran günü Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama 
faaliyeti esnasında tuzaklanmıĢ patlayıcı maddenin patlaması sonucu, iki güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
11 Haziran günü ġırnak ili Silopi ilçesi Kösreli Köyü bölgesinde, yola yerleĢtirilmiĢ patlayıcı maddenin askerî 
araçların geçiĢi esnasında patlatılması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
11 Haziran günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleĢtirilen arama esnasında, 
tuzaklanmıĢ mayına basan Jandarma Piyade ÇavuĢ Hasan Tarkan yaĢamını yitirdi.  
 
14 Haziran günü Siirt ili Pervari ilçesi Belenoluk Köyü bölgesi yakındalarında askerî aracın geçiĢi sırasında asfalt 
yolun kenarına yerleĢtirilen tuzaklanmıĢ patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
14 Haziran günü Bingöl ili Yayladere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan silahlı çatıĢmada Ali Çelik (1963) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi, iki güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı 
askerlerden piyade onbaĢı Dursun Buz, 18 Haziran günü tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.  
 
14 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 polis 
yaralandı.  
 
15 Haziran günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde arama ve tarama faaliyeti yapan güvenlik 
güçlerine PKK militanları tarafından açılan ateĢ sonucu kimliği belirlenemeyen 1 piyade er yaralandı.  
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17 Haziran günü Tunceli “Sansa Deresi Mevkii”nde PKK militanları tarafından askeri araca açılan ateĢ sonucu 1 
uzman çavuĢ yaralandı.  
 
17 Haziran günü Erzincan-Erzurumkarayolunun Sansa Deresi Yedisu Köprüsü mevkiinde yol devriyesi görevi 
yapan askeri araca PKK militanları tarafından düzenlenen saldırıda bir uzman çavuĢ yaralandı.  
 
Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Tunceli'nin Pülümür Ġlçesi Kızılmecit Köyü yakınlarında 18 Haziran 
günü düzenlenen nokta operasyonunda Rahman Hüseyin, Faruk Kadıri ve Bülent Turan  isimli PKK militanları 
öldürüldü.  
 
20 Haziran günü Van ili Çatak ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢma sonucu, Kamil Ogün (1982) ve Nihayet Kaya (1984) isimli iki militan yaĢamını yitirdi.   
 
21 Haziran günü GümüĢhane ili ġiran ilçesi Aksaray Köyü bölgesinde intikal halinde olan askeri konvoya açılan 
ateĢ sonucu Uzman ÇavuĢ Fuat Alparslan ile jandarma erler Mustafa AktaĢ, Ömer Çiçek ve Serkan Ergan 
yaralandı.   
 
23 Haziran günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde, arama ve tarama faaliyeti yapan güvenlik 
güçlerine bir grup PKK mensubu tarafından açılan ateĢ sonucu, jandarma er Erhan ÇalıĢkan yaĢamını yitirdi.  
 
23 Haziran günü Gaziantep'in Ġslahiye ilçesinde bulunan 172. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı 
KıĢlası'nda, atıĢ alanından dönen hareket halindeki Unümok tipi bir askeri araçta meydana gelen patlamada 
araçta bulunan Topçu Er Oktay Kara olay yerinde, Jandarma Er Ali Koç ise tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Araç içerisinde bulunan er ve erbaĢlardan Mustafa K., ġaban Ç., Koray K., Ġsmail T., Serkan Ö., Ali K., 
Aytekin P., Serkan Y., Veysel T., Ramazan O., Hüseyin D., Harun ReĢit ġ., Ömer O., Deniz T. yaralandı. 
Patlama ile ilgili yetkililerden açıklama gelmeyince HPG, PKK adına olayı üstlendi. Bir internet sitesinde yapılan 
açıklamada, nöbet değiĢimi yapan ve içerisinde 15 askerin bulunduğu askerî aracın roketatar ve ferdî silahlarla 
vurulduğu iddia edildi.  
 

24 Haziran günü Bingöl‟e bağlı Yayladere kırsalında güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan 

çatışmada Cahit Cengiz (1977) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 

25 Haziran günü Ağrı ve Van illeri arasındaki Tendürek Dağı‟nda güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında 

çıkan çatışmada Leyla Peldek (2001), Leyla Hannan (1976) ve Hasan Eren (1978) isimli PKK militanları yaĢamını 
yitirdi,  1 üsteğmen yaralandı. 
 
25 Haziran günü Bingöl ili Kiğı ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada bir güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
26 Haziran günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesi yakınlarında, operasyon nedeniyle geçici görevde bulunan askerleri 
taĢıyan sivil plakalı minibüse, Tapantepe mevkiinde PKK‟lılarca açılan ilk ateĢ sırasında dört asker yaralandı.  
 
26 Haziran günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yapılan arama esnasında 
tuzaklanmıĢ patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
26 Haziran günü Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında devriye gezen Jandarma Trafik Timi‟ne PKK militanları 
tarafından açılan ateĢ sonucu, Jandarma Astsubay BaĢçavuĢ Bülent Özsoy ile uzman çavuĢ Taner ġensoy 
yaralandı.  
 
Batman'ın Sason ilçesinde Özel Harekât Taburu'nda görevli bir grup asker, 28 Haziran günü Domuztepe 
mevkisinde pusuya yattı. Bu sırada arkadaĢının silahından çıkan kaza kurĢununun kalbine isabet etmesi sonucu 
yaralanan Uzman ÇavuĢ Önder Ahlat (30) yaĢamını yitirdi.  
 
28 Haziran günü Siirt‟in Eruh ilçesine bağlı Görendoruk Köyü Jandarma Karakoluna PKK militanlarınca taciz 
ateĢi açıldı. Ġlk ateĢ sırasında 2 er hafif Ģekilde yaralandı.  
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28 Haziran günü Bingöl ili Kiğı ilçesi dağlık arazi kesiminde meydana gelen çatıĢma sonrası güvenlik güçleri 
tarafından bölgede yapılan aramada bir militan cesedi bulundu.  
 
Siirt'in Eruh ilçesindeki Görendoruk köyü yakınlarında 30 Haziran günü, geçici köy korucularının nöbet değiĢimi 
sırasında PKK mensuplarınca ateĢ açıldı. Çıkan çatıĢmada, 4 geçici köy korucusu hafif yaralandı.  
 

30 Haziran günü Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve 
tarama faaliyeti esnasında, üç militanın cesedi bulundu.  

 
2 Temmuz günü Şırnak’taki Gabar dağının TRT tepesi yakınlarında güvenlik güçleri tarafından ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Saadi Muradi (1978) isimli PKK militanı ile 1 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi.  

 
4 Temmuz günü Hakkâri‟nin Merkez ilçesi dağlık bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 2 PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 
ġırnak‟ta 9 Temmuz günü meydana gelen çatıĢmada 1 korucu yaralandı.  

 
Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesi Altınsu köyü kırsalında 10 Temmuz günü, yola döĢenen mayının patlaması sonucu 5 
asker ile 1 geçici köy korucusu yaralandı. Yaralanan jandarma eri Muzaffer Gültekin tedavi gördüğü Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi‟nde 30 Temmuz günü hayatını kaybetti  
 
10 Temmuz günü Mardin‟in Savur ilçesi Gire ġeran mıntıkasında  meydana gelen çatıĢmada 5 güvenlik görevlisi 
yaralandı.  
 
11 Temmuz günü ġırnak‟ın BeytüĢĢebap ilçesi dağlık bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada 1 korucu ve 1 PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
Bingöl‟ün Genç Ġlçesi Gerçekli köyünde yaĢayan ve 11 Temmuz günü odun toplamaya giden Mehmet Kavran‟ın 
(30) mayına basarak yaĢamını yitirmesi sonası cesedini almak için bölgeye giden köy korucuları PKK tarafından 
pusuya düĢürüldü. Çıkan çatıĢmada Fehmi Dursun ve ġefik Dinç isimli köy korucuları yaralandı.  
 
12 Temmuz günü Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu nahiyesi kırsal alanında güvenlik güçlerinin arama tarama 
faaliyetleri sırasında, PKK mensuplarınca önceden döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Üst 
ÇavuĢ Halis Kırımlı ile Jandarma Er Samet Akdeniz yaĢamını yitirdi. 

 

12 Temmuz günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 

çıkan çatışmada er Talha Köroğlu şehit oldu.  

 
12 Temmuz günü Tunceli-Ovacık kara yoluna bomba döşemek istedikleri iddia edilen Abdullah Miroimilan (1985) 

ve Erhan Yurttaş (1977) isimli PKK militanları güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada yaşamını yitirdi.  

 
13 Temmuz günü ġırnak‟ın Silopi ilçesinin kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan 

çatışmada Astsubay Onur Bakbak (27), Jandarma Komanda Er Murat Uzun ve er Sinan Yavuz yaşamını yitirdi, 3 

asker ve 1 korucu yaralandı.  
 
13 Temmuz günü Genelkurmay BaĢkanlğı tarafından yapılan açıklamada, Tunceli‟nin Pülümür ilçesinde PKK 
militanları ile çıkan çatıĢmada 3 militanın öldüğü belirtildi. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı, ġırnak Ġncebel Dağları bölgesinde 11-14 Temmuz 2008 tarihleri arasında devam eden 
operasyon sonucunda, aralarında üst düzey bir sorumlunun da bulunduğu toplam 22 PKK militanının 
öldürüldüğünü bildirdi.  
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14 Temmuz günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine PKK militanları tarafından düzenlenen 

uzaktan kumandalı mayın saldırısında Halis Kırımlı, Samet Akdeniz ve Muharrem Samur (25) isimli askerler 

hayatını kaybetti  
 
15 Temmuz günü Van‟ın ErciĢ ilçesi dağlık bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 2 PKK militanı yaralandı. 

 
15 Temmuz günü Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada Zekeriya Hüseyni (1987), Mikail KarakuĢ (1983) ve Deniz ManıĢ (1977) isimli PKK militanları 
yaĢamını yitirdi.  
15 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Hani ilçesi dağlık bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 

 
15 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Kulp ilçesi dağlık bölgesinde güvenlik güçleri tarafında yapılan arama tarama 
faaliyeti sırasında 1 PKK militanın cesedi bulundu. 

 
16 Temmuz günü Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Aynalı köyünde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada Fikret Arslan isimli militan yaĢamını yitirdi, 2 geçici köy korucusunun yaralandı.  

 

17 Temmuz günü Bingöl'ün Genç İlçesi Sekamerk bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Üsteğmen Serkan Gencer (28) ile Fikriye Özpamuk (1975) ve Abdurrahman Patır (1979) isimli PKK 
militanları yaĢamını yitirdi, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.  

 
17 Temmuz günü ġırnak kırsal alanda meydana gelen çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi.  

 
18 Temmuz günü ġırnak‟ta yaĢanan patlama sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 

 

18 Temmuz günü Bingöl Yedisu’da güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Hasari GüneĢ 
(1975) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi. 

 
19 Temmuz günü Bingöl il Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 
Abdulkadir Sino (1974) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  

 

19 Temmuz günü Hakkari Yüksekova’da güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada ġehran 
Hadizade (1987) ve Veysi Kaplan (1982) isimli militanlar yaĢamını yitirdi.  

 
Elazığ‟ın Karakoçan Ġlçesi Bazlama Köyü Jandarma Karakolu‟na 21 Temmuz akĢamı PKK‟lı militanlar tarafından 
roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateĢ açıldı. Saldırının ardından çıkan çatıĢmada Astsubay Ali Aksu 
ayağından yaralandı.  

 
23 Temmuz günü Hakkâri‟nin Çukurca Ġlçesi yakınlarında, araziye önceden döĢenmiĢ mayının patlaması sonucu 
Irak uyruklu Xerip Sabah (1987) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
 23 Temmuz günü Hakkari‟nin Bayı Köyü yolunda meydana gelen patlamada 1 özel tim görevlisi yaralandı.  

 
24 ve 25 Temmuz günlerinde Şırnak Bestler Dereler ve Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Hıdır CoĢkun (1982), Fahri Arslan (1979), Güllü Kalmaz (1982), Abdurrahman 
Nalioglu (1975) ve Nazan Bayram (1972) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.  

 

25 Temmuz günü Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Havan ve Koçyurdu mevkileri arasında yol arama tarama 
faaliyetleri sırasında yola döşenen uzaktan kumandalı mayının PKK mensuplarınca patlatılması sonucu jandarma 

erler Mehmet Gidiş, Mehmet Koç ve İskender Ercan yaşamını yitirdi. 
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25 Temmuz günü Bitlis'in Mutki Ġlçesi‟ne bağlı Geyikpınar Köyü Haftepe mevkisinde nöbet tutan Abdürrahim 
Yalçın (48) adlı geçici köy korucusu araziye döĢenen mayına bastı. Patlama sonucu yle Yalçın‟ın sol ayağı 
koptu.  
 
25 Temmuz günü Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Piyade OnbaĢı Onur Ġlhan yaĢamını yitirdi, Piyade Er Osman Candan yaralandı.  
 
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ġubesi‟ne 28 Temmuz günü bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı 
düzenleyen iki PKK militanından Meral Tekinalp (1980) el bombasının elinde patlaması sonucu, diğeri de 
yaralandı.  
 
Bingöl‟ün Genç Ġlçesi Servi Beldesi kırsal kesimindeki Hezaz Tepe Mevkii'nde 28 Temmuz günü çıkan 
çatıĢmada yaralanan korucu Abdullah Tarakçı, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi‟nde 
(GATA) yaĢamını yitirdi. 
 
31 Temmuz günü Osmaniye‟de, Kanlıgeçit Jandarma Komando Bölüğü‟nün yakınlarında jandarma personel 
servis minibüsünün geçiĢi sırasında yola döĢenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu iki astsubay 
ve iki er yaralandı.  
 
31 Temmuz günü Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 
Kader Çiftçi (1978) ve Aynur Erdem (1995) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.  
 
31 Temmuz günü Sivas ili Koyulhisar ilçesinde devriye gezen jandarma aracına ateĢ açılması sonucu 1 güvenlik 
görevlisi yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.   
 
1 Ağustos günü FaraĢin‟nde güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Yakup Çiftçi (1986) 
isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 
1 Ağustos günü ġırnak`ın Bestler Dereler Bölgesi ile Kato Dağı arasındaki kırsal bölgede operasyona giden bir 
grup geçici köy korucusuna PKK militanları tarafından ateĢ açıldı. Açılan ilk ateĢte Hasan Göngür (47), ReĢat 
Güngör (36), Selahattin Güngör (35), Refik Altın (28) ve Ömer Bilik (25) isimli korucular yaĢamını yitirdi.   
 
Diyarbakır‟ın Dicle ilçesi Heredan ve Gelincik köyleri arasında kalan kırsal alanda meydana gelen çatıĢmada 1 
güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesinde 6 Ağustos günü Emniyet Müdürlüğü‟ne düzenlenen roketli saldırıda 1 polis yaĢamını 
yitirdi, 3 polis de yaralandı.  
 
Elazığ‟ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Jandarma Karakolu‟na 9 Ağustos günü PKK militanları tarafından 
gerçekleĢtirilen saldırıda Jandarma Er Cem Havale yaĢamını yitirdi.  
 
Erzincan'ın Kemah Ġlçesi kırsalında 11 Ağustos günü, Sarıyazı Köyü'ne gelen PKK militanlarının erzak aldığı 
duyumu üzerine köye giden devriye aracı, vatandaĢlarla görüĢtükten sonra Kemah'a dönerken Sarıyazı- 
Olukpınar Köyü yol ayrımına geldiğinde PKK'lı militanların yola döĢedikleri mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. 
Patlama sonucu Kara Pilot Kurmay Yarbay Miktad ġamdancı, Jandarma Uzman ÇavuĢlar Selim KabataĢ, 
Gökhan Kuvat, Jandarma erler Aydın Emer, Önder Muratoğlu, Adem Bilaloğlu, Murat Atsen, Abdurrahman Bolat, 
BarıĢ Demir yaĢamını yitirdi, Jandarma YüzbaĢı Yılmaz Tankül ve Piyade er Ali Üzüm yaralandı.  
 
11 Ağustos günü Hatay'ın Aksaray Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ġube Amirliği 
bahçesine “çantasındaki bombaları yerleĢtirmeye çalıĢtığı” iddia edilen Orhan Caner (1975) isimli PKK militanı 
vurularak öldürüldü.  
 
12 Ağustos günü Mardin‟in Mazıdağı Ġlçesi yakınlarında bulunan eski ETĠ Bank Tesisleri yakınlarında arazi 
taramasına çıkan askerlerin geçiĢi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker yaralandı.  
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15 Ağustos günü Batman‟ın Sason ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 
Mustafa Ömer (1977) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi, 1 asker, 1 köy korucusu ve  Mehmet Sıdık Tepe ve 
Mirhan GöktaĢ isimli militanlar yaralandı.  
 
15 Ağustos günü Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'nde, Irak sınırına yakın bölgede operasyondan dönen askerlerden 
Halil GüneĢ isimli er, Tekeli Köyü kırsalında yola döĢenen mayına basarak yaĢamını yitirdi. (ntvmsnbc.com, 15 
Ağustos) (AA-16.08.2008) 
 
16 Ağustos günü Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi YeĢilova kırsalında operasyona çıkan askeri birliğin geçiĢi sırasında 
meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.  (16 Ağustos 
2008/DĠHA-Mynet) 
 
16 Ağustos günü Zağros‟ta güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Fadime Bozdemir  

(1988) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi. (www.hpg-online.net) 
 
17 Ağustos günü Siirt‟in Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 2 asker yaralandı. 
 
ġırnak-Cizre Karayolu`nun 25`inci kilometresinde Kumçatı beldesi yakınlarındaki Kızılsu mevkisinde 18 Ağustos 
günü sabah operasyona giden askeri aracın geçiĢi sırasında mayın patladı. Patlama sonucu tahrip olan araçta 
bulunan 1 astsubay öldü, 8 asker ise yaralandı. (Sabah-19.08.08) 
 
19 Ağustos günü Hakkâri ili Yüksekova - Dağlıca karayolunda askerî ve sivil araçlardan oluĢan konvoyun geçiĢi 
esnasında taciz ateĢi açıldı. Açılan taciz ateĢi sonucu 1 asker yaralandı. 
 
20 Ağustos günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında 
çıkan çatıĢmada 1 asker yaralandı. 
 
20 Ağustos günü ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçesi Fındık Beldesi‟nde, Tahsin Edebali yönetimindeki traktörün geçiĢi 
sırasında mayın patladı. Patlamayla traktörden fırlayan gönüllü köy korucusu Abdulvah Esendemir (38) ağır 
yaralandı. 
 
21 Ağustos günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Adnan Donuk (1982) ve Kazım Yakın (1991) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.  
 
22 Ağustos günü Bitlis‟in Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada 1 asker yaralandı. 
 
23 Ağustos günü Mardin‟e bağlı Derik kırsalında PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada M. 
Mustafa Tangüner (1978) ve Mehmet Dölek  (1988) isimli militanlar yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik görevlisi 
yaralandı.  
 
26 Ağustos günü Bitlis‟in Mutki ilçesine bağlı Ġkizler Köyü‟ne baskın yapmaya kalkıĢan PKK‟lı teröristlerle 
korucular arasında çıkan çatıĢmada Sadrettin Varol  (1975), Ümit Yakan (1980),  Mesut Keser  (1986), Hatice 
Aspar (1978), Behram Mehmetlu (1985) , Sait Resuli (1984) ve Fariz Kaymaz (1975) isimli PKK militanları ile 
ġükrü Alpdemir (54), Muhbettin Ġnan (39), BarıĢ Timuçin (28) ve Cem Akçil (19) ve Kemal Timuçin (46) isimli 
korucular yaĢamını yitirdi, Mehmet Kaylı (44) isimli korucu da yaralandı.  
 
26 Ağustos günü Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi Güngör Mahallesi'nde bir evin önünde meydana gelen 
patlamadan sonra ilçe merkezinde çıkan çatıĢmada 1 polis yaralandı.  
 
28 Ağustos günü Bitlis‟in Mutki ilçesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada Gülcihan 
Sönmez (1979) isimli militan yaĢamını yitirdi.  
 

http://www.hpg-online.net/
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28 Ağustos günü Bingöl‟ün Genç ilçesi kırsalında PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 
Faysal Kaderci (1978) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
28 Ağustos günü Midyad - Nusaybin arasındaki kırsal bölgede çıkan çatıĢmada Nusret Kalkan (1977) isimli PKK 
militanı yaĢamını yitirdi.  
 
28 Ağustos günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 1 
asker yaĢamını yitirdi, 3 asker yaralandı. 
 
Hakkari`nin Yüksekova ilçesine bağlı Derecik beldesi yakınlarında korucu taĢıyan bir araç 28 Ağustos günü PKK 
militanları tarafından pusuya düĢürüldü. Önce mayınla havaya uçurulan araç daha sonra tarandı. Açılan ilk 
ateĢte araç Ģoförü Nezir Ġlki (24) hayatını kaybetti. Mayın patlamasının etkisiyle 3 korucu ve 2 asker de 
yaralandı.  
 
ġırnak ili Silopi ilçesinde, Cudi dağı kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 
Piyade ÇavuĢ Zekeriya Demirkaya ve Jandarma Er Erhan Boz yaĢamını yitirdi.  
 
30 Ağustos günü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde PKK mensuplarınca ilçe jandarma komutanlığının nöbetçi 
mevzilerine roket ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda komando er Salim GüneĢ, jandarma komando 
onbaĢı YaĢar Kaya, jandarma er Bülent Bayram ve jandarma er Serkan Özbakır yaĢamını yitirdi, 4 asker de 
yaralandı. Güvenlik güçlerinin karĢı ateĢinde Ercan Tekin (1977) ve Hamit Çiftçi (1982) isimli PKK militanları 
öldü.  
 
Giresun`un Dereli Ġlçesi Kümbet Yaylası Uzundere Mevkii`nde 2 Eylül günü öğle saatlerinde arazi arama tarama 
çalıĢması yapan askerlere ateĢ açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman ÇavuĢ Murat Gürel yaĢamını yitirdi.  
 
Bingöl`ün Kiğı Ġlçesi TekbaĢlar Jandarma Karakolu‟nda görev yapan ve 3 Eylül günü Kiğı Baraj inĢaatını koruma 
görevine giden askerlere PKK militanları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 
Jandarma Komando Er Eyüp Gürsoy ve Jandarma Komando Er Ramazan Demirci ile Ahmet Tevfik (1970), Ġrfan 
Gündoğan (1974), ġirzat PaĢayi (1983) ve DerviĢ KöĢker (1985) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi, 9 asker 
de yaralandı.  
 
3 Eylül günü ġırnak‟ta bulunan Gabar dağında PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 
BeĢir Özer (1982) ve Nurcan Karaman (1978) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi.  
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Dağlıca kırsal alanında 5 Eylül günü meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi 
yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
ġırnak ili Besta bögesinde 5 Eylül günü meydana gelen çatıĢmada 2 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi.   
 
5 Eylül günü Siirt‟in Baykan ilçesi kırsal alanda meydana gelen çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi. 
 
Hakkâri ili ġemdinli ilçesi Boğazköy kırsalında 7 Eylül günü meydana gelen çatıĢmada RaĢit Töre,  Rahmi Töre 
ve Mehmet Güldal adlı korucular ile 3 asker yaĢamını yitirdi, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
8 Eylül günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi Kato Dağında çıkan çatıĢmada Sefer Tahran isimli köy korucusu 
yaralandı.   
 
8 Eylül günü Elazığ ili Karakoçan Ġlçesi Çan Karakolu‟na yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi, 10 
güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
12 Eylül günü ġırnak‟ın Çakırsöğüt Bölgesi‟nde gerçekleĢtirilen mayın tarama çalıĢmalarına katılan uzman çavuĢ 
Yakup Ceylan (23) mayına basarak yaĢamını yitirdi.  
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12 Eylül günü Diyarbakır ili Lice ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında yaĢanan 
çatıĢmada 1 PKK militanı yaĢamını yitirdi. 
 
ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi kırsal alanında 15 Eylül günü meydana gelen çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi 
yaĢamını yitirdi, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.  
 
18 Eylül günü ġırnak‟ın Güçlükonak Ġlçesi dağlık arazi kesiminde, araziye önceden döĢenmiĢ mayına basan 1 
güvenlik görevlisinin yaralandı.  
 
Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı 19 Eylül günü yaptığı açıklamada, Aralık Ġlçesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda görevli 
bir heyetin Adetli köyü Hıdırlı mezrasında bir konuyla ilgili inceleme sonrası ilçeye dönerken köprüye döĢenen 
mayının patladığı ve patlama sonucu heyeti koruma görevi yapan askeri araçtaki 3 askerin hafif Ģekilde 
yaralandığı belirtildi.  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 20 Eylül günü yapılan açıklamada, Van‟ın Çatak Ġlçesi dağlık arazi 
kesiminde önceden döĢenmiĢ patlayıcı maddenin patlaması sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi  
 
21 Eylül günü Hakkari ili ġemdinli ilçesi  dağlık arazi kesiminde meydana gelen çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi 
yaralandı.  
 
Hakkâri‟nin Yüksekova ilçesinde 22 Eylül günü, görev yaptığı askeri birliğinden çıkıp Cumhuriyet Mahallesi‟ndeki 
evine iftara giden uzman çavuĢlar Ragıp As ve Ġlyaz Avar, oturdukları evlerinin bulunduğu dört katlı binaya 
yaklaĢtıklarında daha önceden bahçe duvarının dibine konulan bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 
Ragıp As yaĢamını yitirdi, Ġlyaz Avar yaralandı.  
 
23 Eylül günü Tunceli‟nin Nazimiye ilçesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 
Rıdvan Ekinci (1979) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.   
 
23 Eylül günü Hakkâri'nin Çukurca Ġlçesi'nde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 
Serhat Döner (1984) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
25 Eylül günü Siirt‟te PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada Mütevver Çelik (1982), Dila 
Sida (1985), ġeyhmus Akdeniz (1983) ve Serhat Döner (1984) isimli PKK militanları yaĢamını yitirdi, 1 güvenlik 
görevlisi de yaralandı..  
 
26 Eylül günü ġırnak Cudi dağında çıkan çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi.  
 
KahramanmaraĢ‟ın Ekinözü Ġlçesinde 27 Eylül günü,  kırsal alanda meydana gelen patlamada 2 güvenlik 
görevlisi yaralandı.  
 
1 Ekim günü Diyarbakır‟ın Hani ilçesi dağlık kesimde meydana gelen çatıĢmada 1 güvenlik görevlisi yaĢamını 
yitirdi, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
3 Ekim günü Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Karakolu‟na PKK‟lı militanlar tarafından düzenlenen 
saldırıda biri astsubay, altısı uzman çavuĢ erbaĢ ve sekizi er olmak üzere 15 asker ile 9 PKK militanı yaĢamını 
yitirdi, 6‟sı ağır 20 asker yaralandı. Ġki uzman çavuĢtan da haber alınadığı belirtildi. YaĢamını yitiren 15 askerin 
isimleri ve rütbeleri Ģöyle; Astsubay ÇavuĢ Hasan Önal, Uzman ÇavuĢ Cahit Yıldırım, Uzman ÇavuĢ Selçuk 
Can, Uzman ÇavuĢ Hasan Aygör, Uzman ÇavuĢ Onur Ilgin, Uzman ÇavuĢ Egemen Yıldız, Uzman OnbaĢı 
Rasim Eser, ÇavuĢ Ġlhan Küçükksolak, OnbaĢı Muhammet Aydemir, Er Hakkı Aran, Er Davut ĠlbaĢ, Oktay 
Karakelle, Er Çağlar Mengü, Er Ramazan YeĢil, Er Halil Ġbrahim Arılık. Ölen PKK militanlarının isimleri ise 
Ģunlar; Özkan Tepe (1984), Tahir Yara (1979), Kemal Bor (1986), Mehmet ġah Gegin (1988), Recep Dorak 
(1983), Ekber Nebizade (1985), Ümit Azizi (1981), Zakir Yıldız (1987) ve Ciwan Hüseyin (1982)  
7 Ekim günü ġırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Mesut 
Hesen (1978), Halime Özdemir (1979), Hamza Ġlya (1977) ve Alaaddin Öztürk (1980) isimli PKK militanları 
yaĢamını yitirdi.  
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7 Ekim günü Dicle ilçesi kırsalında operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan 
çatıĢmada Uzman ÇavuĢ Tacettin ÇeribaĢ (28) yaĢamını yitirdi.  
 
12 Ekim günü ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlamada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
14 Ekim günü Tunceli ili Aktuluk köyü Dinar deresi mevkiinde askeri konvoya yönelik yapılan saldırıda yaralanan 
1 güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirirken, 4 güvenlik görevlisi de yaralandı.  
 
15 Ekim günü ġırnak'ın Cudi Dağında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Mehmet 
ReĢit Vançin (1979) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
15 Ekim günü Hakkâri ili ġemdinli ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlamada 1 Güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
15 Ekim günü Hakkari‟de güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada Kawa Xelil (1980) isimli 
PKK militanı yaĢamını yitirdi, 2 militan da yaralandı.  
 
15 Ekim günü Hakkari‟nin Kavaklı bölgesinde çıkan çatıĢmada, Uzman ÇavuĢ Ferhat Erdin, Piyade OnbaĢı 
Orhan Marhan, Komando erler Ferdi Sefa Kılıç, Umut Çiftçi ve Hasan ĠrkuĢ  yaĢamını yitirdi, Hakkari Dağ ve 
Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci‟nin de aralarında bulunduğu 15 asker yaralandı.  
 
Türk Hava Kuvvetlerinin 17 Ekim günü Kandil dağına düzenlediği hava saldırısında 4 silahlı militan yaĢamını 
yitirdi.  
 
 18 Ekim günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatıĢmada 1 PKK militanını yaĢamını yitirdi. 
 
19 Ekim günü Tunceli merkez ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri ile çıkan çatıĢmada 1 
güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi. 
 
Bingöl`ün Dallıtepe Köyü Karacehennem Ormanı bölgesinde 21 Ekim günü güvenlik güçleri ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Bahattin Kartal (1982) ve Mehmet ġirin Gül (1983) isimli PKK militanları yaĢamını 
yitirdi.  
 
Van'ın BaĢkale ilçesi kırsalında 23 Ekim günü, güvenlik güçlerinin arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında 
araziye döĢenen mayına basan YüzbaĢı Sehan Avara ayaklarından ağır yaralandı.  
 
25 Ekim günü Bitlis‟in Tatvan ilçesi dağlık arazi kesiminde meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi 
yaralandı.  
 
2 Kasım günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatıĢmada 4 PKK militanı yaĢamını yitirdi. 
 
Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟nde 6 Kasım günü yolda yürürken Kürtçe müzik dinlediği ve Kürtçe konuĢtuğu için 3 
kiĢinin bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Emin Çakan (21), 9 Kasım günü tedavi gördüğü Tuzla 
Anadolu Sağlık Merkezi‟nde yaĢamını yitirdi.  
 
9 Kasım günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatıĢmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
9 Kasım günü Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK militanlarının havan saldırısında ağır yaralanan Topçu Er 
Abdulkerim AytiĢ (21), tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım günü hayatını kaybetti.  
 
HPG tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin 10 Kasım günü düzenlediği hava saldırısında 
Xalit Serdar ve Ümit Akgül isimli 2 militanın yaĢamını yitirdiği belirtildi.  
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16 Kasım günü Antep‟in Islahiye ilçesine bağlı Kastel Boğazı alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Ümit Yılmaz (1981) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
16 Kasım günü Hatay ili Dörtyol ilçesi dağlık bölgesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatıĢmada 1 PKK militanını yaĢamını yitirdi. 
 
Ağrı merkeze bağlı Cumaçay Bölgesi‟ndeki Çemçe Dağı‟nda 19 Kasım günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada Jandarma BinbaĢı Süleyman Can yaĢamını yitirdi, bir uzman çavuĢ ile dört er de 
yaralandı.  
 
19 Kasım günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟ne bağlı Kayacık Beldesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada, Fevzi Güngör ve Ġsmail Uygun isimli erler ile Bedirhan Arslan (1981), Kamuran Fettah 
(1998), Ferzat Necip (1983) ve Süleyman Pur (1986) isimli militanlar öldü, dört asker de yaralandı. Ölen 
militanlardan ikisinin isminin Kamuran Fettah ve Süleyman Pur olduğu belirlendi.  
 
Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu Ġlçeleri arasındaki kırsal kesimde 19 Kasım günü, araziye önceden döĢenmiĢ 
mayına basan 4 geçici köy korucusu ağır yaralandı.  
 
19 Kasım günü ġırnak Mardin arasındaki “Cehennem Deresi Mevkii”nde güvenlik güçleri ile PKK militanları 
arasında çıkan çatıĢmada 1 militan yaĢamını yitirdi.  
 
Ağrı'nın Çemçe Yaylası'nda 21 Kasım günü, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada 
Muzaffer Özgüven (1974) isimli PKK militanı yaĢamını yitirdi.  
 
Hatay`ın Ġskenderun ilçesinde 27 Kasım günü, TEM Otoyolu`nun Denizciler beldesi giĢelerinde trafik kontrolü 
yapan ekibine PKK militanları aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateĢ açtı. Çıkan çatıĢmada trafik polisi 
Ġbrahim Darıcı ve polis memuru Halil Aksak yaĢamını yitirdi. Ġhsan BaĢer isimli polis memuru ise yaralandı.  
 
30 Kasım günü ġırnak ili Uludere ilçesinde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 1 PKK 
militanı yaĢamını yitirdi. 
 
5 Aralık günü ġırnak‟ın Besta alanında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢmada  Sasan 
Mehdizade (1981) ve Xemgin Cizre kod adlı PKK militanları yaĢamını yitirdi.  
 
ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde 24 Aralık günü, Nusaybin Caddesi üzerindeki Ġpekyolu Camii yakınından geçen Cizre 
Tank Taburu'na ait askeri araca düzenlenen saldırıda Emrah KarataĢ, Zeki Yolcu ve Turan Damgacı isimli 
askerler yaĢamını yitirdi, 10 asker yaralandı.  
 

IX. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve 
YARALANMALAR 

 
25 Ocak günü Şırnak ili Silopi İlçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde (Çemkara),  tarlada buldukları patlayıcının 

patlaması sonucunda Zilan Solmaz (7) adlı çocuk yitirdi, kardeşi Gülşah Solmaz (6) ise yaralandı.  

 
Sivas'ın Divriği ilçesinde 24 Mart günü, Adatepe köyünde yaĢayan lise öğrencisi Okan Doğan (16), kendilerine 
ait hayvanları otlatmak için gittiği arazide bulduğu bir cismi incelediği sırada patlama meydana geldi. Okan 
Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.  

 
2 Nisan günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi kırsalında hayvanlarını otlatan Ömer Sağ (18) ve Sezgin Sağ (17) iki 
çocuk, keçilerinin mayına basması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı. 
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yıldızlar Köyü'nde 3 Nisan günü, Vedat Yıldız (8) isimli çocuğun koyunları 
otlattığı sırada arazide bulduğu ve hurdacıya satmak üzere evine getirdiği bir cisim,  köylüler tarafından köy 

meydanında incelenirken patladı. Olayda Hanifi Yıldız (34), Vedat Yıldız (8), Şiyar Yıldız (3) ve Ümit Satış (15) 

isimli köylüler yaralandı.   
 

Erzurum ili Pasinler ilçesinde, hurdacılık yapan Ahmet Polat (13) isimli çocuk, 13 Nisan günü bulduğu bir cismin 
patlaması sonucu yaşamını yitirdi.  

 
17 Nisan günü Hakkâri ili Yüksekova İlçesine bağlı Yeşiltaş köyüne 2 kilometre uzaklıkta koyun otlatan Servet 

Kartal (17),  Cüneyt Tire (16) ve Ersin Tire (16), yerde buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlama 

sonucu yaralandı.  
 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Nisan günü, amca çocukları Çetin (16), Bilal (16) ve Zana Alican (16), Karşıyaka 
Mahallesi 300 Evler mevkiinde hayvanlarını otlatırken buldukları ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen yabancı 

bir cisim ile oynarken patlama meydana geldi. Bilal ve Zana Alican patlama sonrası Tatvan Devlet Hastanesi’nde, 

durumu ağır olan Çetin Alican ise ilk müdahale sonrasında Van’da tedavi altına alındı.  
 
9 Mayıs günü Batman'ın Yücebağ beldesinden Sason ilçe merkezine seyreden Rıza Bozkurt yönetimindeki 72 M 
0780 plakalı yolcu minibüsü, Aydınlık ve Yeni Çakmak köyleri arasında bulunan Yuvarlıçay mezrası yakınlarında 
yola döĢenen mayının üzerinden geçti. Meydana gelen patlamada Selim Çelik, Mehmet Can YaĢar ve 
Abdülmecit Akman adlı köylüler olay yerinde hayatını kaybetti, geçici köy korucusu Nihat Çakıcı, Uluağaç Köyü 
Ġlköğretim Okulu öğretmeni Veysi Gün ve Mahmut Arslan, Mehmet Arslan, Medeni Çelik isimli köylüler ise 
yaralandı.  

 
9 Mayıs günü, Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Gözlüce köyü kırsalında çobanlık yapan Yusuf Kalkan (13) bulduğu el 

bombasını kurcalarken meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.  
 
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Erenkaya köyünde yaĢayan Arafat Sezgin, kardeĢi Emin Sezgin ile akrabaları Agit 
Kayhan, 12 Mayıs günü köy çıkıĢında hayvanlarını otlatırken buldukları cismi kurcaladıkları sırada patlama 
meydana geldi. Patlama sonucu Arafat Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti, Emin Sezgin ile Agit Kayhan 
yaralandı.  

 

Hakkari'nin Şemdinli'ye bağlı Tekeli Köyü Günyazı mezrası yakınlarında 15 Mayıs günü pancar toplamaya giden 

sekiz çocuk annesi Nazdar Tekin (50), bastığı mayının patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Mardin'in merkeze bağlı Kabala beldesinde 24 Mayıs günü, Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik 
Kuvvet ġube Müdürlükleri ek hizmet binasına 200 metre mesafede meydana gelen patlamada hayvanlarını 
otlatmakta olan Ekrem Çakar (12) isimli çocuk hayatını kaybetti.  

 

29 Mayıs günü Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Tokağaç Köyü yol ayrımına döşenen tuzaklanan patlayıcı 
maddenin patlaması sonucu, yoldan yaya olarak geçmekte olan Cuma Babat, Nezmi Düzen ve Taha Düzen 

isimli vatandaşlar yaralandı.  

 
Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Mayıs günü, Gaziler Mahallesi, GazipaĢa Bulvarı üzerindeki DSĠ sulama kanalına 
girerek yüzen Ġzzet Aslan (12) isimli çocuk, suda bulduğu el bombası ile oynarken meydana gelen patlamada 
elinden yaralandı.  
 
15 Haziran günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi kırsalında, Ormandalı Köyü yakınlarında koyunlarını otlattığı sırada yerde 
bulduğu cismi inceleyen Abdulgaffar Gündüz (26) adlı çoban, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.  
 
15 Haziran günü Bingöl Askeri Tugayı‟na yakın bir yerde ailesi ile piknik yapan Mütalip Kale (15) ve Ferit Kale 
(13) isimli kardeĢler belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucunda yaralandılar. Patlamada kolu bileğinden 
kopan Mütalip‟in bir bacağının kesilme ihtimali de bulunurken, Ferit‟in gözlerini kaybetme tehlikesi bulunuyor.  
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Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 16 Haziran günü yapılan açıklamada, Hakkâri‟nin ġemdinli ilçesi dağlık arazi 
kesiminde mayına basan bir vatandaĢın yaralandığı belirtildi. 
 
28 Haziran günü ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı GeliĢen Köyü'nde hayvanların otlatan YaĢar Süren isimli çoban,  
mayına basarak yaralandı. Aynı yerde meydana gelen ikinci patlamada ise çok sayıda hayvan telef oldu. 
 
4 Temmuz günü Van'ın Çatak Ġlçesi'ne bağlı Övecek Köyü'nde, pancar toplamak için gittikleri tarlada buldukları 
havan mermisinin patlaması sonucu Heybet Timuçin (35) ve Atilla Timuçin (10) yaĢamını yitirdi; 2 kiĢi de ağır 
yaralandı.  
 
Bingöl‟ün Genç Ġlçesin Gerçekli köyünde yaĢayan ve 11 Temmuz günü odun toplamaya giden Mehmet Kavran 
(30) önceden döĢenmiĢ mayına basarak yaĢamını yitirdi.  
 
Bitlis‟in Hizan Ġlçesi Gayda Köyünde 7 Temmuz günü, Durak mahallesindeki bir evde, belirlenemeyen bir 
nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan Gürgün Aydemir (58) ve Ali Korkmaz (55) olay 
yerinde yaĢamını kaybetti, Halime Aydemir ağır yaralandı.  
 
23 Temmuz günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Güldiken Köyü Kütük Mezrası yakınlarında mayın patlaması sonucu 
Ferhat Sönmez (10) ve Suat Orak (12) isimli çocuklar yaĢamını yitirdi. Mahsum Orak (10) ve Esma Orak (3) 
isimli çocuklar yaralandı.  
 
27 Temmuz günü Hakkari`nin ġemdinli ilçesinde, Alan köyü yakınlarında Cemal Keskin`in kullandığı kamyonet 
yola döĢenen mayına çarptı. Patlama sonucu Cemal Keskin, Sait Keskin ve Sami Keskin yaĢamını yitirdi  
 
4 Ağustos günü ġırnak‟ın Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde meydana gelen mayın patlaması sonucu 1 
kiĢi yaralandı. 
 
ġırnak`ın Güçlükonak ilçesi Damlarca köyünde 6 Ağustos günü, araziye bırakılan patlayıcı maddeye basan 
Hatice Özçelik`in (13) sol ayağı koptu. Ameliyat edilen Özçelik, kardeĢleri ve 2 arkadaĢıyla birlikte hayvanları 
otlatmaya götürdüklerini ve arazinin mayınlı olduğunu bilmediklerini söyledi. Hatice Özçelik, askerlerin hemen 
üstlerindeki tepede olduğunu ve kendilerine herhangi bir uyarıda bulunmadıklarını ileri sürdü. 
 
Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi‟nin giriĢinde bulunan ve polis kontrol noktasına yaklaĢık 100 metre uzaklıkta bulunan 
KarĢıyaka Mahallesi‟nde 9 Ağustos gecesi bir patlama meydana geldi. Patlamada, evine gitmek üzere yoldan 
geçtiği belirtilen Dilvan Yavuz (13) olay yerinde hayatını kaybetti . 
 
12 Ağustos günü ġırnak‟ın Uludere Ġlçesi‟nden Karatepe Köyü‟ne giden 73 AC 222 plakalı özel otomobil, yola 
döĢenen mayına çarptı. Patlamada ġırnak Ticaret ve Sanayi Odası eski BaĢkanı Kamil Ġlhan ile kardeĢi 
Selahattin Ġlhan yaralandı.  
 
19 Ağustos günü Hakkâri ili Yüksekova - Dağlıca kara yolunda, askerî ve sivil araçlardan oluĢan konvoyun geçiĢi 
esnasında meydana gelen patlamada 2 kiĢi yaralandı. 
 
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 4 Eylül günü yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili-Doğanca 
karayoluna döĢenmiĢ patlayıcının infilakı sonucu yoldan geçmekte olan sivil bir araçta bulunan bir kiĢinin hafif 
Ģekilde yaralandığı belirtildi.  
 
Van'ın Gürpınar Ġlçesi‟nde 9 Eylül günü, Siirtli göçerlerin yaĢadığı ilçeye bağlı Tüzek mezrası Nebirnat yaylası 
bölgesinde hayvanlarını otlatan Selahattin Ete ile Adil Ertan, yerde buldukları cismi inceledikleri sırada infilak etti. 
Patlama sonucu Selahattin Ete (24) olay yerinde yaĢamını yitirdi, Adil Ertan ise yaralandı. 
 
9 Eylül günü ġırnak‟ın Silopi Ġlçesi'nde, Armut Boğazı Mevkisi'nde hayvan otlatan Kadri Uslu (16) Türk 
ordusunun önceden araziye döĢediği mayına basarak yaralandı.  
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20 Eylül günü Batman‟ın Sason Ġlçesi‟nin BalbaĢı Köyü kırsalında güvenlik nedeniyle boĢaltılan harabe evlerin 
arasında bulduğu patlamamıĢ havan mermisi ile oynayan Ömer Soysal (9) adlı çocuk, cismin patlaması sonucu 
hayatını kaybetti  
 
6 Ekim günü Siirt‟in Pervari Ġlçesi‟ne bağlı Tuzcular Köyü‟nde hayvan otlatan Hayrettin Gültekin (34), önceden 
araziye döĢenmiĢ mayına basarak ağır yaralandı  
 
7 Ekim günü Ġstanbul Sultançiftliği ĠsmetpaĢa Mahallesi 111. Sokak‟ta, Orhan Demirci (12) ve soyadı 
öğrenilemeyen Samet adlı iki çocuk, askerî alanda buldukları bir cismi alarak bir elektrik direğinin önündeki çöpe 
attığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Orhan Demirci ve Samet isimli çocuk yaralandı.  
 
Bitlis'e 30 kilometre uzaklıktaki Yukarı Ölek Köyü'nden 14 Ekim günü odun toplamak için araziye çıkan Hikmet 
Karakoyun (35), kaybolan katırını aradığı sırada araziye döĢenen mayına basarak hayatını kaybetti.  
 
2 Kasım günü ġırnak ili Uludere ilçesi dağlık bölgesinde yaĢanan patlamada 1 vatandaĢ yaralandı. 
 
Siirt‟in Eruh ilçesinde 6 Kasım günü, Bilgili köyü Çayırlı mezrasında hayvanlarını otlatan Abdulselam Akan (38) 
isimli kiĢi ineğinin yemeye çalıĢtığı poĢeti çıkarmaya çalıĢırken, meydana gelen patlamayla yaralandı.  
 
15 Kasım günü Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nde, dağlık arazi kesiminde mayın patlaması sonucunda 1 kiĢi yaralandı.  
 
1996 yılında boĢaltılan ve son dönemlerde yaz aylarında geri dönüĢlerin olduğu Van‟ın Çaldıran ilçesine bağlı 
Hangedik köyü Tepeli mezrasında 22 Kasım günü hayvanlarını otlatan Emrullah Saçak (15) isimli çocuk mayın 
patlamasında yaĢamını yitirdi, yaĢları 17 ile 14 arasında değiĢen 4 çocuk da ağır yaralandı.  
 
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyünde yaĢayan Nuran TaĢ, 1 Aralık günü köye yaklaĢık 5 kilometre 
uzaklıktaki dağlık arazide odun topladığı sırada, araziye döĢenen mayına basarak hayatını kaybetti. 
 
Ağrı merkez ile Kağızman Ġlçesi arasında yer alan Çemçe Yaylası'nda Zêk Köyü'nde 6 Aralık günü, askeri 
operasyon bölgesinde bulunan el bombasının patlaması sonucu Serhat Gergiz yaĢamını yitirdi, Orhan Güçlü ile 
Özkan Akcan ağır yaralandı.  
 
9 Aralık günü Bingöl‟de, merkeze bağlı Yamaç köyünde yaĢayan Aziz Elkansu (73), hayvanlarını otlatmak için 
çıktığı arazide mayına basarak yerinde hayatını kaybetti.   
 

X. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
4 Ocak günü Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde, subay ve astsubayları taĢıyan sivil plakalı servis otobüsü 
Yazıcıoğlu Caddesinden geçerken bombalı bir aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Eren 
ġahin (17), Cengiz Kaya (42), Melek Ġpek (19), Rıdvan Süer (18), Ferhat Mutlu (19), Engin TaĢkaya (17) ve 
Mehmet Ekinci isimli kiĢiler yaĢamını yitirdi, 30'u asker 68 kiĢi yaralandı.  
 
Hakkâri Yüksekova'da bulunan Abdullah Canan köprüsü kavĢağındaki orta refüje yerleĢtirilen bomba, 5 ġubat 
günü sivil polis otosunun geçiĢi sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada araçta bulunan polis 
memurları Mutlu Çeliker ile Cengiz Aldırmaz yaralandı.  
 
Hatay‟ın Dörtyol ilçesinde 7 Mart günü, Amanos Dağları'ndan çıkan bir grup PKK'lı Kocadüzü Yaylası'nda eski 
milletvekili Mahmut Öztürk'e ait maden ocağındaki iĢçilerden Fikret Sönmez (42) ve  Mehmet ġimĢek'i (38) 
kaçırdı. Kendilerine erzak getirmesini istedikleri Fikret Sönmez‟i jandarmaya bilgi sızdırdığı gerekçesiyle öldürdü. 
Mehmet ġimĢek adlı diğer iĢçiyi de rehin alan militanlar ġimĢek‟i 8 Mart günü serbest bıraktı Maden ocağında 
Ģoför olarak çalıĢan ve Dörtyol'a giden Sönmez, durumu Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi, daha sonra 
istenilen erzakı alıp, olay yerine döndü. Sönmez, jandarmaya bilgi verdiğini fark eden PKK'lılar tarafından 
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ormanlık bölgeye yaklaĢırken vuruldu. ġimĢek'i rehine olarak yanlarına alıp dağlık bölgeye kaçan PKK'lılar, 
ġimĢek'i daha sonra serbest bıraktı.  
 
21 Nisan günü gece yarısı Van‟ın BaĢkale Ġlçesi‟ne bağlı Güvendik köyüne gece geç saatlerde gelen kimliği 
belirsiz silahlı bir grup, PKK terör örgütü dağ kadrosunda bulunan ve 2002 yılında örgütten kaçarak güvenlik 
güçlerine teslim olan ġehabbetin Kereman'ı (34) öldürdü. Kereman'ın PiĢmanlık Yasası'ndan yararlanarak 
serbest bırakıldıktan sonra Güvendik köyünde PKK üyeleri ile beraber kaçakçılık iĢleri ile uğraĢtığı ve PKK 
mensupları ile arasında alacak verecek yüzünden çıktığı değerlendirilen bir tartıĢma sonrası vurularak 
öldürüldüğü iddia edildi.  
 
Osman Cömert 12 Mayıs günü ĠHD Bingöl Ģubesine yaptığı baĢvuruda, 2 Mayıs günü Kiğı ilçesi Topraklı köyü 
mevkiinde yaban balı toplamaya giden oğlu Serkan Cömert‟in HPG tarafından öldürüldüğü haberini aldığını, 
oğlunun cenazesini alabilmek için yardım talep etti. HPG tarafından yapılan 9 Mayıs günü yapılan açıklamada, 
Serkan Cömert‟in “JĠTEM ajanı” olduğu gerekçesiyle infaz edildiği belirtildi.  
 
9 Mayıs günü Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesi‟ne bağlı Aktütün Karakolu‟na PKK militanları tarafından gerçekleĢtirilen 
saldırı sırasında evlerinin önünde oturan Aktütün köylülerinden Harbi Gezerer ve Nevzat Özer yaralandı.  
 
Van'ın BaĢkale ilçesi Güvendik Köyü'nde yaĢayan Aptulmutalip Özdemir isimli kiĢi, 16 Mayıs günü "ajanlık" 
yaptığı gerekçesiyle PKK militanları tarafından kaçırıldı. Özdemir, götürüldüğü Ġran sınır bölgesinde Abazer 
mevkisindeki bir mağarada militanlar tarafından öldürüldü.  
 
27 Mayıs günü Elazığ`ın Karakoçan ilçesinda gasp edilen bir araçtan polis ekibine açılan ateĢ sonucu 
BaĢkomiser Soner Ersoy yaralandı.  
 
4 Haziran Tunceli'nin Ovacık Ġlçesinde, Yaylagülü Köyü'nde oturan taksicilik yapan Kenan Aktimur, (45) isimli 
kiĢinin kullandığı taksi, 62 AF 156 plakalı otomobiliyle gece Ovacık‟a giderken y silahlı bir grup tarafından aracı 
durdurulmak istendi. PKK'lı olduğu iddia edilen silahlı grubun çağrısına uymayarak uzaklaĢan otomobile otomatik 
silahlarla ateĢ açıldı. Lastikleri patlayan araç durduktan sonra otomobilin yanına giden silahlı grup Aktimur'u 
otomatik tüfeklerle tarayarak öldürdü, otomobili de Ģarampole yuvarladıktan sonra ormanlık alana kaçtı.  
 
14 Haziran günü Elazığ - Tatvan seferini yapmakta olan yük trenine mayınlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 
Mustafa Karakaya, Rahmetullah Çetin ve Erdal Pirol isimli tren görevlileri yaralandı.  
 
14 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırıda polis 
memuru eĢi Aynur Madak ile Süleyman Bozkurt adlı vatandaĢ yaralandı.  
 
26 Haziran günü Diyarbakır‟ın Lice ilçesi yakınlarında, operasyon nedeniyle geçici görevde bulunan askerleri 
taĢıyan sivil plakalı minibüse, Tapantepe mevkiinde PKK‟lılarca açılan ilk ateĢ sırasında minibüs Ģoförü Mehdin 
Doğandemir (28) öldü.  
 
9 Temmuz günü Ağrı Dağı‟nda, 3 Alman dağcı HPG militanları tarafından kaçırıldı. ĠHD, MAZLUMDER, DTP ve 
Türkiye BarıĢ Meclisi‟nin oluĢturduğu heyet Alman dağcıların serbest bırakılması için 19 Temmuz günü 
Doğubayazıt‟a gitti. Heyetin çabaları sonucu HPG militanları Alman dağcıları 20 Temmuz günü Doğubayazıt‟a 
bağlı Güngören Köyü yakınlarında serbest bıraktılar. 
 
10 Temmuz günü Ġstanbul‟da Amerikan BaĢkonsolosluğu‟na yapılan silahlı saldırıda Mehmet Önder Saçmalıoğlu 
(21), Erdal ÖztaĢ (28) ve Nedim Çalık (24) isimli polis memurları ile Raif Topcıl, Bülent Çınar ve Erhan Kargın 
isimli militanlar yaĢamını yitirdi. Saldırıyı El Kaide‟yle bağlantısı olduğu ileri sürülen AĢırı dinci Ġrfan Örgütü‟nnü 
gerçekleĢtirdiği ileri sürüldü. 
 
21 Ağustos günü Ġzmir`in Buca ilçesi YeĢillik Caddesi Evka Durağı yakınlarında çevik kuvvet polislerini taĢıyan 
servis aracı ile askeri servis aracının geçiĢi sırasında park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi. 
Patlamada er Hüseyin Arısoy yaĢamını yitirdi, 2‟si asker; 8‟i polis ve 5‟i sivil olmak üzere toplam 15 kiĢi 
yaralandı. Kürdistan Özgürlük ġahinleri (TAK) adlı grup saldırıyı üstlendi.  
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19 Ağustos günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana yönünden Mersin‟e çıkıĢ noktası olan ve 
eski Gözne giĢelerinin bulunduğu yere 500 metre mesafede bulunan bir otomobil bölge trafik ekipleri tarafından 
durdurulmak istendi. Polis ekiplerini fark eden aracın sürücüsü kaçmak istedi ancak kontrol noktasına yaklaĢık 
500 metre uzaklıkta, AsayiĢ, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Ģubesi ekiplerince oluĢturulan ikinci bir kontrol 
noktası daha olduğunu fark edince araçtaki bombayı patlattı. Patlamada aracı kullanan ve kimliği henüz tespit 
edilemeyen sürücü öldü; 10‟u polis 12 kiĢi yaralandı. Saldırıyı üstlenen Kürdistan Özgürlük ġahinleri (TAK) adlı 
grup, intihar eylemcisinin Kemal kod adlı Müslüm GüneĢoğlu olduğunu (1980) bildirdi  
 
Abdulbari Uçar adlı vatandaĢ, 21 Ağustos günü Van Gürpınar'a bağlı Yalınca köyü yaylasına giden HPG 
militanları tarafından vurularak öldürüldü. HPG, Uçar‟ın devlet adına ajanlık yaptığını ve 3 HPG militanının 
ölümünde rolleri olduğunu iddia etti.  
 
14 Eylül günü Tunceli‟de HPG tarafından kaçırılan Ali AĢkın (37), 20 Ekim günü Tunceli‟ye yakın bir yerde 
serbest bırakıldı.  
 
21 Eylül günü Tunceli‟de, Dereova Jandarma Karakolu‟na erzak götürürken HPG tarafından kaçırılan Burhan 
Aslan ve Abdulmuttalip Açıkgöz, 2 Ekim günü serbest bırakıldı.  
 
Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesi‟nden 27 Eylül günü HPG tarafından kaçırılan Ferzende Özen (52) öldürüldü.  
 
Diyarbakır‟da 8 Ekim günü, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu‟ndan kent merkezine polisleri taĢıyan 
Vedat Ulu‟nun kullandığı servis midibüsüne kalaĢnikof ve el bombalarıyla gerçekleĢtirilen saldırıda, sürücü Vedat 
Ulu ile Ahmet Koçyiğit, Adem Seyfioğlu, Ahmet Kılıçarslan, Ramazan TavĢancı ve Turan Karaboğa isimli polisler 
yaĢamını yitirdi, 16 polis ile beĢ sivil yaralandı. Saldırıyı TAK'a (Kürdistan Özgürlük ġahinleri) bağlı ġehit Özgür 
Roni Ġntikam Tugayı üstlendi.  
 
Hakkari Yüksekova'ya bağlı Kısıklı Köyü (Dêlezi) nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası ġahabettin Batmaz,  9 Ekim 
günü oturduğu Kısıklı Köyü‟ne giderken köy giriĢinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce durduruldu. Kendi 
otomobiliyle 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç Köyü‟ne kadar götürülen ve burada elektrik direğine elleri 
arkadan bağlanan Batman, 4 kurĢunla göğsünden vurularak öldürüldü.  
 
Hatay`ın Ġskenderun ilçesinde 27 Kasım günü, TEM Otoyolu`nun Denizciler beldesi giĢelerinde trafik kontrolü 
yapan ekiplere PKK militanları tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateĢ sırasında, Denizciler beldesinde bir 
evde ikamet eden Mehmet Zakir (58), Fatma Kaya(50) ve 1 yaĢındaki Eray Kaya seken kurĢunlardan yaralandı.   
 
AKP Ġstanbul Ġl Binası giriĢinde 1 Aralık günü meydana gelen patlamada,  4'ü polis memuru 6 kiĢi yaralandı. 
Yaralanan polis memurlarından Hüsnü Uyan (28) tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde 
29 Aralık günü yaĢamını yitirdi.  Saldırıyı Devrimci Karargah örgütü üstlendi (ANF-02.12.08)(Milliyet, 29 Aralık).  
 

XI. KUŞKULU ÖLÜMLER 
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Tuğlu (Haçiyan) Köyü'nün Çayırlı (Mirgan) Mezrası'nda hayatını kaybeden 
Nezahat Kartal‟ın ölümünden Ģüphelenen baba ReĢit Ġzge, kızının ölüm nedeninin araĢtırılması için 5 Ocak günü 
Yüksekova Savcılığı'na baĢvurdu.  
 
Malatya Ġnönü Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak 
günü kaybolan Ġbrahim Aslan‟ın (20) cesedi, 11 Ocak günü kampüs içinde kaldığı özel yurdun bodrumunda 
boynundan tavana asılı halde bulundu.   
 
Ġstanbul Ümraniye'de 18 Ocak günü, kaçak iĢletilen bir huzurevinde kalan Havva Ak (80) isimli yaĢlı kadının 
cesedi bir kanepenin altında, kanlı giysileri de çamaĢır makinesinde bulundu. Huzurevini iĢleten kiĢilerin evin 
bahçesinde ölü olarak yatan bir kadını, battaniyeye sararak yukarı çıkardıklarına dair polise ihbarda bulunulması 
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üzerine olay yerine gelen polis, Ak'ın cesedini, kanlı elbiseleri değiĢtirilmiĢ, yeni elbise giydirilmiĢ bir Ģekilde 
yatağın altında buldu. Ruhsatsız huzurevinin sahipleri, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, verdikleri ifadede Havva Ak'ın düĢerek öldüğünü, paniğe kapıldıkları ve iĢyerinin 
kapanmasından korktukları için cesedi gizlediklerini belirttiler. 
 
ġanlıurfa ili Birecik Ġlçesindeeden ve 2007 Kasım ayından bu yana kendisinden haber alınamayan Emine 
Kılınç'ın (19) cesedi 25 Ocak günü Fırat nehrinde bulundu.  
 
ġanlıurfa ili Suruç ilçesi Çaykara köyünde yaĢayan F.Ç. (21) adlı genç kız, 9 ġubat günü elektrik çarptığı 
belirtilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tıbbı iĢlem sonrası asılarak öldüğü belirlendi.  
 
Ağrı ili Diyadin Ġlçesine bağlı Ketanpınar (Kaniketan) Mahallesi'nde oturan bir yıllık evli Sacide Atlı, 12 ġubat 
günü av tüfeğiyle vurulmuĢ halde ölü bulundu. 
 
Samsun'da acemi birliğini tamamladıktan 15 gün sonra ġırnak'taki Tabur Komutanlığı'na teslim edilen Ġsmail 
TaĢtop isimli asker, 27 ġubat günü sırtından aldığı kurĢunla yaĢamını yitirdi. TaĢtop'un GaziosmanpaĢa 
Karadeniz Mahallesi'nde bulunan evine gelen bir albay ToptaĢ'ın babasına 'Oğlunuz kıĢla içerisinde intihar etti. 
Oğlunuz Ģehit değildir. Cenazenizi teslim alın ve sessiz sedasız gömün'' dedi. ToĢtop ailesinin yakınlarının 
iddiasına göre, TaĢtop ve üç arkadaĢı Kürt oldukları için silahla tarandı. TaĢtop'un öldüğü gün ailesini telefonla 
arayan bir kiĢi de 'Bizi tabur içerisinde taradılar. Haberiniz olsun' dedi.  
 
Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugayı, 3. Motorlu Piyade Taburunda askerlik görevini yapan Piyade Er Mutlu 
Ölçer‟in  (21), 13 Mart günü silah kazası sonucu öldüğü iddia edildi.  
 
Trabzon'un Akoluk beldesinde 18 Mart günü, evlerinin önündeki fındık bahçesinde alnından giren bir kurĢunla 
ağır yaralandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitiren Yasemin OdabaĢ‟ın (9) babasına ait 
tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. 21 Mart günü kendisine ait ruhsatsız tabancayı Jandarmaya teslim eden baba 
Kani OdabaĢ, olaydan sonra korktuğu için silahı sakladığını ve kızını kimin vurduğunu bilmedikleri yönünde ifade 
verdiklerini belirten Kani OdabaĢ, cenaze iĢlemlerini bitirdikten sonra gerçeği jandarmaya anlatmaya karar 
verdiğini belirtti. OdabaĢ, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Ġstanbul'da askerlik yapan MuĢ'un Malazgirt Ġlçesi nüfusuna kayıtlı Menduh Argöz, 20 Mart günü iki kurĢunla 
öldürülmüĢ halde ailesine teslim edildi. Ölüm nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan Argöz'ün 
odada ölü bulunduğu söylendi. 
 
Bitlis'in Mutki Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan er Tolga Kandemir (23), 4 Nisan günü silahının 
ateĢ alması sonucu öldü.  
 
Tunceli'nin Pertek Ġlçesi nüfusuna kayıtlığı er Hüseyin Murat TaĢ, 12 Ağustos günü Van‟da askerlik görevini 
yaparken yaĢamını yitirdi. TaĢ‟ın “kalp krizi” sonucu yaĢamını yitirdiği öne sürülürken, ailen ölümü “muamma” 
olarak gördüğünü ve oğullarının dağıtım izni sırasında sağlık kontrolünden geçirildiğini, sağlık sorunun 
olmadığını belirtti. 
 
ġırnak ili Silopi ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi Kumri OstaĢ, 13 Mayıs günü evinde ölü bulundu. Silopi 
Devlet Hastanesi`ne kaldırılan OstaĢ`ın yapılan ilk otopsisinde ölüm nedeni belirlenemeyince, cenazesi 
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu`na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu`na 
kaldırılan Kumri OstaĢ`a Devlet Hastanesi`nde Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip tarafından otopsi yapıldı. 
Burada yapılan otopside de genç kadının ölüm nedeni belirlenemeyince, vücudundan alınan numuneler kesin 
ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ġstanbul Adli Tıp Kurumu`na gönderildi.  
 
ġırnak ili Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı ġ.T. (17) isimli kız çocuğunun cesedi, Van‟ın BaĢkale ilçe kırsalında 8 
Temmuz günü bulundu. ġ.T.‟nin 20 gün önce öldüğü belirlendi.  
 
Van‟ın Ali PaĢa Mahallesinde ikamet eden M.D. isimli kadın, 8 Temmuz günü evinin odasında baĢına 1 el ateĢ 
edilmiĢ vaziyette ölü olarak bulundu.  
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Ġstanbul Alemdağ Hava Üs Komutanlığı'nda 7 aydır askerlik yapan Bitlis nüfusuna kayıtlı Feyzullah IĢık'ın 
ailesine 14 Temmuz günü oğullarının intihar ettiği haberi verildi. Ancak aile oğullarının öldürülmüĢ 
olabileceğinden kuĢkulanıyor. Aile, IĢık'ı öldüren kurĢunun kalbinin altından sağ omzuna doğru çapraz biçimde 
girdiğini, ayrıca ismini vermeyen bazı yetkililerin de ölüm Ģeklinin bir cinayet olabileceğini söylediklerini iddia etti.  
 
Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yaykın köyünde ikamet eden T.ġ. (13) isimli kız çocuğu, 25 Temmuz günü 
kardeĢi E.ġ. (11) ile birlikte evde bulunduğu sırada av tüfeğiyle vurulmuĢ halde evinde ölü bulundu.  
 
Mardin‟in Nusaybin ilçesi Tepealtı Köyü‟nde yaĢayan 4 çocuk annesi Ayten Demirel (33) 19 Eylül günü evinde 
ölü olarak bulundu.  
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde öğretmenlik yapan ve bir uzman çavuĢla evli olan Emine Selem, 19 Haziran günü 
Yenimahalle'deki evinde ölü olarak bulundu.  
 
Siirt 3.Komando Tugayı‟nda askerlik yapan ve birliğiyle Doğankaya bölgesinde operasyona çıkan Trabzon 
ÇarĢıbaĢı nüfusuna kayıtlı Ġsmail Bahar‟ın 1 Ekim günü kendi silahından çıkan kurĢunlarla öldüğü belirtildi.  Anne 
Hemdine ve baba Zekeriya Bahar, çocuklarının intihar edecek biri olmadığını belirterek, "3 kurĢunu niye 
kendisine sıksın?" diye sordu.  
 
ġanlıurfa‟da 23 Ekim günü, KarĢıyaka Mahallesi'nde bulunan Balaban Sulama kanalına düĢen bir çocuğu arayan 
polis, kanalda kimliği belirsiz bir genç kız cesedi buldu. Polis ve jandarma kanalda bulunan genç kızın kimlik 
tespit çalıĢmalarına baĢlarken, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığının aydınlatılması için araĢtırma 
yapıldığı bildirildi.  
 
Ankara Yenikent 11. Havadan Ġkmal Bölüğü'nde askerliğini yapan ve tezkere almasına iki ay kalan Ağrı'nın 
Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı Yılmaz Öztürk‟ün 2 Aralık günü intihar ettiği iddia edildi. Doğubayazıt'ta oturan 
ailesine ve Öztürk'ün intihar ettiğinin haber verilmesinin ardından cenazeyi almak için Ankara'ya gelen Yılmaz 
Öztürk'ün ağabeyi Vedat Öztürk Ankara otogarından indikten hemen sonra askerler tarafından alınarak morga 
götürüldü ve herhangi bir yere baĢvurmasına izin verilmedi. KardeĢinin intihar etmediğini söyleyen Öztürk'ün 
otopsi yapılmasını istedi. Ancak bu talebi askerlerce kabul edilmedi ve Öztürk'ün cenazesi ambülansla 
Doğubayazıt'a doğru yola çıkartıldı. Cenazeyi Doğubayazıt'ta bekleyen Yılmaz Öztürk'ün ağabeyi Ferit Öztürk 
kardeĢinin öldürüldüğünü iddia ederek “Ġntihar ettiği iddia edilen akĢam kardeĢim ile saat 21.00 civarında 
telefonla görüĢtüm. Moralli çok iyiydi, ĢakalaĢtık. Tezkeresine iki ay vardı ve gün sayıyordu. KardeĢim intihar 
edecek biri değil” dedi. KardeĢinin herhangi bir psikolojik sorunu bulunmadığını ifade eden Ferit Öztürk, “Ġki 
kurĢunla öldüğü söyleniyor. Ġntihar eden kiĢi nasıl iki el ateĢ eder. Muhtemelen kardeĢimi harcadılar” dedi.  

Davalar 
23 Temmuz 2007 tarihinde Van'ın ErciĢ Ġlçesi'ne bağlı ġerefli (Panê) Köyü'nde silahla intihar ettiği öne sürülen 
Türkan AytıĢ'in babası, kızının eĢi Veli ĠĢler tarafından öldürüldüğünü öne sürerek, TBMM BaĢkanlığı, Adalet ve 
ĠçiĢleri bakanlıklarına toplam 25 dilekçe gönderdi ve olayın aydınlatılmasını istedi. Aile büyüklerinin isteği üzerine 
3 yıl önce kendisinden 14 yaĢ büyük Veli ĠĢler ile evlendirilerek ġerefli Köyü'ne yerleĢen AytıĢ'ın 23 Temmuz 
2007 tarihinde silahla intihar ettiği bildirilmiĢti. AytıĢ'ın ölümünden yaklaĢık 4 saat sonra olay yerine gelen 
jandarma tanık beyanlarına dayanarak AytıĢ'ın ölümünü kayıtlara 'intihar' olarak geçti. Türkan AytıĢ'ın öldüğü 
gün eĢi Veli ĠĢler 'evinde ruhsatsız kaleĢnikof marka silah bulundurmak'tan tutuklanarak, Van Cezaevi'ne 
konulmuĢtu. 

 XII. NAMUS CİNAYETLERİ 
Antalya'da 2 ġubat günü, Altındağ mahallesinde iki ay önce kendisinden ayrılan imam nikahlı eĢi ve iki 
çocuğunun bulunduğu bir kuaför dükkânını basan BeyiĢ Öztürk (32), "Namusumu iki paralık ettin" diyerek Tuğba 
R. (27) ile üvey kızı Hicret R.‟yi (13) baĢından vurarak öldürdü, adı öğrenilemeyen 3 yaĢındaki kızını da yanına 
alarak kaçtı.  
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Adana'da 1 Mart günü, "erkeklerle geziyor" diye ablası Yeter Kocakaya'yı iĢyerine gidip öldürmek isteyen 
Ertuğrul Kocakaya (18), kendisini engellemeye çalıĢan annesi Sultan Kocakaya'yı (39) bıçaklayarak öldürdü 
 
Ġzmir'in Bornova ilçesinde 3 Mart günü, gece kulüplerinde müzisyenlik yapan Eyüp Çırak (52),  fabrikada bulaĢık 
yıkadığını söyleyip geceleri evden ayrılan resmi nikahsız yaĢadığı eĢi Münire Yılmaz'ı (37) masaj salonunda 
çalıĢtığı öğrenince bıçaklayarak öldürdü. Sırtından bıçakladığı eĢini yerde yatarken karnından da bıçaklayan 

Eyüp Çırak, ifadesinde, "namusumuzla evimizi 
geçindirirken kendisi baĢka yollara kaydı. 
Uyarılarımı dinlemeyince tartıĢtık ve onu 
öldürdüm" dedi.  
 
Ġzmir'de 4 Mart günü, kitap pazarlama iĢi yapan 
Ethem G. isimli kiĢi, 17 yıllık eĢi Tülay G.'yi (34) 
tabancayla vurarak öldürdü. Avukatıyla cinayet 
Bürosuna gelerek ifade veren Ethem G. eĢini 
kendisini aldattığı iddiasıyla vurduğunu belirtti.  
 
Ġstanbul Beyoğlu'nda 11 Mart günü, barlarda 
türkücülük yapan Ferhat Korkmaz (37), 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencisi ve Yunan 
asıllı Türk vatandaĢı kız arkadaĢı Zıchnep 
Bakkal'ı (25) 16 yerinden bıçaklayarak 
öldürdü.KasımpaĢa Polis Merkezi'ne teslim 
olan Korkmaz ifadesinde, ''Bir süredir birlikte 
yaĢadığım Yunan asıllı kız arkadaĢımı, beni 
aldattığı için bıçaklayarak öldürdüm'' dedi.   
 
Siirt ili Eruh ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaĢayan 
ve bir süre önce evli bir kiĢiyle kaçtıktan sonra 
kendiliğinden evine dönen Leyla Gök (24) isimli 
kadın, 21 Nisan günü Siirt-Eruh yolu 
yakınlarındaki dağlık kesimde dövülerek ölü 
bulundu. Yapılan otopsi sonucu dövülerek 
Gök‟ün öldürüldüğü tespit edilirken ayrıca 7 
aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Gök‟ün 
kimsenin sahip çıkmadığı cenazesi belediye 
görevlileri tarafından defnedilirken ağabeyi 
Hayrettin Gök(29) ve kaçtığı sevgilisi ġükrü 
Batuhan polis tarafından gözaltına alındı. 
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan ġükrü 
Batuhan tutuklanırken, ağabey Hayrettin Gök 
serbest bırakıldı.   
 
Ġzmir'in Buca Ġlçesi'nde 1 Haziran günü, U.B. 
(çiftçi) isimli çiftçi misafirliğe gittiği akrabalarının 
evinde konuĢma güçlüğü çeken eĢi H.B.'yi (20),  
yaĢadıkları Kaynaklar Beldesi'nde 6 kiĢinin 
tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine 
baldırından 4 kez bıçakladı. H.B., Ġzmir Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane önünde yaĢadıklarını basın mensuplarına anlatan U.B., polis 
tarafından gözaltına alındı. U.B. ifadesinde, “önce kendi isteğiyle birlikte olduğuna inanmıĢtım. Ancak tecavüz 
edildiğini anladım. Çok piĢmanım. Bir anlık gaflete düĢüp bıçakladım. EĢime tecavüz edenler cezasız kalmasın” 
derken, savcının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.   
 

Mahalle Baskısı Cinayet ĠĢletiyor  

Dicle Üniversitesi'nin araĢtırmasından çıkan sonuca göre 
töre ve namus cinayetleri aile meclisi kararıyla iĢlenmiyor..  
TÜBĠTAK desteğiyle sürdürülen töre ve namus cinayeti 
iĢleyenlerin değer yargıları ve sosyo-ekonomik analizleri ile 
ilgili araĢtırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Doç. Dr. Mazhar 
Bağlı baĢkanlığında Dicle Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü'nden 8 kiĢilik ekibin yürüttüğü araĢtırmada 
cinayetlerin aile meclisi kararıyla değil, mahalle baskısı 
yüzünden iĢlendiği belirlendi. 1.5 yıldır süren çalıĢmada 36 
cezaevinde yatan töre ve namus cinayetinden tutuklu ve 
hükümlü 170 kiĢiyle görüĢülürken, bunlardan 169'u cinayeti 
aldatma ve yasak iliĢki sonucu iĢlemiĢ, biri cep telefonuna 
gelen müstehcen mesaj yüzünden ablasını öldürmüĢ.  
'SOMUT DELĠLLER ARIYOR'  
Son olarak ekibiyle birlikte Ege ve Marmara bölgesindeki 6 
cezaevinde yatan mahkûmlarla görüĢen Doç. Dr. Bağlı, 
cinayetlerin aile meclisi kararlarıyla değil, mahalle baskısı 
sonucu iĢlendiğinin ortaya çıktığını söyledi. Cinayeti 
iĢleyenlerin somut bir delil elde etmeden öldürmediklerini 
belirten Doç. Dr. Bağlı Ģunları anlattı: "KiĢi, kızı, eĢi, ablası, 
kız kardeĢi, annesi ve yengesi hakkında herhangi bir Ģey 
duyduğu zaman önce araĢtırıyor. Somut delil elde ettiği 
zaman, yani gözleri ile gördüğünde veya yaptığı bir 
araĢtırma sonucu Ģüpheleri doğru çıktığında cinayeti iĢliyor. 
GörüĢtüğümüz 170 kiĢi de bu Ģekilde somut deliller elde 
ettiği zaman öldürmeye karar veriyor. "  
'KESĠN ÖLDÜRECEK'  
Mahalle baskısının cinayetler üzerinde etkili olduğunu 
belirten Doç. Dr. Bağlı, "KiĢi yaĢadığı olay sonucu cinayeti 
iĢlemeye karar vermekte zorlansa da öldürmeyi kesin 
yapacağı bir gerçek. Ancak mahalle baskısı da kiĢinin 
üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluĢturunca aklına 
'herkes beni konuĢuyor, kimse eskisi gibi benimle 
konuĢmuyor, yanıma gelmiyor, bir an önce öldürüp 
namusumu temizlemem gerekir' düĢüncelerine kapılıyor, 
cinayeti iĢliyor" diye konuĢtu. 
EL SIKMADILAR, KIZINI ÖLDÜRDÜ  
Mahalle baskısının açıkça ortaya çıktığı araĢtırmada en 
çarpıcı örnek ise Siirt'te yaĢanmıĢ. Siirt'te bir baba, cuma 
namazında iki arkadaĢı yüz çevirip elini sıkmayınca, namaz 
sonrası eve giderek kızını öldürmüĢ. (Sabah-05.03.08) 
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MuĢ'un Bulanık ilçesi YokuĢbaĢı köyünde gönüllü koruculuk yapan Mehmet Emin Öner (35), 14 yıllık eĢi 
Güldane Öner'in kendisini kapı komĢusu olan kuzeni ġahin AĢar (20) ile aldattığını iddia ederek 10 Eylül günü 
KalaĢnikof marka otomatik silahı ile yanına Güldane Öner'i de alarak kuzeninin evine gitti. Evde bulunan herkesi 
bir odaya toplayan Öner, eĢini, kuzenini, kuzeninin ağabeyi Raif AĢar'ı (42) ve yakınları olan Gülten AĢar'ı (17) 
vurdu. 6 çocuk annesi Güldane Öner olay yerinde, ġahin ve Raif AĢar yolda öldü. Gülten AĢar ise hastaneye 
kaldırıldı. Zanlı, silahı sakladıktan sonra teslim oldu.   
 
Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesinde 15 Ekim günü, Özlem ġahin (19) isimli genç kadın eĢi Mehmet Aslan‟dan 
boĢandıktan iki saat sonra öldürüldü. Özlem ġahin‟in kocasının üzerine kuma getirmesi üzerine boĢanma davası 
açtığı ve 14 Ağustos 2008 tarihinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek babası, abisi ve eĢi hakkında Ģikayetçi 
olduğu öğrenildi. Ağrı Emniyet Müdürü Sabri DurmuĢlar, Özlem Aslan'ın nöbetçi memurların kendisine sığınma 
evine ya da koruma altına alınma talebini kabul etmediğini belirtti. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Karaca 
köyünde ikamet eden baba Ġbrahim ġahin, ağabey Mustafa ġahin ve öldürülen Özlem Arslan'ın eĢi Mehmet 
Arslan jandarma tarafından gözaltına alındı. Anne Fatma ġahin ise kızının üzerine kuma getirilmesini kabul 
etmediğini belirterek "Kızım bunu kabul etmedi. Daha sonra boĢanma davası açıldı. Salı Günü Diyadin 
Adliyesi'nde boĢanma davası görüldü ve resmen boĢandılar. Kızım daha sonra eĢi tarafından Doğubayazıt 
ilçesine getirilmek üzere alındı. Biz gelmesini bekliyorduk, jandarmadan ölüm haberi geldi" dedi.   
 
ġanlıurfa ili  Ceylanpınar ilçesinde 17 Kasım günü, 3 aylık hamile iki çocuk annesi Aysel Çadır (30) nikahsız 
yaĢadığı kocası Müslüm B. tarafından öldürüldü. Aysel Çadır‟ın annesi Hülya Çadır, kızının eĢinin ailesinin aldığı 
kararla 'töre gereği' infaz edildiğini iddia etti. Müslüm B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece tutuklandı. AK Parti ġanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz ise, cinayetin basında yer 
almasından sonar bir basın açıklaması yaparak, ġanlıurfa`nın sadece töre ve namus cinayetleri ile anılmaması 
gerektiğini, bunun çok kötü bir imaj oluĢturduğunu belirtti ve bu tür olayların tüm batı illerinde de yaĢandığını 
ama bunun kıskançlık, cinnet gibi adlandırıldığını, basında ve kamuoyunda hiç yer verilmediğini ileri sürdü. 
Milletvekili Özyavuz, Aysel Çadır`ın nikahsız yaĢadığı Müslüm B.`nin kıskançlığı yüzünden öldürülmesi olayının 
`Töre ve namus` cinayeti olarak lanse edilmesini eleĢtirdi ve olayın aslının kıskançlık olduğunu belirtti.  

Davalar 
Tecavüze uğrayan 16 yaĢındaki kızı Nuran'ı 32 kiĢilik "aile meclisi"nin kararııyla, boğazını telle sıkıp öldüren ve 
ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Hanifi Halitoğulları ile suç ortağı iki akrabasının cezaları 
"iyi hal" nedeniyle müebbet hapise indirildi. Ġstanbul Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2005'te baba ile 
Nuran'ın amcası Mehmet Ali ve kuzeni ġakir Karalal'ı ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapse çarptırdı. Sanıklar yeni 
TCK'ya uyarlanması talebiyle kararı temyiz etti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi dosyayı, "yeni yasaya" uyarlaması 
için yerel mahkemeye geri gönderdi. Mahkeme üç sanık hakkında verilen cezayı, "iyi hal" indirimi uygulayarak 
müebbet hapise çevirdi. Cinayet 2004'te iĢlendiği için infaz eski TCK'ya göre hesaplanacak. Eski TCK'da 
müebbet hapis cezasının karĢılığı 16 yıl. 4 yıldır cezaevinde olan baba, amca ve kuzen 12 yıl hapiste kalacak. 
Nuran'a tecavüzden yargılanan Mevlüt Sevinç de daha önce 20 ay hapse mahkûm edilmiĢti.   
 
Ġstanbul Fatih'te, evini terk eden kız kardeĢi Hülya TaĢ ve birlikte kaçtığı Ömer Karaboğa‟yı 2007 yılı Haziran 
ayında Eminönü Meryem Ana Kilisesi önünde öldüren Okan TaĢ ile 6 aile üyesi arasında açılan dava 4 Haziran 
günü sonuçlandı.   Olayı araĢtıran savcılık, cinayete ailenin azmettirdiği ihtimali üzerinde durmuĢ ve hazırlanan 
iddianamede TaĢ ve diğer altı kiĢi hakkında 'kasten kan gütme saikiyle adam öldürmek ve adam öldürmeye 
azmettirmek, suçlarından ikiĢer kez ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmiĢti. Ġstanbul 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, altı sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmeden 
mahkeme, sanık TaĢ'a, kız kardeĢi Hülya TaĢ'ı 'tasarlayarak öldürdüğü' gerekçesiyle ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 
hapis cezası verdi. Sanığın kız kardeĢinin Ömer Karaboğa'yla gönül rızasıyla kaçtığını öğrendiğini ve hiddetin 
etkisi altında suçu iĢlediğine hükmeden mahkeme cezayı önce 24 yıl hapse çevirdi. Mahkemedeki iyi hali ve 
takdiri indirim nedenleri göz önüne alınarak, cezası altıda bir oranında indirilen sanık Okan TaĢ'ın, sonuçta bu 
suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Heyet, Karaboğa'nın öldürülmesiyle ilgili de sanığa 
önce 'tasarlayarak öldürmekten' ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verdi. Sonra takdiri indirimler nedeniyle bu 
cezayı da 17 yıl 6 ay hapse düĢürdü. Sanık TaĢ'a ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 10 ay hapis ve 375 
YTL adli para cezası verdi.   
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XIII. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ 
 
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 7 Ocak günü, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir süre önce eĢini ve 
çocuklarını darp ettiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hasan DanıĢmaz, eĢi Hashatun DanıĢmaz 
(41) ile çocukları Hasan (7), CoĢkun (17), Emrullah (13), Havva (15), Melek (19) ve 3 yaĢındaki Nurten'i silahıyla 
öldürdü. Hasan DanıĢmaz'ın yaklaĢık bir ay önce eĢi ile üç çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle Ģikayet üzerine 
polis tarafından gözaltına alındığı, ancak çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldığı, babası tarafından darp 
edilen Emrullah'ın da yaĢadığı psikolojik çöküntü nedeniyle okulu bıraktığı öğrenildi. Hasan DanıĢmaz hakkında, 
en büyük oğlu CoĢkun DanıĢmaz'ı darp ettiği gerekçesiyle, Sürmene Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kamu davası 
açıldığı da ortaya çıktı.   
 
EskiĢehir'de 7 Ocak günü, Ġngilizce öğretmeni Canan Pak (38), kendisi gibi Ġngilizce öğretmeni olan ve 
boĢanmak istediği kocası Anıl 
Pak (38) tarafından cadde 
ortasında tabancayla vurularak 
ağır yaralandı.   
 
Adana'nın KarataĢ ilçesinde 5 
Ocak günü, 2 yıl önce iflas eden 
Yusuf Balıkçı (37), alkol aldıktan 
sonra kayınvalidesi Aysel Bayrak, 
kayınpederi Nevzat Bayrak ve 
eĢinin halası Gönül Özcan‟ı 
öldürdü, aralarında bir polis 
memurunun da bulunduğu 5 kiĢiyi 
yaraladıktan sonra intihar etti.   
 
Ġstanbul'da 18 Ocak günü, imam 
nikâhlı eĢi Tuğçe Akkurt'un (17) 
kendisinden habersiz evi terk 
etmesine sinirlenen ve iĢsiz olan 
Vedat A. (17), tekstil atölyesinde 
makineci olarak çalıĢan eĢini 
sabah saatlerinde Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ayaklarındaki 
boĢ arazide tartıĢma sonrası 
boynundaki atkı ile boğarak 
öldürdü. Tuğçe Akkurt 7 yaĢında 
iken annesinin de babası 
tarafından öldürüldüğü öğrenildi.   
 
19 Ocak günü Bitlis‟ten ĠHD MuĢ 
Ģubesine baĢvuruda bulunan 
Safiye Ġnan adlı kiĢi, eĢinden 
Ģiddet gördüğünü, ölümle tehdit 
edildiğini ve hayati tehlikesinin 
olduğunu belirterek hukuki yardım 
talep etti.   
 
16 ve 21 Ocak 2008 tarihlerinde 
ĠHD Diyarbakır Ģubesine 
baĢvuruda bulunan Aysel (Aslan) 
Göçli Ģu beyanlarda bulundu, eĢi 
Süleyman Göçli‟nin 20 yıl 

Aile içi Ģiddet Ģikâyet olmasa da cezalandırılacak  

Anayasa Mahkemesi, eĢlerden birinin 'darp' edilmesinden sonra Ģikâyet 
olmasa da 'dava açılabilmesini' öngören Türk Ceza Kanunu (TCK) 
maddesini iptal etmek için baĢvuran 34 mahkemenin baĢvurusunu tek 
dosyada birleĢtirip reddetti. Bu davalardan biri de eski Türkiye güzeli 
Zeynep TokuĢ Nuhoğlu ve eĢi jinekolog Alp Nuhoğlu'nun karĢılıklı darp 
suçuyla yargılandığı davaydı. Hüküm, yeni yasa ve Anayasa Mahkemesi 
kararına göre Ģiddet olması halinde Ģikâyete gerek olmadan dava 
açılabilmesi yönünden önem taĢıyor.  
Yeni TCK'nın 86. maddesi 'kasten yaralama' suçunu düzenliyor. Yasaya 
göre suç 'üstsoya, altsoya, eĢe veya kardeĢe karĢı uygulanırsa' Ģikâyet 
aranmadan dava açılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 34 mahkeme, 
iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baĢvurdu. Mahkemeler, yasa 
maddesinin, 'küçük yaralama suçlarında bile Ģikâyet Ģartı aranırken suç 
aile bireylerine karĢı iĢlendiğinde bu Ģartın aranmamasının eĢitliğe aykırı 
olacağı, aile içi Ģiddeti artıracağı, nikâhsız yaĢayan çiftler arasındaki 
yaralamaların Ģikâyete bağlı olması nedeniyle eĢit korumanın 
sağlanamadığı' gibi nedenlerle Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. 
ÇeĢitli tarihli baĢvuruları tek dosyada toplayan yüksek mahkeme, 3 Ocak 
tarihli kararında tüm iptal baĢvurularını reddetti. Oyçokluğuyla alınan 
karar Ģöyle:  
"Devletlerin aile içi Ģiddeti önlemek için cezai, hukuki ve idari önlemler 
aldıkları, bu bağlamda, bazı devletlerde aile içi Ģiddet suçlarının 
doğrudan takip edilmesi kabul edilirken, bazılarında da suçtan zarar 
görenlerin Ģikâyeti üzerine soruĢturma yapıldığı görülmektedir. Yasa 
koyucu aile içi Ģiddet suçlarının azaltılması ve aile içinde iĢlenen suçların 
da örtbas edilmemesi için, birbirlerine Ģefkatle davranmak konusunda en 
fazla yükümlülüğe sahip olan aile bireylerinin birbirlerini kasten 
yaralamaları halinde, sanıklar hakkında Ģikâyet aranmaksızın doğrudan 
takip ilkesinin getirilmesini öngörebilir. Devlet, bireyin maddi ve manevi 
varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve Ģiddetten korumakla 
yükümlüdür."  
'Kadını baskıdan kurtarıyor'  
Kadın hakları uzmanı avukat Habibe Yılmaz Kayar, Anayasa 
Mahkemesi'nin kararını Ģöyle yorumladı: "Dava açılması Ģikâyete bağlı 
olduğunda, kadına bırakıldığında, Ģiddet gören kiĢi zaten yasal haklarını 
kullanmada zorluk yaĢıyor. ġikâyetlerini devam ettirmek isteyen kadınlar 
eĢ ve aile baskısı altında kalıyor. TCK bu anlamda kadını baskıdan 
kurtarıyor. Anayasa Mahkemesi kararı doğrudur. TCK'da özel durumlar 
hariç, Ģiddette kadın ve erkek diye ayrım gözetilmez. Aile içi Ģiddette 
eğer mağdur bir erkekse aynı Ģekilde koruma görecektir." (Radikal-
10.04.2008) 
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boyunca devam eden evliliği boyunca sürekli olarak fiziksel ve duygusal Ģiddetine maruz kaldığını, yaklaĢık 2 
sene önce kızı Bilgehan Göçli‟ye cinsel tacizde bulunması üzerine eĢi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu 
ve boĢanma davası açtığını, eski eĢinin  
13 Ocak günü oğlu Batuhan‟ın iĢyeri bastığını ve babasını silahla elinden yaraladığını, buna rağmen 14 Ocak 
günü çıkarıldığı Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldığını, kendisinin ve üç çocuğunun can 
güvenliğinin olmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 çocuk babası Ahmet Aydın (43), 21 Ocak günü, ilköğretim okulu öğrencisi kızı 
Fatma'yı (13) eve bir saat geç geldi diye kızıp bağırdıktan sonra, gece yatağında uyurken boğarak öldürdü.   
 
23 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Birsen TaĢer, 9 yıldır evli olduğu eĢi Abdullah Vasif 
TaĢer‟in 7 ay önce bir kadınla imam nikahıyla evlendiğini, aynı evde kaldıklarını, eĢinin kendisine ve çocuklarına 
Ģiddet uyguladığını belirterek eĢinden ayrılmak için hukuki yardım talep etti. (ĠHD Diyarbakır) 
 
24 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.E., 14 yıllık eĢi A.E‟nin kendisini sürekli dövdüğünü 
ve hakaret ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
Ġstanbul‟da 27 Ocak günü, Salih A. isimli kiĢi kendisinden boĢanmak isteyen eĢi Serpil A.‟yı iki çocuğunun 
önünde 16 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.   
 
EskiĢehir'de iĢsiz olduğu öğrenilen maden mühendisi Bülent Turan (30), birlikte yaĢadığı üvey annesi Sıdıka 
KarakıĢ'ı (60) 30 Ocak günü satırla öldürdü.   
 
Aydın'da 2 ġubat günü, çeĢitli suçlardan sabıkalı Engin SarııĢık, 2007 yılında kendisini terk eden karısı Cemile 
SarııĢık‟ı (31) "GeçmiĢi unutalım. Yeni bir hayata baĢlayalım" diyerek barıĢmaya çağırdığı buluĢma yerinde 
baĢından vurarak öldürdü. Cemile SarııĢık buluĢma yerine dittiğinde arkadaĢı Mehmet Avcı ile birlikte kendisini 
öldürmek üzere bekleyen kocasını buldu. Engin SarııĢık, genç kadına bir el ateĢ etti. Kaçmaya baĢlayan kadını 
Mehmet Avcı yakalayıp kolundan tutarken, Engin SarııĢık da silahı baĢına dayayıp tekrar ateĢ ederek öldürdü.   
Van ili Bostaniçi Beldesi‟nde 5 ġubat günü, Beyaz Alkan (31) isimli 5 çocuk annesi kadın, boĢanma davası açtığı 
Ömer Alkan (35 tarafından ) silahla vurularak öldürüldü. Ömer Alkan`ın 2 ġubat günü bir yaĢındaki oğlu Ozan`ı 
tekmeleyerek öldürdüğü, Beyaz Alkan‟ın bu olaya iliĢkin dava açacağını söylemesi üzerine kocası tarafından 
öldürüldüğü ortaya çıktı. Ömer Alkan tarafından öldürülen oğlu Ozan`ın ölümü hakkında da herhangi bir iĢlem 
baĢlatılmadığı ve normal bir ölüm gibi kayıtlara geçtiği öğrenildi. Ayrıca, Ömer Alkan hakkında, çaycı olarak 
çalıĢtığı bir otelde Japon bir turiste tecavüz ettiği iddiasıyla Van Asliye Ceza Mahkemesi`nde bir dava açıldığı, 
öldürülen Beyaz Alkan`ın 17 yıllık evliliği süresince kocasından sürekli olarak Ģiddet gördüğü, aç bırakılan ve 
saatlerce ayakta bekletilerek cezalandırılan ve dayağa maruz bırakılan Alkan‟ın 2007 yılında ailesinin yanına 
döndüğü, ancak “aile büyükleri” tarafından "Bir daha seni dövmeyecek" diye ikna edilerek, tekrar eĢinin evine 
gönderildiği ortaya çıktı  
 
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 ġubat günü, evli ve 7 çocuk sahibi Mehmet Özel (42) isimli kiĢi, bir süre imam 
nikâhıyla birlikte yaĢadığı ancak daha sonra kendisini terk eden Beyhan Yavuz ile (37) barıĢmak vaadiyle 
kardeĢi Aydın Yavuz'un (34) evinde buluĢtu. Yeniden birlikte olmayı teklifi reddetmesi üzerine Mehmet Özel, 
üzerindeki tabancayla önce Beyhan Yavuz‟u ardından kaçmaya çalıĢan Aydın Yavuz ile onun 4 aylık hamile eĢi 
Asya Yavuz'u (27) öldürdü.    
 
Ġstanbul GaziosmanpaĢa'da 6 ġubat günü, Küçükköy 51. Sokakta ikamet eden Saniye Özkan (60) isimli kadın 
evinde öldürüldükten sonra baĢı kesilerek caddeye atıldı. Saniye Özkan‟ın Ģizofren ve madde bağımlısı oğlu 
Fatih Özkan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Yakınları Özkan‟ın son dönemlerde annesini sıklıkla öldürmekle 
tehdit ettiğini belirtti.   
 
Hatay‟ın Ġskenderun ilçesinde 14 ġubat günü, Dursun T. (48) isimli kiĢi bir süredir ayrı yaĢadığı eĢi Serpil T‟yi 
(35) Dumlupınar mahallesindeki evinde aralarında çıkan tartıĢma sonucu bıçakla yaraladı.   
 
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 haftalık gelin Pınar Keskin (19), kocası Ali Keskin (22) tarafından 22 ġubat 
günü boğazı kemerle sıkılıp bıçaklanarak öldürüldü. Keskin, "Düğün nedeniyle borcumuz oldukça fazla idi. 
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Benim de iĢim yoktu. EĢimden düğünde takılan altınları istedim. Bunu kabul etmedi. Aramızda tartıĢma çıktı bir 
anda sinirlendim ve bunlar oldu. PiĢmanım. Ben eĢimi çok seviyordum" dedi.  
 
Burdur Ġl Jandarma'da görevli astsubay Hüseyin GüneĢ Özmen, kendisine boĢanma davası açan Ġstanbul 
Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi'nde stajyer öğrenci eĢi AyĢe YılbaĢ Özmen'i 
(24), 22 ġubat günü, Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde silahla öldürdü.   
 
3 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Ekin, kızı Özgen Ekin‟in 2003 yılında ġaban 
Lala ile evlendiğini, 2 çocuğu sahibi ve nikahsız olarak yaĢayan kızının 23 ġubat günü baĢının arkasından 
vurularak yaĢamını yitirdiğini, kızının kuması Zeynep (Zozan) Lala tarafından öldürüldüğünün belirtildiğini, ancak 
kendilerinin kızının eĢinden Ģüphelendilerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Hatay'da 2 Mart günü, “borçları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiği” iddia edilen ayakkabı tamircisi Mehmet Ekti, 
av tüfeğiyle eĢi Hatice Ekti ve küçük oğlunu öldürdü, ilköğretim çağındaki iki kızını ağır yaraladı.   
 
Batman‟da 6 Mart günü, Hilal mahallesinde ikamet eden L.Ġ. (17) adlı kız çocuğu, bedel usulü ile evliliği reddettiği 
amcasının oğlu A.Ġ. (21) tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtildi. A.Ġ. (21) ile babası ve 2 yakını polis 
tarafından gözaltına alınırken, ismini vermek istemeyen bir yakını, yaklaĢık bir aydır L.Ġ.‟nin amcasının oğluyla 
evlendirilmek istendiğini ama sürekli buna karĢı çıktığını belirterek, “YaklaĢık 10 gün önce kızın telefonuna da e l 
konuldu. Hafta sonu akrabasının düğününe gitmesine bile izin verilmedi. Yani 15 gündür kızın evden çıkmasına 
müsaade etmiyorlardı. Bir nevi kızı gözlem altına almak ve ikna etmek istiyorlardı” dedi.   
 
10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan AyĢe…., imam nikahlı eĢinin kendisine sürekli Ģiddet 
uygulaması üzerine baba evine gittiğini, eĢinden ayrılmak istediğini ancak eĢinin kendisine hem bırakmayacağını 
hem de resmi nikah yapmayacağını söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
Antalya‟nın Alanya ilçesinde 10 Mart günü, komĢuları ile birlikte pikniğe giden Emine Ersoy (28), namaz kılmak 
istediği sırada müziğin sesini kısmasını isteyince, alkollü olan eĢi Hasan Ersoy (30) tarafından darp edildi. 
Mahmutlar Belde Jandarma Karakolu‟nda gözaltına alınan Hasan Ersoy daha sonra serbest bırakılırken, Emine 
Ersoy 24 saat boyunca doktor gözetiminde tutuldu.   
 
11 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Dilek Çerik (27), 11 yıllık evli ve 4 çocuğu olduğunu, 
eĢi Selahattin Çerik‟in sağlık sorunları olduğu için sürekli çalıĢamadığını ve kayınpederine ait bir evde 
kaldıklarını, çıkan bir yangında tüm eĢyalarının yandığını, maddi durumu iyi olan kayınpederinin bekar iken 
pantolon giydiği ve baĢı açık gezdiği için kendilerine yardım etmediğini ve döverek kendisini evden attığını 
belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
Yozgat'ın Yerköy ilçesi Aslan Hacılı köyünde 13 Mart günü, Ali B. (22) isimli kiĢi, kendisinden gizli sigara içen eĢi 
ġeyma B.‟yi (18) çıkan tartıĢma sonucu boğarak öldürdü.  
 
17 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan G.Ġ. isimli kadın, 1999 yılında evlendiği ve sağlık 
personeli olarak çalıĢan eĢi C.Ġ.den bu tarihten beri sürekli olarak Ģiddet gördüğünü, maruz kaldığı Ģiddetten 
dolayı burnunda ve beyninde hasar meydana geldiğini belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
21 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.Ö., babası R.Ö. sürekli olarak kendisine ve 
annesine fiziksel ve psikolojik Ģiddet uyguladığını, beĢ ablasından ikisini hiç okula göndermediğini, üç ablasının 
ise sadece ilkokulu bitirebildiklerini, Ģu an ilköğretim 8. sınıf öğrencisi olduğunu, öğrenime devam etmek 
istediğini ancak babasının engel olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
25 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hayat Bintepe, 23 yıllık evli olduğunu, uyuĢturucu 
bağımlısı eĢinin kendisine sürekli Ģiddet uyguladığını belirterek eĢinden boĢanmak için hukuki yardım talep etti.  
 
27 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.A., 11 yıl evli kaldığı eĢi M.G.‟den evliliğinin son 7 
yılında sürekli olarak fiziksel ve duygusal Ģiddet gördüğü için ayrıldığını, boĢanma sırasında eĢinin kendisini ve 
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ailesini sürekli tehdit ettiği için nafaka talep etmediğini, protokol karĢılığında anlaĢma sağladıklarını ancak kendi 
adına olan evin tapusunu onun üzerine geçirmesi için yine tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti  
 
Gaziantep'te Mart ayında, Ġsmet Tozluoğlu (44) isimli kiĢi, 2 yıldır nikahsız yaĢadığı Güllü T.‟nin (41) ilk eĢinden 
olan oğlu 3 yaĢındaki M.T.‟ye iĢkence yaptığı ve tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Özgürlük Mahallesi‟nde 
oturan Güllü T., oğlunun bacaklarında ve kalçasında sigara söndüren eĢini polise Ģikayet etti. Polis Ġsmail 
Tozluoğlu‟nu gözaltına alırken, iĢkence gören M.T. ve annesi Güllü T.‟yi Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi‟ne götürdü. Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 fiĢek, 50 santimetre boyunda ucu kanlı bir 
sopa bulundu.Yediği dayak nedeniyle yüzünde morluklar oluĢan M.T.‟nin bacaklarında ve kalçalarında sigara 
söndürüldüğü, ayrıca fiili livatada bulunulduğu belirlendi. Küçük çocuğun, uğradığı Ģiddet nedeniyle köprücük 
kemiğinin kırıldığı da anlaĢıldı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Ġsmet Tozluoğlu, çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuklandı.   
 
ġanlıurfa`da 1 Nisan günü, ġanlıurfa Hal Pazarı`nda hamallık yaparak eĢi ve 5 çocuğunun geçimini sağlayan ve 
4 ay önce iĢsiz kalan Yusuf Yürekli (36),  girdiği bunalım sonucu tedavi gördüğü sırada kriz geçirdi ve evde 
bulunduğu sırada ekmek bıçağıyla 5 çocuğunun önünde eĢi BinefĢ Yürekli`yi (33) boğazını keserek öldürdü. 
Yürekli, daha sonra aynı bıçakla intihar etti  
 
Muğla'nın Milas ilçesinde 11 Nisan günü, bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ Büro Amirliği 
ekipleri, Hacı Apti Mahallesi 2. Bağ Sokak'taki bir evde, vücudunda morluklar ve yaralar tespit edilen H.Ç. (6) 
isimli kız çocuğunu buldu. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine götürülen küçük kızın darp edildiği ve vücudunda 
sigara söndürüldüğü tespit edildi.  Hastane yetkilileri, H.Ç'nin tedavi altına alındığını ve küçük kıza psikolojik 
destek verileceğini bildirdi. Polis, çocuğun annesi Ü.Ç. (36) ile annesinin birlikte yaĢadığı A.G'yi (39) gözaltına 
alırken, Milas Cumhuriyet BaĢsavcısı, iĢkence yapıldığı iddia edilen H.Ç'yi uzman psikologlar eĢliğinde dinledi.   
 
14 Nisan günü ĠHD Elazığ Ģubesine baĢvuruda bulunan Yıldız Kaya, eĢinin kardeĢi Resul Kaya tarafından 
dövüldüğünü, aynı gün fenalaĢtığını ve dilinin tutulduğunu, eĢinin kendisini Ģeyhin yanına götürdüğünü, Ģeyhin 
de “benim yapabileceğim bir Ģey yok onu doktora götürün” dediğini ancak eĢinin “seni doktora götürürsek sana 
rapor verirler” dediğini, komĢusu astsubayın karısının durumunu görmesi üzerine kendisini doktora götürdüğünü, 
ancak doktora kendisini döven Resul Kaya‟nın eĢinin de geldiği için olayı anlatamadığını ve “düĢtüm” dediğini, 
durumu haber alan babasının gelip kendisini evine götürdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
ġanlıurfa ili Selçuklu mahallesinde ikamet eden ve berdel usulü ile evlendirilen Lütfiye D.(17) isimli genç kız, 22 
Nisan günü eĢi Mehmet A.(35) tarafından bıçak ile yaralandı.   
 
24 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.S., M.ġ.S. isimli kiĢi ile 14 yıldır evli olduğunu, 
eĢinin evliliği boyunca kendisine Ģiddet uyguladığını ve aldattığını, son olarak bir TV programında tanıĢtığı bir 
kadınla 2007 Ağustos ayından yaĢamaya baĢladığını, onlarla aynı evde yaĢamayı reddettiği için eĢi tarafından 
dövüldüğünü, ÇarĢı Karakolu‟na giderek Ģikayette bulunduğunu, sevk edildiği hastaneden darp edildiğine dair 
rapor aldığını, Kayapınar Belediyesi‟nde müteahhit elemanı olarak çalıĢan eĢinin yaptığı Ģikâyet sonrası iki eĢli 
olduğunun ortaya çıkması üzerine belediyedeki iĢinden çıkarıldığını, bunun üzerine eĢinin 22 Nisan günü tekrar 
eve gelerek kendisini tekrar dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
1 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.U., eĢinin 15 yıl önce cezaevine girdiğini ve 2 yıl 
önce tahliye olduğunu, Ģu anda kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini, büyük oğlunu 10 yerinden bıçakladığını, 
10 gündür aranmasına rağmen bulunamadığını ve yaĢamlarından endiĢe ettiklerini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
Van‟ın Muradiye ilçesinde 3 Mayıs günü, 18 aylık evli olan ve 6 aylık hamile A.E. eĢi Y.E. ile yaĢadığı tartıĢma 
sonucu eĢi tarafından sopayla dövülerek öldürüldü  
 
Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Köyün'de 3 Mayıs günü, babası A.M.Ö. (32) tarafından solunum yetmezliği 
Ģikayetiyle hastaneye getirilen B.Ö. (A.M.Ö.) isimli çocuğun vücudunda tecavüz ve iĢkence izleri gören doktorlar 
durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tecavüz ve iĢkence iddiasıyla çocuğun babası ve birlikte yaĢadığı Ç.K. 
adlı kadını gözaltına aldı. B.Ö'nün tecavüz ve Ģiddete maruz kaldığı iddiasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve 
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çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan A.M.Ö. ve Ç.K. Milas savcısının karara itirazı üzerine 4 Mayıs günü 
tekrar gözaltına alındı. A.M.Ö. ve Ç.K. çıkarıldıkları mahkemede “çocuğa eziyet etmek ve eziyete iĢtirak” 
suçundan tutuklandı. Ġki sanık, Muğla Cezaevi'ne gönderildi. A.M.Ö'nün Ç.K.'dan olan oğlu M.Ö. amcası Hakan 
Ö.'ye teslim edildi. Ç.K'nın ilk eĢinden olan kızı A.E. da Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Muğla Çocuk 
Yuvası'na gönderildi. Jandarma, ayrıca B.Ö.'ye kimin Ģiddet uyguladığı ve tecavüz ettiğinin belirlenmesi için de 
çalıĢma baĢlattı. Gözaltına alındıktan sonra çeliĢkili ifadeler veren A.M.Ö.'nün, B.Ö'nün gerçek babası olup 
olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı ve B.Ö.'nün ailesinin tespit edilmesi için DNA testi yapılacağı 
belirtildi.   
 
5 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.A., eĢinden sürekli Ģiddet gördüğünü belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
Mersin'de 2007 yılında ağabeyinin, daha sonra da babasının tecavüzüne uğradığını, evden kaçarak imam 
nikahıyla birlikte yaĢamaya baĢladığı kiĢinin kendisini fuhĢa zorladığını iddia eden A.Y. (19) isimli genç kız 5 
Mayıs günü polise Ģikayetçi oldu. Soğuksu Karakoluna gelen A.Y. (19), babası M.Y'nin tacizine maruz kaldığını 
ve tecavüzüne uğradığını, ardından da evden kaçtıktan sonra imam nikahı ile birlikte olduğu kiĢi tarafından para 
karĢılığı baĢka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti. A.Y'nin polise verdiği ifadesinde, yaklaĢık bir yıl 
önce ağabeyinin tecavüzüne uğradığını, olayla ilgili ağabeyinin tutuklanarak cezaevine konulduğunu, 3 ay önce 
dünyaya getirdiği bebeğinin ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Kurumuna teslim edildiğini söyledi. Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri, iddiaların ardından baba M.Y. ile B.K'yi gözaltına aldı.   
 
Diyarbakır‟da 9 Mayıs günü, Bağlar Beldesi 255. Sokak'ta ikamet eden Yılmaz Bikser (30) tartıĢtığı annesi Zeliha 
Bikser‟i (70) keserle öldürdü.  
 
Van‟ın Çaldıran Ġlçesi Çayırköy'de yaĢayan Z.K. (1996) isimli çocuk, babası Y.K‟nin cinsel tacizine maruz 
kaldığını belirtti   
 
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyünde ikamet eden N.Ö. (42) isimli baba, kızı Ç.Ö.'ye (16) tecavüz 
ettiği iddiasıyla 19 Mayıs günü tutuklandı.   
 
23 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.T., eĢi F.T. ile 25 yıldır evli olduğunu, eĢinin 
kendisini 7 çocuğu ile birlikte evden attığını ve baĢka bir kadını eve getirdiğini, bu kadının evden gitmesi üzerine 
dul ve 1 çocuklu baĢka bir kadını eve getirdiğini, resmi nikâhı olduğunu, evine dönmek ve eĢinin çocuklarına 
bakmasını istediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
28 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan G.E., 2 yıl önce S. G. ile imam nikah ile evlendiğini, 
eĢinin evliliğinin ilk yılından itibaren sürekli olarak Ģiddet uyguladığını, 1 kadar önce baĢka bir kadınla daha 
evlenip bu kadını da eve getirdiğini, beraber yaĢamaya baĢladıklarını, ikinci evliliği yaptıktan sonra eĢinin 
kendisine karĢı uyguladığı Ģiddetin arttığını, bir gece ellerini bantlayıp sabaha kadar saatlerce elektrik kablosu ile 
dövdüğünü, dayak izlerinin halen vücudunda göründüğünü, eĢinin 1-2 hafta önce kendisini alıp Ceylanpınar‟a 
götürüp burada öldüreceğini söylediğini, bunun üzerine amcasının evine sığındığını, eĢinin kardeĢleri aracılığı ile 
kendisini ve amcasını öldürmekle tehdit ettiğini, belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Kocaeli‟nin Darıca ilçesinde 9 Haziran günü, 5 aylık hamile eĢini N.Ç‟yi (24) kontrol amacıyla doktora götüren 
Ç.Ç. (24), bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince eve geldikten sonra eĢini dövdü. Yüzünde ve vücudunun 
çeĢitli yerlerinde morluklar oluĢan N.Ç. kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine 
gönderildi. Gözaltına alınan Ç.Ç. polise verdiği ifadenin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest 
bırakıldı.   
 
12 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Arzu Biçer Ģu beyanlarda bulundu: “1998 yılına 
Diyarbakır Melik Ahmet Lisesinde sekreterdim. Aynı Lisede bulunan ve polis olarak çalıĢan Ömer Dinç ile 1998 
yılında evlendim. Evliliğimin 3. ayında Ģiddet baĢladı ve olay iĢkenceye döndü. Ġki çocuğumuz var. Benim açtığım 
davalar bir komisere silah çekmekten ve buna benzer vakardan dolayı sicili bozulup 2000 yılında ihraç edildi. 
2001 yılında gasp ve esnafa tehditten dolayı 5,5 yıl cezaevinde yattı. Ekim 2006 yılında cezaevinden çıktıktan 
sonra bana ve aileme zarar vermekle tehdit ettiği için kendi zoruyla 2 ay evimde kaldı tekrar Ģiddet ve 
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iĢkencelerine maruz kaldım. 2007 yılının mart ayında beni 27 yerden bıçakladı 5 gün Dicle Üniversitesinde 
kaldım. Sahte kimli taĢıdığı için kolay kaçabiliyor. Bıçaklama olayından önce evi kundakladı eĢyalarımı yaktı. O 
suçtan da evi kundaklama çocuğa Ģiddet ve ayrıca beni ve çocuklarımı kaçırdı. Ankara‟ya götürdü bir hafta sonra 
tutuğu yerden kaçabildim. Kaçırma amacı para karĢılığı fuhuĢ‟a zorlamaktı. Bununla ilgili Kırıkkale ve Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılığında açılan davalarım var. ÇarĢı karakoluna çağrıldım. Bu nedenle sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
Ġstanbul Avcılar'da 14 Haziran günü, Firuzköy mahallesinde bulunan bir gecekonduda ikamet eden ve alkol 
aldığı iddia edilen Hamdi KardeĢ (43) isimli kiĢi, tartıĢtığı kardeĢi Mahmut KardeĢ ve annesi Hediye ġenek‟i darp 
ettikten sonra imam nikâhlı eĢi Fehriye Erdinç ile 6 çocuğunun kaldığı odaya ateĢe verdi. Anne Fehriye Erdinç ve 
6 çocuğu yangından kurutulurken 10 aylık olduğu belirtilen Kadirhan isimli bebek yaĢamını yitirdi. Baba Hamdi 
KardeĢ, polis tarafından gözaltına alındı.   
 
Bursa'nın Yıldırım ilçesi YeĢil Mahallesi‟nde ikamet eden Namazgah Ġhsan Dikmen Ġlköğretim Okulu 5'inci Sınıf 
öğrencisi O.A. (12), 16 Haziran günü babası D.A.'nın kendisini hortumla dövdüğü için evden kaçıp, geceyi 
komĢularında geçirdikten sonra Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ģikayette bulundu. O.A., “Babam kumar 
oynuyor. Kaybedince hırsını benden ve kardeĢlerim 11 yaĢındaki D. ile 4 yaĢındaki E.'den alıyor. Özellikle beni 
odaya kilitleyip hortum ile saatlerce dövüyor” dedi. Annesinin evi terk ettiğini söyleyen kız çocuğu, babasından 
yediği dayaktan sonra vücudunda kalan izleri de gösterdi. Polis Ģikayet üzerine Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı. 
Kendisine yöneltilen suçlamamaları kabul etmeyen Deniz Akkaya, “Kızım yalan söylüyor. Dün gece eve 
gelmediği için hayatından endiĢe ediyordum. Ben de polise gidip kızımın bulunması için yardım isteyecektim” 
dedi. Baba D.A., 18 Haziran günü savcının talimatıyla adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, çocukları ise 
yine kendisine teslim edildi. 
 
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Latif Çiçek, zihinsel engelli kızı Senihe‟nin 7 ay 
önce A.K. isimli akrabalarının tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını, mahkemece tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldığını, mahkemenin DNA testinin sonuçlarını beklediğini belirterek hukuki yardım talebinde 
bulundu. 
 
Muğla Barosu'na bağlı olarak Milas'ta avukatlık yapan Devrim Güzeller (36), kendisi gibi avukat olan eĢi YaĢar 
Güzeller (37) tarafından dövüldüğünü iddia etti. 23 Haziran günü meydana gelen olayda, boĢanma kararı 
almalarına rağmen aynı büroyu kullanan avukat çift, iĢyerinde tartıĢmaya baĢladı. Sinirlenen YaĢar Güzeller, 
eĢini tekme ve tokatla dövdükten sonra dayaktan bayılması üzerine iĢyeri merdivenlerine bıraktı. Devrim 
Güzeller, aynı iĢ merkezinde büroları bulunan arkadaĢları tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
Dayak nedeniyle vücudunda yara ve morluklar oluĢan genç kadın, eĢinin kendisini daha önce de dövdüğünü 
ancak yaptıkları iĢi düĢünerek yediği dayakları gizlediğini belirtti.   
 
Erzurum‟un Köprüköy ilçesine bağlı Alaca köyü Gökçeharman mezrasında ikamet eden 2 çocuk babası H.Ç. 
(33),  30 Haziran günü av tüfeğiyle kayınvalidesi Zeynep Çöl‟ü (56) öldürdü, eĢi  Melek Çöl'ü de yaraladı.   
 
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 Temmuz günü, akli dengesi yerinde olmayan Zeynep Yazar, "Ġstemiyorum" 
diyerek dövdüğü 1.5 yaĢındaki oğlu Hüseyin Can'ı çöpe attı.Çevredeki bir esnaf, çocuğu çöpten çıkardıktan 
sonra polise haber verdi. Polis, çocuk ile gözleri görmeyen ve yürüyemeyen baba Mustafa Yazar (Hüseyin Can'ı) 
ile eĢi Zeynep Yazar'ı Alanya Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürdü. Oğlunun kendisinden 
alınacağını öğrenen baba Mustafa Yazar, "Annesi 10 yıl önce trafik kazası geçirdi, aklı yerinde değil. Çocuğumu 
almayın, onsuz yaĢayamam" diyerek ağlarken, Yazar ailesinin dilencilik yaparak geçimini sağladığı, Zeynep 
Yazar çocuğun Mustafa Yazar'dan olmadığını ve istemediğini söyledi. Çantadan kimliğini çıkarması istenen 
kadın küfürler savurarak çantasını, kimliğini isteyen görevlilerin baĢına attı. Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü 
Çetin Geyik "Ailenin durumu ortada. Çocuğa bakamayacak durumdalar. Artık Hüseyin Can, devletin 
himayesinde" dedi.   
 
Batman Yavuzselim mahallesinde ikamet eden ve 5 yıldan beri psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Abdurrahman 
KardeĢ (60), 10 Ağustos günü evde kimsenin olmadığı bir sırada eĢi Cevher  KardeĢ‟i dövdüğü sırada kaçmaya 
çalıĢması üzerine bıçakla boğazını keserek öldürdü.   
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ġanlıurfa‟nın Siverek ilçesinde ikamet eden S.T. (18) adlı genç kız, imam nikahlı eĢi tarafından Ģiddet gördüğü 
belirterek 9 Temmuz günü polise Ģikayetçi oldu. 
 
16 Temmuz günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Zehra Ataman (1982), eĢi Ġsmail Ataman‟ın kendisi ve 
çocuklarına sürekli dövdüğünü, kaba dayak ve iĢkenceye maruz kaldığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
17 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F. B., 1991 yılında S.B. ile evlendiğini, bir yıl 
sonra Ģiddet görmeye baĢladığını, eĢinin alkolik olduğunu, eĢinin kendisine ve çocuklarına karĢı uyguladığı 

Ģiddetin dozunun giderek arttığını belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
ġanlıurfa‟nın Akçakale ilçesine bağlı 
Büyüknaneli köyünde 18 Temmuz günü, kız 
kaçırma nedeniyle Suriye sınırından kaçak 
yollarla giren 4 kiĢi, M.T (23) ile kız kardeĢi 
R.T (30)‟yi silahla öldürdü, anne ġ.T. (62), 
Ö.T (25) ve B.B‟yi (7) yaraladı.   
 
19 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine 
baĢvuruda bulunan Azize Bulut, 1992 
yılında N.B.ile evlendiğini, 2 çocuğum 
olduğunu, eĢinin kan davasından dolayı 
1995 yılında öldürüldüğünü, kayınpederinin 
kendisini kaynı N.B. ile evlendirdiğini, eĢinin 
ve ailesinin yıllardır kendisine kötü 
davrandığını, eĢinin kendisine Ģiddet 
uyguladığını belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
Diyarbakır'dan Sivas'ın Kangal ilçesine 
nohut toplamak için gelen aile fertleri 
arasında 24 Temmuz günü çıkan kavgada,  
Fesih K. adlı kiĢi av tüfeği ile eĢi ġirin K. ile 
kayınvalidesi Yüksel Gezginci‟yi vurarak 
öldürdü.   
 
ġanlıurfa‟nın  Akziyaret köyüne bağlı 
Küçüksaklım mezrasında ikamet eden 
Ġbrahim Halil B. (26), 26 Temmuz günü 7 ay 
önce evlendiği eĢi Emine B.‟yi eĢarpla 
boğarak öldürdü. 27 Temmuz 2008/Mynet) 
 
1 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine 
baĢvuruda bulunan F.G., 13 yıl önce R.G. 
ile resmi nikâhlı olarak evlendiğini, eĢinin 
kendisinden önce 7‟si erkek 3 kız olmak 
üzere 10 çocuğu bulunduğunu, bu 
çocukların kendisine kötü davrandığını ve 

dövdüğünü belirterek hukuki  yardım talep etti. 
 
Batman Yavuz Selim Mahallesi 3509 Sokak'ta oturan 7 çocuk annesi Cevher KardeĢ (60), ayrı yaĢadığı eĢi 
Abdurrahman KardeĢ (63) tarafından 9 Ağustos günü boğazı kesilerek öldürüldü.   
 

Türkiye kadına karĢı Ģiddette birinci çıktı  
Kadın ve Ģiddet üzerine çalıĢmalar yapan Okan Üniversitesi 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alemdar‟ın Dünya Ġzleme 
Enstitüsü‟nün raporuna dayanarak verdiği bilgilere göre 
Türkiye‟de kadınların yüzde 58′i Ģiddet görüyor. Türkiye‟yi 
yüzde 47 ile BangladeĢ, yüzde 45 ile Etiyopya, yüzde 40 ile 
Hindistan ve yüzde 34′le Mısır izliyor. ABD‟de yayımlanan 
Violence Against Women (Kadına KarĢı ġiddet) dergisinin son 
sayısında yer alan araĢtırma, Türkiye‟nin Ortadoğu ülkeleri 
arasında kadına en fazla Ģiddet uygulayan ülke olduğunu 
ortaya koyuyor. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; Türkiye‟deki 19 
yaĢ üstü evli kadınların yüzde 51′i aile içi Ģiddetin mağduru. Bu 
rakam Ġsrail‟deki Yahudi toplumunda yüzde 30, Mısır‟da yüzde 
34, Lübnan‟daki Filistinli mülteci kadınlar arasında ise yüzde 
22. 
ġĠDDETĠN SONUCU ĠNTĠHAR 
Cinsler arasındaki eĢitsizliği azaltmak için son yıllarda 
yasalarda bazı iyileĢtirmeler yapsa da Türkiye, Dünya 
GeliĢmiĢlik Endeksi 2007 sonuçlarına göre de kadın erkek 
eĢitliğinde 177 ülke arasında 111′inci sırada yer alıyor. 2006 
yılında yayımlanan cinsiyet güçlendirme endeksinde, yani 
kadınların ekonomik hayata katılmasını artırma, karar alma ve 
politika mekanizmalarına sokma konusunda da Türkiye 
oldukça baĢarısız. Bu konuda 75 ülke içinde 72′nci sırada yer 
alan Türkiye‟nin durumu sadece Mısır, Suudi Arabistan ve 
Yemen‟den iyi. Ġran‟da bile kadınların siyasi hayat içindeki yeri 
Türkiye‟nin önünde. Dünya Ġzleme Enstitüsü Türkiye‟deki aile 
içi Ģiddetin sonuçlarından biri olan kadın intiharlarına da dikkat 
çekiyor. Enstitü‟nün araĢtırmasına göre Türkiye‟deki intiharların 
yüzde 80′i kadınlar tarafından gerçekleĢtiriliyor. 
ġĠDDET ĠÇSELLEġMĠġ 
Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması‟nın ortaya koyduğu bir 
baĢka ilginç sonuç ise Türkiye‟de kadınların kültürel, eğitim, 
sosyalleĢme gibi nedenlerle ister zengin ister fakir olsun 
kocalarından dayak yemeyi içselleĢtirmiĢ olmaları. Yrd. Doç. 
Dr. Alemdar, Türkiye‟de son yıllarda kadınların maruz kaldığı 
Ģiddette sayısal bir artma olmasa da istatistiklerde oransal 
artıĢların tespit edildiğinin altını çiziyor.(Sabah-08.03.2008) 
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Kilis‟in ĠsmetpaĢa Mahallesi Mutlu Sokak 36 numaralı evde ikamet eden ÖkkeĢ Çelik (40), 13 Ağustos günü 
yataklarında uyuyan çocukları Meryem (14), Ahmet (12), ġaziye (12) ve 3 yaĢındaki bir çocuk ile eĢi Zübeyda 
Çelik'i (35) tabancayla öldürdü.  
 
14 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan N.M., 1 Ağustos günü kaynının oğlu F.M. 
tarafından görümcesinin evinde dövüldüğünü, amcasının kızı L M. tarafından Diyarbakır Devlet Hastanesi‟nde 
götürüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
19 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.K., 1986 yılında Z.K. ile evlendiğini, eĢinin son 
zamanlarda kendisine kötü davranmaya, küfür ve hakaretler ederek dövmeye ve evden dıĢarı atmaya 
baĢladığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
26 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.ġ.,  2 yıl önce ġ.G. ile resmi nikah olmaksızın 
evlendiğini, eĢinin 75-80 yaĢında olduğunu ve evlendikten yaklaĢık bir ay sonra kendisine Ģiddet uygulamaya 
baĢladığını, bir süre sonra evi terk ettiğini ve Ġstanbul‟a gittiğini, tekrar Diyarbakır‟a döndüğünü haber alan eĢinin 
çocuklarından M.T.G.‟nin babasını arayarak “kızın Diyarbakır‟a dönmüĢ, haberin olsun onu öldüreceğim” 
dediğini, can güvenliğinin olmadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
29 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Halim Gasır, eĢinin akrabaları ve eĢinin amca 
çocukları ile eĢinin kendisini sürekli dövdüğünü, iĢkence gördüğünü halen eĢi Ömer Gasır‟ın babasının adına 
kayıtlı olan taĢınmazda ikamet ettiklerini, eĢi Ömer Gasır‟ın kardeĢler ve amca çocukları tarafından evden 
çıkarılmaya çalıĢıldığı, ayrıca diĢlerinin de bu kiĢiler tarafından kırıldığını belirtti. 
 
Malatya‟da 30 Ağustos günü,  Z.K. (23) adlı kadın kocasının dayağına maruz kaldığını iddia etti.   
 
Iğdır‟ın AĢağı Alican köyünde 6 Eylül günü, korucu ağabeyinin KalaĢnikof marka silahını alan Deniz Tutka (35), 
evde bulunan babası Ġsa, annesi Suzan, ağabeyi Burhan, kardeĢi Çetin ile yengesi Zeynep Tutka`yı silahla 
vurduktan sonra kendini de vurarak intihar etti. Ġsa ve Burhan Tutka ölürken, anne Suzan ve kardeĢ Çetin, Iğdır 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.   
 
8 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Keziban Güçlü (1986), yaklaĢık iki yıldır kendisi ve annesinin 
üvey babası ve annesini Ģiddetine maruz kaldığını belirtti. Öz babasını 1986 yılında öldüğünü, annesiyle evlenen 
amcasının ikinci kez evlendiğini, üvey babası ve annesinin sürekli kendilerini dıĢladıklarını belirterk yardım talep 
etti.   
 
Gaziantep ili Yukarıbayır bölgesinde ikamet eden Sultan Y. (65) miras nedeniyle 9 Eylül günü oğlu tarafından 
Ģiddete maruz kaldı.   
 
10 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Azize Yıldız, eĢi Seyithan Yıldız ile yaklaĢık olarak 18 
yıldır evli olduğunu, 5 kız çocuğu olduğunu eĢinin sürekli alkol alarak kendisine ve çocuklarına karĢı Ģiddet 
uyguladığını, 20 gün önce çocukları ile evi terk ederek boĢanma davası açtığını belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
11 Eylül günü ġanlıurfa‟nın merkezine bağlı Karaköprü Beldesinde, KarĢıyaka Mahallesi Neval Apartmanı 5. 
katında ikamet eden Devrim AktaĢı, çocukları Kudret (3) ve Ġsmail‟i (2) boğazlarını keserek öldürdü.   
 
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 Ekim günü, Orta Mahalle ÇeĢme Meydanı'nda ikamet eden Ġ.G. (55) isimli 
kiĢi, ailevi nedenlerden dolayı tartıĢtığı karısı R.G.‟yi (56) bıçakla boğazını keserek ağır yaraladı.   
 
11 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan E.E., yeğeni G.E.‟nin eĢi ġ.T. ve görümcesi ve eĢi 
tarafından darp edildikten sonra evden atıldığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
13 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġdris Budak, kızı Nurcihan Mesken‟in bayramın birinci 
günü resmi nikahlı eĢi Mustafa Mesken tarafından Ģiddetli bir Ģekilde dövüldüğünü, kızının eĢi ve eĢinin ailesi 
tarafından Diyarbakır‟a getirildiği sırada ellerinden kaçıp jandarmaya sığındığını, Jandarma tarafından Silvan 
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yolu özerinde bulunan kadın sığınma evine götürüldüğünü, kızının Savcılık aracılığı ile kendisine teslim edilmesi 
için hukuki yardım talep etti. 
 
14 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan K.T., V.T. Ġle 8 yılık evli olduğunu, eĢinden sürekli 
Ģiddet gördüğünü, 2 Mart günü eĢinin kendisini dövmesi üzerine, 3 Mart günü Körhat Sağlık Ocağı‟ndan Ģiddete 
maruz kaldığına dair rapor aldığını, aynı tarihte polis karakoluna gittiğini, Savcının kendisini sığınma evine 
gönderdiğini,eĢinin ailesinin sığınma evinde kaldığını öğrendiğini ve orada sürekli rahatsız etmeye baĢladığını, 
tekrar evine döndüğünü, ancak Ģiddete maruz kalmaya devam ettiğini, eĢinin boĢanmak istendiğini söyleyince 
“seni kezapla yaktıktan sonra boĢanırım” tehdidinde bulunduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
14 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.Y., 2003 yılında F.Y. ile evlendiğini, eĢinin 2007 
yılında kardeĢinin eĢi ile kaçtığını, kardeĢinin açtığı boĢanma davasının halen sürdüğünü, eĢinin Ekim ayında 
kendisini telefonla arayarak görüĢmediği için kendisini tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Gaziantep ilinde, 2007 yılında dini nikahlı kocası tarafından kezzapla yakılan Emine A.  adlı kadın, 24 Ekim günü 
tedavi için geldiği Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde abisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Emine A., 
abisisin annesini dövmek istediğini, mani olmaya çalıĢınca kendisini dövdüğünü belirtti. Anne AyĢe A. Da oğlu 
tarafından sürekli tehdit edildiklerini belirtti.   
 
Erzurum‟un Tekman ilçesinde 27 Ekim günü, M.A. adlı kadın eĢi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü  
 
Diyarbakır Sur ilçesi Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi yakınlarında 7 Kasım günü, Süleyman Babatlı adlı kiĢi 7 çocuk 
annesi eĢi Fatma Babatlı'yı (35) silahla öldürdükten sonra intihar teĢebbüsünde bulundu. 8 Kasım günü bir basın 
açıklaması gerçekleĢtiren Diyarbakır Kent Kadın Meclisi, Fatma Babatlı'nın savcılıktan koruma talep ettiğine 
dikkat çekerek, Fatma Babatlı'nın devlet tarafından korunduğunu zannetiği için evine döndüğünü belirtti. Kadın 
Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve 
Uygulama Merkezi (DĠKASUM) Koordinatörü Özlem Özen, 'Fatma Babatlı 35 yaĢındaydı ve 7 çocuk annesiydi. 
Bir gün DĠKASUM'un kapısını çaldı. Vücudu ve yüreği yaralıydı. EĢinden Ģiddet görüyordu ve bir çıkıĢ yolu 
arıyordu. Psikolojik ve ekonomik destek aldı' dedi. Özen, Ģiddet gören Fatma Babatlı'nın dava açacak parası 
olmadığını belirterek, 'Gerçi çalıĢıyordu, iĢi evde 7 çocuğa bakmaktı. Ama 7 çocuğa bakmak 'bir iĢ' bile değildi. 
Hukuki destek istedi, avukat bulundu. Vekalet çıkarıldı, karakola götürüldü, Ģiddet gördüğüne dair rapor alındı, 
dilekçe yazıldı, savcılığa verildi. Savcılık 'koruma' talep etti. Aile mahkemesi 'kutsal aileyi' korumak için karar 
çıkarttı' dedi. Fatma Babatlı'nın 7 çocukla birlikte bir süre ailesinin yanına sığındığını ve devlet tarafından 
korunduğunu zannettiği için evine döndüğüne dikkat çeken Özen, “Korkuyordu, iĢkence gördüğü evde bu kez 
pencerelerine parmaklıklar taktırdı. Gece yarısı kapıya dayanan eĢini polise bildirdi. EĢi bir gece gözaltında kaldı 
ve serbest bırakıldı” dedi  
 
17 Kasım günü Elazığ‟da, bir lokantada garson olarak çalıĢan Fikret Güneli (27), iĢyerine gelen eĢi Zöhre 
Güneli‟yi (23) aralarındaki tartıĢma sonrası bıçakla boğazını kesip ardından bıçağı karnına saplayarak öldürdü  
 
22 Kasım günü Gaziantep'te, emekli gece bekçisi Mehmet Ali C. (55), kendisini evden kovduğunu iddia ettiği eĢi 
EmiĢ C. (45) ve oğlu Ercan C.'yi (21) beylik tabancasıyla vurdu. Vücuduna 12 mermi isabet eden EmiĢ C. olay 
yerinde hayatını kaybederken, 5 kurĢun isabet eden Ercan C. ağır yaralandı.   
 
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 kasım günü, Kadriye KayaĢ (47) isimli kadın, 15 yaĢındayken ikinci eĢi olarak 
evlendirildiği A. KayaĢ tarafından vurularak öldürüldü. Kadriye KayaĢ'ın ilk çocuğu Ali KayaĢ, “rahmetli anamı 
babam 1976 yılında kaçırmıĢ. O'na karĢılık iki halam dayımlarla evlendirilmiĢ. Anam 9 çocuk annesi, 10 torun 
sahibidir. Babam, annemin berdeli olan kız kardeĢleri yüzünden anneme ve bizlere karĢı yıllardır tavır almıĢtı. 
GeçmiĢi töreye dayalı olarak intikam amaçlı babam daha öncede annemi bıçakla kovalamıĢtı” dedi.   
 
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan AyĢe Zaman, eĢinden sürekli olarak Ģiddet 
gördüğünü, kendisini sudan bahanelerle sürekli dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.K.,  2002 yılında C.S isimli kiĢi ile imam nikahı ile 
evlendiğini, 7 yaĢında bir oğlu ve 4 yaĢında bir kızının olduğunu, evlendiği ilk günden itibaren kayınları, eĢi ve 
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görümcelerinin kendisine Ģiddet uygulamaya baĢladığını, bu uygulamalara dayanamayarak ailesine gerid 
döndüğünü ancak çocuklarını alamadığını ve eĢinin yeniden evlendiğini belirterek çocuklarını almak hukuki 
yardım talep etti.   
 
Diyarbakır'da 18 Aralık günü, pazarcılık yapan Özcan Seyithan (26), 15 gün önce imam nikahıyla evlendiği 
Sever Ölmez'i (26) kendisiyle cinsel iliĢkiye girmek istememesi üzerine boğarak öldürdü. Cinayetin ardından 
Özcan Seyithan, evde bulunan kardeĢleri Servet ve Vahdet Seyithan'a durumu anlatıp, olaya hırsızlık görüntüsü 
vermelerini istedi.   
 
Iğdır Belediyesi'nde iĢçi olarak çalıĢan Ali Sakinci (32), yaĢanan tartıĢma sonrası evi terk eden 11 yıllık eĢi Nevin 
Sakinci (32) ile barıĢmak için 26 Aralık günü kayınvalidesinin evine gitti. Burada tekrar baĢlıyan tartıĢmanın 
büyümesi üzerine  Ali Sakinci eĢi ile kayınvalidesi Ülkü Çırağ'ı (49) ruhsatsız tabacasıyla öldürdü, baldızı Soner 
Çırağ'ı (21) ağır yaraladı. Ali Sakinci daha sonra aynı silahla intihar etti.   
 
Ağrı ili  Doğubayazıt ilçesinde Aralık ayının sonunda, soyadı öğrenilemeyen Hanım adlı bir kadın eĢi tarafından 
feci bir Ģekilde dövüldükten sonra dört yolda araçtan atılarak öldürülmek istendi. Ön isminin Murat olduğu 
öğrenilen koca daha sonra aracı eĢinin üzerine sürdü. Çevredekilerin müdahalesi sonucu kurtulan Hanım, 
babasının evine sığındı. Çocuğuna da ayakları ile basan koca, olayın kaza olduğunu ileri sürdü. 
 
29 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan I.M., 12 yıl önce evlenen oğlu S.M.‟nin iki yıl önce 
esrar ve alkol kullanmaya baĢladığını, kendisine, eĢine ve çocuklarına karĢı Ģiddet uyguladığını, sürekli olarak 
“sizi öldüreceğim, sizi keseceğim” Ģeklinde tehdit ettiğini, torunlarının ve gelininin psikolojisinin bozulduğunu, 
torunu S.M‟ı oğlu ile yalnız bırakmaya korktuklarını, oğlumun torununa cinsel açıdan zarar verebileceğini 
düĢündüklerini, oğlunun torunu S.M‟a sürekli “okula gidiyorsun da ne halt iĢliyorsun, öğretmenlerin ve müdürlerin 
senden faydalanacağına, ben senden faydalansam daha iyi olur”Ģeklinde cinsel taciz boyutuna varacak 
davranıĢlarda bulunduğunu, ayrıca, oğlunun torununu öperken bir babanın öpmesinden öteye gidecek 
davranıĢlarda bulunduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
 

Davalar 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boĢanma davası açtığı eĢine iliĢkin yakın çevresine “EĢim kız değil. Benimle 
evlenmeden baĢkasıyla iliĢkiye girmiĢ" diyen kocanın tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.      EĢine karĢı 
açtığı boĢanma davasında, eĢinin evlenmeden önce baĢkasıyla iliĢkiye girdiği iddiasında bulunan kocanın açtığı 
boĢanma davası reddedildi. EĢi de, kendisini, „kız değilsin‟ diye suçlayarak boĢanma davası açan kocası 
aleyhine manevi tazminat talebiyle dava açtı. Adana 2. Aile Mahkemesi kadının manevi tazminat talebin in 
reddine karar verdi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 
kararı bozdu. Yargıtay‟ın gerekçeli kararında Ģu görüĢlere yer verildi: “Davalı, elinde hiçbir kanıt ve emare 
olmadığı halde davacının kız olmadığını, kendisiyle evlenmeden evvel baĢkasıyla iliĢkiye girdiğini iddia etmiĢtir. 
Tanıklar, davacının kız olmadığını davalıdan duyduklarını ifade etmiĢ. Bu iddia, davalı tarafından ortaya 
atıldıktan sonra köyde davacı kadının kız olmadığı ve baĢkasıyla iliĢkisi olduğu yönünde dedikodu çıktığı 
anlaĢılmıĢtır. BoĢanma davası, davalı kadının davacıyla evlenmeden önce kız olmadığı yolundaki iddianın 
kanıtlanamaması nedeniyle reddedilmiĢ ve bu red kararı temyiz edilmediği için kesinleĢmiĢtir. BoĢanma 
davasında dinlenen bir kısım tanık beyanlarına göre, kadının ısrarla doktora muayene olmak istediğini 
belirtmesine rağmen, davalı kocanın doktor muayenesi yaptırmadığı anlaĢılmaktadır. Kocanın, davacının kız 
olmadığını iddia etmesi, savunma amacını aĢar ve kadının Ģahsiyet haklarını zedeler. Bu durumda davalının 
manevi tazminatla sorumlu tutulması gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiĢtir.   
 
Ġzmir Torbalı'da 2007 yılında ayrıldığı eĢini bıçakla yaraladığı için Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 
Ahmet Kozlu (48), 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını AB uyum yasaları kapsamında 
"kamu iĢyerinde 8 ay süreyle çalıĢma"ya çevirdi. Kozlu'nun, Torbalı Endüstri Meslek Lisesi'nde fotokopi görevlisi 
olarak cezasını tamamlamasına karar verildi. Kozlu her sabah okula gelerek günde 4 saat fotokopi makinesi 
baĢında görev yapmaya baĢladı.   
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Yargıtay 7. Ceza Dairesi, eĢine Ģiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay süreyle koruma altına alınan kadına kocasının 
Ģiddet uygulamaya devam etmesini mahkumiyet gerekçesi saydı. Kağızman Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 
kararı bozan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eĢine Ģiddet uyguladığı için 2 ay evden uzaklaĢtırma cezasına çarptırılan 
kocanın, bu süre içerisinde de eĢine Ģiddet uyguladığının doktor raporu ve tanık ifadeleriyle sabit olduğunu ve bu 
nedenle hapis cezasına çarptırılması gerektiğine karar verdi.   
 
Ġzmir'de 5 ay önce, sık sık evden kaçan 15 yaĢındaki AyĢe Sel'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla kasten adam 
öldürmek suçundan yargılanan 42 yaĢındaki inĢaat iĢçisi baba Yusuf Sel, tahrik indirimi nedeniyle 20 yıl hapis 
cezası aldı. Ġzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü karar duruĢmasında sanık Yusuf Sel, kızını 
öldürmek istemediğini öne sürerek, "Yine evden kaçacağı için ona engel olmak istedim. Ama öldürmek için 
sıkmadım" dedi. Mahkeme, Sel‟i tahrik indirimi nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.   
 
2005 yılında Konya'da kendisini eve almadığı ve "komĢularıyla samimi olduğu" gerekçesiyle kendisinden eĢi 
Nurten Yüksel'i (59) iki yerinden bıçaklayarak öldüren YüzbaĢı Tamer Yüksel (40) hakkında açılan 14 ġubat 
günü sonuçlandı. Savcı mütalaasında, Yüksel çiftinin olaydan 7 yıl önce tanıĢıp, 2 yıl önce evlendiklerini, ancak 
aralarında sürekli geçimsizlik olduğunu, tartıĢmalar nedeniyle Nurten Yüksel'in kocasını zaman zaman eve 
almadığını belirtti. Savcı, olaydan bir gün önce eve döndüğünü belirttiği Tamer Yüksel'in evin ıĢığının yanık 
olduğu halde karısının komĢularıyla dıĢarıda olması nedeniyle karısını uyardığını, çıkan tartıĢmada mutfaktan 
aldığı bıçakla eĢini yaralayıp ölümüne neden olduğunu ifade etti. EĢinin psikolojik tedavi gördüğünü ve kendi 
kendini bıçakladığını söyleyen sanık yüzbaĢı ise, eĢine hiçbir Ģekilde zarar vermediğini savundu.  Avukatı ise 
Nurten Yüksel'i, kocasının hastaneye götürdüğünü, ancak talihsiz kadının burada 3 saalik müdahaleye rağmen 
baĢka hastaneye sevk edilmediğini öne sürdü. Mahkeme, Tamer Yüksel'i eĢini kasten öldürmekten ağırlaĢmıĢ 
müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak eĢi tarafından eve alınmaması hafif tahrik kabul edilerek ceza 30 yıla 
indirildi. Yüksel'e ömür boyu memuriyetten men cezası da verildi.   
 
Adana'da 30 Ekim 2006'da 7 aylık hamile eĢi Nalan Kalenderoğlu'nu 7 yerinden bıçaklayan Mesut Kalenderoğlu 
(26), "EĢini öldürmeye tam teĢebbüs"ten ağırlaĢtırılmıĢ müebbete çarptırıldı. Ceza, eylem, teĢebbüs 
aĢamasından kaldığından 18 yıla indirildi.   
 
Kendisine boĢanma davası açan Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi'nde 
stajyer öğrenci eĢi AyĢe YılbaĢ Özmen'i (24), 22 ġubat günü, Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
silahla öldüren Burdur Ġl Jandarma'da görevli astsubay Hüseyin GüneĢ Özmen‟in yargılanmasına 13 Mayıs günü 
Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlandı. Astsubay, duruĢmada, boĢanmayı konuĢmak için Ġstanbul‟a 
gittiğini belirterek, “Hocasıyla iliĢkisi olduğunu duymuĢtum.  „Özel hayatım seni ilgilendirmez‟ dedi. Çocuğumu 
göstermeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim. Silahı bir ara kafama doğrulttum, sonrasını hatırlamıyorum” 
dedi. AyĢe‟nin babası Mahmut YılbaĢ ise kızlarının evliliğine „kendi kararı‟ diyerek çok karıĢmak istemediklerini, 
kızlarıyla sadece 2006 yılının Anneler Günü‟nde bir kez Ġstanbul‟daki evlerinde görüĢtüklerini ve o gün kızının 
“Bir hata yaptım, çok piĢmanım. Sizin can güvenliğiniz için susuyorum” dediğini, kızının eĢi tarafından baĢından 
beri taciz, dayak ve ölüm tehdidine maruz kaldığını, evden kaçarken de telefonda “Ya beni ya çocuğumu 
öldürecek” dediğini belirtti. DuruĢma daha sonra ileri tarihe ertelendi.   
 
Diyarbakır"da 23 ġubat günü, Bağlar semtinde ikamet eden iki çocuk annesi Özge Egin (28), kuması tarafından 
kafasına sıkılan tek kurĢunla öldürüldü. Özge Egin"in eĢi ġaban Lale ile ismi açıklanmayan kuması polis 
tarafından gözaltına alındı.   

 
Eski AKP Konya Milletvekili Halil Ürün hakkında, 2006 yılında milletvekiliyken eĢi Esma Ürün tarafından aldatma 
ve dayak suçlamasıyla savcılığa Ģikâyet sonrası açılan dava sonuçlandı. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ndeki 
davada, tarafların son beyanlarını dinleyen Yargıç Hayrullah Özdemir, Halil Ürün‟ün, „kasten yaralama‟ suçundan 
altı ay hapis cezasına çarptırıldığını, ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun 5728 sayılı Yasa ile 
değiĢik 231. maddesine göre, hükmün açıklanmasının ertelendiğini açıkladı. Ceza Muhakemesi Kanunu‟na göre, 
yargılama sonucunda bir sanığa verilen ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası ya da adli para cezası ise 
mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakabiliyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün 
sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade ediyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla sanık 
beĢ yıl denetim süresine tabi tutuluyor. Ġddianamede, Ürün hakkında TCK‟nın 86/2 -3. maddesinde düzenlenen 
„kasten yaralama‟ suçundan altı aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Esma Ürün, Ģikâyet 
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dilekçesinde Ģöyle demiĢti: “EĢimin uzun süredir bir bayanla iliĢkisinin olduğunu biliyordum. Yuvam yıkılmasın 
diye sineye çektim. EĢimin cep telefonuna gelen mesajlardan iliĢkisi olduğu bayanı tespit ettiğimde, kendisi ile 
konuĢmak istedim. Tehdit etti ve „Git, boĢanma dilekçesi ver‟ dedi. TartıĢma büyüyünce yanında bulunan evrak 
çantasını kafama attı. Ardından hem hakaret etti hem de yumrukladı. Sağ kaĢıma sürekli yumruk vurdu. „Git, 
nereye Ģikâyet edersen et, bana dokunamazlar‟ diye tehdit etti.” Esma Ürün, basına yansıyınca Ģikâyetini geri 
almıĢ ancak savcılık dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlayarak Meclis‟e göndermiĢti. Böylece 
Ürün, „aile içi Ģiddet ve aldatma‟ sonucu dokunulmazlığının kaldırılması istenen ilk milletvekili olmuĢtu.  2007 
seçiminde yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Ürün, Meclis‟e giremeyince dokunulmazlık zırhı gitmiĢ ve 
hâkim önüne çıkmıĢtı.   
 
Tekirdağ‟da Bulgaristan uyruklu eĢi Ayfer Ramieva Yuseınova‟yı (32) diskoda eğlenirken görünce “kıskançlık 
krizi”ne girerek sokakta öldüren Ġbrahim Bilkaya‟nın yargılandığı dava Mayıs ayında sonuçlandı. Çorlu Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasına katılan Ġbrahim Bilkaya son savunmasında, eĢini çok sevdiğini ve 
kıskandığını belirti. Bilkaya, “Çok güzel bir eĢim vardı. Ancak son zamanlarda tartıĢmaya baĢlamıĢtık. Bu 
tartıĢmaların ardından olay akĢamı eĢimi diskoda bir erkekle eğlenirken gördüm. Bunun üzerine sinirlerime 
hâkim olamadım ve disko çıkıĢında eĢimi öldürdüm” dedi. Mahkeme heyeti, Ġbrahim Bilkay‟a „kasten ve planlı 
olarak adam öldürmek‟ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.   
 
22 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Türkan Gezginci, eski eĢi Ahmet Kaptan‟ın 2005 
yılında dövdüğünü, burnunu, ellerini ve bacaklarını bıçakla kestiğini, baĢka bir tarihte de çocukları Ahmet 
Hasan‟ı döverek öldürdüğü için tutuklanarak cezaevine konulduğunu, Ahmet Kaptan hakkında kendisini yaptığı 
bıçaklı saldırıya iliĢkin olarak açıla davanın halen devam ettiğini belirterek 20 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak 
duruĢmaya iliĢkin hukuki yardım talep etti.   
 

XIV. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

XIV.1. Kadın İntiharları 
ġanlıurfa ili Suruç ilçesinde ikamet eden N.U. (18), 5 Ocak günü girdiği bulanım sonucu ilaç içerek intihar 
teĢebbüsünde bulundu.   
 
ġanlıurfa ili ViranĢehir Ġlçesi'nin Altın BaĢak Köyü'nde ikamet eden Z.A. (23) isimli kadın 9 Ocak günü intihar etti.  
 
MuĢ ili Bulanık ilçesinde ikamet eden Hediye Çelik (20), eĢi Ġmdat Çelik‟in çalıĢtığı bir inĢaat binasında düĢüp 
ölmesi üzerine 9 Ocak günü silah ile intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden Kudret K. (25), ailesinin zoruyla istemediği biri ile evlendirilmek 
istenince intihara teĢebbüs etti.   
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden ve eĢinden oĢanan Zeynep K. (27) adlı kadın, 20 Ocak günü ilaç 
içerek intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Diyarbakır ili Ergani Menderes mahallesinde ikamet eden F.T. (45) adlı kadın, 20 Ocak günü çenesinin altına 
dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.  
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden, B.Y., 26 Ocak günü niĢanlısıyla yaĢadığı tartıĢma sonrası ilaç içerek 
intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Gaziantep ili ġehitkamil Ġlçesi Mevlana Mahallesinde oturan Rabia A. (37) isimli kadın, 30 Ocak günü intihar etti.   
 
Bitlis ili Tatvan ilçesi Fuar Mahallesinde ikamet eden A.T. (21) adlı hamile kadın, 1 ġubat günü bilinmeyen bir 
nedenden dolayı eĢine ait ruhsatsız tabancayla intihar etti.   
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ġanlıurfa ili Birecik ilçesinde ikamet eden 7 çocuk annesi Z.Ö. (29), 4 ġubat günü girdiği bunalım sonucu evinde 
kendini asarak intihar etti. (Diyarbakır Söz-05.02.08) 
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde ikamet eden niĢanlı Ö.Ġ. adlı genç kız, 15 ġubat günü niĢanlısıyla yaĢadığı tartıĢma 
sonucu ilaç içerek intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Elazığ ilinde 23 ġubat günü, Z.S. (55) isimli kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı Nailbey Mah. Vali Fahri Bey 
cad. üzerindeki bir apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.  
 
Diyarbakır ili Seyrantepe Semtinde bulunan toplu konutlarda çocuk bakıcılığı yapan Y.A. (22) adlı kadın, 27 
ġubat günü kendini asarak intihar etti.  
 
Diyarbakır Bağlar Semtinde ikamet eden ve aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Gülnaz Genç (19), 5 Mart 
günü çıktığı apartmanın 6. katından atlayarak intihar etti.   
 
Diyarbakır‟da 13 Mart günü, Fatma Kaçmaz (33) adlı kadın Silvan yolu üzerinde bulunan Sadi 2 Köprüsü'nden 
Dicle Nehri'ne atlayarak intihar giriĢiminde bulundu.   
 
Ağrı ili Diyadin Ġlçesine bağlı KardeĢli (Xidik) Köyü‟nde oturan Tuğba Demir adlı kadın, 14 Mart günü evde 
kimsenin olmadığı bir sırada evde bulunan av tüfeğiyle intihar teĢebbüssünde bulundu.   
 
Batman'ın Kozluk ilçesi Tosunpınar köyünde ikamet eden Saliha Ö. (18), 23 Mart günü evde kimsenin olmadığı 
bir sırada babasına ait kaleĢnikof marka otomatik silahla intihar etti. Sara hastası olduğu öğrenilen genç kızın 
uzun zamandan beri tedavi gördüğü belirtildi.   
 
Bitlis ili Mutki ilçesine bağlı Ekizler köyünde ikamet eden Raziye K. (18),25 Mart günü babasına ait kalaĢnikof 
silahla karnına ateĢ ederek intihar etti.   
 
Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Sevindik köyünde ikamet eden O.K. (19)  kadın, sevdiği gençle evlenmesine ailesi 
tarafından izin verilmemesi üzerine 3 Nisan günü kaleĢnikof marka silahla intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
6 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine telefonla baĢvuruda bulunan Ömer IĢık, yeğeni Sevda IĢık‟ın (21), ikamet 
ettiği Van ili Özalp ilçesine bağlı bir köyde 6 Nisan günü evin tavanına astığı iple intihar ettiğini bildirdi.  
 
Elazığ ili Alacakaya Ġlçesine bağlı Gülçubuk köyünde 24 Nisan günü, C.K (19) isimli genç kadın, evde kimsenin 
olmadığı sırada babasına ait av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar etti.  
 
Van ili Özalp ilçesinde bağlı Hazine köyünde ikamet eden B.E. (58) adlı kadın, 25 Nisan günü bilinmeyen bir 
nedenden dolayı tavana astığı yazmasıyla intihar etti.   
 
Diyarbakır ili Çınar Ġlçesine bağlı Karaçevre (Cobîn) Köyü'nde 28 Nisan günü, berdel usulü ile yaĢlı bir adamla 
evlendirmek istenen Nejla Piçak (18) adlı kadın av tüfeğiyle baĢına ateĢ ederek intihar etti.   
 
KahramanmaraĢ‟ta 6 Mayıs günü, eĢiyle tartıĢan Fatma B.  adlı kadın ġehit Abdullah ÇavuĢ Mahallesi Tekerek 
yolu Gülcan apartmanındaki evinin 7. katından atlayıp intihar etti.   
 
Mardin‟in Derik ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi GüneĢ Önal, 10 Mayıs günü bilinmeyen bir nedenden 
dolayı eĢine ait tabancayla intihar etti.   
 
Batman'ın Sason ilçesi Çayırlı köyünde ikamet eden Ayfer Bilmez (18), 26 Mayıs günü bilinmeyen bir nedenden 
dolayı girdiği bunalım sonucu babasına ait KaleĢnikof marka silahla kafasına ateĢ ederek intihar etti.   
 
ViranĢehir ilçense bağlı Karınca köyü Üçdam Mezrası ikamet eden bir aylık evli Esmer Dörtler (25), 26 Mayıs 
günü av tüfeğiyle intihar etti.   
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Gaziantep Küsget A Bölgesi 3. Ada'da bulunan bir iĢ yerinde çalıĢan Ġ.H.D. (18), 30 Mayıs günü iĢyerinde 
kendini asarak intihar etti.   
 
ġanlıurfa‟nın Siverek ilçesinde ikamet eden 16 aylık evli ve 5 aylık hamile H.ġ. (22), 30 Mayıs günü ziyarete 
gittiği baba evinde fare zehiri içerek intihar etti.   
 
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde ikamet eden Bircan Algan (20) isimli genç kız, 5 Haziran günü 
babası Ġsmet Algan'a ait KaleĢnikof marka silahla intihar giriĢiminde bulundu. Karnına 4 kurĢun isabet eden 
Bircan Algan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.   
 
ġanlıurfa ilinde ikamet eden bir çocuk annesi Zeliha T. (27), 11 Haziran günü evinin odasında boğazına eĢarp 
sararak intihar etti.  
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesi Haliliye mahallesinde ikamet eden Y.A. (23) adlı kadın, 11 Haziran günü evde kimsenin 
bulunmadığı esnada fare zehiri içerek intihar etti.   
 
Ağrı ili Diyadin ilçesinde 20 Haziran günü, Eylem Yıldırım (18) adlı zihinsel engelli genç kız Murat Nehri 
kenarında bulunan kayalıklardan atlayarak intihar etti.   
 
Malatya'da 23 Haziran günü, 9 aylık bir bebeği olan ve 7 aylık da hamile olduğu bildirilen Sebahat G. (28) 
evlerindeki av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti . 
 
Van‟ın Esenler Mahallesi Küme Evler 14. Sokak'ta ikamet eden L.Ç. (21) isimli genç kız, evin bahçesinde 
babasına ait el bombasının pimini baĢının hizasında çekerek intihar etti. (01 Temmuz 2008/Mynet) 
 
Mardin‟in Kızıltepe ilçesi Hoca köyünde 12 Temmuz günü, ismi öğrenilmeyen genç bir kadın av tüfeği ile intihar 
etti.   
 
Van‟ın ErciĢ ilçesi  Ġnönü Mahallesi'nde yaĢayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen F.A. (30) isimli kadın, 15 
Temmuz günü kimsenin olmadığı bir sırada evin yanında bulunan tandıra astığı ipi boynuna geçirerek intihar etti.   
 
Siirt‟in Kurtalan ilçesinde 17 Temmuz günü, Gülten Günbey (25) adlı kadın evde kimsenin olmadığı bir saatte 
iple kendini tavana asarak intihar etmek istedi. Ailesi tarafından asılı olduğu yerden alınıp Batman Devlet 
Hastanesi'ne götürülen Günbey, yolda kalp krizi geçirerek yaĢamını yitirdi. (18 Temmuz 2008/Mynet) 
 
Diyarbakır‟ın Ergani ilçesi Dallıdağ köyünde yaĢayan Keziban Alaca adındaki kadın, 22 Temmuz günü kendini 
iple asarak intihar etti.   
 
Batman‟da ikamet eden ağabeyinin yanında kalan Bengül Ergin (21), 5 Ağustos günü Hasankeyf Kalesinde 
bulunan 130 metre yükseklikteki paratoner kulesinden atlayarak Ġntihar etti. 
 
ġanlıurfa‟nın Akçakale ilçesi Düzce köyünde ikamet eden 2 çocuk annesi Zeynep Gündoğan (30), 7 Ağustos 
günü kendisini demir telle tavana asarak intihar etti.   
 
Gaziantep‟in Türktepe Mahallesi'nde ikamet eden Besire A. (58), 8 Ağustos günü ekmek bıçağını kafasına 
saplayarak intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
ġırnak‟ın Cizre ilçesinde Düzova Köyü'nde oturan 2 çocuk annesi Zeliha Bilgiç (27), 10 Ağustos günü evin 
tavanına astığı iple intihar etti.   
 
Elazığ‟ın Ağın ilçesi Saraycık köyünde vekil öğretmen olarak görev yapan Nuray Özer, GümüĢsuyu köyündeki 
amcasının evinde av tüfeğiyle intihar etti.   
 
Van‟ın Selimbey Mahallesi'nde bulunan Kız Yetirme Yurdu'nda kalan E.D. (25) isimli kadın, 20 Ağustos günü 4. 
kattan atlayarak intihar giriĢimde bulundu.   
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Kars‟ın Digor ilçesi Karadağ köyünde ikamet eden B.O. isimli kadın, 21 Ağustos günü evinde fazla sayıda ilaç 
içerek intihar giriĢiminde bulundu.  
 
Batman‟ın Kısmet mahallesinde ikamet eden L.D. (19) adlı kadın, 31 Ağustos günü tavana astığı iple int ihar etti.    
 
Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde 2 Eylül günü, G.B. (23) adlı kadın evinde kendisini iple asarak intihar etti.   
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde 4 Eylül günü, 3 çocuk annesi N.U. (39) Ġpek Yolu'nun geçtiği E-90 karayolunda 
harekat halindeki bir aracın önüne atlayarak intihar etti.  
 
Van‟ın ġabaniye Mahallesi'nde 11 Eylül günü, H.B adlı genç kadın evlerinin yanında bulunan tandır evinde 
eĢarbıyla kendini tavana asarak intihar etti.   
 
Bitlis‟in Hizan ilçesi Sarpkaya köyünde ikamet eden G.Ö. (23) isimli genç kadın, 20 Eylül günü evde bulunan 
silahla intihar etti.   
 
Van‟ın Vali Mithatbey mahallesinde ikamet eden H.P. adlı genç kadın, 22 Eylül günü iftar sonrası mutfakta 
bulunduğu esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı iki bileğini keserek intihar giriĢiminde bulundu.   
 
Diyarbakır‟ın Ergani ilçesine bağlı Adnan Mahallesinde ikamet eden K.G. (27) adlı kadın, 25 Eylül günü intihar 
teĢebbüsünde bulundu.   
 
Mardin‟in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuk annesi B.H. (49), 13 Ekim günü evde 
kimsenin olmadığı bir sırada kendini iple asarak intihar etti.   
 
Diyarbakır‟ın Dicle ilçesi 27 Mayıs Mahallesi'nde oturan AyĢe Atalay (60), 25 Ekim günü evinde iple intihar etti.   
 
Bursa Hürriyet Mahallesi Balkan Sokak'ta ikamet eden 6 aylık hamile Sadife Sert (24), 30 Ekim günü evinin 
Bodrum katında 2 eĢarbı birbirine bağlayarak kendini astı.   
 
Diyarbakır Kayapınar semtinde ikamet eden Cizrelioğlu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaĢındaki genç kız, 10 
Kasım günü bulunduğu evin 5.  katından atlayarak intihar teĢebbüsünde bulundu.    
 
Adana'da ikamet eden ve psikolojik sorunlar yaĢadığı belirtilen Gül DemirbaĢ (34), 14 Kasım günü intihar etti.   
 
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'ne bağlı Güldiken (Peçar) Köyü'nde ikamet eden Hidayet Güneri (23) adlı kadın 13 
Kasım günü evinde asılı bir Ģekilde ölü bulundu. Güneri'nin evde kimsenin olmadığı saatte kendisini asarak 
intihar ettiği belirtildi.   
 
Batman'ın Sason Ġlçesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Suna Soysal'ın (36) 22 Kasım günü korucu olan eĢinin 
silahı ile intihar ettiği iddia edildi.   
 
Diyarbakır'ın YeniĢehir Ġlçesi Dicle Mahallesi`nde oturan 8 çocuk annesi Habibe Yücel adlı kadın, 13 Aralık günü 
evinin evinin çatısından atlayarak intihar etti. 
 
Ankara‟da 14 Aralık günü, Subayevleri Sahil Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gören Türkan G.,  18 Aralik 
günü kızları Ece G. (14) ile Duru G.'yi (2) ilaç içirerek zehirledi. Duru G. hayatını kaybederken Türkan G., 
ölmediğini gördüğü kızı Ece G.'yi tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla baĢına ateĢ açarak intihar etti.   
 
KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesinde 25 Aralık günü, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hatice 
Doğan (39), 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.   
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XIV.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
Muğla Fethiye'de 19 Ocak günü polis tarafından gerçekleĢtirilen bir operasyonda 6 kadını fuhuĢa zorladıkları öne 
sürülen ve aralarında Gürcistanlı bir kadının da bulunduğu beĢ kiĢi gözaltına alındı.  Kadınların zorla tutulduğu 
Foça Mahallesi'ndeki binaya zemin kattaki Günana Emlak Ofisi'nden giren polisler, ofisin arka tarafından üst 
katlara gizli bir merdivenden çıktı. Evin her odasının pencerelerinin demir parmaklıklı olduğunu belirleyen polisler 
fuhuĢa zorlanan kadınları önce bulamadı. Evi karıĢ karıĢ arayan polisler altı kadını banyodaki çamaĢır 
makinesinin arkasına gizlenmiĢ bir delikten geçilen gizli bölmede buldu. Kadın tacirlerinin, fuhuĢa zorladıkları 
kadınların kaçmasını önlemek için bahçede saldırgan köpekler beslediği de belirlendi.  
 
Ġstanbul Taksim'de 31 Aralık günü bir barda tanıĢtığı Amerikalı turist Amanda K.‟yi evine davet edip, 14 
yaĢındaki kardeĢi Z.Ç. ile iliĢkiye zorlayan ve daha sonra döverek tecavüz ettiği öne sürülen M.E.Ç. polis 
tarafından gözaltına alındı.   
 
31 Aralık günü Ġstanbul Ġstiklal Caddesi'nde yılbaĢı kutlamalarına katılan Avustralya uyruklu M.K.A. adlı kadın, 
yaklaĢık 30-40 kiĢilik bir grubun tacizine uğradı. M.K.A., tacizcilerden kurtulabilmek için bir eczaneye sığınmak 
zorunda kaldı. Bu arada aynı gece Taksim Meydanı'nda gerçekleĢen bir baĢka taciz olayına iliĢkin polis, olaya 
karıĢtıkları ileri sürülen 4 kiĢiyi gözaltına aldı. E.U. (42), Y.K. (22), B.G. (30) ve B.A.T. (24) isimli bu kiĢiler 
hakkında Kabahatler Kanunu gereği 57'Ģer YTL para cezası uygulandı. Bu kiĢiler, daha sonra serbest bırakıldı. 
Ġstanbul Barosu BaĢkanlığı'ndan olaya iliĢkin yapılan açıklamada, turistlere yönelik cinsel amaçlı hareketlerin 
kamuoyunda tepkiye yol açtığı anımsatılarak, eylemin doğru biçimde tavsif edilmemesinden kaynaklandığı dile 
getirildi. Açıklamada, yazılı ve görsel basından izlenen eylemin, TCK'nın tanımı itibariyle "taciz" suçunu değil, 
"cinsel saldırı" suçunu oluĢturduğu belirtilerek "Cinsel taciz suçunda, vücut bütünlüğüne dokunulmadan, cinsel 
nitelikli davranıĢlarla rahatsızlık tanımlanmaktadır" denilen açıklamada, meydana gelen eylemin ise, vücut 
dokunulmazlığının açıkça ihlal cinsel saldırı suçu olduğu kaydedildi. Açıklamada, birden fazla kiĢi tarafından 
iĢlenmesinden dolayı suçun nitelikli hallerinden sayılması gerektiğine ve suçun takibinde Ģikayet koĢulunun 
aranmasına gerek bulunmadığına dikkat çekildi. Cinsel saldırı suçunun soruĢturulmasında Ģikayet Ģartı gerektiği 
aktarılan açıklamada, "Suçun nitelikli olması halinde, ayrıca Ģikayete gerek bulunmamalıdır. Aksi görüĢ, ceza 
adaleti ile bağdaĢmaz" denildi.   
 
Malatya‟da, kaldığı huzurevinde 8 Ocak günü ölü bulunan Seher Us‟un (84), ölmeden 2 gün önce görevliler 
tarafından dövülüp baĢını ranzaya çarptığı iddia edildi. YaĢlı kadının oğlu Muhittin Us, "Annem dayak sonucu 
yaĢamını yitirdi" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 6 Ocak günü baĢka bir huzurevi sakini ile 
tartıĢan Us‟un kavgasına görevlilerin müdahale ettiği, müdahale sırasında bir bakıcının yaĢlı kadını ittiği ve Us'un 
kafasının ranzaya çarptığı iddia edildi. Malatya Beydağı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Us saat 
22.00 sıralarında huzurevine götürüldü. Bir odaya alınan Seher Us, 7 Ocak günü bir görevliyle tartıĢmasının 
ardından mide bulantısı Ģikâyetiyle Beydağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seher Us buradan, hayati tehlike 
kaydıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi ve beyin tomografisi çekildi. Hastaneye gelen jandarma 
ekiplerine de yaĢlı kadın, huzurevi personelinin kendisini tartakladığını, yere düĢüp kafasını ranzaya çarptığını 
belirtti. Us, 8 Ocak günü yatağında ölü bulundu. Olay jandarma bülteninde "Ģüpheli ölüm" olarak yer alırken, 
Cumhuriyet Savcılığı'nın, 6-8 Ocak arasında huzurevinde görevli personelin ifadesine baĢvurduğu, 3 görevli için 
de soruĢturma açtığı ortaya çıktı. Bu arada Malatya Valiliği de, yerel ve ulusal gazete temsilcilerine e-posta ile 
"Adli Tıp raporu çıkana kadar haber yapmayın" dedi.   
 
Sakarya'nın KazımpaĢa beldesinde 11 Ocak günü, Salih Gençayanoğlu (26) isimli kiĢi Van‟da yaĢayan resmi 
nikahlı eĢinin üzerine kuma olarak gitmeyi kabul etmeyen sevgilisi Nazife Çolap‟ı (24) boğazını keserek öldürdü.   
 
29 Ocak günü Ġstanbul‟da, THY ĠĢ GeliĢtirme BaĢkanlığı`nda çalıĢan Zafer Çakmak, THY Genel Müdürlük 
binasındaki kooperatife girdikten sonra havaya ateĢ ederek çalıĢanları dıĢarı çıkardı ve kooperatifte görev yapan 
eski kız arkadaĢı Muazzez Koçak‟ı 2,5 saat süreyle rehin aldı. 2,5 saat süren çabanın ardından ikna edilen 
Çakmak, Koçak‟a zarar vermeden silahıyla teslim olurken, Koçak, Bakırköy Devlet Hastanesi`ne sevk edildi. 
Çakmak'ın ifadesinde "sevdiğimi ispatlamak için rehin aldım" dediği belirtildi.   
 
Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalıĢan Mustafa Canavarlı (38), bir ay önce Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle 
kendisinden boĢanan eski eĢi Figen Canavarlı‟yı (33), 30 Ocak günü baĢından vurup öldürdü. Yaya olarak kaçan 
Canavarlı, annesinin evinin terasında aynı silahla intihara teĢebbüs etti.   
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7 ġubat günü Trabzon‟un Of ilçesinde Tekoba köyünde, Fatma Bayraktar (58) isimli kadın boğularak öldürüldü. 
Fatma Bayraktar‟ı (58) cesedi eĢi Ömer Bayraktar tarafından bulunurken, jandarma ekipleri yaptıkları elleri 
arkadan bağlı olan Bayraktar‟ın hırsızlık için eve giren kiĢi ya da kiĢiler tarafından öldürülmüĢ olabileceğini 
belirtti.  
 
Sakarya'da Meslek Yüksek Okulu'nda Ģoför olarak görev yapan E. D., Halkla ĠliĢkiler Bölümü öğrencisi S.T.'ye 
(20) tecavüze kalkıĢtığı iddiasıyla 8 ġubat günü tutuklandı.  
 
Ġstanbul Sarıyer'de, kendisini internet ortamında 
aldattığından Ģüphelendiği, kendisinden 10 yaĢ 
büyük sevgilisini tekmeleyen avukat hakkında, 6 
yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı. 9 
Ocak günü Aslı Dizdar (38) adlı kadın, 
Rumelifeneri jandarma karakoluna, erkek 
arkadaĢı Ümit Gazioğlu (28) tarafından darp 
edildiği gerekçesiyle Ģikâyette bulundu. ġikâyet 
dilekçesinde, erkek arkadaĢı ile arkadaĢlık 
sitelerinden gelen e-postalar nedeniyle telefonda 
tartıĢtıklarını belirten genç kadın, dönüĢte ise 
sevgilisinin karnına, bacağına ve yüzüne tekme 
attığını öne sürdü. Ġstanbul Barosu'na kayıtlı 
avukat Ümit Gazioğlu ise ifadesinde, "Tokat 
attığımı hatırlıyorum, gerisini ise hatırlamıyorum" 
diyerek sevgilisi ile uzlaĢmak istediğini belirtti. 
Gazioğlu hakkında "basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilecek Ģekilde yaralama" ve "mala zarar 
vermek" suçlarından toplam 1 yıl 4 aydan 6 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.   
 
KahramanmaraĢ'ın Pazarcık Ġlçesi'nde 14 ġubat 
günü, Ġclal Nahırcı isimli kadın devriye görevi 
yapan polis ekipleri tarafından boğazı kesilerek 
öldürülmüĢ olarak bulundu.   
 
14 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine 
baĢvuruda bulunan Aysel Aslan, 20 yıl evli 
kaldığı eski eĢi Süleyman Göçli‟nin 14 ġubat 
günü çalıĢtığı iĢyerine gelerek kendisini ölümle 
tehdit ettiğini ve küfürler savurduğunu, aynı 
iĢyerinde çalıĢan ve olaya müdahale eden 
Ramazan isimli iĢ arkadaĢını da elinden bıçakla 
yaraladığını ve kaçtığını, kendisinin iĢ 
arkadaĢının eski eĢinden Ģikayetçi olduklarını 
belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
Mersin‟in Tarsus Ġlçesi‟nde 11 ve 16 ġubat 
günleri arasında 4 kız öğrenci ile 2‟si hemĢire 3 kadının bacaklarına Ģırıngayla kezzap sıktığı iddia edilen D.K. 
(28) isimli kiĢi polis tarafından yapılan operasyon sonucu üzerindeki bir Ģırınga ile gözaltına alındı.  
 
EskiĢehir‟de 16 ġubat günü, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi‟nde ikamet eden Seniha Özsakçı (43), yanlarında 
geçici olarak kalan kiracısı Gülbey Nadi Gölpek ve hamile eĢi Sevgi Kızıldağ tarafından 52 yerinden 
bıçaklanarak öldürüldü. Gülbey Nadi Gölpek ayrıca, Özsakçı‟nın kızı A.Ö.‟ya (16) tecavüz ettikten sonra zorla 
fare zehiri yedirip ve hap içirterek öldürmek istedi. A.Ö. ifadesinde tecavüz sırasında Sevgi Kızıldağ‟ın saçından 
tuttuğunu ve tecavüz anını cep telefonu kamerasıyla çektiğini belirtti. Gülbey Nadi Gölpek‟in 2 Aralık 1999 

Tıp Öğrencileri ġiddeti Onayladı 
Türkiye'nin önde gelen tıp fakültelerinden birinde 
gerçekleĢtirilen "kadına Ģiddet" konulu anket, tıp 
öğrencilerinin konuya bakıĢları açısından son derece 
çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.  
Üniversitenin adı ve bulunduğu bölgeyi iliĢkin detaylar, 
etik kurulu kararı gereğince açıklanamayan ankete göre, 
tıp fakültelerindeki gençlerin ciddi bir oranı, Ģiddeti 
onaylıyor... 
- Ankete katılan kızlı erkekli 173 öğrencinin yüzde 38.7'si 
"Kadına yönelik Ģiddeti onayladığını" belirtti. Tıp 
öğrencilerinin yüzde 28.5'i kadının kendi hatasından 
dolayı dayak yediğini kabul ederken yüzde 5.3'lük kesim 
ise dayağın kadına "yararlı" olduğuna inandığını ifade etti. 
- Gençlerin yüzde 90.6'sı dayak yiyen kadına yardım 
edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bunların dörtte üçü 
"kadını döven kiĢi ceza almasın" diyor.  
'SEBEP ATAERKĠL AĠLE YAPISI'  
Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Aynur Uysal ile Kudüs Ġbrani Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammad M. Haj-Ya'nın anket 
yöntemiyle yapılan araĢtırma "Journal of Family Violence" 
dergisinin Ģubat sayısında yayınlandı. Sonuçları SABAH'a 
yorumlayan Yrd. Doç. Uysal, "Sonuçların böyle çıkması 
öğrencilerin ataerkil düĢünceye sahip olmasından, 
çocukluk ve ergenlik döneminde aile içi Ģiddete maruz 
kalmalarından kaynaklanıyor" dedi.  
AraĢtırmada gençlere yöneltiler sorulara alınan çarpıcı 
yanıtlardan bazıları Ģöyle: 
-Cinsel açıdan güven vermeyen kadınlar dayak yemeyi 
hak eder. 
- Kadın arkadaĢları önünde kocasını aĢağılarsa koca 
dövebilir. 
-Çoğu kadın kocası tarafından içten içe dayak yemeyi 
arzular. 
(Sabah-06.03.2008) 
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tarihinde Emek Mahallesi‟nde 3.5 aylık eĢi Çiğdem Gölpek‟i bakire olmadığı gerekçesiyle uyurken boğarak 
öldürdüğü ve bu suçtan hüküm giydiği, 3 Ağustos 2006 tarihinde cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.   
 
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 13 Eylül 2007 tarihinde kaybolan Emine Akkaya‟nın (22) kendisini hamile bırakan 
halasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. AraĢtırmalarını sürdüren polis, genç kızın halasının oğlu olan 
Sadık Batmaz'la (30) duygusal bir iliĢki yaĢadığını öğrendi. Bunun üzerine polis takibe aldığı Batmaz'ın Ģüpheli 
hareketlerini de tespit edince, 3 gün önce savcılıktan izin alarak Tekke Mahallesi'ndeki evde arama yaptı. Evin 
bodrumunda bir kadına ait saç telleri ve bazı kalıntılarla bir insanın sığabileceği büyüklükte çukur ile ahĢap sapı 
kanlı testere bulundu.  Suçunu itiraf eden Batmaz, genç kızı öldürdükten sonra evinin bodrumuna gömdüğünü, 
ancak kâbuslar görmeye baĢlayınca cesedi çıkarıp testereyle parçalayarak çöplüğe attığını itiraf etti.  
 
Ġstanbul‟da 28 ġubat günü, taksi Ģöförü Tuncay Aksu kendisiyle evlenmekten vazgeçen eski niĢanlısı E.K.'yi (28) 
barıĢma teklifini reddetmesi üzerine çalıĢtığı matbaada ruhsatsız el yapımı silahla vurarak ağır yaraladı.  
 
Ġstanbul'da çok sayıda iĢadamından haraç topladığı ve iĢkence yaptığı iddiasıyla 2007 yılı Kasım ayında 
düzenlenen Okyanus Operasyonu'nda tutuklanan çete lideri Mehmet Selahattin Merih (34) hakkında, Beykoz 
sırtlarındaki villasında Taksim'deki otelinde çalıĢan kadın garsonuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenen fezlekede, Merih'in Taksim'deki 
bir otelde garson olarak çalıĢan P.E.'yi (23) misafirleri olduğu bahanesiyle Beykoz'daki villasına çağırdığı, evde 
misafirlerin olmadığını gören P.E.'nin Merih'in kendisini yatak odasına çağırması üzerine, tokatlayarak 
saçlarından sürükleyip yatak odasına götürdüğü, Merih'in cinsel iliĢki teklifini bakire olduğunu söyleyerek 
reddetmesi üzerine, anal yolla cinsel iliĢki teklif ettiği, P.E.'nin bu teklifi de reddetmesi üzerine saçlarından 
tutarak "Eğer oral seks yapmazsan kızlığını bozarım" diyerek zorla oral seks yaptırdığı belirtildi.   
 
Ankara'da 6 Mart günü, dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden bir ay önce kefaletle tahliye olan Recep 
Bakır (46), eski sevgilisi Yeliz Erim‟i (31) buluĢtukları Opera çarĢısında barıĢma teklifini reddetmezi üzerine 
silahla 5 el ateĢ ederek öldürdü. Erim olay yerinde hayatını kaybederken, Bakır tutuklandı.   
 
Ankara‟da 8 Mart günü, H.T. isimli arkadaĢı ile bir bara giden A.Y. (20) isimli genç kız, içkisine ilaç katılarak 
tecavüze uğradığını öne sürdü. A.Y. içkisini içerken bayıldığını ve gözlerini açtığında kendini çıplak bir Ģekilde 
barın müdüriyetinde bulduğunu, yakınlarını aramak istediğinde telefonunun gasp edildiğini, yardım çığlıkları 
atmasıyla biri arkadaĢı 3 kiĢi tarafından dövüldüğünü ifade etti. A.Y.‟nin Ģikayeti üzerine gözaltına alınan 
arkadaĢı H.T., bar sahibi M.K. ve müzisyen M.Y. suçlamaları reddetti. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.Y.‟nin giysileri incelemeye alındı.   
 
Ġstanbul Kâğıthane'de 8 Mart günü, aralarında bir doktor ve hemĢirenin de bulunduğu Türkmenistan uyruklu 4 
kadına silah zoruyla pasaportlarına el koyup fuhuĢ yaptırdığı iddia edilen Hamit T. ve Erhan B. isimli iki kiĢi 
gözaltına alındı. Polis tarafından kurtarılan kadınlar, Türkiye'ye gezmek için geldiklerini, fakat silahlı kiĢiler 
tarafından alıkonulup fuhuĢa zorlandıklarını belirttiler.   
 
Ġzmir'in Konak ilçesi ÇennetçeĢme semtinde 9 Mart günü, belden aĢağıĢı felçli yalnız yaĢayan 94 yaĢındaki 
M.O.‟ya, torununun arkadaĢı olan Ġ.K.‟nin (23) tecavüz etmeye yeltendiği iddia edildi. YaĢlı kadının evine gelen 
ve aĢırı derecede alkollü olduğu öğrenilen Ġ.K, yaĢlı kadının bağırması üzerine paniğe kapılarak kaçtı. Ġ.K. polis 
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.   
 
Ġstanbul‟da Mart ayı baĢında yurttan kaçan S.Ö. (19) isimli genç kızın, tecavüze uğradığı öne sürüldü. DıĢarıda 
bindiği taksiyle bir süre dolaĢan kız, daha sonra taksi sürücüsü tarafından götürüldüğü evde tecavüze uğradı. 
S.Ö. ifadesinde, kendisine önce taksicinin daha sonra da üç arkadaĢının ayrı ayrı tecavüz ettiğini öne sürdü. 4 
gün sonra yurda geri dönen S.Ö.'nün psikologlar eĢliğinde verdiği ifadenin ardından, Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığı harekete geçti. S.Ö.'nün kayıp olduğundan habersiz olan yurt görevlilerinin, genç kızın kaçmasından 2 
gün sonra Emniyet'e kayıp baĢvurusu yaptıkları öne sürüldü. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu olayı öğrenmesinin 
ardından yurda müfettiĢ gönderdi. Yurt görevlileri hakkında soruĢturma baĢlatıldı.   
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ġırnak‟ın Cizre ilçesinde 19 Mart günü, Orhan Doğan Caddesi eski Kaymakam Konutu kavĢağında sivil araç 
içerisinde bulunan iki polisin, Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Canan' isimli kadın öğretmene 
"Yüzünü açta güzelliğini görelim" Ģeklinde sözlü tacizde bulundukları öne sürüldü.   
 
Adana'da 23 Mart günü, Ulubatlı Hasan mahallesinde öğle saatlerinde 2 çocuk annesi Zarife UlutaĢ‟ın evine 
zorla giren kimliği belirsiz bir kiĢi, UlutaĢ'ı karın boĢluğundan bıçakladı. Daha sonra yaya olarak kaçan saldırgan 
izini kaybettirdi.  
 
Erzurum'da 25 Mart günü, Elazığ'dan Erzurum'a giden B.G.A. isimli kadın, Erzurum ġehirlerarası Otobüs 
Terminali'nin tuvaletinden gizlice polisi arayarak fuhuĢa zorlandığı gerekçesiyle yardım istedi. Bunun üzerine 
harekete geçen ekipler, terminalde kadını bekleyen S.Y. ile 23 AC 830 plakalı araçtaki A.G'yi gözaltına aldı. S.Y. 
ile A.G, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece ''zorla fuhĢa teĢvik ve aracılık'' suçlarından tutuklandı. 
Operasyonu devam ettiren Elazığ Emniyet Müdürlüğü, B.G.A'yı kente getirdi. Elazığ'daki operasyonda da, ''zorla 
fuhuĢ yaptırma, yer temin etme, aracılık etme, kazanç sağlama, silahlı tehdit ve eziyet'' iddiasıyla 3'ü kadın 10 
kiĢiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1'isi kadın 6 kiĢi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
ġanlıurfa'da 27 Mart günü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Z. arkadaĢlık teklifini 
reddeden aynı okulun 3. sınıf öğrencisi Çağla A'yı 28 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Zanlı ve 
saldırıyı engellmeye çalıĢan Seda T. yaĢanan arbedede yaralandı. Hüseyin Z.‟nin yaklaĢık iki yıldır Çağla A.‟nın 
peĢinde olduğu, son zamanlarda kendisini "Teklifimi kabul etmezsen seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini, 
Çağla A.‟nın bir süre önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, Ocak ayında polis tarafından gözaltına alınıp, 
daha sonra serbest bırakılan Zengin'in ifadesinde "Sevdiğim için yaptım" dediği öğrenildi.   
 
Ġstanbul BeĢiktaĢ‟ta 21 Mart günü, N.S ve yabancı uyruklu N.L. isimli kadınlara el ve sözle tacizde bulunduğu ileri 
sürülen B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Mağdur kadınlar tarafından teĢhis edilen B.Ö, iĢlemlerin ardından 
adliyeye sevk edildi.   
 
Bursa'da 29 Mart günü, 27 Mart günü Kimya Kırbıyıklı (18) isimli genç kızı kaçıran Ceyhun Özçimen (27, ) 
kaçırdığı kızın ailesinin amcasını öldürmesi sonrası genç kızın "Ölürse ölsün" demesi üzerine Kimya Kırbıyıklı‟yı 
baĢından dört kurĢunla öldürdü.   
 
Ağrı ilinde görev yapan E.B. (24) isimli kadın öğretmen, 2 Nisan günü evini boyarken yaptırdıkları yedek 
anahtarla kapıyı açıp gelen iki kiĢinin saldırısına uğradı.   
 
Ġzmir'in Buca ilçesinde 3 Mart günü, kısmi felçli olan ve yalnız yaĢayan Kumru Aslanboğa (60), isimli kadın 
evinde elleri ve ayakları bağlanıp, bıçaklanarak öldürüldü. Polis, görgü tanıklarının ifadesi sonucu H.I. isimli kiĢiyi 
gözaltına aldı. (Milliyet-04.03.2008) 
 
Batman ili Yavus Selim mahallesinde ikamet eden 6 aylık evli G.A. (18) adlı kadın, belirlenmeyen bir kiĢi 
tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.  
 
SavaĢ mağduru ülkelere dikkat çekmek için gelinlik giyerek otostopla Ġtalya'dan Ġsrail'e giderken Türkiye‟de 
kaybolan Ġtalyan sanatçı Pippa Bacca (33) 11 Nisan günü Kocaeli‟nin Gebze Ġlçesi‟ne bağlı TavĢanlı Köyü 
yakınlarında tecavüz edildikten sonra öldürülmüĢ halde bulundu. 31 Mart'tan beri haber alınamayan 33 yaĢındaki 
Pippa Bacca'yı bulmak çalıĢma baĢlatan güvenlik yetkilileri Gebze yakınlarındaki bir benzin istasyonunun 
kamera kayıtlarını inceledi. Bacca'nın Gebze'de D-100 Karayolu MC Donalds civarında bir kiĢiyle görüldüğü 
bilgisine ulaĢıldı. Güvenlik görevlilerince yürütülen çalıĢma sonucu elde edilen eĢkalin hırsızlık suçlarından 
sabıkası bulunan Murat K.‟ya ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Murat K., Bacca'ya Ballıkayalar mevkiinde 
tecavüz edip boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının yer göstermesi üzerine Bacca'nın cesedi bulundu. Pippa 
Bacca adıyla tanınan sanatçı, arkadaĢı Silvia Moro ile barıĢ mesajı vermek için gelinlik giyerek 4 Mart 2007'de 
Milano'dan yola çıkmıĢtı. Ġki sanatçı, Balkan ülkeleri ve Türkiye üzerinden karayoluyla otostop yaparak Tel 
Aviv'de buluĢacaklardı. 19 Mart günü Ġstanbul‟da birbirinden ayrılan iki kadın, farklı yollardan Beyrut‟ta yeniden 
buluĢmayı planlamıĢlardı.   
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 Nisan günü, polis memuru Bilal Köse ve Kenan KarabaĢ, arama yapmak 
bahanesiyle girdikleri S.Ç. isimli kiĢinin evinde, hırsızlık yapıp S.Ç.‟nin birlikte yaĢadığı A.G.ġ. adlı kadına 
tecavüz ettiği iddia edildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 02.50 sıralarında 155 Polis Ġmdat 
hattından arayan S. Ç'nin, iki kiĢinin evinde arama yaptıklarını bildirdiği, söz konusu bölgede resmi ve izinli 
arama görevinin olmaması nedeniyle, polisin verilen adrese gittiği belirtilerek: "Ġhbarda bulunan S.Ç, evine gelen 
iki Ģahsın kendilerini polis olarak tanıttıklarını, evinde arama yaptıklarını, bir miktar parasını aldıklarını, kendisinin 
eve gelen Ģahıslardan biriyle evden ayrıldığını, bu sırada evde kalan diğer Ģahsın birlikte yaĢadığı A.G.ġ. adlı 
kadına tecavüz ettiğini iddia etti." Polis evde arama yaparak A.G.ġ. adlı kadına tecavüz ettiği iddia edilen kiĢinin 
Kenan KarabaĢ, arama yaptıktan sonra S.Ç ile birlikte evden ayrılan kiĢinin görev istirahatinde bulunan polis 
memuru Bilal Köse olduğunu belirledi. Gebze Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Köse ile Kenan 
KarabaĢ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.   
 
Gaziantep‟in ġahinbey ilçesinde 6 Mayıs günü, T.T. (27) isimli Ģahıs, bir süre önce ayrıldığı eĢi Feride T.'yi (28) 
Nil KavĢağı'nda ticari takside görünce üzerinde taĢıdığı ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü.   
 
Danimarkalı turist, 10 Mayıs günü Sorgun‟a bağlı Karaveli Köyü yakınlarındaki çeĢme baĢında mola verdiği 
sırada kendisine iki kiĢinin tecavüz edip, ardından da parasını alıp kaçtığını iddia ederek, jandarmaya Ģikayette 
bulundu. Danimarkalı kadının zanlıların eĢkallerini de vermesinin ardından geniĢ çaplı araĢtırma baĢlatan 
jandarma ve polis ekipleri O.A. (17) ile F. ġ.‟yi (22) gözaltına aldı. Sorgun Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri 
alınan O.A. ve F.ġ., Devlet Hastanesi‟ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada zanlıların üzerinden 
çıkan para ise turist kadına teslim edildi.   
 
Sivas‟ın SuĢehri ilçesinde 20 Mayıs günü, F.D. (32) adlı kadın Yalnızbağlar Mahallesi Kızıldağı Sokak'taki 
evinde, silah zoruyla bir süre önce boĢandığı S.P'nin (40) tecavüzüne uğradığını belirtti.   
 
Afyonkarahısar'ın Bayat ilçesinde, AK Parti Ġlçe BaĢkan Yardımcısı A.O.K. ile Ġlçe Sekreteri M.D., akli dengesi 
bozuk M.S.‟ye tecavüz ettikleri suçlamasıyla tutuklandı. 30 Mayıs günü, akli dengesi bozuk olan M.S.'nin eve 
gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bir inĢaatta bulunan kadının AK Parti Ġlçe BaĢkan 
Yardımcısı A.O.K. (39) ile Ġlçe Sekreteri M.D.(36) tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Bunun üzerine A.O.K. 
ile M.D., gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
Türk Hava Yolları‟nda görevli Doktor R.E.‟nin, yaz döneminde istihdam edilecek kabin memuru adaylarını yarı 
çıplak soyup taciz ettiği ileri sürüldü. Kurumun iki uçuĢ hekiminden biri olan Uzman UçuĢ Dr. P.A.B.‟ın, 10- 20 
Mayıs tarihleri arasında bir seminer için Amerika‟ya gitmesi üzerine Ģirkette görevli diğer Doktor R.E. yetkisi 
olmamasına rağmen, kabin memuru adaylarını sağlık kontrolünden geçirmeye baĢladı. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiĢ hastanelerden „uçuĢa elveriĢlidir‟ raporu almalarına rağmen yeniden 
kontrolden geçirilen adaylar ise bu durumu Türkiye‟ye dönüĢünde Dr. P.A.B.‟ye iletti. Doktor R.E.‟nin bu 
kontroller sırasında çok sayıda kabin memurunu yarı çıplak soyarak sözle ve elle taciz ettiği iddia edildi. Dr. 
P.A.B. de olayı 26 Mayıs günü THY Personel Daire BaĢkanlığı‟na bildirdi. Taciz iddialarının 6 Haziran günü 
Airporthaber adlı internet sitesinde yayınlanması üzerine THY tarafından soruĢturma baĢlatıldığı ancak taciz 
iddiasıyla ilgili kendilerine ulaĢan resmi Ģikayet olmadığı belirtildi.   
 
EskiĢehir‟de 6 Haziran günü, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi‟nde yaya kaldırımında yürüyen D.A. 
(25) isimli kadına arkasından yaklaĢıp eliyle eteğini kaldıran  T.Ö. (28) genç kızın bacaklarına dokunarak 
sarkıntılık etti. T.Ö. genç kızın bağırarak tepki göstermesi üzerine hızla olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra 
kendisine sarkıntılık eden T.Ö‟yü olay yerinden yaklaĢık 300 metre uzaklıktaki Kırım Caddesi‟nde yürürken gören 
D.A, bu sırada tesadüfen geçmekte olan bir ekip otosunu durdurup Ģüpheliyi göstererek Ģikáyetçi oldu. Genç 
kızın polislerle konuĢtuğunu gören T.Ö. ise kaçmaya baĢladı. Polis tarafından yakalanan T.Ö. çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
ġanlıurfa ili Akabe Mahallesi 1446 Sokak‟ta ikamet eden 3 aylık hamile Zeliha TaĢ (24), 11 Haziran günü evinde 
boğularak öldürülmüĢ olarak bulundu.   
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Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesinde 24 Haziran günü, R.K. ve 
N.T. isimli Ģahısların Ġ.B. adlı kadını tehdit ederek cinsel 
tacizde bulunduğu iddia edildi.   
 
Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi Ġpek Mahallesi'nde ikamet eden Leyla 
Tanırgan (19),  29 Haziran günü kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler 
tarafından öldürüldü.   
 
Ankara Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde öğretmen olarak 
görev yapan E.B. (35), yaklaĢık 4 ay önce internette tanıĢtığı 
Y.Y. simli kiĢinin görüntülü konuĢmalarını kaydedip kendisine 
Ģantaj yaptığını belirterek Haziran ayında Ankara Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'na Ģikâyet dilekçesi verdi. E.B.'nin MSN adresini 
kullanarak Ģüpheliyle birkaç görüĢme yapan polis, suç 

unsurunu tespit ederek Yunus Y.'yi evinde gözaltına aldı. Görüntüleri bilgisayarında sakladığını, ancak tehdit ve 
Ģantajın iftira olduğunu iddia eden Yunus Y., cinsel istismar ve tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.   
 
27 Haziran günü Hatay Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden vizite kâğıdı almak isteyen öğretmen Ebru Aslan, üzerine 
giydiği kolsuz tiĢört nedeniyle ġube Müdürü Halil Osmanoğlu'nun hakaretine uğradığını iddia etti. Aslan, "ġube 
Müdürü Halil Osmanoğlu odasında çizgi film izliyordu. Üstümdeki kıyafetlere bakarak, 'Okula böyle mi 
gidiyorsun? diyerek hakaret etti. Ben de o anda öğretmenlik yapmadığımı belirttim. 'Böyle devam edersen 
hakkında dilekçe yazarım' tehdidinde bulundu. Ayağa kalktı ve el kol hareketi yaparak bana saldırmak istedi” 
dedi.   
 
Antalya'da 5 Temmuz günü, eĢinden boĢanmak üzere olan Meral K. (36) Alanya'da babası ile beraber misafirliğe 
gittiği evde ev sahibi Ali C.‟nin (28) tecavüzüne uğradını iddia etti.   
 
Sivas‟ın Alibaba mahallesinde bulunan bir eve 22 Temmuz günü hırsızlık amacıyla giren bir kiĢi, evde uyan S.Ç. 
(26) adlı kadına tacizde bulundu.  
 
Diyarbakır‟da 2 Ağustos günü, Sezai Karakoç Bulvarı GüneĢ Apartmanı'nda yaĢayan Derya Yazgın (43) binanın 
zemin katındaki evinde tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü.   
 
2 Ağustos günü KahramanmaraĢ ilinde, 3 yaĢındaki kızı ile birlikte kent merkezindeki fuar alanında bulunan 
parka giden F.K. (25), parkta görevli bekçiler C.K. (57) ile H.T.'nin (47) tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.  
  
Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Batı KıĢla'da askerlik görevi yapan T.G. ve H.Ġ.M., çarĢı 
izninde bir kıza laf atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 Ağustos günü gözaltına alınarak inzibatlara teslim 
edildi.  
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesi Gürakar Beldesi'nde ikamet eden N.B. adlı kadının 18 Ağustos günü silahlı saldırı 
sonucu yaralandığı ihbarı ardından beldeye giden jandarmalar, inceleme baĢlattı. Siverek Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan N.B., kendisine aynı beldede oturan S.Y. ile kardeĢi M.Y.'nin ateĢ açtığını iddia etti. S.Y.'nin 
eĢi F.Y. ise jandarmaya giderek, saldırının yaralı kadının eĢi B.B.'nin kendisine tecavüz etmesinden 
kaynaklandığını ileri sürdü. F.Y., jandarmaya verdiği ifadede, eĢinin belde dıĢında olduğu sırada gece geç 
saatlerde evine zorla giren B.B.'nin kendisine bıçak zoru ile tecavüz ettiğini ardından kimseye söylememesi 
konusunda tehdit ettiğini öne sürdü.   
 
ġanlıurfa'da 30 Ağustos günü, ailesi tarafından polis merkezine „kayıp‟ müracaatı yapılan G.C., bir tarlanın 
içerisinde baygın bir halde bulundu. G.Ç. ifadesinde, 3 kiĢi tarafından tecavüze uğradığını iddia etmesi üzerine 
polis, G.D, A.A, ile A.E isimli kiĢileri gözaltına aldı.   
 
Ağustos ayı sonunda Ġzmir merkezli dört ilde eĢzamanlı olarak gerçekleĢtirilen "Uslanmazlar" adı verilen 
operasyonda, yabancı uyruklu kadınları çalıĢma vaadiyle getirdikten sonra fuhuĢa zorladıkları belirlenen Ģebeke 

Kadınların yüzde 70'i tacize uğruyor 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Songül 
Sallan Gül, Türkiye'de kadınların yüzde 
70'inin, tanımadığı biri tarafından cinsel 
tacize uğradığını bildirdi. 6 ilde, yarısı kadın 
654 kiĢiye uygulanan anketin sonuçlarını 
açıklayan Gül Ģu bilgileri verdi: "Kadınların 
yüzde 34.4'ü babasından ya da 
ağabeyinden, yüzde 32.8'i anne ve diğer 
büyüklerinden Ģiddet görüyor. Kadınlar, 
daha fazla cinsel ayrımcılığa uğıramaktan 
da Ģikâyetçi." (Sabah-31.03.08) 
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ele geçirildi. Baskınlarda, aralarında Emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü M.T.'nin de bulunduğu 36 kiĢi gözaltına 
alındı. Zorla fuhuĢ yaptırılan 22 kadından yabancı uyruklu olan 19'u kadın sınırdıĢı edilmek üzere Yabancılar 
ġube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda yakalanan Ukrayna'da Ekoloji Mühendisi olan Krystnya 
Tupystka'nın (22) kanser olan annesi Nadejda Tupystka'nın tedavisi için Türkiye'ye çalıĢmaya geldiğini, ancak iĢ 
vaadiyle kandırılıp fuhuĢa zorlandığı belirlendi. Gürcistan'ın Gori Ģehrinde yaĢayan Nadari Lidaya'nın (26) ise 
savaĢ zamanı bombalardan kaçıp Artvin'in Hopa ilçesine geldiği, ardından Ģebekenin içerisinde yer alan A.S. 
vasıtasıyla önce Antalya'ya, oradan da fuhuĢ yapması için Ġzmir'e gönderildiği öğrenildi. Nadari Lidaya'nın 2 gün 
önce Ġzmir'e geldiği ve polisin baskınıyla fuhuĢ çetesinin eline düĢmekten kurtulduğu kaydedildi. Moldovyalı Lılıa 
Buadka'nın ise önce sevgili olduğu S.Ö. tarafından bir evde tutulup zorla fuhuĢ yaptırıldığı öğrenildi. Buadka, 
emniyette polislere, sürekli bir evde tutulduğunu, zaman zaman darp edildiğini ve aç kaldığını söyledi. Diğer 
kadınlar Ģikayetçi olmazken üç yabancı uyruklu kadın, sanıklardan Ģikayetçi oldu.   
 
4 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan G.T. (1986) isimli kadın, erkek arkadaĢının tecavüzüne 
uğradığını ve koruma altına alınmak istediğini  belirti yardım talep  etti. 
 
Malatya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġubesi‟nde görev yapan beĢ yıllık polis memuru Ġ.A., Ağustos ayında 
tatile gittiği KuĢadası‟nın Pigale Plajı‟nda soyunma kabinlerinde kadınların çıplak fotoğrafını çekerken suçüstü 
yakalandı. Polis memuru çıkarıldığı nöbetçi mahkemede „özel hayatın gizliliğini ihlal‟ suçlamasıyla tutuklandı.   
 
2 Ekim günü Kars‟ın Kağızman ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada Akyayla köyünden Fatma 
Yılmaz (45) yaĢamını yitirdi.   
 
7 Ekim günü Ġstanbul BeĢiktaĢ'ta bir koli ile sokağa bırakılan kadın cesedi bulundu. 10 gün önce öldüğü ve 
yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu sanılan cesette, herhangi bir kesici, delici alet izi ya da kurĢun yarası 
görülmedi. Vücudunun bazı yerlerinde morluklar olduğu görülen cesette, kimliğini belirlemeye yarayacak 
herhangi bir belge çıkmadı. Ceset, gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
(Star-08.10.08) 
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 7 Ekim günü, Azize Hüseyinova (1962) ve Feyale ġerifova (1982) isimli kadınlar 
Gürdere köyü yakınlarında öldürüldü. (www.yuksekovahaber.com) 
 
Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Kırım köyü sakinlerinden Tuğba K. (19), 14 Ekim günü ormanlık alanda baĢı 
kesilerek öldürülmüĢ halde bulundu. Olayla ilgili Hani Cumhuriyet BaĢsavcılığı soruĢturmasını sürdürürken, 
Tuğba K'nin bekar olduğu ve cesedi bulununcaya kadar aradan geçen 4 günlük sürede ailesinin güvenlik 
güçlerine herhangi bir kayıp bildiriminde bulunmadığı bildirildi.   
 
Van‟da 15 Ekim günü, Ġskele Caddesi Eski Özalp Durağı'nda minibüs bekleyen Azerbaycan uyruklu Pakize 
Memmedova (48) kimliği belirsiz bir kiĢi tarafından baĢına 2 el ateĢ edilerek öldürüldü.   
 
21 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Y.Ġ., 21 Ekim günü yeĢil kart iĢlemleri için muhtarlığa 
ikametgâh belgesi almak için giderken eski ev sahiplerinin kira borcu nedeniyle kendisine saldırdığını, 6-7 kiĢi 
tarafından dövüldüğünü ve tecavüz etmekle tehdit edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ġstanbul Avcılar‟daki özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi  C.G. (18), boynundaki kızarıklıklar 
nedeniyle kendisini erkeklerle birlikte olmakla suçlayan yurt müdüresi N.D., yardımcısı ve kara çarĢaflı bir doktor 
olmak üzere üç kadının, falçatayla tehdit edip „bekâret muayenesi‟ yaptıklarını öne sürdü.   Ġstanbul‟da 
yakınlarının evinde geçici olarak kaldığını anlatan C.G., “Bu yıl üniversitede meslek yüksekokulu çocuk geliĢimi 
ve Eğitimi öğretmenliği bölümüne girdim. Kız yurdunda kalıyordum. Yatakhanede bazı akĢamlar yastık kavgası 
yapar, ĢakalaĢırız. O günün öncesi de arkadaĢım arkadan gelip boynumu sıkarak yere yatırmaya çalıĢtı, 
boynumda kızarıklıklar, morluklar oluĢtu” dedi.  Ertesi gün yurt müdiresi N.D.‟nin bu kızarıklıkları görüp kendisine 
sorduğunu iddia eden C.G, “Müdire bana sordu, ona doğrusunu anlattım. Babama da aynısını anlattım. Ancak 
müdire hanım K. Hoca (yardımcısı) ve doktor olduğunu söyledikleri kara çarĢaflı bir kadın ile beni odaya 
kapatarak „üzerindekileri çıkar, aksi takdirde elimizdeki falçatayla kıyafetlerini paramparça ederiz‟ dedi. Hem 
soyup, hem de hakaret ederek bekâret testi yaptılar. Erkeklerle yattığımı iddia ederek bunları yaptılar. Onların 
anlattıklarının hiçbiri doğru değil” dedi. C.G. savcılığa Ģikâyet dilekçesi verdi . 

http://www.yuksekovahaber.com/
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EskiĢehir Devlet Hastanesi'nde hemĢire olarak görev yapan  G.E. (29, 14 ay önce boĢandığı eski eĢi Nihat Aktı 
(34) tarafından 25 Aralık günü günü bıçak tehditi ile zorla bir otomobile bindirilerek götürüldüğü merkeze bağlı 
Bozdağ mevkiinde tecavüze uğradı.  Ardından otomobil içerisinde G.E.'ye av tüfeğini doğrultup tetik düĢüren 
zanlı tekrar nikah kıymak istediğini söyleyerek G.E.'nin nüfus cüzdanını alıp cep telefonunu kırdı. Polise 
gitmemesi için ölüm tehditinde bulunan zanlı daha sonra G.E.'yi kent merkezinde bıraktı. Olayın ardından polise 
giden G.E. eski eĢinden Ģikayetçi oldu. Nihat Aktı, 26 Aralık günü akĢam saatlerinde Devlet Hastanesi'ne gelince 
polisler tarafından yakalandı.   
 
Sakarya'nın Kaynarca Ġlçesi'nde görevli ilköğretim okulu öğretmeni  E.Y. (23), 26 Aralık günü evine giren ve 
yüzünü atkıyla kapatan kimliği belirsiz bir kiĢinin saldırısına uğrayarak dövülüp taciz edildi, kredi kartları da 
çalındı. Yüzünden yaralanan ve Adapazarı‟ndaki Toyotasa Travmatoloji ve Ġlkyardım Hastanesi‟ne kaldırılan 
öğretmen E.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.   

XIV.3 Davalar 
Denizli'de 2005 yılında, ameliyat olmak için hastaneye yatan P. D. (22) isimli kadın hastayı muayene 
bahanesiyle soyup taciz ettiği iddiasıyla "ırza tasaddi" suçundan hakkında dava açılan anestezi bölümü 
araĢtırma görevlisi Dr. Hüseyin Öz‟ün yargılandığı dava 2008 Mart ayında sonuçlandı. Denizli 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi doktor Öz'ü önce eski TCK'ya göre "zorla ırza tasaddi" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
Daha sonra bu cezayı doktorun eylemi görevi baĢındayken gerçekleĢtirdiği için yarısı kadar artırarak 4 yıl 6 aya 
yükseltti. Ardından da eylemin birden çok kez gerçekleĢtirmesi nedeniyle 5 yıl 3 aya çıkarıldı. Mahkeme, son 
olarak sanığın duruĢmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 4 yıl 4 ay 15 güne indirdi.   
 
4 Ocak 2007 tarihinde Ġstanbul Zekeriyaköy'de balkondan girdiği bir villada ev sahibi Ġngiliz öğretmen S.L.C.J.‟ye 
(39) boğazına bıçak dayayarak tecavüz etmekle suçlanan inĢaat iĢçisi Ozan Kılıç (24) hakkında "konut 
dokunulmazlığını ihlal", "cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak", "yaralama", "nitelikli yağma" suçlarından 21 
yıldan 38 yıla kadar hapis cezası ile açılan davanın  Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2008 
tarihinde görülen duruĢmasında, sanık avukatı Hülya Karabulut, müvekkilinin askerlik görevini Hakkâri'nin 
Çukurca ilçesinde yaptığını ve o dönemde psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, cezai ehliyetinin olmadığını 
iddia etti. Avukatın bu yönde gerekli belgelerin incelenmesini talep etmesi üzerine mahkeme, Ozan Kılıç'ın Adli 
Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.   
 
Adana'da 3 Temmuz 2007'de G.E. ve Ç.Ç. adlı hayat kadınlarına zoruyla tecavüz eden ve paraları ile cep 
telefonlarını gasp eden 7 sanık hakkında 12 yıldan 62 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakkında 62 yıl 
hapis istenen ġenol D. 21 Ocak günü yapılan duruĢmada hayat kadınları ile para karĢılığı iliĢkiye girdiklerini 
söyleyerek, "Eksik para yüzünden tartıĢma çıktı. Kızdıkları için iftira atmıĢ olabilirler" dedi.   
 
Ġzmir'in Güzelbahçe Ġlçesi eski Kaymakamı Zeynel Abidin Müfit Yavuz hakkında “cinsel saldırı ve cinsel taciz” 
iddiasıyla dava açıldı. Yavuz‟un 2 yıla yakın süredir özel kaleminde çalıĢan Ö.T. cep telefonuyla “Teninin 
kokusunu özledim”, “Sana sarılmayı özledim”, “Saçının yumuĢaklığını özledim” yazılı mesajlar gönderdiği ve evli 
sekreterin telefon mesajlarını kanıt olarak göstererek, Ġzmir Valiliği'ne Ģikayet ve Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu. Savcılık soruĢturması kapsamında çok sayıda kaymakamlık personeli tanık sıfatıyla ifade 
vermeye çağrıldı. Hizmetlisinden korumasına, Ģefine kadar pek çok Kaymakamlık çalıĢanı Cumhuriyet 
BaĢsavcısı Emin Özler'in yürüttüğü soruĢturma kapsamında ifade verdi. Ġfadesine baĢvurulan eski sekreter F.E. 
de Ö.T'nin iddialarını doğrulayıp, kendisinin de Yavuz'un benzer tacizlerine maruz kaldığını söyledi.       Emekli 
kaymakam Yavuz'un yakınları taciz iddialarının komplo olduğunu savunurken, Yavuz'un soruĢturma açıldığını 
öğrendikten sonra sekreterine „özür‟ mesajları attığı belirtildi. Yavuz'un cep telefonundan „Amacım sadece seni 
denemekti, kiĢiliğini ölçmekti. Rahatsız ettiğim için özür dilerim‟ yazılı mesajlar geçtiği öğrenildi. SoruĢturma 
sonunda emekli kaymakam Yavuz hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yavuz'un, iki ayrı „cinsel 
taciz‟ suçundan 2 kez 3 aydan 2 yıla kadar, „cinsel saldırı‟dan da 2 yıldan 7 yıla kadar olmak üzere toplam 3 
aydan 11 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.   
 
29 Ocak günü Ġstanbul‟da bulunan THY Genel Müdürlük binasında eski kız arkadaĢı Muazzez Koçak‟ı 2,5 saat 
süreyle silahla rehin aldığı iddia edilen Zafer Çakmak hakkında Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
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“silahla tehdit”, “kiĢiyi silah kullanarak zorla hürriyetinden yoksun bırakmak” ve “silahla ateĢ açarak genel 
güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlarından 5 yıl 11 aydan 18,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  
 
Ġstanbul Taksim'de bir otelde çalıĢan Cemal G. hakkında, otelin spor salonuna giden reklamcı B.Y.'yi (30) taciz 
ettiği gerekçesiyle açılan dava 27 Mayıs günü sonuçlandı. Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki son 
savunmasında sanık Cemal G. suçu inkâr etti. Yargılama sonucu Cemal G.'nin taciz suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme sanığın 'ertelenmesi halinde bir daha suç iĢlemeyeceği' 
kanaatine vararak cezayı erteledi. Reklamcı B.Y.‟yi ilk olarak 6 Kasım 2007 tarihinde cep telefonundan arayan 
kimliği belirsiz bir kiĢi "Ġç çamaĢırın çok güzel. Otele geldiğinde bak sana neler yapacağım" Ģeklinde sözler sarf 
etti. Karakola Ģikâyette bulunan B.Y., tacizlerin sürmesi üzerine savcılığa baĢvuruda bulundu. Yapılan 
çalıĢmalarla Cemal G. isimli Ģahıs, suçüstü yakalandı. BilirkiĢi tarafından hazırlanan raporda soyunma dolabında 
bulunan notların Cemal G. tarafından yazıldığı belirlendi. Cemal G. hakkında 'taciz' suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılmıĢtı   
 
Bursa'da 2007 yılı Nisan ayında karısı hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği komĢusu Melek Birinci (30) ile 
çocukları Çiğdem (8) ve Onur'u (2) evlerinde boğazlarını keserek öldürdüğü gerekçesiyle Türker Çeliksoy 
hakkında açılan dava 7 Mart günü devam etti. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaa veren 
savcı, genç kadın ve iki çocuğunun katil zanlısı kapı komĢusu Türker Çeliksoy'un, "Canavarca bir hisle birden 
fazla kiĢiyi öldürmek" suçundan ikisi ağırlaĢtırılmıĢ üç kez ömür boyu hapsini talep etti. Savcı, zanlının öldürdüğü 
genç kadının kendisine söylediğini iddia ettiği, "Senin karın kötü. Sizi burada kimse istemiyor" sözünü tahrik 
sayarak, anneyi öldürmekten ömür boyu, çocukları öldürmekten ise 2 kez ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapsini 
istedi.   
 
Samsun'da 2007 yılı Ağustos ayında evinden kaçan Z.B.A. adlı zihinsel engelli kıza tecavüz etmek ve alıkoymak 
suçlarından hâkim karĢısına çıkan ikisi kadın 13 kiĢinin yargılanmasına 11 Mayıs günü devam edildi. Z.B.A. 
psikolog eĢliğinde verdiği ifadesinde Parkta, Yılmaz adlı bir Ģahısla tanıĢtığını ve evine gittiğini burada tecavüze 
uğradığını, daha sonra ormanlık alanda bu Ģahsın 11 arkadaĢının daha kendisine tecavüz ettiğini, geneleve 
satılmak ve bıçakla öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti. Mahkeme 7'si 5 ay tutuklu kalan 13 sanığın tutuksuz 
yargılanmasının devamına karar verdi.   
 
Samsun merkeze bağlı Büyükoyumca Köyü'nde 2005 yılının Kasım ayında otobüs beklerken kaçırdıktan sonra 
ölümle tehdit edip zorla nikahlandığı N.K.'ya (35) tecavüz etmekle suçlanan Özgür Karakoç (29) ile Karakoç'a 
yardımcı olan arkadaĢları Murat Bülbül (38), Adil Karakoç (31), Muamer Aydemir (48) ve Yüksel Karaman (27) 
hakkında açılan dava 29 Mayıs günü sonuçlandı. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmada 
Özgür Karakoç suçlamaları kabul etmeyerek, “N.K. ile 6 ay süren bir gönül iliĢkimiz var. Birlikte anlaĢarak kaçtık. 
Nikah yaptıktan sonra baĢka bir köyde bulunan akrabalarımın yanına gittik. Orada 3 gün kaldık ve bu süre içinde 
kendi isteğiyle cinsel iliĢkiye girdik. Ama üçüncü günü sabah ben uyurken evden kaçmıĢ. Niye yaptığını ve 
benden Ģimdi niye Ģikayetçi olduğunu anlamıĢ değilim” dedi. N.K. ise sanıklar tarafından zorla kaçırıldığını 
söyleyerek, “Ailemi öldürmekle tehdit ederek bana nikah yaptı. Jandarmaya gittiğimiz zaman da bu korkuyla 
kendi isteğimle kaçtığımı söyledim. Ellerinden kurtulmak için plan yaptım. Hepsini birden yakalatmak için ne 
dediyseler yaptım. Bir sabah erkenden kalktım. Evdeki herkes uyuyordu. Ben de camdan kaçtım. Uzun bir süre 
yürüdüm ve bir eve sığındım. Oradan jandarmayı telefonla aradım ve zorla kaçırıldığımı söyledim. Onunla kendi 
isteğimle iliĢkiye girmedim. Bana tecavüz etti ve kendisinden Ģikayetçiyim. BoĢanma davası açtım” dedi. 
Mahkeme, Özgür Karakoç'u „zorla kaçırıp alıkoymak, tehdit ve tecavüz‟ suçlarından suçlu bularak sanığa toplam 
13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verip tutuklayarak cezaevine gönderdi. Ayrıca genç kızın kaçırılmasına ve zorla 
alıkonulmasına yardımcı olan diğer sanıklar Murat Bülbül, Adil Karakoç, Muamer Aydemir ve Yüksel Karaman 
ise ayrı ayrı 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.   
 
Ġki çocuk annesi Gülcan Köse hakkında, Ġstanbul Galata Köprüsü üzerinde dekolte elbiseyle balık tuttuğu 
iddiasıyla “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan açılan dava 24 Haziran günü Ġstanbul 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Davayı karara bağlayan Hâkim Cahit Marancı, Köse‟yi 6 ay hapse mahkûm etti. 
Hâkim, Köse‟nin mahkemeye karĢı tutumunu lehine takdir ederek cezayı 5 aya indirdi. Sanığın sabıkasız olması 
ve tekrar suç iĢlemeyeceği kanaatinin hasıl olduğunu ifade eden Marancı, cezayı erteledi. Hazırlanan 
iddianamede, 12 Haziran 2007‟de Galata Köprüsü‟nde üzerindeki dekolte kıyafetle balık tutmaya çalıĢan Gülcan 
Köse‟nin (28) eteğinin rüzgârdan havalanması sonucu mahrem yerlerinin göründüğü belirtiliyordu. 
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Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Köse ise “Balık tutmaya çalıĢırken güvenlik görevlileri 
gelip laf attı. Ben de küfrederek gitmelerini söyledim ve polis çağırdım. Üzerimde iddia edildiği gibi gecelik yoktu. 
Kesinlikle teĢhircilik de yapmadım” demiĢti.   
 
ĠTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Mehmet T. hakkında "Güveni kötüye kullanmak" ve 
"Cinsel taciz" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Çalgı yapım bölümü son sınıf 
öğrencisi Ç.K., yaylı sazlar bölümünde öğretim görevlisi olan M.T.‟nin "Hafta sonu Polonezköy'e gidelim, sana 
hayatın renklerini tattırayım" teklifinde bulunduğunu, reddetmesi üzerine aynı dönem bitirme projesi olarak 
hazırladığı kanunun baĢarısız bulunduğunu belirtti. Ç.K., Ġstanbul 11. Ġdare Mahkemesi'nde sınav sonucuna itiraz 
etti. Mahkeme tarafından Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na bir torba içinde gönderilen 
kanun, parçalarının kırılması nedeniyle buradan da geçer not alamadı. 23 Mart günü soruĢturmayı 
sonuçlandıran ġiĢli Cumhuriyet Savcılığı ise Mehmet T. hakkında, 'Görevi kötüye kullanmak' ve 'Cinsel Taciz' 
suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.   
 

XV. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

XV.1. Çocuk İntiharları 
Elazığ merkezinde ikamet eden 15 yaĢındaki lise öğrencisi 14 Ocak günü bilinmeyen bir nedenden dolayı 
bileğini keserek intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Van ili Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen köyünde ikamet eden 15 yaĢındaki bir kız çocuğu, 30 Ocak günü 
bilinmeyen bir nedenden dolayı eĢarbı ile intihar etti.   
 
Bingöl iline bağlı Servi beldesi Gerçekli köyünde ikamet eden H.K. (17) adlı kız çocuğu 10 ġubat günü 
bilinmeyen bir nedenden dolayı av tüfeğiyle intihar etti.   
 
ġanlıurfa ili Hilvan ilçesine bağlar mahallesinde ikamet eden A.C. (16) adlı kız çocuğu, babası tarafından 
azarlandığı için 12 ġubat günü çamaĢır suyu içerek intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
ġırnak ili Silopi ilçesine bağlı Aktepe köyünde ikamet eden M.Ġ. (16) erkek çocuğu, 22 ġubat günü bilinmeyen bir 
nedenden dolayı fare zehiri içerek intihar etti.   
 
Batman merkezinde ikamet eden Ġ.T. (14), 25 ġubat günü okula gitmemek için babasıyla tartıĢtıktan sonra 
silahla intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
MuĢ ili Bulanık ilçesinde ikamet eden lisesi 3. sınıf öğrencisi H.D. (17), 27 ġubat günü sevdiği iddia edilen kızın 
sınıfına babasına ait ruhsatlı tabancayla girdikten sonra öğrenciler ve öğretmenin önünde karnına ateĢ ederek 
intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Denizli'de 4 Mart günü, Ġmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaĢındaki B.K. okulunun terasına çıkarak intihara 
teĢebbüs etti. Daha önce de intihar giriĢiminde bulunduğu ve bunalımda olduğu belirlenen genç kız ifadesinde, 
öz babası Y. K.'nin 11 yaĢından beri kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine polisin 
gözaltına aldığı seyyar satıcılık yapan baba Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
Batman‟ın Kozluk ilçesinde 5 Mart günü, Ġstanbul'dan 10 gün önce Alıçlı köyüne dönen 15 yaĢındaki V.K., akĢam 
saatlerinde kimsenin evde olmadığı evde bulunan pompalı tüfekle intihar etti.   
 
Hakkari ili ġemdinli ilçesi AĢağı Kayalar köyünde ikamet eden Ġ.A. (9), 10 Mart günü ağaca astığı iple intihar etti.   
 
Tunceli ili Kocakoç Köyü Seyit Bey Mezrası'nda yaĢayan G.A. (13) adlı kız çocuğu, 28 Mart günü av tüfeğiyle 
intihar etti.   
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Van ili Çatak ilçesine bağlı Sözveren köyünde ikamet eden S.B. (14) adlı kız çocuğu, bilinmeyen bir nedenden 
dolayı girdiği bulanım sonucu 3 Nisan günü evin tavanına astığı iple intihar etti.   
 
ġanlıurfa ili Suruç bağlı Çaykara Köyü MürĢit Pınar Ġlköğretim Okulu'nda eğitim gören M.Y. (13) isimli çocuk, 11 
Nisan günü belirlenemeyen bir nedenle evinin tavanına astığı iple intihar etti   
 
Batman Pazaryeri ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi Ö.I., 6 Nisan günü ilaç içerek intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Van ili Özalp ilçesine bağlı Eski Emek köyünde ikamet eden 4. sınıf öğrencisi A.K. (12), 17 Nisan günü tandır 
evinde tavana astığı iple intihar etti.  
 
Batman‟da 21 Nisan günü, Veysi Alp (17) isimli çocuk Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Aslanlar Pasajının 3. 
katından atlayarak intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesine bağlı Dikili köyünde ikamet eden M.S.T. (16), yaĢadıkları ekonomik sıkıntıdan 
dolayı girdiği bulanım sonucu 28 Nisan günü tabancayla baĢına ateĢ ederek intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Van‟da 2 Mayıs günü, Ġrfan BaĢtuğ Ġlköğretim okulu öğrencisi M.Ġ. (12), öğretmenine sinirlenerek 6 katlı binanın 
çatısına çıkarak  intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak Köyü'nde ikamet eden Doğan Karadağ (29), zihinsel engelli oğlu Umut 
Gazi Karadağ'ı 3 Mayıs günü köy dıĢına çıkararak tabancayla öldürdü.   
 
KahramanmaraĢ‟ta 6 Mayıs günü, ġehit Abdullah ÇavuĢ Mahallesi Tekerek yolu Gülcan apartmanında ikamet 
eden kızı M.B. (17), anne babasının tartıĢması sonrası 7. kattan atlayarak intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Yukarıdarlı köyünde ikamet eden Dilek D. (16) 9 Mayıs günü bilinmeyen bir 
nedenden dolayı av tüfeğiyle intihar etti.   
 
ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde 27 Mayıs günü, F.A. (22) adlı kadın hastane tuvaletinde doğum yaptıktan sonra 
çocuğunu boğmaya çalıĢtı.   
 
Batma Çay mahallesinde ikamet eden C.A. (15) isimli kız çocuğu, 31 Mayıs günü evin tavanına kendini iple 
asarak intihar etti.  
 
Bursa‟nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi ġenköĢe Caddesi üzerindeki bir dairede 6 Haziran günü, evinde hamster 
cinsi fare besleyen A.G. (13) isimli çocuk faresinin ölmesi üzerine odasında kendini astı.   
 
Muğla'nın Milas ilçesi Ören beldesinde lise birinci sınıf öğrencisi H.B (15), 12 Haziran günü evlerinin ahırında 
kendisini iple asarak intihar etti.  Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, intihar eden öğrencinin 11 zayıfının olduğu, bu 
zayıflardan 2'sini kurtardığı bilgisine ulaĢtıklarını, bir mektup veya not bırakmadığı için intihar nedeni konusunda 
kesin bir buldu elde edilemediğini belirtti.   
 
Gaziantep Beydilli mahallesinde ikamet eden Özkan Budak (17), 15 Haziran günü yalnız yaĢadığı evinde tavana 
astığı iple intihar etti.   
 
Van ili Edremit ilçesine bağlı Çiçekli beldesinde ikamet eden Y.B. (13), 15 Haziran günü babasına kızdığı için 
üzerine motorin döküp ateĢe vererek intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Van Hacıbekir mahallesinde ikamet eden M.G. (17), 24 Haziran günü bilinmeyen bir nedenden dolayı tavana 
astığı iple intihar etti.   
 
Bingöl ili Yedisu Ġlçesi Güzgölü Köyü‟nde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi N.K (13), 25 Haziran günü bilinmeyen bir 
sebepten ötürü intihar etti.   
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Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı BağıĢlı Köyü'nde A.Y (14) adlı kız çocuğu 2 Temmuz günü kendini asarak 
intihar etti.   
 
Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde 8 Temmuz günü, Nofiya Çağrın (17) adlı kız çocuğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 
evinde av tüfeği ile intihar etti.  
 
Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesinde ĠshakpaĢa Mahallesi'nde yaĢayan M. D. adındaki genç kız, 25 Temmuz günü 
odasında kendisini iple asarak intihar etti.   
 
Ağrı ili Diyadin ilçesinde Yeniçadır köyünde ikamet eden ve babası tarafından zorla evlendirilmek istendiği iddia 
edilen Zozan Aslan (16), 30 Temmuz günü intihar etti.   
 
Mardin‟in Ġstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Rozerin ġimdi (15) adlı kız çocuğu 17 Ağustos günü evin tavanına 
astığı iple intihar etti.   
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde Ballıca Köyü Göynük mezrasında ikamet eden N.A. (12) adlı kız çocuğu, 21 
Ağustos günü kendini iple pencere demirine asarak intihar etti.   
 
ġanlıurfa‟nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Boğalı köyünde ikamet eden T.A. (16) adlı kız çocuğu, 30 Ağustos günü 
bilinmeyen bir nedenden dolayı ilaç içerek intihar teĢebbüsünde bulundu.   
 
Hakkâri‟nin Yüksekova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden S.Y. (17) isimli çocuk, 2 Eylül günü 
bilinmeyen bir nedenden dolayı tabancayla intihar teĢebbüsünde bulundu.  
 
KahramanmaraĢ‟ın Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak beldesinde, sınıfta kaldığını öğrenen BüĢra Sert (15), 
11 Eylül günü evlerinin yanında bulunan samanlığın tavanına kendisini iple asarak intihar etti.   
 
Diyarbakır‟ın Çermik ilçesinde 17 Eylül günü, Yoğun köyünde ikamet eden N.K. (17) isimli kız çocuğu babasına 
ait tabancayla kafasına ateĢ ederek intihar etti.   
 
Diyarbakır‟ın Suriçi Ġlçesi FatihpaĢa Mahallesi Hamam Sokak'ta ikamet eden Emrullah Kızılay (17) adlı çocuk, 22 
Eylül günü kurusıkıdan bozma tabanca ile baĢına ateĢ ederek intihar etti  
 
Diyarbakır‟ın Ergani ilçesine ikamet eden E.T. (15) adlı çocuk, 25 Eylül günü bilinmeyen bir nedenden dolayı 
girdiği bulanım sonucu intihara teĢebbüs etti. (26 Eylül 2008/Diyarbakır Söz) 
 
KahramanmaraĢ‟ta 14 Ekim günü, “bakire olmadığı” iddiasıyla baba evine gönderilen Fatma K. (15) adlı kız 
çocuğu karnına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.   
 
ġanlıurfa ili Kamberiye Mahallesi 845'inci Sokak'ta oturan Merve MermertaĢ (16) adlı kız çocuğu 17 Ekim günü 
baĢına tabancayla ateĢ ederek intihar etti.   
 
Sivas ili Hafik ilçesinde, Hafik Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Ġ. (15), 19 Ekim günü öğle arasında, 
yanında getirdiği tabancayla sınıfında baĢına ateĢ ederek intihar etti.   
 
Mardin ili Midyat ilçesine bağlı ÇavuĢlu beldesinde ikamet eden B.A. (16) adlı kız çocuğu, 22 Ekim günü 
babasına ait av tüfeğiyle karnına ateĢ ederek intihar etti.  
 
Van ili Çatak ilçesinde ikamet eden 6. sınıf öğrencisi Mehmet ReĢat Batur (11), hafta sonu tatilini geçirmek üzere 
gittiği ilçeye bağlı Sözveren köyü TaĢaltı mezrasında 27 Ekim günü ağaca bağladığı iple kendini asarak intihar 
etti.   
 
Diyarbakır ili Ergani ĠsmetpaĢa Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi M.E.V. (17), 29 Ekim günü evin tavanına 
astığı iple intihar etti.    
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Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz köyünde ikamet eden F.A. (13) adlı çocuk, 6 Kasım günü bilinmeyen bir 
nedenden dolayı evin tavanına astığı iple intihar etti.   
 
Ġstanbul Göztepe Feneryolu Mahallesi'ndeki bir evde oturan ilköğretim okulu öğrencisi K.M.K. (12), 11 Kasım 
günü evde kimsenin bulunmadığı bir sırada kendisini ağabeyinin eĢofmanıyla yatak odasındaki ranzaya asarak 
intihar etti.   
 
MaraĢ ili Türkoğlu Ġlçesi'nde ikamet eden S.K. (15) isimli kız çocuğu 18 Kasım günü kendini iple tavana asarak 
intihar etti.   
 
Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Sulubağ köyü Küprülübağ mezrasında ikamet eden R.C. (12) isimli erkek 
çocuğu, 24 Kasım günü evin tavanına astığı iple intihar etti.   
 
Elazığ ilinde ikamet eden S.B. (17) adlı kız çocuğu, 2 Aralık günü  evde baĢından tüfekle vurulmuĢ olarak  
bulundu. S.B.‟nin Kurban Bayramı`nda giymek üzere aldığı kıyafet nedeniyle ailesiyle tartıĢtığı, bu nedenle ntihar 
etmiĢ olabileceği belirtildi.   
 
Diyarbakır  ili YeniĢehir ilçesinde semtinde ikamet eden Ziya Gökalp Lisesi 11/TMB sınıf öğrencisi M.S. (14) adlı 
kız çocuğu, 4 Aralık günü oturduğu apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.   
 
Iğdır ilinde iakmet eden Sibel Can Kilit (14) isimli kız çocuğu, 9 Aralık günü abisi ile tartıĢtıktan sonra oturdukları 
evin 5'inci katından atlayarak intihar teĢebbüsünde bulundu. (10 Aralık 2008/Hürriyet) 
 
Batman'ın Kozluk ilçesi  Ağaçlık Mahallesi'nde ikamet eden Atilla Kırdağ (13) 14 Aralık günü evinin bahçesinde 
belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendini iple asarak intihar etti.   
 
Hakkâri ili ġemdinli ilçesi GeliĢen köyünde yaĢayan Erkan Yılmaz (13) adındaki çocuk, 15 Aralık günü evde 
kimsenin olmadığı bir anda babasına ait KalaĢnikof marka silahla kalbine ateĢ ederek intihar etti. (  
 
Konya'da 18 Aralık günü, bir atölyede çalıĢan S.A.S. (14) isimli çocuk iĢçi, iĢyerinin deposunda kendini asarak 
intihar etti.  
 
Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyünde ikamet eden lise öğrencisi 15 yaĢındaki A.D., 28 Aralık 
günü evin tavanına astığı iple intihar etti.   
 
ġırnak ili Ġdil ilçesi Atatürk Ġlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi  S.B. (14), 31 Aralık günü evde kimsenin olmadığı 
bir sırada tavana astığı iple intihar etti.   
 

XV.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 
Malatya'nın Arapgir ilçesinde 4 Ocak günü hastaneye kaldırılan ve hamile olduğu anlaĢılan D.G. (12), bir kız 
çocuk dünyaya getirdi. Anne ile kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken D.G.'nin, bir yıl önce Serdar 
Yanardağ (22) ile imam nikâhıyla yaĢamaya baĢladığını belirleyen polis, Yanardağ'ı gözaltına aldı. Yanardağ da 
D.G'nin yaĢının büyük olduğunu ileri sürerken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, 12 yaĢındaki annenin kemik yaĢı testinin yapılacağını buna göre de Yanardağ hakkında, "Cinsel 
istismar suçundan" dava açılacağını belirtirken, Malatya Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan, bebeğin Sosyal 
Hizmetler Ġl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağını ifade etti.   
 
Batman‟ın Kozluk ilçesi 75. Yıl Ġlköğretim Okulu'nda okuyan A.E. (15) isimli öğrenci, 7 Ocak günü tartıĢıtığı bir 
arkadaĢı tarafından okulun yakınlarında bıçakla yaralandı   
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10 Ocak günü Ġzmir‟in KarĢıyaka ilçesi Turgut Özal Parkı‟nda terk edilmiĢ olarak bulunan 40 günlük bebek 
kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdi. Bebeğin, beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Uzmanlar, travmatik 
beyin kanamasının bebeğin baĢının herhangi bir darbe almasıyla meydana gelebileceğini belirtti.   
 
Ġstanbul Fatih‟te 11 Ocak günü, erkek arkadaĢından hamile kalan hemĢire D.Ç. (21) ev arkadaĢı olan hemĢire 
T.A.‟nın yardımıyla, 5 aylık bebeğini ilaçla düĢürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. ĠĢ çıkıĢı eve gelen D.Ç. 
sancılanınca arkadaĢına düĢük yapmak istediğini söyledi. T.A. da düĢüğe neden olacak bir ilaç verdi. Genç 
hemĢire ilacın etkisiyle bebeği düĢürdü ancak bebeğin kordonunu kesemediler. T.A. doktor arkadaĢı M.H.'dan 
yardım istedi. Doktorun önerdiği tıbbi makas ya da kullanılmamıĢ bir permatik bulamayan iki arkadaĢ bıçakla 
kordonu kesmek zorunda kaldı. O sırada evde olan Z.S.'nin ifadesine göre ilk anda yaĢayan bebek 5 dakika 
sonra öldü. "Hastaneye gidin yoksa D.Ç. zehirlenir" demesi üzerine de genç hemĢireyi ambulansla Haseki Eğitim 
ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürdü.  D.Ç. ile T.A. Haseki Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde gözaltına alındı. 
T.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, anne D.Ç. "adam öldürmek" suçundan tutuklandı.   
 
Ġstanbul‟da 14 Ocak günü, lise öğrencisi M.K. (15) sahilde bira içtiği grupta bulunan Hicret K. (31) isimli kiĢinin 
tecavüzüne uğradı. Küçükçekmece sahilinde arkadaĢlarıyla bira içen M.K., gece evine gitmek için yola çıkarken 
Hicret K. kendisine "Evine bırakabilirim" dedi. Ġkili Florya Atatürk Ormanı'na geldiğinde Hicret K., genç kıza 
tecavüze yeltendi. M.K. direnince yerden aldığı bir taĢı genç kızın kafasına vurdu ve bayılan kıza tecavüz etti. 
Kısa süre sonra kendine gelen kız kaçmak istedi. Ancak Hicret K., "Polise gidersen cezaevinden çıkınca seninle 
hesaplaĢırım" diyerek tehdit ettikten sonra kaçtı. M.K.‟nin polise Ģikayeti sonrası hurdacılık yaparak geçimini 
sağlayan evli ve bir çocuk sahibi Hicret K. evinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hicret 
K.'nin küçük yaĢtaki bir kıza tecavüz suçundan 1994'te cezaevine girdiği, 2004'te tahliye edildiği tespit edildi.   
 
Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 Ocak günü, bir ihbar üzerine YeĢil mahallesindeki boĢ araziye gelen polisler yeni 
doğmuĢ bir çocuk cesediyle karĢılaĢtı. Bir çanta içinde boĢ araziye terk edilen erkek bebeğin, donarak öldüğü 
belirlendi.  
 
Adana Çamlıbel Mahallesi‟nde ikamet eden ilköğretim okulu öğrencisi Bülent Arslan (14), 27 Ocak günü evlerinin 
önünde kaçırıldıktan sonra bir gün sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi‟nde yol kenarında iĢkence yapıldıktan 
sonra bıçaklanmıĢ olarak bulundu. Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 4 gün sonra öldü. Cinayetle 
ilgili olarak gözaltına alınan Mehmet Ö. ve kardeĢi Ali Ö. çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak 
araĢtırmaya devam eden polis, Bülent Arslan‟ı katil zanlılarının Menderes I. (19), Caner T. (19), Resul Ö. (19) ile 
Emrah T. (23) olduğunu tespit etti. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan zanlılar, bir kıza sarkıntılık 
sebebiyle yaĢandığı iddia edilen cinayete iliĢkin suçlarını itiraf etti.   
 
28 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine faksla baĢvuru yapan M.Ö. isimli kiĢi ise, tacizi  açığa çıkaran okul 
yöneticileri hakkında inceleme baĢlatıldığını ve görevlerinden alındıklarını iddia etti. M.Ö. bunun dıĢında, ilçede 
bulunan lisede sınav parası adı altında öğrencilerden okul aile birliğinin haberi olmaksızın zoraki para 
toplandığını, para ödenmeyen öğrencilerin sınava alınmadığını belirtti.   
 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki bir ilköğretim okulundan 21 öğrenci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni H.M. 
hakkında kendilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla Ģikâyette bulundu. Öğretmen hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 
Dicle Kaymakamı Sezer IĢıktaĢ, olayın doğru olduğunu ve 2 aydır devam eden konunun okul müdürü tarafından 
ilçe milli eğitim müdürlüğüne yeni bildirildiğini söyledi.   
 
Mersin'de Ocak ayında, Yusuf Sevim (9) adlı çocuk, evlerinin yakınında 38 yerinden bıçaklanıp, baĢı taĢla 
ezilerek öldürüldü. Cinayetin komĢularının 12 yaĢındaki kızı ġ.Z. tarafından iĢlendiği belirlendi. Polis cinayetin 
ardından mahalleden DNA örneği alırken paniğe kapılan küçük kız polislere "Buralarda birkaç balici gördüm. 
Sakallı bıyıklı kiĢilerdi" dedi. ġ.Z. daha sonra suçu itiraf etti. Küçük kız Yusuf'u oyun oynamayı reddedip küfür 
ettiği için öldürdüğünü söyledi. Yusuf'la okul arkadaĢı olan ġ.Z. Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.   
 
Malatya‟da Ocak ayında, H.Ç.  (16) adlı kız çocuğunun kaldırıldığı Beydağı Devlet Hastanesi'nde doğum 
yapması sonrası Hastane yetkilileri durumu güvenlik güçlerine bildirdi. H.Ç., polise imam nikâhıyla birlikte 
yaĢadığı S.U.(27)'dan hamile kaldığını anlattı. Polis S.U.‟yu "reĢit olmayan genç kızla iliĢkiye girdiği" 
gerekçesiyle 28 Ocak günü gözaltına aldı.   
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Ġstanbul'da 28 Ocak günü karın ağrısı Ģikâyetiyle hastaneye götürülen 12 yaĢındaki D.R. 8.5 aylık hamile hamile 
çıktı. Bunun üzerine küçük kızın annesi, savcılığa giderek Ģikâyetçi oldu. Annesi tarafından doktor raporu da 
sunulan savcıya ifade veren 12 yaĢındaki D.R., kendisini kimin hamile bıraktığını bilmediğini söyledi. Küçük kızın 
babası C.R. dayı Vedat Y.'yi suçlarken, dayı V.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, küçük kızın babasının arkadaĢı 
olan V.Y. tarafından hamile bırakıldığını ileri sürdü. KarĢılıklı suçlamalar nedeniyle savcılık bebeğin babasının 
DNA testiyle belirlenmesine karar verdi ve Ģüphelilerden DNA testi için kan örnekleri alındı. Savcılık kararı 
uyarınca D.R. ile annesi, Ġstanbul Valiliği Kadın Sığınma Evi'ne yerleĢtirildi.   
 
Ġzmir'in Konak ilçesinde 13 yaĢındaki zihinsel engeli S.T. uğradığı tecavüz sonucu hamile kaldı. Olay ġubat ayı 
baĢında S.T.'nin annesine karnının ağrıdığını söylemesiyle ortaya çıktı. Hastaneye götürülen S.T.'nin 4 aylık 
hamile olduğu belirlendi. S.T. polise, bir kadının kendisini yardımcı olma bahanesiyle eve götürdüğünü, evde iki 
erkeğin kendisiyle cinsel iliĢkiye girdiğini ve baĢka erkeklerle de birlikte olmasını sağladıklarını ileri sürdü. Polis, 
M.G. (54), oğlu Y.G. (27) ve birlikte yaĢadığı N.A.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 3 kiĢi 
mahkemede tutuklandı. Ancak üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine Y.G. ve N.A. tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı, M.G.'nin tutukluluğunun devamına karar verildi. S.T.'nin bebeğinin 4 aylık olması nedeniyle 
kürtajla alınamadığı bildirildi. Doğuma izin verileceği, çocuğun babasının belirlenmesi için testlere tabi tutulacağı 
kaydedildi.   
 
Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi görevlileri, Bartın Emniyet Müdürlüğü ġubat ayı baĢında Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk ġubesi‟ni arayarak, küçük yaĢta bir kızın doğum yaptığını bildirdi. 2 kilo 700 gram ağırlığında 
bir erkek bebek dünyaya getiren T.Ç., 9 ay önce evinde M.Ç.‟nin tecavüzüne uğradığını, kimseye söylememesi 
için tehdit edildiğini iddia etti. Olay üzerine, halen baĢka bir suçtan Bartın Cezaevi‟nde tutuklu bulunan M.Ç. 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı.   
 
Erzurum ilinde, 2007 yılının Aralık ayında evden kaçan ve 45 gün sonra babası tarafından Adana ilinde 
bulunarak Erzurum'a geri getirilen B.D. (14) adlı kız çocuğunun tecavüze uğradığı belirlendi.   
 
Van ili Muradiye ilçesinde ikamet eden 13 yaĢındaki A.T. adlı kız çocuğu, Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
AraĢtırma Hastanesinde Ocak ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Savcılık doğumla ilgili soruĢturma 
baĢlattı.   
 
4 ġubat günü Kocaeli‟nin Gölcük Ġlçesi‟ne bağlı Değirmendere Beldesi‟nde, E-130 Karayolu üzerinde, montunun 
altında dansöz kıyafeti giymiĢ genç bir kadın cesedi bulundu. Birçok aracın üzerinden geçtiği anlaĢılan ve yüzü 
tanınmayacak hale gelmiĢ cesedin kimliği belirlenemedi.   
 
Malatya'da 11 ġubat günü, ilköğretim okulu son sınıfta okuyan L.Ġ. adlı kız öğrenciyi oturduğu Niyazi Mısri 
mahallesinde bulunan apartmana kadar takip edip, apartmanın asansöründe taciz ettiği öne sürülen zanlı, 
apartman sakinleri tarafından yakalandı. VatandaĢlar tarafından dövülen zanlı, daha sonra elleri iple bağlanarak 
olay yerine çağrılan polise teslim edildi.   
 
Antalya'nın Kemer ilçesinde öğretmen M.N.A. (33), özel ders verdiği erkek çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu 
ve bilgisayarında çocuk pornosu görüntüleri bulundurduğu gerekçesiyle 12 ġubat günü gözaltına alındı. 
Bilgisayarında öğrencileriyle ilgili görüntülerin de yer aldığı belirtilen öğretmen tutuklandı.   
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü, gelen bir ihbar üzerine takibe aldığı bir internet sitesinin 
sahibi bilgisayar mühendisi BarıĢ G.‟yi “sitesinde çocukların ve kadınların etek altı fotoğraflarının yayınlandığı” 
gerekçesiyle gözaltına aldı. Metro merdivenlerinde, alıĢveriĢ merkezlerinin tuvaletlerinde ve okul önlerinde 
çekilen etek altı görüntüleri sitede yayınlayan BarıĢ G., Burak K., Volkan T. ve Eser Ç.Y. yakalandı. Gözaltına 
alınan 4 kiĢi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sitenin halen 
faal olduğu ifade edildi. Polis, özellikle siteye fotoğraf atan kiĢilerin adreslerini belirlemeye çalıĢıyor.   
 
17 ġubat günü Ġzmi‟in Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, Ali Rıza Efendi Ġlköğretim Okulu 
öğrencisi Harun Tümin (12), yüzüne sprey sıkıp çakmakla ateĢe veren bir kiĢini saldırısı sonucu yaralandı. 
ArkadaĢlarıyla birlikte maç yaparken bir ara zeytinlik alanın dıĢına çıkan topun peĢinden gitti. Bu sırada, topu 
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üzerine basıp durduran kimliği belirsiz bir kiĢi, gelip almasını istedi. Çocuk eğilip topu alırken saldırgan cebinden 
çıkardığı, içinde yanıcı madde olduğu tahmin edilen spreyi yüzüne sıkarak çakmakla da ateĢe verdi. Çocuğun 
yüzü ve saçları alevler içinde kalırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.   
 
Adana'da 25 ġubat günü, kendini okul tuvaletine kilitleyerek ağlamaya baĢlayan 8'inci sınıf öğrencisi H.Ö. (13), 
rehber öğretmenine okul müdür vekili Ġ.G. tarafından odasında tacize uğradığını öne sürdü. H.Ö. okul 
müdürünün kalçalarını ve göğüslerini tuttuğunu, ayrıca kendisinden onu öpmesini istediğini iddia etti. Gözaltına 
alınan müdür vekili Ġ.G., nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde 10 gün kaldıktan 
sonra avukatının itirazı sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen müdür vekili Ġ.G. nöbetçi mahkemedeki 
ifadesinde "Öğrencim nöbetle ilgili konuĢmaya gelmiĢti. Ancak herhangi bir taciz olayı yaĢanmadı. Eğitimci 
olarak tüm çocuklara kendi çocuklarım gözüyle bakarım. Onların ahlaklı, dürüst olmaları için çaba gösteririm" 
dedi. SoruĢturmayı tamamlayan savcılık, Ġ.G. hakkında "cinsel istismar" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis 
istemi ile dava açtı . 
 
Ġstanbul Pendik'te 1 Mart günü, Selim Korkmaz (15) isimli kiĢi, arkasından yaklaĢan bir kiĢi tarafından baĢından 
vurularak öldürüldü.   
 
Adana'da 13 yaĢındaki H.Ö. adlı kız öğrenciyi makam odasında taciz ettiği iddia edilen ve 4 Mart günü gözaltına 
alınan ilköğretim okulu müdürü Ġ.G. (54) 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.   
 
KuĢadası'nda 5 Mart günü, kendisini, öğretmen ve terapist olarak tanıtan F.S., bölgedeki 8-14 yaĢ arasındaki bir 
çok çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ve tecavüzde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.   
 
KahramanmaraĢ Binevler Çocuk Esirgeme Kurumu Kız YetiĢtirme Yurdu'nda kalan ve 5 Mart günü yurttan kaçan 
H.M. (15) ve F.G. (14), isimli kız çocuklarına Atatürk Meydanı‟nda bulunan parkta otururken tanıĢtıkları Ġlyas Ç. 
ve Ali B. tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. Yurda dönen kızların durumu bildirmesi sonrası yurt yönetimi suç 
duyurusunda bulundu. Ġfadeleri alınan H.M. ve F.G. akĢam misafir olarak götürüldükleri evde zorla ayrı ayrı 
odalara konulduklarını tecavüze uğradıklarını belirtirken Ġlyas Ç. ve Ali B. tutuklandı.   
 
Çorum'da G.ġ. (17) isimli dershane öğrencisi, kendisini 3 ay önce terk eden eski kız arkadaĢı ve Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencisi M.A.‟yı (17), 11 Mart günü yüzüne kezzap atarak yarala. Gözaltına alınan G.ġ., kız arkadaĢının 
kendisini terk etmesine sinirlenerek intikam amacıyla olayı gerçekleĢtirdiğini söyledi.   
 
Ġstanbul Kadıköy Kozyatağı, Atatürk Caddesi 52 numarada bulunan 7 katlı boĢ binanın ikinci katından 11 Mart 
günü saat 03.00 sıralarında bir kadının atladığı ihbarını alan polis olay yerine gitti. Ağır yaralı Zeynep Erdil 
polislere "Tanımadığım kiĢiler beni bayıltarak kaçırdı. Kendimde değilken boĢ bir daireye beni terk etmiĢler. 
Dairenin içi çok karanlıktı. Kurtulmak isterken paniğe kapıldım ve pencereden atladım" dedi.   
 
Diyarbakır'da 8 Mart günü kaybolan ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Ġ.Ö. (9) isimli çocuğun cesedi, 12 Mart 
günü B.D. (19) ve O.D. (17) isimli kardeĢlerin evinde bulundu. Yapılan incelemede küçük çocuğun kafasına sert 
bir cisimle vurulduktan sonra tecavüz edildiği, boğazında kesik olduğu ve iple boğulmaya çalıĢıldığı belirlendi. 
Tecavüzü itiraf eden O.D., 3 gün önce de ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini ve çocuğu onun boğduğunu öne 
sürdü. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  
 
Batman‟da 12 Mart günü, O.U. (17) isimli çocuk, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen R.C. (16) 
isimli çocuğu Gap mahallesi BarıĢ bulvarında yaĢanan tartıĢma sonrası bıçaklayarak öldürdü.   
 
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Yukarı Karaçay Köyü'nde oturan baba F.K. ve anne K.K., kızları Y.K.‟nin (17) 
Emirazizli köyünde bir kiraz bahçesindeki kulübede tecavüze uğradığını iddia etti. Olayla iliĢkili olarak gözaltına 
alınan Mustafa S. (45), Yıldıray D. (35) ve Recep M. (45) 'küçük yaĢta kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan 
tutuklandı, Y.K. ile iliĢkiye girdiği ileri sürülen Ġ.Z. (20), E.G. (29), N.ġ. (26), H.T. (18), T.B. (18) ve R.T. (16) ise 
aynı suçtan adliyeye sevk edildi.  
 
EskiĢehir Ġhsaniye Mahallesi Muttalıp Caddesi'ndeki Atatürk Ġlköğretim Okulu'nda 18 Mart günü, ġerif Ü. (16) 
isimli çocuk okul bahçesinde gece çıkan kavgada H.E.Ü. (19) isimli kiĢi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.   
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ġanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Gürakar beldesinde yaĢayan A.Ġ. (17) isimli kız çocuğu, aynı beldede 
yaĢayan evli ve 6 çocuk babası  S.B. (35) ile beraberindeki 7 kiĢi tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile 
evi basılarak kaçırıldı. Annesinin durumu ağabeylerine bildirmesi üzerine jandarmaya baĢvuran ağabey 
ġeyhmus Ġ., kız kardeĢini kaçıran S.B. ve kız kardeĢinin kaçırılmasına yardım eden annesinin tanıdığı 4 kiĢi 
hakkında Ģikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak 3 kiĢi tutuklandı.   
 
ġanlıurfa‟dan Balıkesir‟e geldiği ve 2007 yılının Ocak ayında uzman çavuĢ olarak görev yaptığı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden atıldığı öğrenilen Hüseyin K (36) isimli kiĢi, Altı Eylül, Ali Hikmet PaĢa, Bahçelievler ve PaĢaalanı 
mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarının çıkıĢ saatlerinde yanlarına yaklaĢtığı kız öğrencilere kendisini 
öğretmen tanıtarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 21 Mart günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı. 
Zanlı, ders vereceğini söyleyerek kandırdığı 7-13 yaĢları arasındaki bazı kız çocuklarını, apartmanların bodrum 
katları, merdiven boĢluğu ya da inĢaatlara götürerek cinsel tacizde bulunurken, iki çocuğun da tecavüze uğradığı 
öne sürüldü. Tacize uğrayan kız öğrencilerin durumu ailelerine aktarmaları üzerine ortaya çıkan olayda, evinin 
balkonunda çamaĢır asan bir polis memurunun eĢi, bir kız çocuğuyla yakındaki bir inĢaatın bodrum katına giren 
kiĢinin davranıĢlarından Ģüphelenerek "155 Polis Ġmdat Hattı"nı aradı. Ġhbar üzerine inĢaata giden güvenlik 
güçleri, Hüseyin K‟yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin K‟nın, sorgulamasında kendisine yöneltilen 
suçlamaları kabul etti. Bu arada, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla aileleriyle birlikte AsayiĢ ġube Müdürlüğüne 
gelen mağdur öğrencilerin zanlıyı teĢhis etmelerinin istenmesine aileleri tepki gösterdi. Aileler, yaĢları 7-13 
arasında değiĢen kız çocuklarının cinsel tacize uğradıktan sonra psikolojik sorunlar yaĢadıklarını, ayrıca 
olaylardan sonra zanlının spermlerinden elde edilen DNA örneklerinin delil için yeterli olduğunu savundular. 
Çocukların zanlıyı teĢhis etmelerinin istenmesi üzerine psikologa danıĢtıklarını, psikologun bunun doğru 
olmayacağını söylemesi üzerine çocuklarının teĢhis odasına girmelerini istemediklerini anlatan aileler, Emniyet 
Müdürlüğü yetkililerinin bu talebi ilettiği Cumhuriyet Savcısının teĢhis yapılmasını istemesi üzerine bunu 
gerçekleĢtiren çocukların odadan ağlayarak çıktıklarını öne sürdüler. Hüseyin K‟nın, 2001 yılında özürlü bir 
çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli makamlarca delil yetersizliği 
nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.  
 
Ankara'da 25 Mart günü, Ziya Gökalp Ġlköğretim Okulu öğrencisi Rıdvan Ayvalı (14) Yenimahalle ilçesi Varlık 
mahallesinde boĢ bir arazide dövüldükten ve kemer ile boğulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüĢ olarak 
bulundu. Cinayetin, metro inĢaatında aĢçı olarak çalıĢan Nimetullah Cansever (25) tarafından iĢlendiği belirlendi. 
Cinayeti iĢledikten sonra ilköğretim okulu öğrencisinin cep telefonunu alan ve kayıplara karıĢan zanlı Yozgat'ta 
yakalandı.   
 
Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve bir gün sonra tecavüze uğramıĢ halde 
eve dönen 3 yaĢındaki B.D., komĢuları Necati L.'yi 30 Mart günü evinin önünde görünce annesine “ĠĢte bana 
kötülük yapan amca” diye gösterdi. Mahalleli aile ile birlikte Necati L.'yi linç etmek isterken, polis olaya müdahale 
etti. Zanlı tutuklandı.   
 
Trabzon Vakfıkebir‟den koruma amaçlı olarak gönderildiği Kars‟ta Halime-Arslan Yıldız Kız Yurdu‟na yerleĢtirilen 
N.K. (16) isimli kız çocuğuna, aralarında siyasetçi yakınları, gazeteci ve askerlerin de bulunduğu 10 kiĢinin 8 ay 
boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. 2007 yılının Ağustos ayında baĢlayan tecavüzler 2 Nisan 2008 tarihinde 
N.K.‟nin arkadaĢıyla buluĢmaya gittiği sırada zorla bir otomobile bindirilerek götürülmek istenmesiyle ortaya çıktı. 
N.K., otomobilden atlayıp kaçarak yurda döndükten sonra baĢından geçenleri öğretmenlerine anlattı. 
Öğretmenler de durumu polise bildirdi. Kaldığı yurttan alınıp Çocuk ġube Müdürlüğü‟ne götürülen N.K., Hafız 
Hakkı PaĢa KıĢlası‟nda askerlik yapan H.Ç. adlı kiĢiyle tanıĢtığını, bu kiĢinin kendisini kalenin arkasındaki virane 
evlere götürüp zorla tecavüz ettiğini, H.Ç.‟nin bir süre sonra da kendisini askeri bir araca bindirerek Dereiçi 
mevkiine götürüp bir kez daha zorla tecavüz ettiğini belirtti. H.Ç.‟nin terhis olmasından sonra bu kez Askerlik 
ġubesi‟nde askerlik yapan V.A.‟nın kendisini tehdit edip götürdüğü parkta tecavüz ettiğini, iki ay sonra da bir 
alıĢveriĢ merkezinde çalıĢan G.Y.‟nin tecavüzüne uğradığını, bu olaydan sonra tanıĢtığı Halil adlı kiĢinin 
kendisini Ç.K. adlı gazetecinin bürosuna götürdüğünü belirterek “Burada Ç.K. benimle zorla iliĢkiye girdi Halil de 
bütün bunları kameraya kaydetti. Bu kiĢiler ellerinde bulunan görüntülerimi hocalarıma göstermek ve benim 
adımı kötüye çıkarmakla tehdit ettikleri için bu olaylara göz yumdum” dedi. N.K.‟nin ifadesi üzerine harekete 
geçen polis, zanlılar G.Y., Ç.K., Ġ.D., Ġ.Ö, G.N., Y.U., V.D. ve F.T.‟yi  gözaltına aldı. Polis, Ç.K.‟nin bürosunda 
yaptığı aramada, bilgisayarlarda N.K. ile çekilmiĢ seviĢme görüntülerinin kayıtlı olduğu çok sayıda dosya ele 
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geçirdi. Emniyetteki iĢlemleri tamamlanan 8 kiĢi sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. N.K.‟ya ilk 
tecavüz eden askerler H.Ç. ve V.A.‟nın ise terhis olup kentten ayrıldıkları ve arandıkları bildirildi.   
 
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 Nisan günü, bir birahanede küçük yaĢta kız çocuğu çalıĢtırıldığı ihbarını alan ve 
operasyon düzenleyen polis, birahanede zorla çalıĢtırıldığı öne sürülen Ö.S.'yi (16) polis merkezine götürdü. 
Ö.S. ifadesinde\ ilçede yaĢayan Ġ.D. (20), Z.E. (18) ve H.S.K.'nin (20) kendisine tecavüz ettiğini ve para 
karĢılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladıklarını belirtti. Gözaltına alınan Ġ.D., Z.E. ve H.S.K. çıkarıldıkları 
Mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
Erzurum'un Eminkulbu Mahallesi'nde oturan Atatürk Lisesi birinci sınıf öğrencisi F.Ç. (17), 6 Nisan günü 
rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede 24 haftalık hamile olduğu ortaya çıkınca Emniyet Çocuk ġube 
Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada alınan ifadesinde F.Ç. "sakat olan babamla birlikte kaldığımız 2006 yılının 
Eylül ve Ekim aylarında, evde tek olduğum bir sırada iki akrabamın tecavüzüne uğradım. Ayrıca, Ģimdi mezun 
olan ablam T.Ç.'yi ziyarete gittiğim sırada Atatürk Lisesi'nin eski hizmetlisi D.E. temizlik odasında zorla bana 
tecavüz etti" dedi.  F.Ç.‟nin yakınları F.Ç. ve K.V. ile müstahdem D.E. gözaltına alınırken, F.Ç. mahkeme kararı 
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) ait baĢka bir ildeki öğrenci yurduna yerleĢtirildi.   
 
10 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.G., 2004 yılında bir arkadaĢı aracılığıyla 
tanıĢtırıldığı Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü‟nde görevli polis memuru Ġ.Ü. tarafından götürüldüğü evde iki ay 
boyunca alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını, babasının araĢtırmaları sonucunda kendisini Ġ.Ü‟in evinde 
bulduğunu ve kendisini alarak eve götürdüğünü, yaklaĢık on gün babasın evinde kaldığını ancak hamile 
olduğunu öğrenince tekrar Ġ.Ü.‟nün evine gitmek zorunda kaldığını, Ġ.Ü.‟ye kendisini bu durumdan kurtarmasını, 
evlenmeleri gerektiğini söylediğini, Ġ.Ü.‟nün kürtaj olursa evleneceğini söylediğini ve götürdüğü Sevgi 
Hastanesinde Dr. A.Ö. tarafından kürtaj olduğunu, ancak kürtaj olduktan sonra Ġ.Ü.‟nün kendisin terk ettiğini 
belirterek hukuki yardım talep etti.   
 
Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 Nisan günü düzenlenen operasyonda, 
ilköğretim 8. sınıf öğrencisi B.Ç'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Üzmez ve annesi 
Livaze Ç. (36) çıkarıldıkları Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. B.Ç ise, Bursa Sosyal Hizmetler Ġl 
Müdürlüğü bünyesindeki bir yurda yerleĢtirildi. Savcılık Hüseyin Üzmez (76) hakkında "'Mağdurun beden ve ruh 
sağlığını bozacak zincirleme Ģekilde çocuğa karĢı cinsel saldırı", Livaze Ç. (36) hakkında ise “suça yardım etme” 
iddiasıyla dava açtı. Ġddianamede, Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce yürütülen istihbarat 
çalıĢmaları sırasında, Livaze Ç'nin temin ettiği yaĢı küçük çocuklara fuhuĢ amacıyla para karĢılığında erkeklere 
pazarladığı yönündeki bilgiler doğrultusunda operasyon baĢlatıldığını belirtilirken, B.Ç ifadesinde, Üzmez'in ölen 
dedesinin arkadaĢı olduğunu, ailesinin maddi durumunun bozuk olması nedeniyle kendilerine para yardımında 
bulunduğunu belirtti. KıĢ aylarında rahatsızlanan Üzmez'i ziyaret etmek için annesiyle birlikte Ġstanbul'a gittiklerini 
anlatan B.Ç, Üzmez'in banka kartı vererek annesini para çekmeye gönderdiğini, kendisine de elle tacizde 
bulunduğunu öne sürdü. Ġstanbul'dan dönerken durumu anlattığı annesinin "bir daha yaparsa uyarmasını" 
söylemesine rağmen Üzmez'i uyaramadığını anlatan B.Ç, bu olaydan sonra bir kaç kez daha gittiği Ġstanbul'da 
Üzmez'in kendisine benzer Ģekilde sarkıntılıkta bulunduğunu iddia etti. B.Ç'nin, durumu anlattığı annesinin 
kendisine, "Üzmez'in kendilerine Mudanya'da ev tutacağını, rahata kavuĢacaklarını, bu davranıĢlara sabır 
göstermesi gerektiğini, zaten Üzmez'in hasta olduğunu" söylediğini savundu. B.Ç, operasyondan bir gün önce 
Üzmez'le birlikte Ġnegöl'deki evlerine döndüğünü, birlikte yemek yedikten sonra da tutulacak eve bakmak için 
Mudanya'ya gittiklerini anlattı. Kendisinin baĢının ağrıması nedeniyle uyuduğu sırada annesinin Üzmez'in banka 
kartını alarak "para çekmeye gidiyorum" diye evden ayrıldığını belirtti. B.Ç, evde kalan Üzmez'in ise kendisine 
uykuda olduğu sırada tacizde bulunduğunu iddia etti. B.Ç'nin, Üzmez'in kendisine tacizden babasının haberdar 
olmadığını da dile getirdi. Hüseyin Üzmez'in iddianamede yer alan ifadesinde ise Livaze Ç. ve ailesine maddi 
yardımda bulunduğunu belirtti. Küçük kızın Ġstanbul'da yaĢadığını söylediği olayların doğru olabileceğini, ama 
tam olarak hatırlayamadığını, Mudanya'da yaĢananların ise B.Ç'nin de rızasıyla yaĢandığını iddia etti. Bu arada, 
iddianamede soruĢturma kapsamında B.Ç'nin cinsel yönden alınan adli raporunda, herhangi bir darp, cebir izi ve 
zorlama izi ile fiili livata bulgusuna rastlanılmadığı, B.Ç'nin bakire olduğunun rapor edildiği bilgisine de yer verildi. 
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Eylül günü görülen ikinci duruĢmasında Mahkeme 
heyeti, 1994 yılında Ġnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiği bildirilen mağdure B.Ç.'nin doğumuyla ilgili 
kayıtların bulunamaması nedeniyle, B.Ç.'nin tam teĢekküllü bir hastanede kemik ölçümü yapılarak gerçek 
yaĢının tespit edilmesine de karar verdi. Mahkeme ayrıca, Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan B.Ç.'nin 
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"beden ve ruh sağlığının bozulmadığı" yönündeki rapor doğrultusunda Üzmez ve Livaze Ç.‟nin tutuksuz 
yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, Üzmez hakkında yurtdıĢına çıkıĢ yasağı koydu. B.Ç.'nin Baro 
tarafından görevlendirilen avukatı Rezzan Alyanak ile SHGM'ne bağlı hazine tarafından görevlendirilen Avukat 
Selma Ergüner Akalan, Hüseyin Üzmez'in tahliyesine karar veren Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda 
bulundular. Delillerin yeterince toplanmadığını, mağdure B.Ç.'nin yaĢ durumunu gerekçe gösteren avukatlar, 
Üzmez'in tutuklanmasını talep ettiler. Talebi kabul etmeyen Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasını bir 
üstü olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 6 Kasım günü toplanan 5. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. 
SHÇEK Genel Müdürü Ġsmail BarıĢ, Hüseyin Üzmez'in tahliyesi öncesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) ile Muhakemat Müdürlüğü arasındaki yazıĢmalarda gecikmeler olduğunu belirterek, ın, 
sorumlular hakkında soruĢturma baĢlatıldığını söylediğini kaydetti. 
 
Muğa‟nın Milas ilçesinde 3 Mayıs günü, ilköğretim 5. sınıf öğrencisi F.P'yi (13), okul çıkıĢında kandırıp Akkent 
mevkisindeki zeytinlik alana götürerek taciz ettiği iddia edilen R.D. (55) Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gözaltına aldı. Kız öğrencinin, uzmanlar gözetiminde alınan ifadesinde, olayı anlattığı ve R.D'nin 
kendisini 3 yıldır aralıklarla taciz ettiğini söylediği öğrenildi.   
 
6 Mayıs günü Batman‟da, R.A. (14) isimli çocuk, M.A  (8) ve K.B (9) yaĢlarında iki erkek çocuğa fiilli livatada 
bulunduğı iddiasıyla gözaltına alındı. R.A. ilk sorgulamasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
Isparta‟da 7 Mayıs günü, çelik kapı satıĢı yapılan bir iĢyerinde çalıĢan Hasan Kaytanoğlu (28), Isparta Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden geldiğini ve birlikte okula kadar gitmeleri gerektiğini söyleyerek arabasına bindirdiği Gürkan 
Ġlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi H.G.Ö.‟yü (10) iĢyerine götürüp tecavüz etti. Daha sonra küçük kızı 
otomobille kent dıĢına götüren Kaytanoğlu, boğazını sıktıktan sonra öldü diye bırakarak gitti. BaĢlayan yağmurun 
altında ıslanınca kendine gelen küçük kız, bir sürücüye evini tarif ederek ailesine kavuĢtu. Hastanede yapılan 
kontrolde, küçük kızın tecavüze uğradığı belirlenirken, polis tarafından yakalanan Kaytanoğlu ifadesinde 
“babasıyla aramızda husumet vardı. O yüzden yaptım” dedi. Kaytanoğlu, “adam öldürmeye tam teĢebbüs”, 
“tecavüz” ve “kız kaçırmak” suçlarından tutuklandı.   
 
Diyarbakır Aynalı köyünde ikamet eden zihinsel engelli F.A. (13) adlı kız çocuğu, uğradığı tecavüz sonucu 
hamile kaldı. Anne H.A. ağrıları olduğunu söyleyen ve karnı günden güne büyüyen kızını Mayıs ayında 
Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil servisine getirdi. Muayene edilen F.A."nın sekiz alık hamile olduğu ve 
karnındaki bebeğin öldüğü ortaya çıktı. Anne H.A. hastanedeki görevli memura önce damadının askere gittiğini 
sonra da batıda çalıĢtığını söyledi. ÇeliĢkili ifadelerden Ģüphelenen memur H.A."dan doğruyu anlatmasını istedi. 
Bunun üzerine H.A. kızının kimin tarafından hamile bırakıldığını bilmediğini söyledi. Hastaneden taburca edilen 
F.A. Diyarbakır Kadın Sığınma Evi"ne teslim edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı, bebekten doku örneği alarak, 
Ankara kriminal laboratuarına gönderdi. Gelecek olan DNA sonuçları bebeğin kime ait olduğunu belirleyecek. 
Zanlı durumundaki erkeklerin Aynalı Köyü"rü terk etmesi yasaklandı.   
 
Aydın'ın Germencik Ġlçesi'ne bağlı Ortaklar Beldesi'nde 16 Mayıs günü, Atatürk Ġlköğretim Okulu 3'ncü sınıf 
öğrencisi Ġ.D. (9), 4'ncü sınıf öğrencileri Ġ.K. (10), M.A. (10) ve M.ġ.‟yi (10) kandırarak götürdükleri ıssız alanda, 
ellerini bağlayarak, tecavüz ettikleri iddia edilen ikisi çocuk 4 kiĢi gözaltına alındı. Derslerinin sonunda YeĢiltepe 
Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıkan 4 öğrenci, yolda Mehmet Öncel Ġlköğretim Okulu 7'nci sınıf 
öğrencisi olan arkadaĢları M.A. (13), aynı okulda 8'nci sınıf öğrencisi olan amcasının oğlu R.A. (14) ve C.A. (18) 
ile karĢılaĢtı. M.A. ve kuzenleri, iddiaya göre, karĢılaĢtıkları 4 öğrenciyi, ilginç bir Ģey göstereceklerini söyleyerek, 
Ortaklar Tren Garı'nın arkasında ıssız bir alana götürdü. Öğrencileri burada, çocuklara cinsel istismar suçundan 
sabıkalı Sinan Y. (36) karĢıladı. Sinan Y., M.A., R.A. ve C.A., 4 öğrenciyi yere yatırıp, ellerini bağladıktan sonra 
tecavüz etti. 4 zanlı, tecavüz ettikleri çocuklara yaĢananları baĢkalarına anlatmamaları için ölümle tehdit ettikten 
sonra serbest bıraktı. 17 Mayıs günü öğrencilerden Ġ.D., Ġ.K., M.A. ve M.ġ.'nin kimseyle konuĢmadığını, 
tenefüslere dahi çıkmadığını farkeden öğretmenleri, konuĢmak için öğretmen odasına çağırdı. Önce konuĢmak 
istemeyen çocuklar, daha sonra ağlayarak olayı öğretmenlerine anlattı. Bunun üzerine öğretmenler, durumu 
polise bildirdi. Polis, Sinan Y., C.A., M.A. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Tecavüze uğradığı iddia edilen 4 çocuk 
Ortaklar Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildi. Çocuklardan alınan test örnekleri incelenmek üzere 
Ġzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 17 Mayıs gecesi Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.  
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Mardin ili Midyat ilçesinde 20 Mayıs günü, Ö.A. (12) isimli çocuk, A.A. (14) isimli çocuğun kendisine cinsel 
istismarda bulunduğunu iddia etti.  
 
21 Mayıs günü, Bitlis'de Ahlat ilçesinin bir köyünde 3 yaĢındaki kız çocuğu M.N.T.‟ye, K.Y. (14) isimli çocuk 
tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. M.N.T., annesi ekmek piĢirdiği sırada, ağlayarak annesinin ekmek 
piĢirdiği tandıra geldi. Kızını kanlar içinde gören anne, yakınlarına haber verip kızı M.N.T.'yi Ahlat Devlet 
Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kötü olan M.N.T., önce Tatvan Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne buradan da 
Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.   
 
27 Mayıs günü Konya Karaman Gazi Dükkan Mahallesi‟nde bulunan bir eve hırsızlık amacıyla giren Ġbrahim K. 
(24), 13 ve 15 yaĢındaki ablaları ile uyuyan M.N.Ö. (9) adlı kız çocuğuna tecavüz etti. Olayı araĢtıran polis, 17 
Haziran günü eĢkale uyan ve Ģüpheli hareketlerde bulunan Ġbrahim K‟yi (24) sokakta durdurarak üst araması 
yaptı. Ġbrahim K‟nin üst aramasında, ceplerinde kullanılmıĢ ve kullanılmamıĢ kadın pedleri bulundu. Gözaltına 
alınan zanlının evinde yapılan aramada ise girdiği evlerden çaldığı belirlenen çok sayıda kadın iç çamaĢırı ile 
kadın pedleri bulundu. Ġfadesinde M.N.Ö‟ye tecavüz ettiğini itiraf ettiği belirtilen Ġbrahim K, çıkartıldığı 
mahkemece tutuklandı. Zanlının yaptığı olaylardan piĢman olduğunu ve tedavi olmak istediğini ifade ettiği de 
kaydedildi.   
 
Haziran ayında Ġzmir'de, internette "chat" yaparak tanıĢılarak samimi olunan çoğunluğu öğrenci erkek çocukların, 
cinsel iliĢkiye zorlandıkları iddiasıyla gerçekleĢtirilen „Sanal Tuzak‟ adlı operasyonda 5 kiĢi gözaltına alındı. 
Çetenin elebaĢı “Cem” takma adlı C.G.'nin (41), 2006 yılında, „yaĢı küçük çocukları istismar etmek‟ suçundan 
yakalanıp 14 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildiği, tutuksuz yargılanmasının sürdüğü, yine aynı suçu iĢlemeye 
devam ettiği belirlendi. AraĢtırma sonucu, C.G.'nin, yine aynı suçtan sabıkalı Ġ.A.S. (30) ile birlikte Ġzmir, 
Balıkesir, Aydın, Kırklareli, Konya, Manisa, Batman, Kastamonu, Mardin ve Tekirdağ'da yaĢayan, çoğunluğunu 
öğrencilerin oluĢturduğu erkek çocuklarla internetteki gay siteleri ve sohbet odalarında tanıĢıp samimi olduktan 
sonra cinsel iliĢkiye zorladığı belirlendi. Ġki zanlının, e-postalar ve telefon görüĢmeleri sonrası, yaĢları 16 ile 18 
arasında değiĢen erkek çocukları, 18- 25 yaĢ arasındaki erkeklere pazarladıkları, bu yönde zorladıkları belirlendi. 
MüĢterilerini, yine internetten yaptığı görüĢmeler sonrası bulan zanlıların, kendilerini arayanlara, çocukların 
telefonlarını verdikleri, buluĢmalarını sağladıkları, bunun karĢılığında para ve telefon kontorü aldıkları tespit 
edildi. Ġzmir'deki önceden belirlenen adreslere yapılan eĢ zamanlı baskınlarla C.G., Ġ.A.S.,M.C. (40), Z.Ü.(48) ve 
S.Ç.(28) gözaltına alındı. GeniĢletilerek sürdürülen operasyon kapsamında, Konya'da 2, Manisa'da 1, 
Kırklareli'nde 1, Kastamonu'nda 1, Tekirdağ'da 1 zanlı yakalandı. Ġzmir'de, yaĢları 16 ile 18 arasında değiĢen 6, 
19 ile 25 arasında değiĢen 10, Konya ve Manisa'da 1'er erkeğe cinsel istismarda bulundukları ortaya çıkarıldı. 
Adliyeye sevkedilen 5 zanlıdan Ġ.A.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer dördü nöbetçi 
mahkemece tutuklandı. Birçok ili kapsayan ve ailelerin paniğe kapılmasına neden olan operasyonun ardından 
ortaya çıkan gerçekler duyanları Ģoke etti. Organizasyonun elebaĢı C.G.'nin, günde yaklaĢık 5 kilometre 
yürüyerek, çocuk aradığı ortaya çıktı. C.G.'nin, ayrıca okul önlerinde, parklarda ve internet kafelerde çocukları 
gözetlediği, birini seçtikten sonra planını uygulamaya soktuğu belirlendi. Sorgusunda suçunu kabul etmeyen ve 
akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden elebaĢı C.G.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, tuzağa 
düĢürdüğü erkek çocuklardan ikisinin, zihinsel ve fiziksel engelli olduğu, pornografik görüntü ve fotoğraflarının 
çekildiği belirlendi. Bu görüntü ve fotoğraflar da mahkemeye delil olarak sunuldu.  
 
Adana'da Haziran ayında, özel bir rehabilitasyon merkezine giden konuĢma özürlü E.B.'nin (7) görevliler 
tarafından dövüldüğünü iddia eden aile, merkezden Ģikâyetçi oldu. Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ise E.B.'nin 
bacaklarında ve vücudunun çeĢitli yerlerinde yara izlerinin olduğunu ancak bunların kendi merkezlerinde 
yapılmadığını çocuğun hiperaktif olduğu için ailesi tarafından dövüldüğünü ileri sürdü. Merkezin kurucusu ve 
avukatı Semih Gökayaz,: "YaklaĢık bir yıldır söz konusu merkeze gelen konuĢma özürlü küçük çocuğa iĢkence 
yapılmamıĢtır. Aksine biz aileyi defalarca uyarmamıza rağmen çocuğa dayak atmaya devam etmiĢlerdir. Bunun 
üzerine aileye çocuğu korumak için Cumhuriyet BaĢsavcılığa baĢvuracağımızı söyledik. Bunun üzerine bu tür 
iddialar ortaya atıldı. Merkezimizde böyle bir olayın olması mümkün değil. Ailelerin eğitim esnasında çocukları 
izlemesi için cam bölmeler var. Buradan aileler eğitimi takip etmekte" dedi.   
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Ġzmir KarĢıyaka‟daki Lamia Karer Ġlköğretim Okulu‟nda 28 Mayıs günü, okulun bahçesindeki tuvalete giren zanlı, 
R.V.T. (7) adlı erkek öğrenciye tecavüz etmek istedi. Zanlı, R.V.T.‟nin çığlık atması üzerine kaçtı. Çevre sakinleri 
tarafından okuldan koĢarak çıkarken görülen zanlı gözden kayboldu. (Milliyet-01.06.08) 
 
Ġstanbul Eyüp'te Haziran ayının ilk haftasında meydana gelen iki ayrı olayda 4 yaĢındaki E.S.U. isimli çocuk ile 
zekâ özürlü 18 yaĢındaki Ü.R. iğne ile bayıltılıp tecavüz edilmiĢ halde bulundu. Eyüp Sultan Camisi'nin 
avlusunda annesinin yanında kaybolan.S.U., olaydan 5 saat sonra polis merkezinden ailesi tarafından alındı. 
Vakıf Gureba Hastanesi'ne götürülen küçük çocuğun kalçasında 5-6 adet iğne izi ve etinin içinde kırılmıĢ bir iğne 
ucuna rastlandı. Doktorlar küçük çocuğun üzerinde yaptığı incelemede, tecavüz belirtilerine rastladı. Bir hafta 
sonra Eyüp Mezarlığı'nda baygın bulunan zekâ özürlü Ü.R., Vakıf Gureba Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 
getirildi. Yapılan incelemede Ü.R.'nin kalçasında iğne izlerine ve tecavüz bulgularına rastladı.   
 
Van ili Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyünde ikamet eden Van Endüstri Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Erbil 
Gün (16), 8 Haziran günü kendilerine ait tarlada koyunları atladığı gerekçesiyle tartıĢtığı çoban Murat AtaĢ 
tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.   
 
12 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sabahat Baz, 1999 yılında evlendiği ve 2 yıl önce 
boĢandığı Mehmet Nuri AteĢ‟in sık sık evine gelip kendisini rahatsız ettiğini, telefonla sürekli tehdit ettiğini, 9 
Haziran günü evine gelerek 20 yerinden kendisini bıçakladığını, eĢini iterek dıĢarı çıkardığını ve kapıyı 
kapattığını, gelen polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü, aldığı bıçak darbelerinin beĢinin derin olduğunu ve 
halen tedavi gördüğünün belirtti. 
 
Antalya Akseki Milli Eğitim ġube Müdürü A.A. (56) Milli Eğitim ġube Müdürlüğü`nde hizmetli olarak çalıĢan bir 
kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 Haziran günü tutuklandı. Kimsesiz olduğu için yurtlarda büyüyen ve hizmetli 
olarak çalıĢan G.H. (23) adlı kadın, bulantı, kusma ve halsizlik  Ģikayetiyle hastaneye baĢvurdu. Muayenede 
G.H.`nin hamile olduğu ortaya çıktı. Doktorun durumu kaymakamlığa bildirmesi üzerine, savcılığa ifade veren 
G.H., evli ve 4 çocuk babası olan A.A.`nın kendisini eve temizliğe çağırıp tecavüz ettiğini ve bunun sonucu 
hamile kaldığını iddia etti. A.A. cezaevine gönderildi.   
 
Ġstanbul Kartal'da, Dekor Rulo Fırça Sanayi'nin ortaklarından 2 çocuk babası Musa Hasdemir (50), özel olarak 
tasarladığı aracıyla lise öğrencisi 11 kız çocuğunu pahalı hediyelerle kandırıp taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 
Makam otomobili olmasına rağmen aldığı diğer aracın sürücü kısmı ile bagaj bölümü arasına perde çektiren ve 
özel döĢemelerle kaplatan Hasdemir, arka camları metalle örtüp, Anadolu lisesinin önünde kız öğrencileri 
aracına davet edip, çikolata, pahalı cep telefonu ve parfüm hediye edip, yüklü miktarda para verdi. Kız 
öğrencilere, erkek arkadaĢları olup olmadığını soran ve "Tüm ihtiyaçlarınızı karĢılayacağım. Parasız adamlarla 
birlikte olmayın. Benimle yatın" dediği öğrenilen Hasdemir‟in tacizleri, mağdur kızlardan M.B. isimli öğrencinin 
cep telefonuna Okul Müdür Muavini Sera Eksel tarafından el konulması ortaya çıktı. Durum M.B.'nin annesine 
bildirilince, Ģüphelenen anne kızının eĢyaları arasında çok sayıda parfüm, yüklü miktarda para ve ünlü markalara 
ait eĢya buldu. Müdür muavini Eksel ve velinin polise Ģikâyeti sonrası ifade veren M.B., kendisi gibi 10 
arkadaĢının da aynı adamla görüĢtüğünü belirtti. Bir haftalık takip sonucunda izine rastlanan Hasdemir'e, M.B. 
aracılığıyla pusu kuruldu. Kız öğrenciye Bostancı'da randevu veren iĢadamı, M.B.'yi özel dizaynlı aracına alıp 
Kartal Ahmet ġimĢek Koleji'nin arkasındaki boĢ araziye götürünce polis tarafından suçüstü yakalandı. 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Hasdemir, kendisini "Ġhtiyaç sahibi çocuklara burs veriyorum" diyerek 
savundu. Hasdemir tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
18 Haziran günü Trabzon GazipaĢa caddesinde bir apartmanın giriĢ katında doğum yapan bir kadın, bebeğini 
çimento torbasının içine bırakarak kaçtı. Ambulansla Trabzon Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi'ne 
kaldırılan kız bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken annesinin bulunması için çalıĢma baĢlatıldı.   
 
Sivas'ın SuĢehri ilçesinde 22 Haziran günü,  bir ilköğretim okulunda kadrolu olmadan ücret karĢılığı Ġngilizce 
öğretmenliği yapan E.Y.‟nin (28), H.Y. (11) isimli kız öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi. H.Y. bel ağrısı Ģikayeti 
üzerine babaannesi ve halası tarafından SuĢehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk 
muayenesinden sonra baĢka bir hastalığından dolayı hastanenin kadın doğum doktoruna gönderildi. Yapılan 
incelemede, H.Y‟nin kızlık zarında yırtılma olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay, SuĢehri Jandarma 
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Komutanlığına bildirildi. H.Y‟nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, E.Y‟yi (28) gözaltına 
aldı. Zanlı E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   
 
23 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġ.K., 1997 yılında halen eĢi M.K. ile evlendiğini, 
evliliğinin ilk yıllarından itibaren eĢinin kendisine küfür ve hakaret edip Ģiddet uyguladığını, 20 gün önce kendisini 
evden attığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ankara Mamak'ta 24 Haziran günü, ismi açıklanmayan bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev 
yapan B.Y., 10 yaĢındaki üç kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Öğrencilerin durumu ailelerine 
anlatması üzerine veliler polise giderek Ģikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen 
B.Y.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda çocuk pornosu CD'si ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu ekiplerince ifadesi alınan B.Y. suçlamaları kabul etmedi ve öğrencilerin kendisine iftira attığını söyledi. 
B.Y.'nin, "ırza geçme" suçundan sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
Konya'da Merkez Karatay ilçesi Özlem mahallesinde 25 Haziran günü, emekli imam Ġlyas Küçük gizlice 
bahçesine girerek ağaçlardan kayısı almak isteyen K.C.B.  (11) adlı çocuğu havalı tüfekle ateĢ sırtından vurarak 
yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Ġlyas Küçük, "Sadece korkutmak istedim" dedi.   
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde bulunan bir iĢyerinde çalıĢan H.Ç. (15) adlı erkek çocuğun patronu A.A. (38) 
tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi.   
 
Diyarbakır ilinde Temmuz ayında, sağır ve dilsiz olan B.K. adlı kız çocuğunun ailesi tarafından fuhuĢa zorlandığı 
iddia edildi.   
 
Malatya‟da 4 Ağustos günü,  N.P. (17) adlı kız çocuğu, M.A.T. (20) adlı kiĢinin fiili livatasına maruz kaldığını iddia 
etti. 
 
ġanlıurfa‟da 30 Ağustos günü, yaklaĢık bir hafta önce evden kaybolduğu bildirilen G.Ç (14) adlı çocuk, A.A, G.D. 
ve A.E. isimli Ģahıslar tarafından tecavüze uğradı.  
 
Ġzmir'in Bornova Ġlçesi'nde ikamet eden Y.Y. (21) isimli kiĢi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaĢı lise 
öğrencisi 15 yaĢındaki E.I.'ya,  iliĢkilerini cep telefonuna kaydettiği ve ayrılmaları halinde görüntüleri internet 
üzerinden yayacağı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Kars‟ın Digor Ġlçesi Dağpınar Beldesi‟nde 27 Ağustos günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Rojhat Erkmen, 
31 Ekim günü derenin kenarında bir torbanın içinde ölü olarak bulundu. Yapılan bir ihbar üzerine Rojhat`ı 
öldürdüğü iddiasıyla Dağpınar‟daki bir ilköğretim Okulu‟nda hizmetli olarak çalıĢan A.E. ile kızı Y.E, jandarma 
tarafından gözaltına alındı. Yakınları, Y.E.‟nin 20 Ekim 2006`da Dağpınar Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu`nda 
okuduğu sırada dördüncü kattan düĢerek akli dengesini yitirdiğini ileri sürdü. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi`ne gönderilen Y.E`ye “sağlam” raporu verilince ifadesine baĢvuruldu. Y.E, akrabası Rojhat‟ı, onun 
anne-babasının kendisini dövmesi üzerine intikam için öldürdüğünü belirtti. Y.E, çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi`ne konuldu. Baba A.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
Edirne‟nin LalapaĢa ilçesine bağlı Kalkansöğüt Köyü‟nde ikamet eden ve 2003 yılında köydeki bir erkek çocuğu 
taciz ettiği iddiasıyla “cinsel istismar”dan tutuklanan Ahmet Öztürk (60), tahliye olduktan sonra ikamet ettği aynı 
köyde 22 Eylül günü servis bekleyen öğrencilerin üzerine tüfekle ateĢ açtı.  Saldırıda Burhan Can (7) ve ablası 
Özden Atan (13) öldü. Mümine DöĢlü (13) isimli öğrenci ile ölen kardeĢlerin annesi Selvet Atan yaralandı.   
 
Malatya‟da 25 Eylül günü, 13 E.K. isimli kız çocuğuna, Z.A. ve M.ġ. adlı kiĢilerin cinsel istismarda bulunduğu 
iddia edildi.   
 
Malatya'da 15 Ekim günü, Y.P. (17) isimli kız çocuğunu fuhuĢ için pazarladıkları iddia edilen M.G. (26) ve B.A. 
(26) isimli kiĢiler tutuklandı.  
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

115 YAŞAM HAKKI 

 

 

Samsun'un Atakum Ġlçesi'nde 4 Kasım günü,  C.C. Mimarsinan Mahallesi'nde oturdukları apartmanın 4'üncü 
katına çıkmak için asansöre binen C.C. (14) isimli kız çocuğu, aynı apartmanda oturan Vahit TaĢdemir (31) isimli 
kiĢinin tacizine uğradı.Kızın bağırması üzerine dıĢarı çıkan apartman sakinleri tarafından yakalanan zanlı sevk 
edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.    
 
Malatya‟da 4 Kasım günü ReĢat K. isimlii kiĢinin çocuklarına tacizde bulunulduğu ihbarları üzerine çalıĢma 
baĢlatan polis ekipleri , bir binanın güvenlik kamerasında görülen zanlıyı takibe aldı. Güvenlik kamerası 
görüntülerinde koĢan bir kız çocuğunun peĢinden giderken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı bir 
hafta süren takip ardından yine bir taciz olayına kalkıĢırken suçüstü yakalandı. Zanlının polisteki sorgusunda 
daha öncede 5 ayrı taciz olayına karıĢıtığını itiraf ettiği bildirildi. ReĢat K., polisteki sorgusunun ardından sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.    
 
Karabük‟te 4 Kasım günü, BeĢbinevler ile ġirinevler Mahallesi arasında çalıĢan halk otobüslerinde kız 
öğrencilerin taciz edildiği ihbarı üzerine otobüslerde çalıĢan sivil polis memurları, adı açıklanmayan bir kız 
öğrenciyi elle taciz eden H.P. (25) isimli kiĢiyi süçüstü yakaladı. Yapılan sorgulamada H.P.'nin yaĢları küçük 7 
kız öğrenciyi taciz ettiği belirlendi. H.P. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. sevk edildiği Mahkee 
tarafından tutuklandı.   
 
Siirt Ġli ġirvan Ġlçesinde ikamet eden zihinsel engelli D.Ġ isimli kız çocuğu, tecavüz edildiği iddiasıyla Kasım ayı 
baĢında ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede D.Ġ.'nin tecavüze maruz kaldığı tespit 
edildi.(ĠHD Siirt-7 Kasım 2008- KENTHABER) 
 
Ankara Sincan Ġstasyon Mahallesi'nde ikamet eden lise öğrencisi S.Y. (16), 4 Kasım günü evde kendisinden 
baĢka kimsenin bulunmadığı bir sırada, eve zorla giren bir kiĢinin tecavüzüne uğradı.   
 
Sivas'ın SuĢehri ilçesinde Kasım ayında, kendisinden 16 yaĢ büyük biriyle evlendirilmek istenen N.D. (16) isimli 
kız çocuğu, niĢandan bir ay sonra evlenmek istemediğini söylemesi üzerine ailesi tarafından niĢanlısıyla bir 
odaya kapatıldı. Aile evlenebilmeleri için niĢanlısının kız çocuğuna tecavüz etmesine göz yumdu. Tecavüz 
uradıktan sonra evliliğe halen karĢı çıkan N.D., iddiaya göre bu kez annesi, babası ve halası tarafından dövüldü. 
Bunun üzerine N.D., SuĢehri Merkez Karakol Amirliği'ne giderek hem kendi ailesinden, hem de niĢanlısından 
Ģikâyetçi oldu. Polis, genç kızın annesi, babası, halası ve niĢanlısı ile niĢanlısının annesi Mintina Y.'yi (59) 
gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan genç kızın annesi Dursaliye 
D., babası Yücel D., halası Selver S. ve niĢanlısı YaĢar Y. çıkarıldıkları mahkemede, "küçük çocuğa cinsel 
istismar", "küçük çocuğa cinsel istismara neden olmak", "evlenmek amacıyla çocukları cinsel beraberliğe 
zorlamak" ve "darp" suçlarından tutuklandı. N.D., sivas Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Çocuk YetiĢtirme Yurdu'na 
gönderildi.   
 
24 Kasım günü ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde, Mehmet Tunç (15) isimli çocuk baĢından darp edildikten sonra cesedi 
battaniyeye sarılı bir Ģekilde boĢ bir araziye atıldı. Polis, Tunç'u öldürdükleri iddia edilen A.Y., R.M. ve K.M. isimli 
kiĢileri gözaltına aldı.   
 
Bursa Emniyet Müdürlüğü, “Hijyen 16” adı verilen  bir operasyonda , 12 yaĢ arası 33 çocuğu hırsızlık ve 
kapkaçta kullanıp iyi para getirenleri lunaparka götüren, „baĢarısız‟lara ise iĢkence yapan çeteyi çökertti. Yedi ay 
süren takip sonucu, Kasım ayında Bursa, Ġstanbul, Ankara, EskiĢehir‟de 33 ev basıldı. Operasyonda çetenin 
lideri olduğu öne sürülen Zehra Durmazer ile birlikte 24 kiĢi gözaltına alındı. Ġddiaya göre zanlılar 33 çocuğa 
hırsızlık, gasp ve kapkaç yaptırıyordu. Günde birden fazla suç iĢleyip para, altın veya döviz getiren çocuklar 
lunaparkta ödüllendirilirken, „baĢarısız‟ olanlar dövülüp vücutlarına eritilmiĢ naylon dökülüyordu. Çocuklar liderin 
tutuğu üç evde kalıyordu. Çocuklara hırsızlık dersi veren çete, rahat kaçmaları için otomobil kiralamıĢtı. Dört 
sürücüye de günlük 150‟Ģer lira ödeniyordu. Ankara‟da gözaltına alınan N. K. evden kaçan iki çocuğu çeteye 5 
bin YTL‟ye satmıĢtı. Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟ne teslim edilecek çocuklardan 10 yaĢındaki S.K.‟nin poliste 
„111‟, sekiz yaĢındaki kardeĢinin ise „45‟ kaydı var.   
 
Zonguldak‟ın Kozlu beldesinde Aralık ayında, Kılıç Mahallesindeki tek katlı evlerinde uyuduğu sırada kaçırılan 
Sümeyye Cinkılıç (3) isimli çocuk, boğazı kesilerek öldürüldükten sonra bir çöp konteynerinin yakınına bırakıldı. 
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Polis, olayla ilgili olarak anne Ferdane Cinkılıçile sevgilisi olduğu öne sürülen komĢusu Cihan Bayram‟ı gözaltına 
aldı.    
 

XV.3. Davalar 
Hakkari'de, 9 Mayıs 2007 tarihinde Kıran Mahallesi mezarlık civarında 18 yaĢından küçük B.E'ye cinsel 
istismarda bulunulması olayıyla ilgili AsayiĢ ġube Müdürlüğü ekiplerince baĢlatılan çalıĢma sonucu yakalanan ve 
adliyeye sevk edilen ġ.O, R.Y. ve A.S'nin yargılanmalarının tamamlandı. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi 26 
Aralık 2007 tarihinde yapılan son duruĢmada, sanıklara 22'Ģer yıl 6'Ģar ay hapis cezası verdi.   
 
Malatya'da 21 Ekim 2005 tarihinde Ģiddet görüntüleriyle gündeme gelen Malatya 0-6 YaĢ Çocuk Yuvası 
olayından sonra, eski Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Yakup Güler, eski Çocuk Yuvası Müdürü Niyazi Yıldız, Çocuk 
Yuvası'nda görevli öğretmenler S.S. ve A.D., sosyal hizmetler uzmanları H.A. ve G.K. ile çocuk eğiticileri Z.K. ve 
S.B. hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne a.ılan dava sonuçlandı. 
Haklarında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen kurum görevlilerinden eski Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü 
Yakup Güler hakkında, "kurumda gerekli denetimi yapmadığı, kurumda daha önce görev yapıp çocuklara 
alıĢmıĢ, çocuk bakımı konusunda bilgi sahibi personeli sebepsiz olarak görevden alarak yerine acemi, liyakatsiz 
bakıcı anneler görevlendirmek suretiyle yeterli dikkat ve özeni göstermeyerek hakkında dava açılan bakıcı 
kadınlar hakkında suç iĢlemesini kolaylaĢtırmak suretiyle görevini ihmal ettiği" iddiaları ileri sürülmüĢtü. Eski 
Çocuk Yuvası Müdürü Niyazi Yıldız hakkında ise, "sorumluluğu altında bulunan personeli yeterince 
denetlemediği, bakıcı annelerin çocukların üzerine sıcak su atmasına göz yumduğu, gerekli denetimi yapmadığı, 
bu Ģekilde görevini ihmal ettiği" iddiaları öne sürülüyordu. Diğer 6 memur ise görevlerini ihmal ve gördükleri 
olumsuz geliĢmeleri idareye bildirmemekle suçlanıyordu. Eski Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Yakup Güler, 
mahkemede yaptığı savunmasında, "Mevzuata göre il müdürlerinin rutin periyodik denetleme tarihlerinin 
olmadığını, görevi esnasında çocukların faydasına olabilecek birçok iĢ yaptığını, odada kalanların sayılarını 
düĢürüp yurtları ev sistemine geçirdiğini, deftere kayıtlı 8 denetlemesi olduğunu, her gün çocuk yuvasına 
uğradığını, tüm çocukları çok iyi tanıdığını, gerek çocuklardan gerekse de çevreden görevi süresince herhangi 
bir Ģikayet almadığını, yaĢanan olaylardan haberinin olmadığını, suçsuz olduğunu" belirtti. Eski Çocuk Yuvası 
Müdürü Niyazi Yıldız ise savunmasında, "Çocuk yuvasında 40-50 çocuğa 9 bakıcı ile baktıklarını, olaylardan 
kesinlikle haberinin olmadığını, yuvada olmadığı saatlerde çocuklara kötü muamele edilmiĢ olduğunu ve suçsuz 
olduğunu" ifade etti. Mahkeme heyeti, sannıklar hakkında görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 1`er yıl hapis 
cezası verdi. Heyet, daha sonra cezanın ertelenmesine karar vererek sanıkların 1 yıl denetimli serbestlik 
sistemine tabi tutulmalarına karar verdi. Bakıcı kadınların yargılandıkları dava ise Malatya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi`nde devam ediyor.  
 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, çocuk ve hayvan pornosu görüntülerini bilgisayarında depolayan kiĢilerin beĢ yıla 
kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları gerektiğine karar verdi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
verdiği bir kararı bozan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, çocuk ve hayvan pornosu fotoğraf ve video görüntülerini Ģahsi 
bilgisayarında bulunduranların, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin 3. fıkrasına göre yargılanıp mahkûm 
edilmeleri gerektiğine karar verdi. Yasaya göre; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri ülkeye 
sokan, çoğaltan, satıĢa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baĢkalarının 
kullanımına sunan kiĢilerin iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılmaları öngörülüyor. Ankara Emniyeti BiliĢim Suçları Kısım Amirliği'nin araĢtırmaları sırasında sanığın 
çocuk pornografisine sahip olduğu ve bu görüntüleri internet ortamında sağladığı tespit edildi. Sanığın 
bilgisayarında çocuk pornografisi içerikli 23 binden fazla fotoğraf ve 550'nin üzerinde video kaydının yanında 
hayvanlarla cinsel iliĢkisine ait görüntüleri kapsayan video kaydına rastlandı. Ankara 23. Asliye Ceza 
Mahkemesi, sanık hakkında açılan davada sanığın TCK'nın 226. maddesinin 4. ve 5. maddelerinden ayrı ayrı 
mahkûm edilmesine karar vermiĢti. 4. madde bu durumlarda dört yıla kadar, 5. madde, bu görüntüleri yayma gibi 
durumlarda 10 yıla kadar ceza öngörüyor.   
 
2006 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Ġstanbul Çerkezköy'de arkadaĢının S.K. (14) isimli oğluna cinsel 
istismarda bulunduğu iddiasıyla Recep A. hakkında açılan dava 2008 ġubat ayında sonuçlandı. Doktor raporuna 
göre 14 yaĢındaki S.K'da fiili livata tespit edilirken, Cumhuriyet Savcısı mahkemedeki iddianamesinde sanık 
hakkında TCK' nın 103'cü maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti. Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Recep 
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A.‟ya verilen 8 yıl hapis cezasını, S.K.'nın 15 yaĢını doldurmadığı için yarı oranında artırarak 12 yıl, suçu birden 
fazla kez iĢlediğinden dörtte bir oranında tekrar artırarak 15 yıl ve duruĢmalardaki iyi halinden dolayı da indirerek 
12 yıl 6 aya çevirdi. Ayrıca hürriyeti kısıtlamak suçundan da 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. 2006 yılında 
meydana gelen olayda S.K'yı evinin yanından “gel seni gezdireyim” diyerek aracına alan Recep A., Pınarca 
Köyü Ġkizler mevkiinde ormanlık bir alana götürdüğü S.K'ya ormanlık alanda cinsel istismarda bulunmuĢ ve 
'babana anlatırsan seni öldürürüm' diyerek tehdit etmiĢ, 1 YTL vererek evine bıraktıktan 10 gün sonra S.K ile 
tekrar cinsel iliĢkiye girmiĢti.   
 
Ġstanbul'da gayrimeĢru iliĢkiyle doğan bebeğini tekmeleyerek öldürüp, cesedini poĢetle Yedikule surlarına atan 
Pelin S.'nin yargılanmasına 6 ġubat günü Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. DuruĢmaya 
tutuklu sanıklar Pelin S., Hilal K. ile avukatları katıldı. Pelin S.'nin Mustafa K. ve Ömer B. ile birer hafta arayla 
cinsel iliĢkiye girdiğini, bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine yapılan DNA testi, 
mahkemeye ulaĢtı. Bebeğin babasının Ömer B. olduğu saptandı. DuruĢma bebeğin öldürülmesine yardım ettiği 
öne sürülen ve yaĢı küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanan Selen A.'nın ifadesi ve bebeğin otopsi 
raporu için ertelendi.  
 
Adana'da 6 Temmuz 2007 günü çikolata ve Ģeker ile kandırıp bisikletle gezmeye götürdüğü 5 yaĢında ki kuzeni 
Ceren Yağız‟a tecavüze yeltenip, boğarak öldürdüğü ileri sürülen Murat Yağız (27) hakkında „nitelikli adam 
öldürme‟ suçundan ağırlaĢtırılmıĢ müebbet, „çocuğa nitelikli cinsel istismarına teĢebbüs‟ suçundan 8 yıl, „kiĢiyi 
hürriyetinden yoksun kılma‟ suçundan ise 7 yıl hapis istenerek 3 ayrı suçtan dava açıldı. 9 ġubat günü görülen 
ilk duruĢmada poliste verdiği ifadeyi kabul etmeyen sanık, "Bazen kendimi kaybedip, kafamı duvarlara 
vuruyordum. Bu yüzden ilaç kullanıyordum. Bisikletle yokuĢ aĢağı inerken dengemiz bozuldu, çalıların içine 
yuvarlandık. Polis baskı yaptığı için farklı savunma yapmıĢtım" diyerek akıl hastası olduğunu öne sürdü. Sanık 
Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
Kolej öğrencisi iki kızın fotoğraflarını fotomontaj ile pornografik hale getirip ailelerine 10 bin YTL'lik Ģantaj yaptığı 
öne sürülen Timur Tüzüner hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Fransızca eğitim veren özel bir 
kolejin öğrencilerinden B.Ö. ve C.B.P.'nin Ģikâyeti üzerine yakalanan Tüzüner'in evinde yapılan aramada, içinde 
pornografik fotoğraflar bulunan bir disket, bir CD ile mağdur ailelerin telefon numaralarının yazılı bulunduğu 
defter yaprağı bulundu.   
 
28.09.2007 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilköğretim okulu 6. sınıf öğrencisi Aycan Baran (13) isimli 
çocuğu kendileri hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle 94 yerinden bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 
tutuklanan Gökhan Aydın (22) ve Semiha Çiftçi (22) hakkında "Canavarca bir hisle adam öldürmek" suçundan 
ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis istemiyle dava açıldı.   
 
Amasya'da 10 Aralık 2007 tarihinde, A.K. (4) isimli çocuğa iĢkence yaptıkları iddia edilen anne Betül S. (25) ile 
erkek arkadaĢı Yılmaz Y.‟nin (29 yargılamasına 5 ġubat günü Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nde baĢlandı. 
“Merdivenlerden düĢtüğü” gerekçesiyle Amasya Sabuncuoğlu ġerefeddin Devlet Hastanesi'ne getirilen A.K.'yi (4) 
doktorlar, iç kanama, vücudunun çeĢitli yerlerinde darp, kesik teĢhisi ve iĢkence gördüğü Ģüphesiyle Samsun 
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etmiĢti. Polis tarafından gözaltına alınan anne ile sevgilisi, adliyeye sevk 
edilmiĢ, Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere anne serbest bırakılırken, sevgilisi 
ise tutuklanarak Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuĢtu.  DuruĢmaya, tutuksuz olarak yargılanan anne 
Betül S. ve tutuklu bulunan Yılmaz Y. katıldı. Yılmaz Y. hakime verdiği ifadede, "O gece alkol ve uyuĢturucu 
almıĢtım. UyuĢturucunun etkisiyle A.K.'ye zarar vermiĢ olabilirim. Çocuk ile daha önce çok iyi anlaĢıyordum. 
Zaten çocuk, anneannesinde Ģiddete maruz kaldığı için benim isteğimle yanımıza olaydan yaklaĢık 10 gün önce 
almıĢtık. O gece alkol ve uyuĢturucu aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum. Çok piĢmanım, böyle bir suçtan 
dolayı yargılandığım için utanıyorum" dedi. Mahkemede, iĢten çıkıp eve geldiğinde oğlunu yara bere içerisinde 
bulduğunu anlatan anne Betül S., "Gece 01.00 civarında iĢten eve geldim. DuĢumu alıp yemeğimi yedikten 
sonra oğlumun odasına giderek onu sevmek istedim. Yorganı kaldırdığımda oğlumun kafasında ĢiĢlikler ve 
atletinde kan olduğunu gördüm. Elbiselerini çıkardığımda vücudunda da yaralar olduğunu gördüm. Yılmaz'a bu 
durumu sorduğumda bana merdivenlerden düĢtüğünü söyledi. Daha sonra sabaha karĢı çocuğu hastaneye 
götürdük" dedi. Mahkeme tarafından tanık olarak dinlenen hastane temizlik görevlisi M.B., "O gece çocuk 
hastaneye yaralı olarak getirildi. Çocuğun merdivenden düĢtüğünü söylediler. Polis anneyi ifadesini almak için 
muayene odasından dıĢarı çıkardı. Çocuk kendisine soru soran doktorlara merdivenden düĢtüğünü söyledi. 
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Anne daha sonra çocuğun yana geldiğinde çocuğun, 'anne, ben merdivenden düĢtüğümü söyledim, sizin bana 
iĢkence yaptığınızı söylemedim' dediğini duydum" Ģeklinde ifade verdi. Dava 27 Mayıs günü sonuçlandı. 
Mahkeme Betül K.‟ye 'suçu bildirmemek' suçundan 1 yıl 6 ay, Yılmaz Y.‟ye ise “küçük yaĢta çocuğa iĢkenceye” 8 
yıl ve “kendisini koruyamayacak yaĢtaki çocuğa etkili eylem” suçundan da 9 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis 
cezası verdi.  
 
Sinop'a bağlı Boyabat ilçesinin Ulupınar köyünde yaĢayan F.H.T. (16) isimli kız çocuğu hakkında M.A. (13) isimli 
çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla açılan dava 20 Haziran günü sonuçlandı. Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi, F.H.T. 
hakkında TCK‟nın 103/2. maddesinden 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  Karar, Yargıtay tarafından onanırsa 
Türkiye de ilk kez bir kadın, bir erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle mahkum edilmiĢ olacak. 2006 yılında Ulupınar 
Köyü‟nde meydana gelen olayda, F.H.T. ile bahçede ilk kez birlikte oldukları zaman M.A. ilköğretim öğrencisi ve 
13 yaĢındaydı. Bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan. F.H.T.‟nin ailesi durumu M.A.‟nın ailesine anlattı. M.A. 
olayı kabul etti, ancak F.H.T‟nin zorlamasıyla birlikte olduklarını söyledi. Bunun üzerine M.A.‟nın ailesi F.H.T. 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Halen tutuksuz yargılanmaya devam eden F.H.T‟nin çocuğu doğurduktan 
sonra yapılan DNA testi sonrasında çocuğun M.A.‟dan olduğu kesinlik kazandı.   
 
Samsun'da, 2007 yılında internette tanıĢtığı lise öğrencisi D.A.'ya (15) bıçak zoruyla tecavüz edip çıplak 
görüntülerini çektiği ve bu görüntüleri internete verme tehdidiyle tecavüzleri sürdürdüğü iddiasıyla tutuklanan 
Bekir K. ile üniversiteli arkadaĢları F.A ve Ü.G. hakkında açılan davanın 8 Mayıs günü Samsun 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen duruĢmasında sanıklar, D.A. ile kendi rızasıyla iliĢkiye girdiklerini, görüntülerden 
kendisinin de haberi olduğunu öne sürdü. D.A. ise 3 zanlıdan Ģikâyetçi oldu. Bekir K.'nin cep telefonunda, D.A. 
ile seviĢme görüntüleri ve bazı baĢka kız öğrencilerin okul kıyafetlerini değiĢtirirken çekilmiĢ çıplak fotoğrafları ve 
baĢka bir kız öğrenciyle öpüĢürken çekilmiĢ fotoğraflar bulundu. DuruĢma, D.A'nın ruh sağlının bozulup 
bozulmadığının tespiti için ertelendi.   
 
29 Aralık 2005'de Adana'da kent merkezindeki bir ilköğretim okulunda geçici görevle tarım öğretmenliği yapan 
A.K. (50) hakkında 4 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan dava dava Adana 12'inci Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme, A.K.'yi o tarihte 13 yaĢında olan 7'inci sınıf 
öğrencileri M.S., F.B., S.Ü. ve N.H.'ya cinsel istismarda bulunmak suçundan her bir kız öğrenci için 4.5‟er yıl 
olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öğrenciler karakolda verdikleri ifadelerinde öğretmen A.K.'yi 
suçlayıp, "Bizi teneffüste yanına çağırıp `sizin boyunuz uzun' diyerek yan çeviriyordu. Çevirirken popo ve 
göğüslerimizi elliyordu" demiĢlerdi. YaklaĢık 2.5 yıl süren yargılama aĢamasında F.B. Ģikayetçi olurken, diğer 3 
öğrenci, bazı öğretmenlerden baskı gördüklerini öne sürerek Ģikayetlerinden vazgeçti. 
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İŞKENCE YASAĞI  
(İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE 

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE CEZALANDIRMA) 

1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
 
Kıvanç Yıldırım, Süleyman Keskin, Kader Cihan ve Mutlu Cihan ile C.A. ve D.Y. 
11 Ocak günü 4. Levent metro istasyonunun Emniyetevler ve Yeni Levent çıkıĢlarında Gültepe ve Sarıyer 
Halkevi üyeleri ile Eğitim-Sen 3 No'lu Ģube üyeleri tarafından Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası yasa 
tasarısı konulu bildirileri dağıtılırken kalabalık bir sivil polis grubunun bildiri dağıtan Kıvanç Yıldırım, Süleyman 
Keskin, Kader Cihan ve Mutlu Cihan ile C.A. ve D.Y. isimli iki kız lise öğrencisine müdahale ettiği, gözaltına 
alırken, polis otosunda ve karakolda dövülğü, polisin müdahale sırasında bir kiĢinin ağzına silah soktuğu iddia 
edildi. Halkoyunlar öğretmeni Kıvanç Yıldırım, birlikte bildiri dağıttığı iki kızın, üç sivil polisce saçlarından tutulup 
çekiĢtirildiğini görünce üç arkadaĢıyla koĢup “Ne oluyor” diye sorduklarını belirterek, "Ne yapıyorsunuz diye 
sordum. Beni yere yatırdılar, kelepçeleyip ekip otosuna götürdüler. Silah sesi duyduk. Ekip otosunda ve 
karakolda fiziki eylemlere maruz kaldım. Bir sivil polis ağzıma silah soktu" dedi. Gözaltına alınanlardan Kıvanç 
Yıldırım, Süleyman Keskin, Kader Cihan ve Mutlu Cihan ekip otosunda ve Gültepe Polis Merkezi'nde Ģiddet 
gördüklerini belirtirken, iki kız öğrenci yaĢları küçük oldukları için serbest bırakıldı. Savcılıktan önce doktora 
götürülen dör kiĢinin muayenesi sırasında kelepçeleri açılmazken, çeĢitli yerlerinde darp izleri olduğu görüldü. 
Polisler ise ifadelerinde kimlik sordukları sırada çevrelerini bir grubun sardığını ve linç edilmek korkusuyla 
havaya ateĢ ettiklerini iddia etti. Mağdurlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ġl Emniyet 
Müdürlüğü'nden 13  Ocak günü yapılan açıklamada, dört kiĢinin polislere mukavemette bulundukları, polislerde 
'darp izi' saptandığı savunuldu.  
 
Müslüm Halil Ali 

16 Ocak günü Müslüm Halil Ali (1960) ĠHD Ģanlıurfa Ģubesine yaptığı baĢvuruda gözaltına alındığı Birecik Ġlçe 
Jandarma Karakolunda iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia ederek Ģu beyanlarda bulundu. “30 
Aralık 2007 tarihinde gece saat 01.30 sıralarında konak Hudut Komutanlığınca gözaltına alınarak Birecik Ġlçe 
Jandarma Karakoluna getirildik. Gözaltına alındığımız andan itibaren gözlerimizi bağladılar, dövdüler ve sürekli 
küfür ve hakaret etttiler. Ġkinci gece üzerimde elbiseler olduğu halde elektrik olduğunu düĢündüğüm bir Ģey 
uyguladılar. Gözlerim kapalı olduğu için ne olduğunu tam anlayamadım ama ayak tırnaklarım ucunda büyük 
acılar hissettim. Tırnak uçlarım hala ağrımakta ve tırnak aralarındaki morluk iyileĢmemiĢtir”. Ali, üç gün boyunca 
uykusuz bırakıldıklarını ve üç sadece üç yemek verildiğini, “PKK‟li olup onlar için çalıĢtığı ve yakalanan silahların 
kendilerine ait olduğunu” kabul etmesini istediklerini suçlamaları reddettiği için bu uygulamalara maruz kaldığını 
belirtti.  
 
Fidan Özkaytan ve Mustafa Eliçatal 

16 Ocak günü Gaziantep ilinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı'nı astıkları 
pankartla protesto ettikleri için gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Gaziantep Temsilciliği 
üyeleri Fidan Özkaytan ile Mustafa Eliçatal, ġehitkamil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kaba dayak, zorla üst 
araması ve tüm elbiselerinin çıkarılması gibi yöntemlerle iĢkence gördüklerini iddia ettiler. 
 
Ömer Nadiroğlu, Ali Nadiroğlu ve Ahmet Nadiroğlu 

Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde aynı aileden 3 kiĢi Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından ölümle tehdit 
edildiklerini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Ölüm tehdidi aldığını öne süren Ömer Nadiroğlu 
(39), ilçe merkezinde 16 Aralık'ta gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirtti. Gözaltına 
alınmasına rağmen emniyette kendisine resmi gözaltı iĢleminin yapılmadığını ifade eden Nadiroğlu, gözaltına 
alınma gerekçesinin ise Bismil'de kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerce geceleri yapılan PKK lehine yazılamalar 
olarak gösterildiğini belirtti. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yazılamalar hakkında kendisine sorular sorulduğunu 
anlatan Nadiroğlu, "Aralarında Mehmet isimli bir polisin de bulunduğu TEM mensupları emniyette bana, 'Sen 
duvarlara yazı yazıyorsun, eylem yapıyorsun' Ģeklinde ithamlarda bulundu. Ben de suçlamaları kabul etmeyince, 
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bana çok ağır küfürlerle birlikte tehditler yapıldı. Bana edilen küfürler daha sonra ölüm tehditlerine dönüĢtü. 
Benim neden Hollanda'dan Bismil'e döndüğümü sordular ve 'Geldiğin yere geri dön, yoksa senin için iyi olmaz' 
dediler. Ben de burası benim memleketim deyince 'Akıllı ol, kafana sıkarız senin' Ģeklinde ölümle tehdit ettiler" 
dedi. Nadiroğlu ailesinden Ali Nadiroğlu (27) ise,  17 Ocak'ta ilçe otogarı önünde gözaltına alındığını ifade 
ederek, "Otogarın önündeydim içinde iki sivil polisin bulunduğu beyaz bir ġahin marka otomobil önümde durdu. 
Araçtan inen polisler birden beni ettikleri küfürler eĢliğinde dövmeye baĢladılar. Elimde bir çanta vardı, çantayı 
elimden alıp boĢalttılar, içinde bir saç spreyi vardı. Çantadaki saç spreyini boya zannederek, Bismil'deki 
yazılamalarla ilgili olduğunu düĢündüler galiba. Beni daha çok dövmeye baĢladılar. Beni hiç konuĢturmadılar, 
hep vurdular. Ben kutunun boya değil saç köpüğü olduğunu söyledikten sonra dövmeyi bırakıp beni arabaya 
bindirdiler" dedi. Bindirildiği polis aracı ile ilçe içerisinde gezdirildiğini anlatan Nadiroğlu, "Araçta telefonumu 
aldılar ve içersindeki mesajları okudular. Mesajlarda 'Kürtçe' ve 'heval' yazısını görünce beni tekrar dövdüler. 
Ben 'suçum ne?' diye sordum. Benim Bismil'de yazılama yapmakla itham ettiler. Bu konuyla bir ilgim olmadığımı 
ve yazılama yapıldığı gün Diyarbakır'da olduğumu söyledim" dedi. Yargılandığı bir davadan tutuklu iken tahliye 
edilen ve ikamet ettiği Bismil'de yaĢamaya devam eden Ahmet Nadiroğlu da gözaltına alındığını belirterek, 
“Polisler gözaltı sırasında 'duvara yazı yazmıĢsın, bir daha olmasın, yakarız, yıkarız' gibi tehditler savurdular. 
Polisler, 'eğer siz illegale kayarsanız biz de illegale kayarız' dediler" dedi.  
 
Kemalettin Rıdvan Yalın 

Ġstanbul Taksim‟de 19 Ocak günü, Hrant Dink‟i anmak için düzenlenen eylemlerin ardından eylemcilere 
müdahale eden polis tarafından bacağından vurulan Kemalettin Rıdvan Yalın (52), tedavi gördüğü Taksim 
Ġlkyardım Hastanesi'nde polis tarafından tehdit edildiğini ve hakarete maruz kaldığını belirtti. Yalın, "Polis 
ziyaretçilerimle görüĢmemi engelliyor, kapının önünde beklemesi gerekirken gece yanımdaki yatakta 
ayakkabılarıyla yatıyor, karĢı çıktığımda ise küfür ediyor ve “Ben sana soracağım” diye baskı uyguluyor" dedi. 
Avukat Alptekin Ocak, Yalın‟ın polis kayıtlarında "gözaltında" olarak gösterildiğini tutanaklarda "cebinden Birgün 
gazetesi ve Hrant Dink fotoğrafı çıktı" yazdığını belirtti.  
8 kiĢi 
Adana‟da 21 Ocak günü, polis ekipleri Çakmak Caddesi'ndeki kafeteryalara uyuĢturucu satıĢı yapıldığı 
gerekçesiyle gözaltına aldığı sekiz kiĢiyi, sokak ortasında, kelepçeli halde yerde yatırarak iki saat bekletti. Elleri 
arkadan kelepçelenen zanlılar, sokağın Çakmak Caddesi bölümündeki giriĢinde kaldırımda yere yatırıldı. Daha 
sonra iĢyerleri özel eğitimli narkotik köpeğin de katılımıyla arandı. Saat 16.00'dan 18.00'e kadar süren arama 
sırasında zanlılar, kelepçeli olarak yerde yatırıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklanırken altısı 
serbest bırakıldı.  
 
Mehmet Çiçek 

25 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Çiçek, 23 Ocak günü evine gelen 5 polis 
memurunun arama kararı olduğu gerekçesiyle evini aradıklarını, araam sonrası emniyete götürüldüğünü ve 
burada sorgulanma esnasında hakaretlere maruz kaldığını belirterekhukuki yardım talep etti.  
 
Medine Çetin 

12 ġubat günü DTP Siirt il binasından çıkarken polis tarafından gözaltına alınan DTP Siirt il yöneticileri Hacer 
Suçin ve Halime Özbey ile beraber gözaltına alınan Medine Çetin, götürüldüğü Çocuk ġubesi‟nde Siirt'li olmadığı 
için Siirt‟e neden geldiğinin sorulduğunu, kolundan tutulup çekiĢtirildiğini ve “24 saat içinde Siirt'i terk etmezsen 
seni yaĢatmayız” Ģeklinde tehdit edildiğini iddia etti.  
 
Sertaç Tuzaktepe, Batuhan ġero ve BirtaĢ Tuzaktepe 

Ardahan'da, Sertaç Tuzaktepe, Batuhan ġero ve BirtaĢ Tuzaktepe isimli kiĢiler 13 ġubat günü Cumhuriyet 
Savcılığına baĢvuruda bulunarak 12 ġubat günü Ardahan merkezde bulunan bir cafede polis tarafından 
gözaltına alındıklarını, önce karakolda, ardından kent dıĢında polis tarafından dövülerek iĢkenceye maruz 
kaldıklarını iddia ettiler. Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giderek savcılıkta verdikleri ifadelerinde, Ardahan 
merkezde bulunan bir cafede polis tarafından gözlem altına alınarak önce Ardahan Ġl Emniyet müdürlüğüne bağlı 
AsayiĢ Müdürlüğü'ne götürüldüklerini ve burada giriĢ katında bulunan bir odaya sokulduklarını ardından da tek 
tek nezarethaneye alınarak dövülmeye baĢladıklarını belirttiler. Polislerin Ardahan‟da yaĢanan hırsızlıklarla ilgili 
bilgi vermelerini istediklerini, bilgi vermemeleri halinde kendilerini pas pas edecek kadar dövmekle tehdit 
ettiklerini ileri süren üç genç “bizim hırsızlıklarla ilgimiz olmadığı için bilgi vermememiz üzerine bizi 
kelepçeleyerek müdürlükten çıkarıp, sivil polis aracıyla kent dıĢına götürüp burada kazma sopalarıyla dövdüler. 
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Bizi -30‟ları bulan soğuktan soyup, karda süründürdüler. Daha sonrada öyle bırakıp gittiler. Bizde ana yola çıkıp, 
bir kamyonu durdurup, evlerimize gelebildik” dediler. Mağdurlar Ardahan Emniyetinde görevli ve isimleri Mehmet 
ile Murat olan polislerden Ģikayetçi oldular.  
 
Bedri Ançın 

Bingöl Yenimahalle'de 14 ġubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 
“Demokratik Halk Ġnisiyatifi” adına bildiriler dağıtan Bedri Ançın, polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı.  
 
2 esnaf 

14 ġubat günü Diyarbakır‟da, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipleri, bir dilenciyle tartıĢan ve 
BalıkçılarbaĢı Semti'ndeki Yoğurtçular Pazarı'nda peynir satan iki esnafı döverek gözaltına aldı.  
 
Oğuzhan Ç. 

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Ç.(17), 15 ġubat günü Cuma namazı için gittiği camide tartıĢtığı polis 
memuru tarafından önce camide ve bahçesinde, daha sonra da götürüldüğü polis karakolunda dövüldüğünü ve 
hakarete maruz kaldığını iddia etti. Oğuzhan Ç., KayaĢ Eski Camii'de vaazda arkadaĢına kısık sesle “ne kadar 
harç parası yatırdın” diye sordu. Bu sırada önde oturan üniformalı bir polis memuru kendilerini yüksek sesle 
uyarınca, tartıĢma çıktı. Oğuzhan Ç, “Biz, 'güzelce uyarsana, niye bağırıyorsun' deyince, 'kes lan' diye elinin 
tersiyle bana tokat attı. Ġtiraz edince bir daha vurdu. Araya giren vatandaĢlar beni kurtardı” dedi. Memurun, 
'namazdan sonra dıĢarda bekle' dediğini, kendisinin de beklediğini anlatan Oğuzhan Ç., “Yere yatırıp vurarak 
gelen ekip arabasına bindirdiler ve karakola götürdüler. Adının Hamza O. olduğunu öğrendiğim polis, ağır 
küfürler etti. Bacaklarıma ve belime vurdular. BaĢka bir polis gelerek beni kurtardı” dedi. Karakolda Ģiddet 
uygulanmadığını savunan Karakol Amiri Komiser Hüseyin Çam, “TCK'ya göre polis zor kullanma yetkisine 
sahiptir. Oğuzhan Ç. ile polis memurum arasındaki durum rutin bir olaydır” dedi. Çam, polis memuru hakkında 
idari iĢlem baĢlattıklarını söyledi.  
 
Mehmet Ay ve 3 kiĢi 

Siirt‟te 16 ġubat günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümünde Çakmak 
mahallesinde düzenlenen protesto gösterisinin ardından özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin, DTP PM 
üyesi Mehmet Ay'ın da aralarında bulunduğu 4 kiĢiyi evlerinden darp ederek gözaltına aldı.  
 
12 ortaokul ve lise öğrencisi 

ĠHD Diyarbakır ġube BaĢkanı avukat Muharrem ġahin ve Fuat CoĢacak 11 Haziran günü Diyarbakır E Tipi 
cezaevinde kalan çocuklarla görüĢmeler gerçekleĢtirdiler. 15 ġubat 2008 ve sonrasında ġırnak Ġli Cizre Ġlçesinde 
meydana gelen olaylar sonrasında “yasadıĢı örgüt adına eylem ve propaganda yaptıkları” iddiasıyla tutuklanan 
12 ortaokul ve lise öğrencisi yapılan görüĢmede çocuklar, Cizre‟de dersteyken sınıflarından gözaltına 
alındıklarını, bu andan itibaren, küfür, hakaret ve iĢkenceye maruz kaldıklarını belirterek Ģu beyanda bulundular; 
“Cizre Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilk gözaltına alındığımızda her türlü küfür edildi. Gözaltı süresince 
yemek, su verilmedi. Tuvalette götürülmüyorduk ya da uzun süreler bekletildikten sonra götürülüyorduk. Daha 
sonra, “yemek verilecek” diye gece 01:00 da kaldırıyorlardı, yemeği önümüze fırlatıyorlardı. Bazen de gecenin 
bir vakti bizi kaldırıyorlardı, sabah saat 05.00-07.00'ye kadar tek ayak üzerinde bekletiyorlardı. Bizi o kadar çok 
dövdüler ki korkudan artık ifade bile veremiyorduk. M.A. isimli bir arkadaĢımızı çok dövdüler hata parmak atarak 
cinsel tacizde bulundular. Polisler nezarethane ve tuvaletleri bize zorla temizlettiler. Yüzümüzü duvara çevirterek 
coplarla arkadan bizi dövüyorlardı.” Çocuklar ayrıca, görevli polislerin “burada her Ģey yasak ama seks yapmak  
serbesttir. Onu yapabilirsiniz” Ģeklinde kendilerini aĢağıladıklarını belirtti. 
 
Adem Yıldız ve Erhan Yavuz 

Malatya Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi Adem Yıldız ve Erhan Yavuz, 17 ġubat günü PaĢaköĢkü 
mahallesi civarında “Ortak DüĢman Amerika‟dır” kampanyasının pankartını astıkları gerekçesiyle polis memurları 
tarafından dövülerek zorla gözaltına alındıklarını iddia ettiler. Gözaltında on saat elleri arkadan kelepçeli bir 
Ģekilde kaldıklarını belirten Yıldız ve Yavuz, kaba dayağa maruz kaldıklarını söyleyerek özellikle baĢlarına 
vurularak yaralanmalarına neden olunduğunu belirttiler. “Polise mukavemet”, “izinsiz pankart asmak” ve “kimlik 
ibraz etmedikleri” gerekçesiyle savcılığa sevk edilen Yıldız ve Yavuz ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
Yıldız ve Yavuz iĢkence yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
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Ferdi Özmen 

18 ġubat günü Kızıl Bayrak, Ekim Gençliği ve Liselilerin Sesi gazete ve dergilerinin yayınevi olan Eksen 
Yayıncılık‟ın Haseki‟de bulunan merkez bürosuna yapılan baskında polis tarafından gözaltına alınan büro 
çalıĢanı Ferdi Özmen, gözaltına alınırken darp edilerek kelepçelendiğini, ayakkabılarını giymesine dahi izin 
verilmeden kaba dayak eĢliğinde merdivenlerden indirildiğini, sivil bir Renault marka araca bindirilerek ġehremini 
Karakolu‟na götürüldüğünü, burada nezarete konulduğunu, GBT kontrolünden geçirildikten iki saat kadar ve 
sağlık kontrolüne götürüldükten sonra, ayağında terlikleri ile ıssız bir yerde serbest bırakıldığını ve kar altında 
yarım saat yürümek zorunda kaldığını belirtti. Kızıl Bayrak tarafından yapılan açıklamada, gözaltı süresince 
avukatlarının tüm karakolları aramasına rağmen hiçbir karakolun Özmen‟in gözaltında olduğunu kabul etmediğini 
belirtti.  
 
Halit Güdenoğlu 

26 ġubat Salı günü Malatya Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği önünde gözaltına alınan YürüyüĢ Dergisi 
sahibi Halit Güdenoğlu, gözaltına alındığı esnada yüzüne ve göğsüne darbeler aldığını iddia etti.  
 
Vedat Erkek 

28 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Vedat Erkek (1992), 25 ġubat günü Balıkçılar 
mahallesinden Bağlar‟a gitmek için minibüs durağına giderken sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, 
dövülerek çarĢı karakoluna götürüldüğünü, burada bodruma kapatıldığını, bodrumda dayak ve küfürlere maruz 
kaldığını, gözaltının 1. günü bacağının kötü olmasından dolayı 5-6 polisin kendisini devlet hastanesine 
götürdüklerini, doktorların muayene sonrası bacağını baldırından ayak topuğuna kadar alçıya aldığını belirterek 
hukuki  yardım talep etti 
 
Musa Piroğlu, Doğukan Öci, Mesut Atıcı ve Ufuk Duran 

27 ġubat günü Ġzmir'in Buca ilçesi KuruĢeçme Mahallesi'nde polis, kimlik kontrolü yaptığı SDP üyeleri Musa 
Piroğlu, Doğukan Öci, Mesut Atıcı ve Ufuk Duran adlı kiĢileri, “neden kimlik soruyorsunuz” diye sormaları üzerine 
çıkan tartıĢma sonucu biber gazı sıkarak gözaltına aldı.  
 
Amine Güzel 

Amine Güzel (1980) 1 Mart günü günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda yaptığı baĢvuruda Ģu beyanlarda 
bulundu: “25  Şubat 2008 tarihinde saat 18:30 sıralarında Balıkçılarbaşı semtinde Klas Otel yakınında evime 
doğru giderken, sivil kıyafetli bir polis memuru koluma girerek beni çekiştirmeye başladı. Dönüp yüzüne bakmak 
isterken yüzüme bir jop vurdu. Ardından başka bir sivil kıyafetli polis daha geldi ve ikisi birlikte beni kolumdan 
tutarak yerde sürüklemeye başladı. Bu iki polis bu şekilde beni yerlerde sürükleyerek Balıkçılarbaşından Çarşı 
Polis Merkezine götürdüler. Bunca mesafede beni sürüklediler ve üzerimde bulunan boğazlı kazağın boğaz 
kısmından tutarak beni boğarcasına yaka paça götürdüler. Bir ara nefes alamdım ve elimi boğazıma 
götürdüğümde yine beni darp ettiler. Bana bu şekilde eziyet ederek karakola kadar götüren polis memurları aynı 
zamanda ağza alınmayacak küfürler savurdular. Çarşı Polis Merkezine getirildiğimde beni bodrum katında bir 
yere götürdüler. Burada en az bir saat boyunca guruplar halinde beni ve gözaltında bulunan 4 kişiyi çok feci bir 
şekilde dövdüler. Beni ve diğer gözaltında bulunan şahısları döven polis memurları önce jop kullandılar. Ardında 
hırslarını alamayınca sopalarla dövmeye başladılar. Sopaları üzerimizde kırdılar. İşkenceden sonra beni Devlet 
Hastanesine götürdüler. Ardından beni ve diğer gözaltında bulunan şahısları TEM şubesine götürdüler. Burada 4 
gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk edildim ve hiçbir suçum olmadığı anlaşıldığından serbest 
bırakıldım. Bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”   
 
A.Rahim, ġirin Aydın, M. Emin ġahin ve Aziz TaĢkın 

2 Mart günü DTP‟nin düzenlediği Demokrasi ve BarıĢ mitingi bitimi sonrasında gözaltına alınan A.Rahim, ġirin 
Aydın, M. Emin ġahin ve Aziz TaĢkın gözaltında kaldıkları süre içerisinde dövüldüklerini, sabaha kadar ayakta 
bekletildiklerini, uyutulmadıklarını ve küfürlere maruz bırakıldıklarını belirttiler.   
 
Cemal Andaç Yılmaz ve Seval Aracı 

Ġskenderun‟da 2 Mart günü “Ortak DüĢman Amerika‟dır” afiĢi asan HÖC üyeleri Cemal Andaç Yılmaz ve Seval 
Aracı adlı 2 kiĢi izin belgelerini ve kimliklerini göstermelerine rağmen jandarma tarafından gözaltına alındıklarını 
ve götürüldükleri jandarma karakolunda kötü muameleye ve kaba dayağa maruz kaldıklarını iddia ettiler. 
Gözaltına alınanlar jandarma görevlilerinin kendilerine küfür ettiğini ve “Sen Filistin askısını bilir misin?” “BaĢka 
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yerde olsaydık sana ne yapacağımı bilirdim.” “Doğuda sizin gibilere ben neler yaptım bilir misin? Dağda kocasını 
öldürdüm, köyde karısını altıma aldım”  gibi sözler söylediğini belirtti. Gözaltına alınanlardan Yılmaz, “Seval 
zaten fiĢlenmiĢti, Ģimdi sen de fiĢlendin, boĢuna bu iĢlerle uğraĢıyorsun, bırak bu iĢleri, hayatına bak” demeleri 
üzerine “Ben hayatımdan memnunum, en azından onursuz yaĢamıyorum” Ģeklinde cevap verdiğini ve jandarma 
komutanının bunun üzerine “niye biz onursuz mu yaĢıyoruz” diyerek kaba dayakla kendisini dövdüğünü belirtti.  
 
Tahir Günel, Bilen Günel, Ercan Günel, Zahir Günel, Bülent Günel ve Abdulkadir Arar 
Gebze Osmangazi mahallesinde 3 Mart günü, iki akrabanın kavga etmesi üzerine evlerinin önüne gelen çevik 
kuvvet ekiplerinin aile fertlerine iĢkence yaptığı iddia edildi. 12 Mart günü ĠHD Ġstanbul Ģubesinde bir basın 
açıklaması düzenleyen Günel ailesinin fertleri,  saldırıya uğrayınca evlerine sığındıklarını, ancak polisin biber 
gazı ile evlerine girerek kendilerini gözaltına aldığını belirttiler. Mağdurlardan Tahir Günel, gözaltına alındıktan 
sonra Darıca'da bir ormana götürüldüklerini, gözaltına alınan 6 kiĢinin de farklı yerlere götürüldüğünü, ormanda 
kolları arkadan kelepçelendikten sonra bayıltana kadar dövüldüğünü, bir polisin zorla idrar içirdiğini, küfürlere 
maruz kaldığını belirtti. Abdülkadir Arar isimli vatandaĢ ise ormanda polislerin ellerine geçirdikleri herĢeyle 
kendilerine iĢkence yaptığını ifade etti. Gözaltına alınanlardan Ercan Günel, polislerin kendisine nereli olduklarını 
sorduğunu ve Karslı olduğunu söylediğinde “ĠĢte bunlar terörist” diyerek kendilerine küfür edildiğini ve iĢkence 
ederken “Apo gelsin sizi kurtarsın” dediklerini belirtti. Mağdurlar, daha sonra götürüldükleri Gebze AsayiĢ 
Bürosu'nda ve muayene için sevk edildikleri Darıca Devlet Hastanesi'nde de dövüldüklerini belirttiler. Polisin 
kendileri için doktora Bunlar terörist ona göre muayene et” diyerek, rapor verilmesini engellemeye çalıĢtığını, 
doktorun polise tepki gösterdiğini ve tedavilerini gerçekleĢtirdiklerini belirttiler. Mağdurlar 4 Mart günü Gebze 
Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, Zahir Günel gördüğü iĢkencelerden kaynaklı 
“45 gün iĢ göremez” raporu aldı. Zahir Günel ayrıca, polislerin “Ablan bu gece bizimle kalacak” diyerek kendisini 
ablasına tecavüz etmekle tehdit ettiklerini söyledi.  
 
R.E. 

4 Mart günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Eser, oğlu R.E.‟nin 2 Mart günü DTP tarafından 
düzenlenen “Demokrasi ve BarıĢ Mitingi”ne katıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk 
edildiği Mahkeme tarafından “PKK örgütün propagandası yaptığı” gerekçesi ile tutuklandığını, oğlunun 
cezaevine görüĢe gittiğinde kendisine, gözaltına alınırken ve gözaltında dayak atıldığını yumruklandığını, 
sabaha kadar ayakta bekletilerek uyutulmadığını, küfürlere ve hakarete maruz kaldığını belirttiğini, oğlunun 
gözünün çevresinin morarmıĢ ve kulak arkasının çizilmiĢ olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ġ.A. 

4 Mart günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Aydın, oğlu ġ.A.‟ın 2 Mart günü DTP tarafından 
düzenlenen “Demokrasi ve BarıĢ Mitingi”ne katıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk 
edildiği Mahkeme tarafından “PKK örgütün propagandası yaptığı” gerekçesi ile tutuklandığını, oğlunun gözaltına 
alınmasından sonra Emniyet Müdürlüğü‟nden kendilerine bir bilgi verilmediğini, oğlunun avukatı aracılığı ile 
verdiği bilgilere göre, oğlunun tartaklanarak gözaltına alındığını, gözaltında sopa ve copla kaba dayak atıldığını, 
gözaltı süresince nezarette yatmalarının engellendiğini, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
S.ġ. 

4 Mart günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Emin ġahin, oğlu S.ġ.‟nin 2 Mart günü DTP tarafından 
düzenlenen “Demokrasi ve BarıĢ Mitingi”ne katıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk 
edildiği Mahkeme tarafından “PKK örgütün propagandası yaptığı” gerekçesi ile tutuklandığını, oğlunun avukatı 
aracılığı ile verdiği bilgilere göre, gözaltında kaba dayak ve kötü muameleye maruz kaldığını, uykusuz 
bırakıldığını, ve küfür ile hakaretlerde bulunulduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Sefer Sayıner, Ġhsan Monas, Mehmet Pala, Mehmet TaĢtan, Siyabent Kul, Hasan Sayat, Erol Avcı, Pınar 
Avcı, Faysal Avcı ve Abdurrahman Güler 

5 Mart günü Van‟ın ErciĢ ilçesinde DTP tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan 
Ģölen sonrası slogan atan grup, Çapa Tıp Merkezi‟nin önünde kendilerine müdahale eden polisin dayak ve 
hakaretlerine maruz kaldı. Göstericilerden Sefer Sayıner (1939), polisin kendisini copla dövdüğünü belirtirken, 
Ġhsan Monas (1972) isimli kiĢi, “yapmayın neden vuruyorsunuz” demesi üzerine polisin kendisine küfür ettiğini 
belirtti. Mehmet Pala (1968) isimli kiĢi ise, 4 resmi giyimli polisin kendisine küfür ettikten sonra, tekme, tokat ve 
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coplarla dövmeye baĢladığını, bir polis yüzüne diziyle vurduğunu, götürüldüğü ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟ne kaba 
dayağa maruz kaldığını, Van Devlet Hastanesi‟nde sağlık kontrolünden geçirilirken doktora darp yerlerini 
gösterdiğini, polisin de muayene odasına girdiğini, doktorun kendisine “merak etme geçer” diyerek darp izlerini 
rapora geçirmediğini belirtti. Mehmet TaĢtan (1974) isimli gösterici de, Çapa Tıp Merkezinin bulunduğu yere 
gelindiğinde polislerden birinin kendisini göstererek “bunu yakalayın” dediğini, o esnada korkup kaçmaya 
baĢladığını, 20–30 metre sonra yakalandığını ve cop ve tekmelerle dövüldüğünü, götürüldüğü Emniyet 
Müdürlüğü‟nün merdivenlerinde dövüldüğünü, Emniyet Müdürlüğü‟nde yere yatırıldığını, üzerlerine basılarak 
gelip geçildiğini, bacağına elektrik Ģoku olan bir cisim ile dokunulduğunu, bir süre sonra ayağa kaldırıldığını 
ancak baĢının sürekli öne eğik durması gerektiğinin söylendiğini, gece muayeneye sevk edildiğini, muayene 
eden doktorun yanında polisin de bulunduğunu, doktorun “bunun durumu iyi değil” demesi üzerine iğne 
yapıldığını ve Van Devlet Hastanesi‟ne sevk edildiğini, burada pratisyen hekim tarafından muayene edildiği 
sırada polisin yine içeride bulunduğunu belirtti. Siyabent Kul (1978) isimli kiĢi ise Fenerbahçe Çay evinden 
gözaltına alındığını, götürüldüğü ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟nde copla dövüldüğünü, yüzüme yumruk atıldığını ve 
küfür edildiğini, “a… k… çocukları bu memleketi terk edin” dendiğini, muayene için sevk edildiği Devlet 
Hastanesi‟nde bir polisin de muayene odasına girdiğini ifade etti. Hasan Sayat (1974) isimli kiĢi ise Tugay 
caddesinde bulunan iĢyerine iki sivil polisin geldiğini, yanında çalıĢan yeğeni Erhan‟ı (15) götürmek istediklerini, 
karĢı çıkması üzerine ekip çağrıldığını, çevik kuvvet ekiplerinin iĢyerinin kapısını ve camlarını kırdığını, daha 
sonra kendisinin dıĢarı çıkarılıp yere yatırıldığını, baĢını betonun üstüne koyduklarını, baĢına ve vücuduna 
vurduklarını, baĢı, burnu ve kulağından kan akmaya baĢladığını, ellerinin kelepçelenip panzere bindirildiğini, 
emniyete gidinceye kadar araçta da dövüldüğünü belirtti. Erol Avcı, Pınar Avcı, Faysal Avcı ve Abdurrahman 
Güler adlı kiĢiler de ErciĢ Cumhuriyet Savcısı Vildan YeĢilyurt Çelebi‟ye verdikleri Ģikâyet ifade tutanağında, 
gözaltına alındıktan sonra kaba dayağa, hakaret ve küfürlü sözlere maruz kaldıklarını, Emniyet Müdürlüğü‟nde 
bulunan gözaltındaki kiĢilerin tamamının yere yatırıldığını ve polislerin bunların üstüne basarak gidip geldiklerini, 
ErciĢ‟ten Van‟a getirilirken araç içinde de hakaret ve küfürlere maruz kaldıklarını, doktor muayenesinde polislerin 
hazır bulunduğunu beyan ettiler. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 6 kiĢi 

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ikisi kadın dördü erkek 6 kiĢi 1 Mart günü Öğrenci Gençlik Sendikası'nın (Genç 
Sen) parasız eğitim, öğrenciler hakları için sendika talep eden afiĢlerini asarken polis tarafından dövülerek 
gözaltına alındıklarını iddia ettiler. Olaya Ģahit olan öğrencilerden Yasemin BeĢel "Sabah 10:30 sıralarında Genç 
Sen'in afiĢlerini asarken önce trafik polisi geldi, hiçbir sormadan afiĢleme yapamazsınız diyerek bir kadın 
arkadaĢımızı hırpalamaya baĢladı. KarĢı çıkınca dört ekip otomobili daha geldi. Polisler bir kadın arkadaĢımızı 
saçından sürükleyerek diğerlerini de Ģiddet kullanarak araca bindirdi. Aracın içinde de polis öğrencilerin üzerine 
oturdu" dedi. BeĢel Genç Sen'in avukatıyla gittikleri Saraybahçe Polis Karakolunda da Ģiddetin devam ettiğini 
aktardı, "Bir polis öğrencilerden birini 'kollarını aç' diye bağırdı, yere yatırıp tekmeledi. Müdahale etmeye çalıĢtık. 
Dinlemediler" dedi. Polis memurlarının müdahalesi sonrasında Genç-Sen üyesi Ali Emre Değer adlı öğrencinin 
ciddi yaralar aldığı belirtildi. Altı öğrenci üç saatlik gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldılar.  
 
Veysi Babat 

8 Mart günü Ġstanbul‟da yolda yürürken bir sivil polis tarafından hiç bir sebep gösterilmeden durdurulan avukat 
Veysi Babat, avukat kartını göstermesine ve neden sormasına rağmen kolundan zorla tutularak baĢka sivil 
polislerin ve üniformalı polislerin bulundu bir köĢeye götürülerek dövüldüğünü iddia etti. Babat, Saraçhane'den 
Aksaray'a yürürken, 1 sivil polisin arkasından gelerek kolundan tuttuğunu ve kendisiyle gelmesini istediğini, 
nedenini sorduğunda ise polis olduğunu belirterek ceketinden rozetini gösterdiğini belirterek "Üstünü aramak 
isteyen polise avukatlık kartını gösterdiğimi ve neden üstünü aradıklarını sorduğunu bunun üzerine polislerin 
küfür ederek sol kulağına, göğüsüne ve karnına yumruk attığını belirti. Yediği darpların yüzünden yere 
düĢtüğünü dile getiren babat, buna rağmen polislerin vurmaya devam ettiğini belirtti. Darp edildikten sonra bir 
müddet park halindeki bir arabada bekletildiğini belirten Baba, kendisine darp eden polisin onu arabadan 
çıkartığını ve insanların yoğun olarak gelip geçtiği yolun kenarında dikip elleri kelepçeli bir biçimde polis 
tarafından arandığını ve toplum önünde rencide edildiğini ifade etti. Kendi isteği üzerine Haseki Hastanesine 
götürüldüğünü söyleyen Babat, doktorun ona kulak zarının patlamadığı için Ģanlı olduğunu söylediğini belirti. 
Babat buradan Fatih merkezindeki ġehit Tevfik Erciyes Polis karakoluna götürüldüğünü, avukat arkadaĢının 
gelmesiyle birlikte kendisine hakaret edip darp ve iĢkence eden polis memurlarının karakoldan ayrıldığını 
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belirterek, "Bütün ısrarlarıma rağmen bu polis memurunun ismini bana söylemediler ve beni saat 20.00'de 
yapılan kimlik kontrolumdan sonra serbest bıraktılar" dedi.  
 
Karabük Üniversitesi öğrencisi 9 kiĢi 

Karabük Üniversitesi‟nde öğrenim gören ve 9 Mart günü, Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarına mensup 
olduklarını iddia ettikleri bir grubun saldırısına uğrayan Kürt kökenli bir grup öğrenci, saldırı sonrası polis 
memurlarının küfür ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirttiler. Öğrencilerin baĢvurusu üzerine ĠHD ve 
MAZLUMDER tarafından oluĢturulan heyete beyanda bulunan öğrenciler, sağ görüĢlü grubun saldırısı sonrası 
önce hastaneye sevk edildiklerini, hastane çıkıĢında, dıĢarı çıkmalarını bekleyen yüzlerce kiĢilik bir kalabalığın 
linç giriĢimine maruz kaldıklarını, tacizler ve küfürler eĢliğinde polis otosuna bindirildiklerini, götürüldükleri 
karakolda bazı polis memurlarının küfürler ederek, en geç 24 saat içinde Karabük‟ü terk etmelerini istediklerini, 
karakolda polis olmadığını düĢündüğü kiĢilerin karakolda fotoğraflarını çektiklerini, ifade vermek için 
avukatlarının gelmesini istediklerinde sivil bir polis amirinin çok sert konuĢarak buna müsaade etmediğini belirtti. 
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Ahmet Karahan 

14 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Karahan (1992), 13 Mart günü Namık Kemal 
Lisesi‟nden çıkarken polislerce gözaltına alındığını, beyaz renkli bir araca bindirildiğini, kendisine bir fotoğraf 
gösterildiğini ve “bu Ģahıs sensin” dendiğini, kabul etmemesi üzerine kendisine küfredildiğini ve tokat atıldığını, 
kurtulmak amacıyla fotoğrafta gösterdikleri Ģahsın kendisi olduğunu söylediğini, bunun üzerine 16 yaĢında 
olmasına rağmen Terörle Mücadele ġubesi‟ne götürüldüğünü, burada da kendisine tokat atıldığını ve 
küfredildiğini, polislerin kendisini sürekli olarak takip edeceklerini, DTP‟ye girmesi gerektiğini söylediğini belirtti 
 
Kenan Karakoç 

Kenan Karakoç isimli kiĢi, 16 Mart günü Ġstanbul‟da polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Karakoç, Ġstiklal 
Caddesi'nde yanına koĢarak gelen üst aramasına tabi tutulduğunu, Taksim Meydanı'ndaki polis noktasında 
GBT'sine bakıldığını, GBT'sinin temiz çıktığını ancak ekip arabasının önünde oturan bir polisin “Ne iĢiniz var 
burada? Memleketinize gidin! Bir daha sizi burada görürsem üstünüze suç unsuru oluĢturacağım” tehdidine ve 
yumruklu saldırısına maruz kaldığını belirtti. 
 
Ercan Dalkılıç 

17 Mart günü eĢine ilaç almak için gece dıĢarı çıkan Ercan Dalkılıç (29), ilaçları aldıktan sonra TarlabaĢı 
Kalyoncu Kutluk Caddesi'nde midye satan arkadaĢlarının yanına giderek midye yediği için polislerce 
dövüldüğünü iddia etti. Dalkılıç Ģu beyanda bulundu; “Midye satan arkadaĢlarım sivil polisleri görünce kaçmaya 
baĢladılar. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra benim yanıma geldiler. „Siz neden seyyar satıcılardan midye 
alıyorsunuz? Onlar vergi kaçırıyor‟ dediler. Ben de „zevk benim zevkim, istediğim yerde midye yerim‟ diye karĢılık 
verdim. Daha sonra „Niye ters bakıyorsun‟ demeleri ile birlikte bana saldırmaya baĢladılar. Ġlk darbeyi burnuma 
ve gözüme aldım. Daha sonrasını ise hatırlamıyorum.” Dövüldükten sonra Taksim Ġlkyardım Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi Acil Servisi‟ne kaldırıldığını aktaran Dalkılıç, “Yüzüme serpilen su ile kendime geldim. Yanımda iki 
polis vardı. Uzaktan bana bakan doktor „Burnun kanıyor‟ dedi. Bunun dıĢında hiçbir müdahalede bulunmadan, 
polisler beni Beyoğlu Ekipler Amirliği‟ne götürüp, hücreye attı. Bir türlü burnumdan akan kan durmuyordu. 
Polislere durumu izah ettiğim halde yardım alamıyordum. En sonunda yanımdaki peçetelerden burnuma tampon 
yaptım. Sabah uyandırıldığımda, mide bulantısı, halsizlik ve bulantı vardı” dedi. Barodan talep ettiği avukat ile 
görüĢmesinin ardından ifadesinin alındığını aktaran Dalkılıç, daha sonra bir üst kata çıkartılarak, parmak izi ve 
fotoğrafının çekildiğini belirtti. Üç saat boyunca baĢka bir kiĢi ile elleri kelepçeli olarak bekletildiğini söyleyen 
Dalkılıç, “Bayan bir doktor vardı. Neyim olduğunu sordu. Ben de „darp‟ dedim. O da bana bakarak „eski darp izi‟ 
deyip geçiĢtirdi. Orada hiçbir iĢlem yapılmadan beni Beyoğlu Adliyesi‟ne götürdüler. 5 saat boyunca beni polis 
arabasında beklettiler. Savcılığa çıkarılmadan, mahkemenin devam edeceği söylenerek serbest bıraktılar” dedi.  
 
Mehmet Ali Çelik 

Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde 20 Mart günü çarĢı merkezinde gazete dağıttığı esnada Terörle Mücadele 
ġubesi'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Azadiya Welat ve Haftaya BakıĢ Gazetesi dağıtımını yapan 
Fırat Dağıtım Ģirketi çalıĢanı Mehmet Ali Çelik, gözaltında darp edildiğini iddia etti.  
 
15 Üniversite Öğrencisi 
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20 Mart günü Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi‟nde Irak iĢgalinin 5. yıldönümünde savaĢ karĢıtı basın açıklaması 
yapmak isteyen Yurtsever Cephe üyesi öğrencilere önce özel güvenlik görevlileri sonra da jandarma saldırdı. 
Tekme ve tokatla dövülen öğrenciler yere yatırıldı, ancak jandarma direnmeye çalıĢan öğrencileri cop ve tüfek 
dipçiklerini kullanarak dövmeye devam etti. Bianet'e açıklamada bulunan avukat Bilgütay Durna “Gölköy 
Kampüsü‟nde Irak iĢgalini protesto için Yurtsever Cephe‟nin çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler bir basın 
açıklaması yapmak istiyor. O sırada üniversite Genel Sekreteri Turabi ġahin geliyor, „Ġzin almadınız‟ diyor. 
ArkadaĢlar açıklamanın anayasal hakları olduğunu söyleyip „Ġzne tabi değil‟ diyor. Sonrasında özel güvenlik 
görevlileri müdahale ediyor. Burada gösteriyi dağıtmaktan öte düĢmanca bir saldırı söz konusu. Ardından 
jandarma da bir kolluk kuvvetinin görev sınırlarının çok ötesinde, orantısız bir güç kullanarak müdahale ediyor” 
dedi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal ise olaya iliĢkin Ģu 
değerlendirmede bulundu: “5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair bir kanun var. Bu kanunun 7. maddesinde 
özel güvenlik görevlilerinin yetkileri sıralanmıĢ. Bunların arasında x-ray cihazından gerekli aramaları yapmak, bir 
takım toplantı ve konserlerde kimlik sormak, kapıdan geçerken dedektörle arama, “genel kolluğa derhal bildirmek 
Ģartıyla” aramalar sırasında suç oluĢturan delil veya eĢyaya el koyma, emanete alma, kiĢinin vücudu veya 
sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama gibi yetkiler var. Üniversitedeki olayda 
„meĢru müdafaa‟ söz konusu değil. Yani ona saldırılacak ki, o da kendisini korumak için zora baĢvursun. Burada 
bu yok. Dolayısıyla benim kanaatim, özel güvenliğin hiçbir Ģekilde böyle öğrencinin içine dalma hakkı yok. Çünkü 
orada gördüğüm kadarıyla genel kolluk da zaten öğrencilere saldırıyordu. Özel güvenlikçiler, „Jandarma nasıl 
olsa güç kullanıyor, haydi biz de bunlara giriĢelim‟ demiĢler. Hayır, kesinlikle böyle bir yetkisi yok özel güvenliğin. 
Ve bana göre özel güvenlik bir suç iĢlemiĢtir. Özel güvenlik, TCK‟nın 49. maddesinin 1 bendine göre yetkili bir 
merciin verdiği emri ifa ederken, kuvvet kullanabiliyor. Açıkçası üniversite yönetiminin böyle bir konuda emir 
verme yetkisinin olduğunu da düĢünmüyorum. Hal böyle olunca bunların bu fiilini hukuka uygun hale getiren 
herhangi birĢey yok. Bence suç iĢlemiĢ durumdalar. „Kasten müessir fiil‟, „kasten yaralama‟ suçudur bu. Bir an 
için böyle bir yetkilerinin olduğunu kabul etsek dahi, bence orantılılığı aĢmıĢ durumdalar. Diyelim ki 
yakalayacaksın, ama benim gördüğüm yakalama makalama değil. Resmen bodoslama, tekme tokat giriĢmiĢler. 
Genel kolluğun bile bu tür bir yetkisi çok kısıtlıdır, orantılı kullanılır. Kaldı ki bu bir de özel güvenlik. Jandarma 
TeĢkilat Kanunu var. Jandarmalara tıpkı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu‟nda olduğu gibi bir zor kullanma 
yetkisi veriyor. Ama zor kullanma yetkisi veriyor, derken de hukuk devletinde hiçbir yetki, hak, açık çek olarak 
verilmez. Eh benim böyle bir yetkim var, Ģöyle bir tekme tokat giriĢeyim de ağız burun düz edeyim, yok öyle 
birĢey. Bunun orantılı kullanılması lazım. Toplantı ve gösteri yürüyüĢü olduğu zaman, önce ihtar etmesi, dağılın, 
demesi lazım. Ondan sonra da gene dağılmıyorlarsa etkisiz hale getirmeye elveriĢli olacak oranda ve boyutta 
güç kullanılabilir tabii. Ama burada, nedir yani, çocuklar toplanmıĢlar, Irak‟ın iĢgalini protesto ediyorlar, bir yere 
saldırdıkları vaki mi; ben görmedim. O durumda jandarmanın dahi kendisine tanınan zor kullanma yetkisinin 
sınırlarını aĢtığını düĢünüyorum. Özel güvenlik zaten tamamen yetkisini aĢmıĢ, “kasten yaralama” suçu iĢlemiĢ. 
Jandarma da görevi kötüye kullanma fiili iĢlemiĢtir. Mağdur olduğunu düĢünen öğrenci, özel güvenlikten Ģikayetçi 
olacak. Eğer bu konuda üniversite yönetiminin bir emir verdiğini ve yönlendirdiğini düĢünüyorsa, o zaman da 
üniversite yönetimi hakkında da gerekli suç duyurusunda bulunacaklardır. Yapılması gereken budur.  
 
Ġdris Üzgün 

ġırnak Cizre`de 21 Mart akĢamı Cudi 
Mahallesi`nde düzenlenen Newroz kutlamasına 
yapılan müdahalenin ardından polisler tarafından 
gözaltına alınan ve 25 Mart günü Cizre 2. Asliye 
Mahkemesi tarafından "YasadıĢı eylem yapmak", 
"Polise mukavemet etmek" suçlamasıyla 
tutuklanan dershane öğrencisi Ġdris Üzgün‟ün (19) 
babası Hacı Üzgün, oğlunu gözaltına alan 
polislerin kolunu kırdığını iddia etti. Oğlunun 
gözaltına alındığı aynı gün gece saat 24.00 
sularında hastaneye götürülerek kolunun alçıya 
alındığını belirten Üzgün, gözaltına alınanlara 
Ģiddet uygulandığını ve bunun sokak ortasında da 
sürdürüldüğünü öne sürdü. Baba Üzgün, oğlunun 
gözaltında polisler tarafından yarı çıplak 
soyularak, elbiselerini benzin içine batırıldığını 

Atalay: Kötü muameleye tolerans sıfır  
ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay, polislerin eğitiminde 
hukukun üstünlüğü, bireysel hak ve özgürlüklere saygı 
üzerinde önemle durulduğunu söyledi. TBMM Genel 
Kurulu'nda, '10 Nisan Polis Günü' nedeniyle AKP'li 
Osman CoĢkun'un gündem dıĢı konuĢmasını yanıtlayan 
Atalay, 'ĠĢkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' 
anlayıĢını hassasiyetle sürdürdüklerini vurguladı. 
Atalay, son yıllarda Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi'ne 
(AĠHM) iĢkence konusunda baĢvuru olmadığına dikkati 
çekti. Ġsim vermeden Nevruz olaylarına atıf yapan 
Atalay, bazı toplumsal olaylarda polisin imajını 
zedeleyen görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Atalay, 
"Polisin içinde yanlıĢ yapanlar olursa da 
cezalandırılacaktır. Polis teĢkilatının imajını zedelemeye 
kimsenin hakkı yoktur" dedi. (Radikal-10.04.2008) 
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iddia ederek, "Polisler beni arayarak oğluma elbise götürmemi istediler. Ancak pantolonun tertemiz olmasına 
rağmen, kazağının benzine batırılmıĢ olduğunu gördüm" dedi.  
A.B. 

ġırnak‟ın Silopi ilçesinde Newroz olayları nedeniyle gözaltına alınan A.B. (17) adlı çocuk, olaylar esnasında 
polisin tabanca kabzasıyla yüzüne vurması sunucu yaralandığını belirtti.  
 
Hüseyin Ceyhan 

Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, lokantadan gözaltına 
alınan Gözaltında Emniyet Müdürü tarafından dövülüğünü belirten Ceyhan‟ın sol eli bilek kısmından kırıldı.  
 
Celalaetin Maral 

Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, camiden gözaltına alınan 
Celalaetin Maral, gözaltında dayak ve hakarete maruz kaldı. Maral ayrıca, gözaltına alınan Hüseyin Ceyhan‟ın 
Emniyet Müdürü tarafından dövüldüğüne tanık olduğunu belirtti. 
 
Sabri Bark, Mehmet Ġnan, Mehmet Can Özer, Ahmet Tunç, Lezgin TaĢçı, Sait Özalp, Sabri Erdoğan ve 
Salih Ekinci 

Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan Sabri 
Bark, Mehmet Ġnan, Mehmet Can Özer, Ahmet Tunç, Lezgin TaĢçı, Sait Özalp, Sabri Erdoğan ve Salih Ekinci, 
gözaltında polis tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. 
 
Mehmet Altay 

23 Mart günü Siirt‟te Azadiya Welat gazetesi dağıttığı sırada Terörle Mücadele ġube ekipleri tarafından gözaltına 
alınan Mehmet Altay, 2 sivil polisin gazete dağıttığı için kendisini darp ettiğini, küfür ve hakarete maruz kaldığını 
belirtti.  
 
Mersin’de 1 kiĢi 

23 Mart günü Mersin‟de, Newroz kutlamalarında polisin güvenlik duvarı oluĢturduğu cadde üzerinde, alandan 
ayrılırken slogan atan bir kiĢi, 2 polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. Polis ekip arabasına bindirdiği gence, 
dakikalar boyunca Ģiddet uyguladı, Ģiddeti görüntülemeye çalıĢan muhabirlere de engel olmaya çalıĢtı. 
 
Yüksekova’da 1 kiĢi 

Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılacağı belirtilen basın açıklamasını izlemek 
üzere ĠHD tarafından oluĢturulan heyet üyeleri, basın açıklaması sonrası çıkan olaylara iliĢkin Yüksekova 
Kaymakamı ile görüĢmek üzere gittikleri Kaymamlık‟ta beklerken, polise ait beyaz doblo bir araçla getirilen 35–
40 yaĢlarında, sarıĢın, saçları seyrekleĢmiĢ, üzerinde beyaz bir mont ve lacivert kot pantolonlu bir kiĢinin,  sivil 
polisler tarafından iki kollarından tutulup etkisizleĢtirilmiĢ olmasına rağmen; cop darbelerine maruz kaldığını 
belirttiler. 
 
Sinan Mayda, Ertunç Turan, Fidel Ayan, Ömer Kaydetli, Ferit Akbulut, Baysal Yöğler, Mahmut Yöğler ve 
Numan Baburhan 

Malazgirt ilçesinde 25 Mart günü,  “Newroz kutlamasında slogan attıkları” gerekçesiyle evlerinden gözaltına 
alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan Sinan 
Mayda,Ertunç Turan,Fidel Ayan,Ömer Kaydetli,Ferit Akbulut,Baysal Yöğler,Mahmut Yöğler ve Numan Baburhan 
ĠHD MuĢ Ģubesine cezaevinden yaptıkları baĢvuruda; gözaltına alındıktan sonra götürüldükleri Malazgirt Emniyet 
Müdürlüğü‟nde  polisin kendilerine kaba dayak attığını, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını, hem kendilerine 
ham de ailelerine iliĢkin  tehditler aldıklarını ve bundan dolayı da yapmadıkları birçok olay ve eylemi kabul etmek 
zorunda kaldıklarını belirterek hukuki yardım talebinde bulundular.  
P.A. 

27 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma ArĢimet Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım P.A. 
(1991), 26 Mart GÜNÜ 5 Nisan mahallesinde yapılan basın açıklamasından sonra Sakarya caddesinden 
yukarıda yazılı evimize dönmek üzere dolmuĢ beklerken bir polis memurunun kendisine saldırması ve 
boynundan tutarak yere eğmesi ve diğer polis memurlarının kendisine tekme ve yumruklar ile saldırmasından 
dolayı yaralanmıĢtır. Kızımı gözaltına alan polis memurları kendisini hem çok kötü dövmüĢ, hem de ağza 
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alınmayacak küfürler savurmuĢlardır. Polisin yüzüne tekme atması nedeniyle sol gözü moraran ve ĢiĢen kızımı 
gözaltına alırken de hakaretlere maruz bırakmıĢlardır. Gözaltına alındıktan sonra TEM Ģubeye götürülen kızımı 1 
saat boyunca ayakta ve yüzü duvara dönük bir Ģekilde bekletmiĢlerdir. Daha sonra yaĢının küçük olduğu 
anlaĢılması üzerine Çocuk ġubesi‟ne götürülmüĢtür. Çocuk ġubesi‟nde aç olduğunu beyan ettiği halde kendisine 
hiçbir Ģey verilmemiĢ ve benim kendisine yemek götürdüğüm saate kadar yaklaĢık 3 saat boyunca aç 
bekletilmiĢtir. Ertesi gün sabah saatlerinde hastaneye götürüldüğü halde savcılığa öğleden sonra çıkarılmıĢtır. 
Kızım hastaneye götürüldükten sonra TEM Ģubeye götürüldü. TEM Ģubesinden de yine Çocuk ġubesi 
nezarethanesine götürüldü. Savcılıkta hiçbir suç iĢlemediği ortaya çıkan kızım 27 Mart 2008 tarihinde serbest 
bırakıldı. 
 
Yusuf Altındağ 

Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi BaĢıbüyük Mahallesi‟nde kentsel dönüĢüm kararıyla evleri yıkılmak istenenleri 1 Nisan 
günü ziyaret eden Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyelerine müdahale sırasında gözaltına alınan HÖC 
üyesi Yusuf Altındağ, 2 Nisan günü serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada gözaltına alınırken ve 
alındıktan sonra polis memurlarının fiziki saldırısına maruz kaldığını ifade etti.  
 
Mehmet Zeki Ete 

14 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan AyĢe Ete, oğlum lise 1. Sınıf öğrencisi oğlu Mehmet Zeki 
Ete‟nin 21 Mart günü saat 20.00 sıralarında halasından çıkıp evlerine gelirken sivil ve resmi polisler tarafından 
durdurulduğunu, tartaklanarak mahallenin yukarısındaki benzinliğe kadar sürüklendiğini, devamlı darp edildiğini, 
2 defa baygınlık geçirmesine rağmen dayağa maruz kaldığını, gözaltına alınıp 22 Mart günü çıkarıldığı 
mahkemede tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine konulduğunu belirtti. AyĢe Ete, oğlunun cezaevine 
götürüldükten sonra 2-3 defa doktora götürüldüğünü, en son doktora götürüldüğü zaman sağ kol üst kısmında 
kırık olduğunun tespit edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
Mehdi Koç 

9 Nisan günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Azadiya Welat ve Yedinci Gündem Gazetesi dağıtımcısı 
Mehdi Koç (11), 8 Nisan günü sivil polis memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü karakolda 
iki buçuk saat boyunca, 7 polis memurundan iĢkence gördüğünü ve zorla bayrak öptürülmeye çalıĢıldığını iddia 
etti. Karakolda sopa, yumruk ve tekmelerle dövüldüğünü söyleyen Kurt, “Benden karakolda bulunan bayrağı 
zorla öpmemi istediler. Öpmeyince boynumdan tutup, kolumu kıvırıp öptürtmeye çalıĢtılar. Ayaklarıyla bastılar, 
tekmelediler. Kolumda incinmiĢ o arada. Sanırım ayağıma bastılar. O kadar çok dövdüler ki elimin nasıl bu hale 
geldiğini anlamadım” dedi. Kendisine sürekli “niye bu gazeteleri dağıtıyorsun? Sana baĢka iĢ mi yok? Bir daha 
dağıtma bunları. Yoksa sen bilirsin” Ģeklinde sorular sorularak tehdit edildiğini bildiren Kurt, serbest bırakılırken 
de karakolun kapısının önünde bulunan sivil bir taksiye bindirildiği sırada da iki polis memuru tarafından 
dövüldüğünü hakkında herhangi bir resmi iĢlem yapılmadığı ifade etti.  
 
Salih Akkol 

10 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġener Özkül, 10 Nisan günü Saraykapı‟da bulunan 
Dicle adlı bakkalının soyulduğunu, olay yerine gelen polisin rapor ve parmak izi için çalıĢma baĢlattığını, bu 
sırada olay yerine gelen eĢinin abisi Salih Akkol‟un daha önce bu olayın birkaç defa tekrarlandığı ama bugüne 
kadar herhangi bir sonucun alınamadığını belirterek “niye polis çağırdığınız” dediğini, bunun üzerine orada 
bulunan polis memurlarının Akkol‟a “bizi hırsızlarla iĢ birliği yapmakla mı suçluyorsun” diyerek tartıĢma 
baĢladığını belirtti. Özkul, tartıĢma sonrası Salih Akkol‟un gözaltına alınıp ÇarĢı Karakolu‟na götürüldüğünü, 
sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürülürken görmeye gittiklerinde Akkol‟un bir gözünün 
morardığını gördüğünü ifade etti. Özkul, muayene sırasında polislerde Akkol‟un karakolda dövülmesi nedeniyle 
yeniden tartıĢma baĢladığını, yakınlarıyla polisler arasında arbede yaĢandığını ve polisin biber gazı ile 
yakınlarına saldırdığını ve bir akrabasını gözaltına alarak ÇarĢı Karakolu‟na götürdüklerini belirtti 
 
Metin Beydoğan 

14 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Metin Beydoğan, Aydınlar Jandarma Tabur 
Komutanlığı‟ndan YüzbaĢı Yener Güvercin‟in kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Beydoğan, 12 Nisan günü 
Yener Güvercin‟ın kendisini telefonla arayarak 13 Nisan günü tabur komutanlığına gelmesini istediğini, belirtilen 
gün saat 13.00‟de Emin Gezen‟le birlikte tabur komutanlığına gittiğini, Gezen‟in taburun içine girmesine izin 
vermediklerini, kendisinin giriĢte imza atarak içeri girdiğini ve YüzbaĢı Yener‟in kendisini 2. kattaki odasına 
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götürdüğünü belirtti. Beydoğan, Yener‟in burada kendisine “anlat” dediğini, “ne anlatacağım” demesi üzerine, 
“sen biliyorsun, anlat” dediğini ve çekmecesindeki rambo bıçağını çıkardığını, “anlatacak bir Ģey yok, ne 
anlatacağım” demesi üzerine “Bunlar ne için geldiler” diye sorduğunu, “kim” demesi üzerine “PKK nasıl geldi” 
dediğini, bıçağı eline alıp “boğazını keseceğim, ben onları gözümle gördüm” Ģeklinde tehdit ettiğini, “onları 
gördünüz niçin vurmadınız” diye sorması üzerine konuyu değiĢtirdiğini belirtti. Yener‟in daha sonra kendisine “bir 
sırrımız var, sana açıklayacağım, kimseye söyleme, bunu söylersen seni ortadan kaldıracağım” diyerek DTP‟nin 
ilçe örgütünden 2 kiĢinin kellesini alacağını söylediğini, DTP‟ye gittiği için kendisinden muhbirlik yapmasını 
istediğini, “bize bilgi getir, getirmesen seni ortadan kaldırırım” Ģeklinde tehdit ettiğini, daha sonra serbest 
bırakıldığını belirtti.  
 
Hakan Gül, Serkan Gül, Ümit Karaca ve Alper Karaca  

21 Nisan günü EskiĢehir‟de, isimli kiĢiler yanlarında eĢleri ve niĢanlıları bulunan asteğmen Hakan Gül  ve kardeĢi 
Serkan Gül ile arkadaĢları Ümit Karaca ve Alper Karaca, yüksek sesle konuĢtukları gerekçesiyle, tartıĢtıkları 
polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. 'Polise mukavemet' 
suçundan çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 4 kiĢi Ģikayetçi oldukları polisler tarafından dövüldüklerini 
öne sürdüler. Gebze'de asteğmen olarak vatani görevini yapan ve izinli olarak EskiĢehir'e gelen Hakan Gül, ilaç 
mümesili olan kardeĢi Serkan Gül, EskiĢehir Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Yılmaz Karaca'nın oğlu ve yerel 
Anadolu Gazetesi'nin sahibi Ümit Karaca ile kardeĢi Alper Karaca, yanlarında eĢleri ve niĢanlıları ile birlikte yolda 
yürürken Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ġubesi'ne bağlı motosikletli Yunus timleri ile gürültü yaptıkları 
gerekçesiyle tartıĢtı. TartıĢmanın ardından askeri kimliğini göstermediği belirtilen Hakan Gül ile kardeĢi Serkan 
Gül, kendilerine makavemette bulunduğu iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Gazeteci 
Karaca kardeĢler de buna engel olmak isteyince tartıĢma çıktı. YaĢanan arbedenin ardından polisler biber gazı 
sıkarak Asteğmen Hakan Gül ve kardeĢi Serkan Gül ile gazeteci Ümit ve Alper Karaca kardeĢleri etkisiz hale 
getirdi. Gözaltına alınan Gül ve Karaca kardeĢler 'Görevli polis memurlarına makavemette bulunmak, tehdit ve 
hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda sırtında 
kızarıklar oluĢan Hakan Gül ile sol kolu çatlak nedeniyle alçıya alındığı belirtilen kardeĢi Serkan Gül ise polislerin 
kendilerine "Yüksek sesle konuĢmayın lan" ve "Biz asker falan dinlemeyiz" dedikten sonra saldırdıklarını, yere 
yatırıp biber gazı sıktıklarını öne sürdü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Serkan Gül ile eĢi Ceren Gül'ün 
yanlarındaki grupla yürürken kendi aralarında yüksek sesle tartıĢtıklarını, vatandaĢların da 155'i arayarak 
durumu bildirdiklerini belirtti. Ġhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk ettiklerini kaydeden yetkililer, Serkan 
Gül'ün kendisini uyaran polislere "Ben karımla sokakta kavga ederim size ne?" dediği, Ümit Karaca'nın ise Ben 
gazete sahibiyim. Sizi manĢet yaparım" diye tehditte bulunduğunu öne sürdü. Yetkililer, uyarılarına rağmen 
taĢkınlıklarını sürdüren ve görevli polislere makavemet gösterip, hakaret ve tehditte bulunan 4 kiĢinin gözaltına 
alındıklarını belirtti.   
 
85 korucu 

Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesine bağlı Doğanlı (ErtuĢ) Kampında bulunan korucular operasyona gitmeyeceklerini 
açıkladıktan sonra, toplantı için 24 Nisan günü Yüksekova Ġlçe Jandarma Komutanlığı‟na çağrıldı. Toplantıya 
katılan 130 korucudan 85‟inin operasyonlara gitmeyeceğini tekrarlaması üzerine jandarma yetkililerinin 
"Silahlarınızı bırakın gidin" dediği, silahlarını bırakmak isteyen 85 korucunun jandarma tarafından darp edildiği 
iddia edildi.  
 
Ufuk Göllü, Ġbrahim doruk Balkan, Umut Elbey ve Kemal Selçuk 

30 Nisan günü Taksim'de "KurtuluĢ Sosyalizmde" yazılı afiĢleri asmak isterken polis tarafından gözaltına 
alınarak Taksim Polis Merkezine götürülen Ufuk Göllü, Ġbrahim doruk Balkan, Umut Elbey ve Kemal Selçuk‟un 
polis tarafından dövüldükleri iddia edildi. Gözaltına alınanların durumunu öğrenmek üzere polis merkezine giden 
avukat Deniz Tuna yaptığı açıklamada, "Ġçerden seslen geliyordu. ArkadaĢlarımızın dövüldüğünü duyduk. Bizi 
apar topar dıĢarı attılar. ArkadaĢlarımızdan Ufuk Göllü daha sonra hastaneye götürülmek üzere karakoldan 
çıkarılırken baĢından kan damlıyordu" dedi.  
 
A.T.   

5 Mayıs günü ġanlıurfa‟da, 12 yaĢındaki bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan evli ve bir çocuk 
babası A.T. (26) jandarma karakolunda iĢkence gördüğü iddiasıyla savcılığa baĢvurdu. ĠĢ aramak için Karaköprü 
Beldesi‟ne giden A.T., adı açıklanmayan 12 yaĢındaki bir kız çocuğunun paniğe kapılıp kaçması üzerine, “cinsel 
taciz” iddiasıyla inĢaat iĢçileri tarafından tartaklanıp önce polise, ardından Karaköprü Jandarma Karakolu‟na 
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teslim edildi. A.T., taciz olayının olmadığının anlaĢılması üzerine savcılıkça serbest bırakıldı. Karakolda 
kendisine iĢkence yapıldığını öne süren A.T., adliyeye gidip adlarını bilmediği 1 astsubay ile 10 asker hakkında 
suç duyurusunda bulundu. A.T. Ģu beyanda bulundu; “Beldede inĢaatta iĢ imkanı vardı. Bu yüzden Karaköprü‟ye 
gittim. Kestirme olsun diye patika bir yolu tercih ettim. Önde bir kız çocuğu gidiyordu. Yol biraz ıssızdı ve sabah 
saatleri olması yüzünden kız çocuğu beni görüp, tanımadığı için kaçmaya baĢladı. Kız kaçınca diğer öğrenciler 
de panikleyip, bağırdı. Çevredeki inĢaat iĢçileri beni yakalayıp, tartakladı, polise teslim etti, onlar da, „bizim 
bölgemiz değil‟ diyerek Karaköprü Jandarma Karakolu‟na teslim etti. Karakolda derdimi bile anlatamadım. Beni 
boĢ bir odaya koydular. Adlarını bilmediğim, ancak, görürsem tanıyabileceğim 10 asker ile 1 astsubay geldi. 
Önce beni çırılçıplak soydular, sonra soğuk su döküp iĢkence yaptılar. Sabah 09.00‟dan 16.00‟ya kadar iĢkence 
yaptılar. Askerlerin hepsinin elinde cop vardı. Bir asker „kafasına torba geçirelim üzerine pisleyelim‟ dedi. Bunu 
yapmamaları için çok direndim izin vermedim. Bir baĢka asker copu makatıma sokmaya çalıĢtı. „Yapmayın‟ 
dedikçe onlar zevkle devam ettiler. Dayaktan artık hiç bir tarafım tutmuyordu. Onlara „nefes darlığım var‟ dedim, 
yine dinlemediler. Feci dayaktan sonra rapor için ġanlıurfa Devlet Hastanesi‟ne götürüldüm. Adını bilmediğim 
Astsubay „Doktora kız çocuğunu kovalarken düĢtüm, gözüm ağaca çarptı diye ifade ver, yoksa sana daha 
kötüsünü yaparız‟ diye tehdit etti. Doktor vücuduma bakmadan sadece gözüme bakıp, rapor verdi. Sonra 
savcılığa gittik. Kız çocuğu, sadece adres sorduğumu, tacizde bulunmadığımı söylemiĢ. Serbest kaldım. Bana 
bu iĢkenceyi yapan astsubay ve askerlerden Ģikayetçiyim.” A.T., serbest kaldıktan sonra kendisinin rapor almak 
için hastaneye gittiğini, ancak, astsubayın doktorlarla önceden görüĢmesi nedeniyle rapor verilmediğini de öne 
sürdü. ġanlıurfa Ġl Jandarma Komutanı Albay Fahri Cici ise, jandarma karakolunda iĢkence gördüğünü iddia 
eden A.T. ile ilgili kendilerine intikal eden Ģikayetin söz konusu olmadığını, A.T.‟nin durumunu internet 
sitelerindeki haberle öğrendiğini belirterek, “Konuyla ilgili araĢtırma baĢlattım. Bu kiĢi bize önceki gün sabah 
saatlerinde ihbar edilmiĢ. Ekiplerimiz bu kiĢiyi aldığında zaten, kendisini yakalayan vatandaĢlar tarafından darp 
edilmiĢ haldeydi. Kendisinin ifadesini alıp, aynı gün savcılığa sevk etmiĢiz ve orada serbest kalmıĢ. Jandarma 
karakolunda iĢkence gördüğü Ģeklindeki iddialarının doğru olması mümkün değil. Üstelik, bu olayın ardından 
iĢkence gördüğü Ģeklinde bize yapmıĢ olduğu herhangi bir Ģikayeti de bulunmuyor” dedi.  
 
Zikrullah Günaydın 

7 Mayıs günü Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟nda, Zikrullah Günaydın isimli adlı yolcu pasaport kontrolünde 
tartıĢtığı polis memuru tarafından darp edildiğini iddia ettti. Azerbaycan'ın baĢkenti Bakü'ye gitmek için Atatürk 
Havalimanı'nın pasaport kontrol noktasına giden Zikrullah Günaydın'a (50), görevli polis memuru Fatih 
Karabörke harç pulu almak zorunda olduğunu söyledi. Günaydın, Bakü'de çalıĢtığını bu nedenle harç pulu 
almayacağını söyledi. Polis Karabörke, bu kez Günaydın'a kuralın değiĢtiğini, yurt dıĢında çalıĢsa bile 
pasaportunda konsolosluktan verilmiĢ „Oturma ve çalıĢma izni vardır‟ yazılı damganın olması gerektiğini belirtti. 
Uzun süre itiraz eden Zikrullah Günaydın, kontrol noktasından ayrılıp harç pulu almaya gitti. Günaydın, bir kez 
daha pasaport kontrolüne geldi ve kendisini uğurlamaya gelen yeğenleri Cemalettin Çolak ve Abdullah Tanju 
Demirel'le vedalaĢtı. Bu sırada polis, “Ġstediğinize harç pulu aldırıyorsunuz, istediğinize aldırmıyorsunuz. Bu ülke 
her türlü hainliği hak ediyor. Sizin gibi Ģerefsizlere kurĢun sıkanlar haklı” dediğini iddia ettiği Zikrullah 
Günaydın‟dan Ģikayetçi olduğunu söyleyerek Kısım Amirliği'ne davet etti. Bu sırada uğurlamaya gelen 2 yeğeni 
de bariyerleri atlayarak dayıları Günaydın'ın yanına geldi. Kısım Amirliği önüne gelindiği sırada tartıĢma büyüdü 
yumruklaĢmalar baĢladı. Kısım Amirliği koridorunda yaĢanan kavgaya diğer polisler de karıĢınca Günaydın'ın 
burnu kırıldı. Polis memuru Karabörke ile ErĢat Kösedağ ve Günaydın yaralanarak darbeler sonucu Port Clinic'e 
kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Günaydın Ġnternational Hospital'e kaldırıldı. Zikrullah Günaydın, 
daha detaylı tedavi için Ġnternational Hospital'e götürülürken gazetecilerin sorularına, “Ben polise hakaret 
etmedim. Ben Rizeliyim öyle bir Ģey demem. Suçsuz yere dayak yedim” dedi.  
 
K.K. (15), D.Ö. (17) ve V.Ö 

8 Mayıs günü ġehit Erdal Kılıç Karakolu‟nun önünde „Ayaklar baĢ olsun, polis defolsun‟ ve „FaĢist polis defol‟ 
diye slogan atan K.K. (15), D.Ö. (17) ve V.Ö, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi, polis 
tarafından bir saat boyunca dövüldüklerini iddia ettiler. Gözaltına alınanlardan D.Ö, baĢında platin olmasına 
rağmen dövüldüğünü, polisin döverken dipçik ve yangın tüplerini kullandığını, bir polisin ayağını V.Ö.‟nün 
boğazına bastırıp nefessiz bıraktığını, K.K.‟nin de kafasına dipçikle vurulduğunu belirttiler. 3 genç, gözaltı 
sırasında kendilerine yemek verilmediği gibi ailelerine de haber verilmediğini belirttiler. 3 kiĢi 9 Mayıs günü gün 
KarĢıyaka Adliyesi‟nde serbest bırakılırken, BaĢsavcı, polisler hakkında iĢlem baĢlattı  
 
Sibel Bulut ve 7 kiĢi 
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Halk Gerçeği Dergisine yönelik Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği yayın durdurma kararını 15 Mayıs 
günü BeĢiktaĢ‟ta bulunan Ġstanbul Adliyesi önünde protesto etmek isterken Savcılık emriyle gözaltına alınan ve 
aralarında Atalım gazetesi YazıiĢleri Müdürü Sibel Bulut‟un da bulunduğu 8 kiĢinin gözaltında iĢkence ve kötü 
muameleye kaldığı iddia edildi. Mağdurlar sürekli küfür edip kaba dayak iĢkencesinden geçiren polisin 
kendilerine “Siz gözaltında değilsiniz. Siz özgür değilsiniz. O yüzden size istediğimizi yaparız” dediğini, 
götürüldükleri Taksim Ġlk Yardım Hastanesi'nde polisin doktor muayenesi esnasında dıĢarı çıkmadığını ve rapor 
yazılmasını engellediğini, geri dönüĢte ise “Artık sağlık raporu aldınız. Ġstediğimizi yaparız!” dediğini belirttiler. 
Polisin kaba dayak ile kendilerine zorla plastik kelepçe taktığını belirten mağdurlar, avukatların BeĢiktaĢ 
Karakolu'na geliĢiyle birlikte saldırı ve tehditlerin sona erdiğini, avukat ziyaretinin bitiminin ise yine kaba dayak 
iĢkencesine baĢlandığını, zorla üst aramasını reddedince “Sizi öldürürüz” tehditlere maruz kaldıklarını ifade 
ettiler.  
 
Mehmet Çavdaroğlu 

DiĢhekimi Mehmet Çavdaroğlu, 11 Mayıs günü bir Ģikayet için gittiği Taksim Polis Merkezi‟nde, kendisiyle 
ilgilenmeyen polisleri cep telefonuna kaydetmek isteyince polislerce dövüldüğünü öne sürdü. Çavdaroğlu, 
arabasını TarlabaĢı‟nda bir dükkanın önüne park edince iki kiĢi kendisini “Arabayı buraya park edemezsin” diye 
ikaz etti. Bu iki kiĢi, üzerine yürüyünce Çavdaroğlu, Ģikayet için karakola gitti. Çavdaroğlu, çıkan gerginlik sonucu 
Ģikayetini almayacaklarını söyleyen polisi cep telefonuyla kaydetmek istedi. Darp izlerini raporla belgeleyen 
Çavdaroğlu, polislerden Ģikayetçi oldu.  
 
ġükrü Dalkıran ve Ali Bayram TekbaĢ 

11 Mayıs günü Ġstanbul Sarıyer'de gözaltına alınan ġükrü Dalkıran ve Ali Bayram TekbaĢ isimli kiĢiler, karakolda 
ayaklarının ve ellerinin kelepçelenerek saatlerde iĢkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Sarıyer Maslak Pınar 
Mahallesi'nde bir restourantta çalıĢan ġükrü Dalkıran, “aynı iĢ yerinde çalıĢan ġaban Macir'in oğlunun kaçırılıp 
tecavüz edilmesi olayına karıĢtığı” iddiasıyla gözaltına alınarak Maslak Karakolu'na götürüldü.  Karakola 
ifadesinin alınması için gittiklerini anlatan ġükrü Dalkıran, "Bizim yanımızda çalıĢan ġaban diye bir arkadaĢımız 
oğlu kaybolmuĢ ancak bizim bu durumdan haberimiz yoktu. Bunun üzerine polisler bizi alarak karakola 
götürdüler. Bizi indirdikleri yer karanlık ve soğuktu. Ellerimi ayaklarımı bağlayıp kelepçeleyip saatlerce dövüp 
iĢkence ettiler" dedi. Polislerin kendilerine küfür ettiğini söyleyen Dalkıran, "Ellerinde cop vardı. Copu makatına 
sokarız diyerek beni tehdit ettiler. Sonra hırsızlık, gasp ve cinayet gibi suçlarını üstüme atmakla tehdit ettiler. 
Tecavüz mağduru çocukla bizi yüzleĢtirmediler. Daha sonra bir vatandaĢ getirdiler yanımıza. Bunları tanıyor 
musun dediler. O da 'yok tanımıyorum' dedi. Ancak iĢkence yapmaya devam ettiler" dedi. Dalkıran'ın iĢ arkadaĢı 
Ali Bayram TekbaĢ ise Örnektepe'de arkadaĢlarıyla otururken bir polis memurunun kendisini arayarak Maslak 
Karakolu'na gitmesini istediğini belirterek ve karakola gittiğini belirterek, "Kapıdan girer girmez 'Sen nasıl böyle 
bir Ģey yaparsın' diye bağırmaya baĢladılar. Sanki komando eğitimi almıĢlardı. Birisi ellerimden diğeri 
bacaklarımdan tutup kolumu arkaya çevirip kırmaya çalıĢtılar. Kafama sürekli yumruk attılar. Kafamın ağrısından 
dolayı ben kendimi o an bayılacak gibi hissettim. Daha sonra sana makattan cop sokarız diyerek tehdit ettiler" 
dedi. Polis memurlarına çocukla yüzleĢtirilmek isteğini aktaran TekbaĢ, "Yine vurmaya baĢladılar. Suçlu ararken 
suçlu yaratmaya çalıĢıyorlar bunlar" dedi. Karakolun ardından hastaneye götürüldüklerini belirten TekbaĢ, 
hastaneye giderken de polislerin kendisini "Eğer bir Ģey söylersen seni öldürürüz" diyerek tehdit ettiklerini belirtti. 
Korkudan doktora bir Ģey söylemediklerine ifade eden TekbaĢ, "Zaten doktorda bize bir Ģey sormadı. Bizi 
muayene bile etmedi. EtmiĢ olsaydı kolumda morlukları vardı iĢkence gördüğümü anlardı" dedi. Bu gibi 
suçlamaların bir insanın üzerinden çok büyük psikolojik etkiler bıraktığını belirten Ģunları TekbaĢ, "Olaydan sonra 
iĢi gittim. Ama patronum yüzüme bakmıyordu. Kendimi çok rahatsız hissettim ve iĢten ayrıldım" dedi. Dalkıran ve 
TekbaĢ, olayın hemen ardından doktora giderek darp edildiklerine dair rapor aldı ve savcılığa giderek polisler 
hakkında suç duyusunda bulundular.  
 
Deniz Yazıcı ve Ahmet Yıldız 

Ġzmir Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan Dr. Deniz Yazıcı (27) ve boyacı Ahmet Yıldız, 15 Mayıs 
günü Bornova‟da kimlik kontrolü sırasında polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. Özkanlar semtinde 
meydana gelen olayda, devriye gezen polis kimliğini sordukları boyacı Ahmet Yıldız‟ın uyuĢturucu ve hırsızlık 
suçlarından sabıkalı olduğunun ortaya çıkmasıyla araĢtırma baĢlattı. Bu sırada yanlarına gelen Dr. Deniz Yazıcı, 
Yıldız‟ı tanıdığını ve evinin boyasını yaptığını söyledi. Polisin, Dr. Yazıcı‟nın da kimliğini görmek istemeleri 
üzerine tartıĢma çıktı. Kimliğini gösteren Yazıcı ile Ahmet Yıldız, polislerce tartaklanarak ekip aracına bindirildi. 
Ekip aracı içinde yaĢanan arbedenin ardından da boĢ arazide duran polisler, Yazıcı ve Yıldız‟ı ikinci kez 
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tartaklayıp karakola götürdü. Karakoldaki iĢlemlerin ardından sağlık raporu alınmak üzere Bornova Devlet 
Hastanesi‟ne götürülen Yazıcı, kontrollerinin ardından, Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edildi. 
Ahmet Yıldız ise, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tedavi gördüğü hastanede dayak izlerini gösteren Dr. 
Yazıcı ise, “Bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. „Doktorsan ne olmuĢ, bizlere hiçbir Ģey olmaz. Ġstesek seni 
çeĢitli suçlarla da gözaltına alabiliriz‟ dediler. Buna hakları olmadığını söylediğimde ise tartakladılar. Yolda indirip 
yeniden dövdüler” dedi. Yazıcı, karakola gittiklerinde çırılçıplak soyularak tekrar dövüldüğünü belirtti. Boyacı 
Ahmet Yıldız ise, “Bize saldırıp tartakladılar. Polisler „Baran‟ı (Baran Tursun) vuranlara ne oldu ki. Bizlere de bir 
Ģey olsun‟ dediler” dedi. Polis memurları M.D., T.Ç. ve Ö.Ġ. baĢlatılan idari soruĢturma kapsamında görevden 
uzaklaĢtırıldı. Bornova Ġlçe Emniyet Müdürü YaĢar Aydın da tedavisi süren Dr. Yazıcı‟yı ziyaret edip geçmiĢ 
olsun dedi. Dr. Yazıcı, Aydın‟a “Polislerin açığa alındığını duydum. Bana zarar vermelerinden korkuyorum” dedi. 
Aydın da “Öyle Ģey olmaz, sen müsterih ol” diye karĢılık verdi.  
 
Zeydin Kılıç 

23 Mayıs günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeydin Kılıç, 17 Mayıs günü sabah saat 08.00 
sularında Mahatma Gandi Bulvarı üzerinde bulunan Sevgi Marketin önünde bir temizlik Ģirketi elemanı olarak 
Bulvarın temizliğini yaparken bir yandan cep telefonu ile Ģarkıcı Diyar‟a ait parçaları dinlediğini, yanında duran bir 
arabadan 3 kiĢinin indiğini, bu kiĢilerin Sevgi Markete girerken dinlediği müziğin sesini duyduklarını, yanlına 
gelerek “Ne dinliyorsun” dediklerini, “müzik” cevabı vermesi üzerine dinlediği müziğin yasak olduğunu 
söylediklerini, itiraz etmesi üzerine gözaltına alındığını belirtti. Kılıç, götürüldüğü karakolda ifadesini 
alınmasından önce karakoldaki görevlinin kendisini yumrukladığını ve Abdullah Öcalan‟a küfür eden müzikli 
parça dinlettiğini, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, aynı gün 11.30 civarında serbest bırakıldığını ancak 
telefonuna el konulduğunu belirtti.  
 
Bayram Aydın 

24 Mayıs günü Ġstanbul'da, Bayram Aydın isimli kiĢi arabadan inen bir polis memurunun dengesini kaybederek 
düĢtüğünü ve polis memurunun düĢmesinden kendisini sorumlu tuttuğunu söyleyerek; kendisine bağıran polis 
memurunu sakinleĢtirmek isteğini fakat polis memurunun kendisine kafa ve yumruk attığını belirtti. Ardından 
gözaltına alınarak Pendik ÇamçeĢme Polis Karakolu'na götürüldüğünü söyleyen Aydın, dayağın karakolda da 
devam ettiğini iddia ederek "bir grup polis gelip bana yüzünü gösterdi. „Ġyi bak bu yüzlere senin hayatını 
cehenneme çevirecek' dediler. Bu sırada biri cinsel organımı tutarak „sen kendini erkek mi zannediyorsun? Senin 
erkekliğini koparırım' diyerek sıkmaya baĢladı" diyerek yaĢadıklarını anlattı. Nezarette sürekli dayak yediğini ve 
diz üstünde bekletildiğini söyleyen Aydın, yalan ifadelerin kendisine zorla imzalattırılmaya çalıĢıldığını kaydetti  
 
Ann Ward ve Lisa Shipward  

25 Mayıs günü Muğla'nın Marmaris Ġlçesi'nde bir anaokuluna polis ekiplerinin yaptığı baskında çalıĢma belgeleri 
olmadığı için gözaltına alınan Ann Ward (55) ve Lisa Shipward (29) adlı iki Ġngiliz öğretmen, karakolda kaldıkları 
üç gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, tuvalete bile erkek polislerle gittiklerini iddia etti. SınırdıĢı edilmeleri 
üzerine Ġngiltere'nin Birmingham Ģehrine giden öğretmenler "avukat talebimiz reddedildi. DıĢarıda 35 derece 
sıcaklık varken ilk 7 saat bir bardak su bile verilmedi. Ertesi gün kahvaltıda içinde sadece salatalığın olduğu bir 
parça ekmek getirip bizden 20 YTL para istediler. Yerde uyuduk. Tuvalete bile erkek polislerin gözü önünde 
girdik" dediler. Muğla Ġl Emniyet Müdürlüğü, iddialar üzerine, iki Ġngiliz'in polis merkezinde kaldıkları süre içindeki 
güvenlik kamerası görüntülerini basına dağıttı. Muğla Valisi Ahmet Altıparmak da, karakolların 24 saat boyunca 
kamerayla izlendiğini, kayıtlar incelendiğinde iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıktığını, ancak yine de insan 
haklarından sorumlu vali yardımcısına konuyu takip ettirdiğini belirtti. ĠçiĢleri Bakanlığı da, iddiaları üzerine 
müfettiĢ göndererek, inceleme baĢlattı. ĠçiĢleri Bakanlığı müfettiĢi, iki Ġngiliz'in karakolda olduğu gün görevli tüm 
polislerin ifadelerine baĢvurdu.  
 
Ergün Demir 

BEKSAV bünyesinde çalıĢmalarını yürüten Tiyatro Ġmge oyuncusu Ergün Demir, 30 Mayıs günü BEKSAV 
binasında gözaltına alındı. BEKSAV yönetim kurulu üyeleri Nurten Baydemir ve RahĢan Köse, gözaltına alınan 
Demir'i "nereye götürüyorsunuz?" sorularına polis memurlarının "iĢkenceye götürüyoruz" dediklerini iddia etti  
 
Ali Kaya 
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Aydın'ın Ortaklar Beldesi'nde 30 Mayıs günü, Suzan Kaya isimli kadın, eĢi Ali Kaya‟nın (35) 10 günlük hapis 
cezası bulunduğunu, evlerine baskın düzenleyenjandarma ekiplerinden kaçınca eĢinin arkasından ateĢ edildiğini 
ve yakalandıktan sonra kelepçelenerek dövüldüğünü ddia etti.  
 
Hilmi GümüĢ 

Ġstanbul Pendik'te 3 Haziran günü, kavgaya karıĢan kardeĢinin durumunu öğrenmek üzere Pendik ġehit Yüksel 
TaĢpınar Polis Merkezi'ne giden Hilmi GümüĢ (44) isimli kiĢi, polis merkezinde darp edildiğini iddia etti. Gece 
kardeĢinin kavga nedeniyle polis merkezinde olduğu bilgisini alan Hilmi GümüĢ, 3 Haziran günü saat 23.00 
sıralarında karakola gittiğini belirtti. Aracından inerek polis merkezi bahçesine yaklaĢtığını ifade eden GümüĢ, 
kardeĢini ve diğer Ģahsı görerek, "Siz niye kavga ediyorsunuz? ArkadaĢsınız." Ģeklinde konuĢtuğu sırada görevli 
polis tarafından atılan yumrukla sarsıldığını, dıĢarı çıkan diğer memurların da kendisini darp etmeye baĢladığını 
iddia etti. GümüĢ Ģu beyanda bulundu; polisler sürekli dövdükleri için güvenlik kameralarının görmemesi için beni 
binanın bodrumuna götürdüler. Bodrumda da daha çok kafama olmak üzere suratıma Ģiddetli bir Ģekilde 
aralıksız vurmaya baĢladılar. Bu sırada bana vururlarken birbirlerini de yumrukla değil de avuç içi ile vurmaları 
konusunda uyardılar. Yüzümde ve çenemde aldığım darbeler sonucu izler oluĢtu, diĢim kırıldı. Kafamda da 
ĢiĢlikler oluĢtu. Polisler beni 45 dakika dövdü. Polislere sürekli kendilerine bir Ģey söylemediğimi ama gerekeni 
ertesi günü savcılıkta yapacağımı söylediğimde bir yandan hayalarımı tekmelerken, bir yandan da küfürler 
ettiler." Avukatı Sinan Koman'ın karakola gelmesi ile dayağın son bulduğunu ifade eden GümüĢ, nezarette iken 
su istemesine rağmen kendisine su verilmediğini belirtti. GümüĢ, "Beni dayak olayından ancak bir saat sonra 
avukatımın aracılığı ile Pendik devlet hastanesine götürdüler. Pendik'teki doktorlar beni buradan Dr. Lütfi Kırdar 
Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi beyin cerrahi servisine sevk ettiler. Eğitim AraĢtırma hastanesindeki doktor 
bana beyin travması geçirdiğimi söyledi. Ancak doktorun bu teĢhisi ile beni hastaneye götüren polisler dalga 
geçerek 'Senin kafanda zaten çatlak varmıĢ' dediler" dedi. GümüĢ'ün avukatı Sinan Koman ise; "Müvekkilim beni 
aradı ve karakola gelmemi söyledi. Ben karakola gittiğimde müvekkilim karakolda değildi, hastaneye 
götürülmüĢtü. Hastaneden geldikten sonra kendisi ile müdafi odasında görüĢtüm. Durumu iyi değildi, yüzünde ve 
vücudunun çeĢitli yerlerinde fiili Ģiddete maruz kalmaktan dolayı darp izleri görülüyordu. Ayrıca kendisinde bir 
halsizlik ve konuĢmasında güçlük çektiğini gözlemledim. Bunun üzerine görevli memurlardan müvekkilime su 
istedim. O anı çok ilginç olması dolayısıyla iyi hatırlıyorum. Karakolda görevli memurlardan müvekkilim için bir 
bardak su getirmeleri konusunda ricada bulundum, ancak bana karakolda su olmadığını söylediler. Ben de 
onlara 'Demek ki sizin vermek gibi bir niyetiniz yok o yüzden vermiyorsunuz' dedim" dedi. Pendik Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri ise, Hilmi GümüĢ'ün polis memurlarına hakaret ettiği iddiasında bulundu.  
 
Mehmet Bal 

8 Haziran günü BeĢiktaĢ Arnavutköy meydanına yakın bir yerde gözaltına alınan vicdani retçi Mehmet Bal, 
götürüldüğü BeĢiktaĢ 2. Motorlu Askeri Ġnzibat Karakol Bölük Komutanlığı'nda nöbetçi polislerce dövüldü, gece 
boyunca hakarete maruz kaldı, temel ihtiyaçları engellendi, üzerine sıcak su dökülerek uyandırıldı. Avukatlar 
Gülseren Yoleri ve F. Ahmet Tamer, GümüĢsuyu Askeri Hastanesi'ne sevk edilen Bal ile10 Haziran günü saat: 
15.00‟te görüĢebildi.  Bal avukatlarına, karakolda kendisini “asker kiĢi” olarak tanımlayan evrakları imzalamadığı 
için tartaklandığı ve imzası yerine zorla parmak izinin basıldığını, özellikle astsubaylar karakolu terk ettikten 
sonra gece nöbetinde kalan erlerin yoğun küfürlü tacizine maruz kaldığını, tuvalet ve su ihtiyaçlarının 
giderilmediğini, gözaltındayken gece saat 03.00 sıralarında erlerden birinin hücresine girip kafasına, yüzüne ve 
göğsüne yumruklar attığını, defalarca kendini kötü hissettiğini ve doktor görmek istediğini söylediyse de bu 
talebinin reddedildiğini, hücredeyken bacak bacak üstüne attığı için sürekli atmaması yönünde tacize uğradığını, 
kaldığı hücrenin çok soğuk olduğunu, ertesi sabah saat 09:00 nöbetçisinin kendisinin üzerine sıcak su dökerek 
uyandırdığını, halen sol gözünün seğirdiğini ve kulağının çınladığını, yumruk atıldığı sırada bir an o gözüyle 
göremediğini, bütün gece baĢının döndüğünü, Hasdal Askeri Cezaevi‟ne götürülmesi sırasında kendisine refakat 
eden jandarmalardan birinin, astsubaylar ve üstler ortada olmadığı zamanlarda sürekli kendisine küfür edip 
tükürdüğünü belirtti.  
 
Mehmet ġirin Doğan, Ahmet GüneĢ, M.A. (17) ve Ö.Ö (15) 

12 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.A. (17) ve Mehmet ġirin Doğan, 11 Haziran 
günü Yeniköy mahallesinde bir genci döverek gözaltına almak isteyen polislerin, Ö.Ö (15) ve Ahmet GüneĢ isimli 
kiĢiler ile beraber kendilerini “tanık olarak” karakola götürdüğünü, ancak karakolda iĢkence ve kötü muameleye 
maruz kaldıklarını iddia ettiler. Emekli memur Mehmet ġirin Doğan (52), KuruçeĢme havaalanı mevkiinde 
bulunan Fırat kıraathanesinde oturmakta olduğu sırada, kıraathanenin bitiĢiğinde üç resmi giyimli polisin memuru 
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bir gencin kafasına ve vücuduna ellerindeki silahlarla vurduklarını gördüğünü, gidip polis memurlarını 
sakinleĢtirmeye çalıĢtığını, darp edilen genç polis arabasına kelepçe takılarak bindirilmeye çalıĢırken polisin bir 
anlık boĢluğundan yararlanıp kaçmaya baĢladığını, gencin arkasından 3-4 el ateĢ eden polisin kendisini “senin 
tanıklık yapman gerekir” diyerek 10 Nisan Polis Karakolu‟na götürdüğünü, karakolun bahçesinde köylüleri olan 
Mazlum Aydın, Ömer Özkaplan ve Ahmet GöneĢ isimli kiĢileri de gördüğünü, bu kiĢiler ile binanın içine girer 
girmez kendilerine hiçbir Ģey sorulmadan orada bulunan 15-20 polisin saldırdığını, silah dipçiğine benzer bir 
cisimle yüzüne vurulduğunu, aldığı darbeler nedeniyle bayıldığını, kendine geldiğinde diğer üç Ģahsın dövülmeye 
devam edildiğini gördüğünü, kendine geldiğinde hastaneye götürülmesi için polislerden talepte bulunduğunu, 
karakol komutanının “Siz Kürtler Ölmezsiniz Allah Belanızı Versin” dediğini, “sizi Ģikayet ederim” dediğin ise 
“gidin nereye Ģikayet ederseniz edin, bizde bize mukavemette bulundular deriz cezayı siz alırsınız” dediklerini 
belirtti. Doğan, ailesinin dıĢarıda olduğunu fark edince “bana bir avukat isteyin, beni burada öldürüyorlar” diye 
bağırdığını, 17:30 sıralarında bir avukat gelmesi üzerine Bağlar‟da bir sağlık ocağına götürüldüğünü, oradan 
devlet hastanesine sevk edildiğini, burada gözünün altına 6 dikiĢ atıldığını ifade etti. Mağdurlardan M.A. ise, 
arkadaĢı Ö.Ö (15) ve Ahmet GüneĢ (19) ile götürüldükleri 10 Nisan Polis Karakolu‟nda 15-20 polis tarafından 
kaba dayağa maruz kaldığını, kendilerine küfür edildiğini, doktor muayenesine götürdükleri sırada polislerin 
kolunu burkup karnına yumruk attıklarını, karakolda kendisine zorla ve okutmadan bir belge imzalatıldığını 
belirtti. 15 günlük iĢ göremez raporu alan Doğan ile diğer mağdurlar polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Gürkan Güven Çetin, Umut Asma, Ali Ersin YeĢil ve Sinan Rüzgar 

Tunceli‟nin Hozat ilçesinde 16 Haziran günü bir duvara yazı yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa 
iĢkence yapıldığı iddia edildi. Polis duvarlara “YaĢasın DHKP-C” ve “Mahir yaĢıyor” sloganlarını yazdıklarını iddia 
ederek gözaltına aldığı çocukları gözaltına alındıkları andan itibaren tekme tokat döverek polis karakoluna 
götürdüğü, karakolda da çocuklara pisikolojik ve fiziki iĢkencenin devam ettiği belirtildi. Saatlerce karakolda 
tutulan ve zorla Ġstiklal MarĢı söyletilen Gürkan Güven Çetin, Umut Asma, Ali Ersin YeĢil ve Sinan Rüzgar adlı 
çocuklar aileleri de tehdit edildikten sonra serbest bırakıldı.  
 
Nebi Demir 

19 Haziran günü ĠHD Ġzmir Ģubesine baĢvuruda bulunan Nebi Demir, 17 Haziran günü hakkında arama kararı 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, götürüldüğü Bornova Polis Karakolu nezarethanesinde 3 polisin 
kendisini darp ettiğini iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra Bornova Polis Karakolu‟na götürüldüğünü ifade eden 
Demir, buradan da kimliğinin sahte olabileceği ihtimali üzerine Bozyaka Terörle Mücadele ġubesi‟ne 
götürüldüğünü, kimlik tespitinin yapılmasının ardından sabaha karĢı 03.00 sıralarında tekrar Bornova Polis 
Karakolu‟na getirildiğini belirtti. Bornova Polis Karakolu‟nda sabaha kadar bekletilen Demir, sabah saatlerinde 
polislerden sigara istediğini, ancak nöbetçi polis memurunun “sigara yasak” dediğini, bunun üzerine “yasaksa 
gece neden sigara verdiniz” dediğini, bu sözleri üzerine polis memurunun nezarethane kapısını açtığını ve 
ellerini arkadan kelepçelediğini, daha sonra iki polisin daha içeri girdiğini ve boğazından tutarak yere yatırdıkları 
ve tekme ve tokatla dövdüklerini belirtti. meye Demir, yüzüne, sırtına ve bacak aralarına tekme atıldığını, bu 
sırada uzun boylu ve ĢiĢman polisin, “Mardinli, Kürt değil misin. ĠĢimiz gücümüz yok seninle mi uğraĢacağız” diye 
bağırdığını, bir polisin de içeriden “Mardinlidir, Kürttür, vurun” dediğini, kaba dayağın ardından savcılığa 
çıkarılana kadar elleri arkadan kelepçeli bir Ģekilde bekletildiğini belirtti. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan 
Demir‟in baĢvurusu üzerine adına ĠHD Ġzmir ġubesi, Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na Bornova Polis 
Karakolu‟nda söz konusu olayın gerçekleĢtiği tarihte görevli bulunan polisler hakkında dava açılması talebiyle 
suç duyurusunda bulundu.  
 
Enver Tekel 

20 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Tekel, 15 Haziran günü Lice‟nin Kulu 
köyünde güvenlik güçlerinin baĢlatmıĢ olduğu operasyon sırasında köyün büyükbaĢ hayvanlarına bomba ve 
silah kullanılarak zarar verildiğini, güvenlik güçlerinin köylülere 20 Haziran 2008 tarihine kadar köyü 
boĢaltmalarını istediklerini, aksi taktirde köyü ve çadırları yakacaklarını söylediklerini, büyükbaĢ hayvanlarından 
2 tanesinin bomba ve silah kullanılarak telef olduğunu, 6 büyükbaĢ hayvanın ise halen kayıp olduğunu, Ģehirde 
olduğu sırada güvenlik güçlerini kendilerine ederek “gelip hayvanlarını al” dediklerini, köye hayvanlarını almaya 
gittiğinde gözaltına alındığını, gözaltında küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ve derhal köyü terk etmesinin 
istendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Tolga Öztürk ve Hasan Yalın 
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Ġstanbul Taksim‟de Haziran ayında, barda korumalar tarafından tartaklanan Tolga Öztürk (25) Hasan Yalın (25), 
sığındıkları polisin kendilerini hem barda hem de nezarethanede dövdüğünü ileri sürdü. Ġstanbul Marmara 
Üniversitesi Ġngilizce Ġktisat Bölümü öğrencisi Tolga Öztürk (25) ile Yıldız Teknik Üniversitesi ĠĢletme Bölümü 
mezunu Hasan Yalın (25) Ġmam Adnan Sokak'ta bulunan bir bardan müĢterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle 
dıĢarı çıkarıldıktan sonra olayı barın yakınında bekleyen polis ekibine anlattı. Polis memurlarından Z.B., “bana 
barda onları gösterin ama olaya müdahale etmeyin. Onları alacağım” dedi. Kendilerini tartaklayanları polise 
gösteren Öztürk ve Yalın burada tekrar bar görevlileriyle tartıĢmaya girdi. Bunun üzerine polis memuru Z.B., “ben 
size konuĢmayın demedim mi lan?” diyerek Yalın ve Öztürk‟e vurdu. Polis memuru, Öztürk ve Yalın‟ı polis 
otosunda da darp etmeye devam etti. Taksim Polis Merkezi‟nde de memur Z.B. tarafından dövüldüklerini ileri 
süren Yalın, “bardan kimse gözaltına alınmadı. Bizi nezarethanede dövmeye devam etti. Ġkimizin de ağzı burnu 
kan içindeydi. Kimseden Ģikâyetçi olmadığımıza dair ifade imzalattı” dedi. Olaydan sonra rapor almak için 
Taksim Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne götürüldüklerini belirten Tolga Öztürk "Müjgan adındaki doktor yasal 
olmamasına rağmen polis yanımızda olduğu halde elbiselerimizi çıkarmadan bize sağlam raporu verdi" dedi. 
Sabah serbest bırakılan 2 arkadaĢ ġiĢli Etfal Hastanesi'ne giderek kendilerine ayrıca darp raporu aldı. Raporda 
Öztürk'ün burun kıkırdağının kırık olduğu ortaya çıktı.  
 
1 kiĢi 

Diyarbakır‟da 20 Haziran günü, Sanayi Sitesi içinde 21 EZ 101 plakalı araçta bulunan bir Ģoför, 21 EF 964 
plakalı ve sivil polis aracı olduğu belirtilen bir araçtan inen kiĢiler tarafından herkesin gözü önünde dövülerek 
gözaltına alındı.  
 
Necmettin Elveren, Davut Elveren ve Ekrem ÖztaĢ 

27 Haziran günü Aydın'ın Didim ilçesinde, inĢaat iĢlerinde çalıĢmak için Ağrı'dan Didim'e giden Necmettin 
Elveren, Davut Elveren ve Ekrem ÖztaĢ adlı iĢçiler, “üzerlerinde kimlikleri olmadığı gerekçesiyle” Didim Altınkum 
Polis Karakolu‟na bağlı polislerce sokak ortasında ve götürüldükleri Altınkum Polis Karakolu‟nda 10 polis 
tarafından 2 saat boyunca dövüldüklerini iddia ettiler. ĠĢçilerden Ekrem ÖztaĢ, Altınkum Sahili Turizm Tesisi 
inĢaatı Ģantiyesinde çalıĢtıklarını ve 27 Haziran günü akĢam saatlerinde iĢ çıkıĢı yolda polislerin kendilerine 
kimlik sorduğunu söyledi. Polislere çalıĢtıkları inĢaatın adını söyleyip kimliklerini Ģantiyede unuttuklarını 
belirtmelerine rağmen tekme ve tokatla dövüldüklerini belirtti. ÖztaĢ, daha sonra sokak ortasında yere yatırılarak 
ellerinin arkadan kelepçelendiğini belirterek “Kimliklerimizin iĢyerinde olduğunu, gerekirse gidip alabileceğimizi 
söyledik. Ardından ne olduğunu anlamadan küfürlerle bize vurmaya baĢladılar. Direnç göstermememize rağmen 
yere yatırıp herkesin gözü önünde suçlu gibi dövmeye baĢladılar. Bir yandan da „Hepiniz teröristsiniz, ne iĢiniz 
var burada, dağa gidin! Siz Kürtler hepiniz PKK‟lisiniz‟ Ģeklinde bağırmaya baĢladılar. Neye uğradığımızı 
ĢaĢırdık” dedi.  
Saygı Sönmez 

29 Ağustos akĢamı Ġzmir‟in Narlıdere Ġlçesi‟ndeki evinden sigara almak için çıkan Saygı Sönmez‟in (27), parkta 
tanık olduğu kavgayı ayırmaya çalıĢtığı fakat olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve 
götürüldüğü karakolda dövüldüğü iddia edildi. Saygı Sönmez‟in ablası Muradiye Sönmez kardeĢinin 
gözaltındayken ailesini aramak istediğini ancak buna izin verilmediğini belirterek “KardeĢim ısrar edince bir polis 
kulaklarından tutup, „Sen nerelisin‟ diye sormuĢ. KardeĢim, „Erzincanlıyım‟ deyince, polis kardeĢime dayak 
atmıĢ” dedi. Abla Sönmez, kardeĢini döven polis memurunun parmağında yüzük de olduğunu belirterek 
kardeĢinin elmacık kemiğinin çökmüĢ olduğunu, çenesinde de iki kırık bulunduğunu belirtti.  
 
Celal Mezarcı 

9 Temmuz günü Ġstanbul‟da, Atılım Gazetesi dağıtımcısı Celal Mezarcı 10 kiĢilik aĢırı sağcı bir grubun fizikî 
saldırısına maruz kaldı. Saldırı nedeniyle vücudunda yaralar oluĢan Mezarcı, saldıran gruptan 3 kiĢiyle beraber 
gözaltına alındıktan sonra aynı nezarethaneye kondu. AĢırı sağcı gruptan gözaltına alınan 3 kiĢi serbest 
bırakılırken Mezarcı‟nın polis memurları tarafından dövüldüğü iddia edildi.  
 
Hikmet Durna  

27 Temmuz günü Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıdan sonra ilçe çıkıĢında “Dur” 
ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracı taranan ve ağır yaralanan Ġkram Durna'nın kardeĢi Hikmet Durna, polis 
memurları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi önünde darp edildiğini iddia etti. Durna, “Bir polis memuru 
„teröristin abisi‟ diye bağırdı. Sonra birden fazla polis tarafından feci Ģekilde darp edildim. Her gelen vuruyordu. 
Ardından beni Adliye Lojmanı'nın önündeki kulübeye soktular. Burada 6 polis birden beni darp etti. Kulübenin 
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ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. Burada da bahçe giriĢinde bir tekme ile yere yığıldım. Ardından 
Emniyet Müdürlüğü binasına götürdüler, burada da aynı uygulama devam etti. Koridor kan içinde kaldı. Üstüm 
baĢımda hep kan oldu. Bütün bunlar yapılırken ellerim arkadan kelepçeliydi. Kafam kan içersindeydi. Bu halimle 
aynı Ģekilde lavaboya götürülerek kelepçeleri açmadan yüzüm temizlensin diye kafamı soğuk suyun altına 
soktular” dedi.  
 
Nurten Peker, Ayten Peker, S.D. ve A.K. 

3 Ağustos günü UĢak‟ın Sivaslı ilçesinde, Nurten Peker (32), kardeĢi Ayten Peker (19), arkadaĢları S.D. (16) ve 
A.K. (15) “içki içip eğlenirken gürültü yaptıkları” iddiasıyla evlerine gelerek kendilerine uyaran polis 
memurlarından Ģikâyetçi olmak için gittikleri Sivaslı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde dövüldüklerini belirterek 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine polis memurları da kendilerine hakâret edildiği 
iddiasıyla 4 kiĢiden Ģikâyetçi oldu. Kendilerini uyarmaya gelen polis memurlarından kimliklerini ve Ģikayet 
olduğuna dair yazıyı görmek isteyen Nurten Peker, kendisini cinayet masasında komiser olarak tanıtan Ġ.Ü.‟ye 
“biz cinayet iĢlemedik” demesi üzerine, “iĢimi sen mi öğreteceksin lan” diye bağırarak hakaretlerde bulunduğunu, 
polis memurlarının amirleriyle görüĢmek istemesi üzerine, Ġ.Ü. ve H.Ç. isimli memurların,“amir de, memur da 
biziz” diyerek evden ayrıldığını belirtti. ġikâyet için Sivaslı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne giden Nurten Peker 
“ġikâyet dilekçesi verdim. Ancak, polisler almak istemeyip, „devletin polisini meĢgul etmekten‟ hakkımda iĢlem 
yapmakla tehdit ettiler. Ben de bunun üzerine cep telefonumdan „155 Polis Ġmdat‟ hattını arayıp, „telefonda 
Ģikâyetimi kabul etmiyorsunuz, bari yazılı alınmasını sağlayın‟ dedim. Ancak telefon yüzüne kapandı. Bu sırada 
sonradan isminin Ġ.Ü. olduğunu öğrendiğim polis memuru cep telefonumu alıp, bana, kardeĢim Ayten ve 
yanımdaki arkadaĢım S.‟ye vurdu. S. yere düĢtü. S.‟yi kaldırıp, orada gördüğüm boĢ bir odaya götürüp, kendimizi 
içeri kitledim. Emniyet amiri olduğunu söyleyen bir kiĢi kapıyı kırarak, içeri girdi. S.‟yi saçlarından tutarak, 
kafasını duvarlara çarptı. Sonra beni de saçımdan tutup, sürükledi. Ardından da ellerimi kelepçeleyip darp ettiler. 
Bu sırada can havliyle bir polisin parmağını ısırdım. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmıĢım. Üzerime su döktüler. 
Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kafamda, boynumda ve kollarımda darp izleri ve morluklar vardı” dedi.  
 
Nedim Alkan ve 11 kiĢi 

Tunceli‟nin Malazgirt Ġlçesi‟nde Emniyet Müdürlüğü‟ne 6 Ağustos günü düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası 
güvenlik güçlerinin düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kiĢiye iĢkence yapıldığı iddia edildi. Uğradığı 
fizikî saldırılar sonucu fenalaĢan DTP Ġlçe BaĢkanı Nedim Alkan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi 
edildikten sonra taburcu edilen Alkan, ev baskınında kendilerine hakaret edildiğini ve bacak aralarına ateĢ 
edildiğini belirterek “Benimle beraber birçok kiĢiyi de gözaltına almıĢlardı. Orda sürekli bizlere hakaret ve kaba 
dayak attılar. Bizi dipçiklerle dövüyorlardı. Göğsüme yumruklarla vurdular. Kalbim sıkıĢtı ve yere düĢtüm. Yere 
düĢtüğümde de sürekli beni dövüyorlardı. Hareketsiz kalınca beni hastaneye kaldırdılar. Hastaneye götürürken 
bile hakaret ve dayak atıyorlardı” dedi.  
 
Kemal Çetin, Ethem Keklik, Bilen Deniz, Adem Atalay ve Zozan KalbiĢen 

MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesinde 7 Ağustos günü Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen roketli saldırı sonrası polis 
tarafından gözaltına alınan Kemal Çetin, Ethem Keklik, Bilen Deniz, Adem Atalay ve Zozan KalbiĢen gözaltında 
kaba dayağa maruz kaldıklarını iddia etti. Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan gazetimiz çalıĢanı 
Ethem Keklik, “Yol boyunca kaba dayağa maruz kaldım. Sonra beni Jandarma Komando Taburu'na götürdüler. 
BaĢımızı yere eğerek silah dipçikleriyle bizi dövmeye baĢladılar” diyerek 3 gün boyunca sürekli kaba dayağa 
maruz kaldığını belirtti. DTP Yöneticisi Zozan KalbiĢen ise, gözaltında bulunduğu süre içinde hem emniyet hem 
de askeriyede ağır hakaret ve iĢkenceye maruz kaldığını ifade etti.  
 
Amaç Kaya 

Avukat Amaç Kaya, 14 Ağustos günü Ġzmir‟in Bornova ilçesinde kendisini gözaltına alan polis tarafından 
dövüldüğünü belirtti. Gece saat 03.00 sıralarında içinde arkadaĢı Yiğit Bebek‟in otoparktan aracını çıkarmasını 
beklerken AsayiĢ ekiplerinden birinin yanına gelip kimlik göstermesini istediğini belirten Kaya, cüzdanının 
arkadaĢının arabasında bulunduğunu, yanlarına gelince göstereceğini ve avukat olduğunu söyledi. Kimliğini 
ibraz edemediği için iĢlem yapan polis memurları tarafından iddiaya göre, kelepçelenen Kaya, bu sırada olay 
yerine gelen arkadaĢından aldığı kimliği polislere ibraz etmesine rağmen Bayraklı Karakolu‟na götürüldü. Kaya, 
avukat olduğunu söylemesi ve bu nedenle gözaltına alamayacaklarını bildirmesi ve nöbetçi savcıyla görüĢme 
talebinde bulunması üzerine karakoldaki 8- 9 polis memurunun fizikî saldırısına uğradığını belirterek, “Bana 
vurmaya baĢladılar. Hatta ben yerdeyken biri ayağıyla baĢıma bastı. Sürekli tekmelediler. ArkadaĢım Yiğit Bebek 
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de saldırıya tanık oldu” dedi. Kaya, karakola gelen nöbetçi amirle görüĢme isteği üzerine tekrar saldırıya 
uğradığını ve saldırının bir polis memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini ileri sürdü. Kaya, nöbetçi 
karakol amiriyle yalnız görüĢtükten sonra iĢlem yapılmadan salıverildiğini belirtti. Avukat Kaya, Ġzmir Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı SoruĢturma Bürosu‟na olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. (Radikal-16.08.08) 
 
Adem Deniz ve 3 arkadaĢı 

Tekstil iĢçisi Adem Deniz, 22 Ağustos günü Ġstanbul‟da 3 arkadaĢı ile iĢten çıkıp eve giderken kontrol yapan polis 
ekipleri tarafından kimliğinin sorulduğunu, polis memurlarına yeĢil kart baĢvurusu için kimliğini ailesine bıraktığını 
söylediğini, ancak bir polisin “hayır sen yalan söylüyorsun. Siz pis yağmacılarsınız” dediğini, polis memuruna 
hakaret etmemesini söylemesi üzerine, polis memurlarının kendisine vurmaya baĢladıklarını iddia etti. Deniz, 3 
arkadaĢıyla birlikte KuĢtepe Polis Karakolu‟na götürüldüğünü bildirerek, “ellerimiz ters kelepçeli halde karakola 
girdik. O sırada etrafta bulunan polisler küfür ederek vurmaya baĢladılar. Sanki karakol değil cehennemdi” dedi. 
Karakolda 4 saat kalan Deniz, arkadaĢlarıyla birlikte hastaneye götürüldü. Doktorun kendilerine 10 metre 
uzaklıkta olduğunu söyleyen Deniz, doktorun “tamam sağlamdır” deyip geri gönderildiklerini ifade etti. 
Hastaneden sonra arkadaĢlarıyla yeniden karakola getirilen Deniz yine aynı muameleyle karĢılaĢtıklarını belirtti. 
Deniz ve arkadaĢları, sabaha doğru savcılığa çıkarılmadan karakoldan serbest bırakıldı.  
 
Ali KeleĢ  

25 Ağustos gecesi elinin kesilmesi nedeniyle Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne giden ve 
hastanenin acil servisinin tadilatta olduğu belirtilerek baĢka bir hastaneye yönlendirilmek istenen Ali KeleĢ, 
hastanenin camını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda çok sayıda polis memuru 
tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp nedeniyle beĢ gün iĢ göremez raporu alan KeleĢ Trabzon Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟na polisler hakkında Ģikâyette bulundu.  
 
Ġsmail Eskin ve Rabia Tek 

25 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan DĠHA muhabiri Ġsmail Eskin ile yerel Gün TV 
muhabiri Rabia Tek, Valilikte Sosyal YardımlaĢma Vakfı tarafından vatandaĢ verilen gıda yardımı dağıtımın 
düzensiz olduğunu ve polislerin orda bulanan insanlara hakaret ettiğini gördüklerini, bunun üzerine çekim 
yapmak istediklerini ancak orada bulunan polislerin çekim yapmalarına engel olduğunu ve kendilerini dövmekle 
tehdit ettiğini, daha sonra kameralarına el koyarak yarım saat gözetim altında tutulduklarını, hakaret ve kötü 
muameleye maruz kaldıklarını belirttiler.  
 
Suat Yalçın ve abisi 

25 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Suat Yalçın (1979), 24 Ağustos günü saat 23:15 
sıralarında KoĢuyolu Sunay Caddesi No:49‟da iĢlettiğim kıraathaneye Renault Megan marka bir araba ile gelen 
sivil giyimli biri komiser yardımcısı 2 kiĢinin kendisinden Digitürk ve D Smart kartlarını sorduğunu, bu kartların 
denetimini yapan kiĢilerin yetkili kiĢiler olması gerektiği için kendisinin görev belgelerinin olup olmadığını 
sorduğunu, bunun üzerine “sen benden nasıl belge istersin, Ģimdi görürüsün” diyen komiser yardımcısının bir 
ekip çağırdığını, kendisinin kıraathanenin karĢısındaki kaldırıma götürüldüğünü, ve burada bulunan 
vatandaĢların gözü önünde dövülmeye baĢlandığını belirtti. Suat Yalçın, sopa, jop v.b aletlerle dövülürken 
burada bulunan vatandaĢların tepkisi üzerine “Yunus” diye tabir edilen polislerin diğer polislerle tartıĢmaya 
baĢladığını ve kendisini dövmelerini engellemek istediğini, bu sırada kendisini polislerin elinden kurtarmak 
isteyen abisinin de dövüldüğünü, “Yunus” diye tabir edilen polislerin daha fazla dövülmelerine engel olduğunu, 
saat 23:30 sıralarında abisi ile Bağlar Polis Merkezine götürüldüğünü, yolda küfür ve hakaretlere maruz 
kaldıklarını, karakolda da dayağa maruz kaldıklarını, sürekli avukat istediğimi söylediği halde saat 04:00 
sıralarında avukat geldiğini, 5 saate yakın polislerden küfür iĢkence ve kötü muamele gördüğünü, ertesi gün saat 
13:30 sıralarında Savcılığa çıkarıldıklarını, Ģikayeti üzerine Savcılığın kendisini önce Adli Tıp Kurumuna, burada 
doktor bulunmaması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiğini, karakolda bulunduğu esnada 
yanına gelen bir sivilin “ben terörle mücadelede görev yapıyorum. ġikayetinden vazgeç kurtul. Yoksa biliyorsun 
biz polisiz istediğimiz tutanağı tutarız ve seni suçlu çıkarırız” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Hikmet Tam 

30 Ağustos günü Van‟da, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının yapıldığı caddeden karĢıdan karĢıya 
geçmek isteyen Hikmet Tam, polisler tarafından dövülerek tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. Hikmet 
Tam, gözaltına alınarak götürüldüğü ÇarĢı Polis Karakolu‟nda nezarethaneye atıldığını, nezarethanede 
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tekmelendiğini, hakaretlere maruz kaldığını, gömleğinin yırtıldığını, dayak sırasında cebinde bulunan devletten 
kömür alma kartının düĢtüğünü, “'Hem devletten kömür alıyorsun, hem de devlete karĢı geliyorsun” diyen 
polislerin telefonunu kırdıklarını, “Sizden davacı olacağım” demesi üzerine, “davacı olma, sana yeni gömlek 
alacağız” dendiğini belirtti.  
 
Cemal Ayhan 

5 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cemal Ayhan (1965), 4 Eylül günü dükkânının önünde 
oturduğu sırada, beyaz renkli bir transit minibüs yanaĢtığını ve “Cemal Ayhan‟ın iĢyeri neresidir” diye sorduğunu, 
“Cemal Ayhan benim” dediğini ve kimliğini uzattığını, kimliğini uzatırken kendilerine de kimlik sorduğunu, kimliğini 
aldıktan sonra “arabaya bin” dediklerini, “sizin polis olduğunuz nereden bileyim, kimlik gösterin” demesi üzerine 
kendisini arabanın bagajına doğru itmeye baĢladıklarını, “oruçluyum, minibüsün içi boĢ, beni neden bagaja 
kapatıyorsunuz” demesi üzerine 3 polisin cop, ağaç, tekme ve tokatla kendisini dövmeye baĢladıklarını, arabanın 
içine soktuktan sonra ellerini arkadan kelepçeleyip yüzü koyun yere yatırdıklarını, saat 14:00‟den akĢam 18:00‟e 
kadar arabada gezdirildiğini, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, Huzur Karakolu‟na getirilmeden önce 
ġehitlik‟te bir sağlık ocağına götürüldüğünü, sağlık ocağında doktorun odasından çıktığı esnada tekrar dövmeye 
baĢladıklarını, kendisine sık sık “Ya buna katlanacaksın ya da dağa gideceksin” dendiğini, çıkarıldığı Savcılıkta 
serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Tutku Türkol 

Tutku Türkol, 5 Eylül günü Ġstanbul Kadıköy Rıhtım‟da elinde Birgün Gazetesi‟yle evine doğru yürürken gözaltına 
alındığını, karakolda hem hakarete hem de tacize uğradığını iddia etti. Rıhtım‟da yürürken önünde duran polis 
arabasından inen memurlardan birinin hiçbir Ģey söylemeden Birgün gazetesini elinden alıp yırttığını, kendisinin 
de arabanın içine atıldığını, götürüldüğü Moda Karakolu‟nda bir odaya konduğunu, beĢ polis memurunun odaya 
girerek “Niye okuyorsun bu gazeteyi, ne var bu gazetede?” gibi sorular sorduğunu, yasal bir gazete olduğunu, 
parasını verdiği sürece istediği gazeteyi okuyabileceğini söylemesi üzerine, “sen bu gazeteyi okursan ne 
olacağını biliyor musun? Hangi örgüte bağlısın? Yasal olmayan neler yapıyorsun?” gibi sorular sormaya 
baĢladıklarını, daha sonra polis memurlarının kendisinden ailesine haber vermek için telefon numarası 
istediklerini, ancak ailesine haber verilmediğini, kendisini sorgulayan beĢ polisten birinin boğazını sıktığını 
belirterek “kim olduğunu göremediğim bir polis memuru arkamdan gelerek beni taciz etti. Ġttim, „ne yapıyorsun 
sen‟ diye bağırdım” dedi.  
 
Tonguç Koç  

Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi Moda Semti Ġskelesi‟nde “içki yasağı”na karĢı sürdürülen Cuma eylemlerine 5 Eylül 
günü müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tonguç Koç, polis aracında bir polis memuru 
tarafından tokatlandığını iddia etti. Koç Ģu beyanda bulundu; “Daha önceki eylemlerde bir sivil polis bir de resmî 
polis memuru tarafından iki kez tehdit edildim. Birkaç gün önce de arabama “çok ileri gittin, ayarı kaçırdın, bu 
son uyarı” Ģeklinde bir tehdit notu bırakılmıĢtı. Cuma akĢamı yapılan eylemde basın açıklaması okuyarak bu 
notu gösterdim. Sonra beni tehdit eden sivil polis memurunu orada görünce birden sinirlendim ve „beni tehdit 
eden polis budur‟ dedim. Sonra biz dağılmaya baĢladık. Polis ekipleri birden beni gözaltına almak istedi. 
Karakola giderken yolda Kadıköy Ġskelesi polis amiri olduğunu öğrendiğim bir memur bana hakaretler etti. „Buna 
hakkın yok‟ dedikten sonra avucunun içiyle sağ kulağıma altı kez vurdu. Gözaltındaki sağlık kontrolünde bu 
durum doktor raporuyla da kanıtlı.” Koç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.  
 
Zeki ġimĢek ve Ömer AĢan 

10 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeki ġimĢek (36) ve Ömer AĢan (16), Van'ın Akköprü 
Mahallesi'nde mazot ve benzin satarak geçimlerini sağladıkarını, 7 Eylül günü evlerine yapılan baskında 
gözaltına alındıktan sonra götürüldükleri Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde iĢkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler. 3 
gün gözaltında ttulan mağdurlardan “Emniyet Müdürlüğü'nde 'Gazi' olarak çağrılan polis, bizi lavabo ve soyunma 
odasına götürerek, eĢyaları çaldığımızı kabul ettirmeye çalıĢtı. Olayla alakamızın olmadığını söylememize 
rağmen bizi dövmeyi sürdürdü” dedi. Kaba dayaktan sonra polislerin ellerine aldıkları çivilerle kendilerine iĢkence 
yaptığını söyleyen ġimĢek, vücutlarının birçok yerinin çiviyle çizildiğini belirtti. AĢan ise, “günlük iĢkenceden 
sonra polisler bizi savcılığa götürdü. Doktora ve savcılığa götürülürken iĢkence gördüğümüze dair 
konuĢmamamız için tehdit edildik. Sürekli 'Eğer savcılıkta iĢkence yapıldığını anlatırsanız sizi yaĢatmayız' 
tehdidinde bulundular. Ancak biz savcılıkta her Ģeyi anlattık” dedi. Doktordaki muayenelerinde kendilerine rapor 
verilmediğini söyleyen AĢan, savcılıktaki ifadelerinin ardından yeniden doktora götürüldüklerini, ikinci muayenin 
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ardından doktorun raporu kapalı bir zarf içerisinde savcılığa gönderdiğini belirtti. ġimĢek ve AĢan, olaydan sonra 
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruĢturma sonrası Mahkemeye 
çıkarılan AsayiĢ Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Gazi Özüak, Türk Ceza Kanunu‟nun 94/1. maddesi 
uyarınca “iĢkence ve kötü muamele yapmak” suçundan tutuklandı.  
 
Hakan Karabey, Sevinç Bozdağ ve 2 kiĢi 

10 Eylül günü Ġstanbul‟un Avcılar Ġlçesi‟nde Ülkemizde Gençlik Gelecektir Dergisi‟nin satıĢını yapan Gençlik 
Federasyonu üyesi Hakan Karabey ve Sevinç Bozdağ, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
Öğrencilerin gözaltına alınmasını engellemeye çalıĢan 2 kiĢi de polis ekipleri tarafından dövüldü. Avcılar Merkez 
Karakolu‟na götürülen Gençlik Federasyon üyesi öğrenciler burada da polis memurlarının tehdit ve fizikî 
Ģiddetine maruz kaldı. Karakola girerken ve üst araması sırasında sırt ve karın bölgelerine tekmeler atılan ve 
baĢları duvara vurulan Hakan Karabey ve Sevinç Bozdağ kendilerine 62 YTL para cezası kesilmesinin ardından 
serbest bırakıldı.  
 
Zafer Algül 

12 Eylül günü Ankara‟da, Darbe KarĢıtı Platform‟un 12 Eylül Darbesi‟nin yıldönümünde gerçekleĢtirdiğ i eyleme 
katılan Halkevleri üyesi Zafer Algül, eylem sonrası dağılan kitleyi takip eden  ve sonradan terörle mücadele 
ekiplerine bağlı sivili polisler olduğu belirtilen kiĢiler ile yaĢanan gerginlik sonrası darp edilerek gözaltına alındı. 
Algül, Hacettepe Acil Servisi‟nde tedavi altına alındı.  
 
Halit Çelebi 

15 Eylül akĢamı Ġstanbul‟da Ġngiliz Konsolosluğu civarında 2 sivil polis memuru tarafından durdurulan Halit 
Çelebi, önce polis memurlarının kimlik göstermesini istediği için sokakta ve gözaltında dövüldüğünü belirtti. 
Çelebi, önce polislerden kimlik göstermelerini istemesi üzerine, kimliğini gösteren polis memuru Ġ.B.‟nin 
tavırlarının sertleĢtiğini, Ġ.B.‟ye “siz polisseniz ben de vatandaĢım, bize iyi davranmanız lazım” demesi üzerine 
kendisine vurmaya baĢladığını, daha sonra olay yerine gelen bir ekip otosuyla KasımpaĢa Karakolu‟na 
götürüldüğünü, burada sorgulandığını belirterek “Adeta beni sindirmek, yıldırmak, ezmek için elinden geleni 
yaptı. „Bana abi diyeceksin‟, „Hazır ola geç‟ gibi konuĢuyordu. Sonra havası değiĢiyor, „Ben seni çok seviyorum‟ 
diyordu. „Senle kanka olalım‟ deyip baĢlıyordu vurmaya. Sanki karĢısında kum torbası var, sürekli vuruyordu. „Bir 
tarafına cop sokacağım‟, „Seni sabaha kadar döveceğim‟, „Beynini kurĢunlayacağım‟ gibi laflar edip bir yandan 
da vurmaya devam ediyordu. Bir polis vuruyor diğerleri izliyordu. Diğer bütün görevli, üzerinde üniforma bulunan 
polisler arada gelip kapıdan bakıp gidiyorlardı”. Yanağının yarıldığını, polis memurunun parmağının gözüne 
girdiğini anlatan Çelebi, kafatasının ve çenesinin ağrıdığını, Taksim Ġlkyardım Hastanesi‟nde doktor kontrolünde 
darp ve cebir izlerini doktorun tespit etmesi üzerine Ġ.B.‟nin de hastaneye geldiğini belirterek “üstünü baĢını 
yırtmıĢ, boyun bölgesini çizmiĢ tırnaklarıyla. Kendini müdafaa etmek için o da o Ģekilde bir görüntü hazırlamıĢ” 
dedi.  
 
ġenol Sağaltıcı 

16 Eylül günü Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi‟nde bulunan Ertuğrulgazi Lisesi‟nde yaĢanan olayları protesto eden 
Liseli Öğrenci Birliği‟nin (LÖB) eylemini haber yapmak amacıyla izleyen Atılım Gazetesi muhabiri ġenol 
Sağaltıcı, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı ve fotoğraf makinesi kırıldı.  
 
9 kiĢi 

19 Eylül günü AKP Ankara Ġl Binası önünde üniversite harç ücretlerini protesto etmek amacıyla eylem yapan 
Öğrenci Kolektifleri adlı bir gruba müdahale eden polis ve parti görevlileri tarafından dövüldüklerini iddia eden 9 
kiĢi 23 Eylül günü Ankara Adliyesi‟ne gelerek partililer ve polisler hakkında “darp, yaralama, tehdit, hakaret, 
görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.  
 
Evin Özbek ve Berat Birtek 

19 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Evin Özbek (1982), 12 Eylül günü BalıkçılarbaĢı 
Hasan PaĢa Hanı önünde arkadaĢı Berat Birtek ile dövülerek gözaltına alındığını, emniyete götürülene kadar 
aracın içersinde silah dipçiği ve yumruklar ile darp edildiğini, sürekli olarak hakarete ve küfürlere maruz kaldığını 
ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Özbek, Terörle mücadele ġube Amirliği‟nde sorgulandığı esnada saçının 
defalarca çekildiğini, yüzünün tokatlandığını, vücuduna yumruklar ile vurulduğunu, hakaret ve küfürlere maruz 
kaldığını, gözaltında kaldığı 4 günün ilk 2 günü lavaboya götürüldüğü esnada polisler tarafından fiziksel olarak 
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tacize uğradığını, bayan polislerce çırılçıplak soyularak arama yapıldığını, arama yaptıkları sırada odanın 
kapısının açık olduğunu, gözaltı sonrası Bağlar Sağlık Ocağı‟na götürüldüğünü, muayene esnasında TEM ġube 
Amirliğinden 3 polis memurunun da içeride olduğunu, uygulama ve Ģikayetleri doktora ilettiğini ancak doktorun 
kendisini dinlemediğini, sevk edildiği sorgu hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını 
belirtti. Yüksek okul öğrencisi Bermal Birtek (1988) ise saçından sürüklenerek ve kafasına sert bir Ģekilde 
vurularak gözaltına alındığını, kaba dayak ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını, muayene sırasında doktor da 
kafasında izler olduğunu belirttiğini ancak bu durumu rapora yansıtmadığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Levent Özsoy  

19 Eylül günü Muğla‟nın Marmaris Ġlçesi‟nde, Levent Özsoy (26) adlı kiĢi eski kız arkadaĢının Ģikâyeti 
doğrultusunda ifadesinin alınması için götürüldüğü karakolda dövüldüğünü iddia etti. Özsoy, karakoldaki iĢlemleri 
sürerken eski kız arkadaĢının polis memurlarını yanıltıcı ifadeler verdiğini fark ettiğini, alkolün de etkisiyle olaya 
sözle müdahale ettiğini ifade ederek, “bu geliĢme sonrasında karakolda görevli 5-6 polis tarafından tekme, tokat 
ve coplarla dövüldüm. Ellerimi kelepçeleyerek beni nezarethane yerine, karakoldaki bir merdiven altına attılar. 
Polisler yaklaĢık 2 saat boyunca aralıklarla beni tekme, tokat ve coplarla darp etti” dedi. Özsoy, eline takılan 
kelepçelerin bileklerini parçalaması sonrasında çıkarılmasını fırsat bilerek cep telefonuyla babasından yardım 
istediğini belirtti. Muğla Emniyet Müdürü Emin Körpe “olayla ilgili idarî tahkikat baĢlatıldı. Ayrıca olay savcılığa 
intikal ettiği için savcılık tarafından da adlî tahkikat baĢlatıldı” dedi. Özsoy‟un karakolda polis memurlarına 
mukavemet gösterdiği söyleyen Körpe, “zanlı polise mukavemet göstermiĢse dövülmez. Böyle bir Ģey olamaz. 
Böyle bir Ģey olmuĢsa polis 10 kiĢi daha çağırır, takviye kuvvet ister. Polisin kimseyi dövmeye yetkisi olamaz” 
dedi.  
 
Erkan Burakmak 

ĠHD Diyarbakır Ģubesi yöneticilerinin 22 Eylül günü Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde yaptığı görüĢmelerde Erkan 
Burakmak, 13 Eylül günü Ofis semti Kasaplar durağında sivil polislerce gözaltına alındığını, TEM ġube 
Amirliği‟nde gözaltı süresince 4 ayrı hücrede tutulduğunu, sohbet adı altında sorgu odasına götürüldüğü b ir gece 
sorulara cevap vermeyeceğimi belirtmesi üzerine sorular soran polisin kendisini dövmeye baĢladığını, küfürlere 
maruz kaldığını, kendisini döven polisin yorulunca 2 polis memuru daha çağırdığını, gelen polislerin kendisini 
yere attığını, ayaklarıyla göğüs kafesine ve çenesine bastırıp ezdiklerini ve tekmelendiğini, daha sonra yüzüstü 
yatırıldığını ve sırtının yumruklandığını, 2 polisin kımıldamaması için kendisini tuttuğunu, bir süre sonra yeniden 
sohbet etmeye zorladıklarını, konuĢmayı reddetmesi üzerine bir polisin “konuĢacaksın” dediğini ve boğazını 
sıkmaya baĢladığını, odanın içinde sürüklendiğini, yaklaĢık bir saat dayak ve küfürlere maruz kaldığını belirtti. 
Burakmak, gözaltındaki 3 gün boyunca kendisine ve kimliğine hakaret edildiğini, “Kürt halkı Ģerefsizdir” gibi 
sözler söylendiğini, gözaltı sonrasında Bağlar 3 Nolu Sağlık Ocağı‟na götürüldüğünü, muayene sırasında doktor, 
hemĢire ve birkaç polisin bulunduğunu, doktora maruz kaldığı uygulamaları anlattığını, ancak tutanağa 
geçirilmediğini, Savcılıkta da yapılan uygulamaları anlattığını, Sorgu Hakimliğince tutuklandığını, nerede 
tutulduğunu bilmediği bir tutanakta ise “gözaltı çıkıĢında kendini duvarlara vurduğu ve yaralandığı” gibi ifadelerin 
olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
M.T. ve E.Y.  

23 Eylül günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde kendilerine kimlik soran polis memurlarıyla tartıĢan M.T. ve E.Y., 
götürüldükleri karakolda iĢkence gördüklerini iddia ettiler. M.T. ve E.Y. üç sivil polis memuru tarafından 
durdurularak kimlik göstermeleri istendi. M.T., “ne malum polis olduğunuz?” dedi. Polis memurları kimlik 
gösterirken, “ne biçim konuĢuyorsun!” dediler. M.T. ve E.Y. eleĢtirmeyi sürdürünce Beyoğlu Karakolu‟na 
götürüldüler. M.T.‟nin konuĢmaya devam etmesi üzerine bir polis memuru, “hâlâ konuĢuyor musun!” diyerek 
M.T‟nin gözüne tokat attı. M.T., bağırınca ikinci kez tokat attı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.T.‟de 
darp izleri belirlendi. M.T. polis memurlarından Ģikâyetçi olurken polis memurları da “görevli polis memuruna 
mukavemet ve hakaret ettiği” gerekçesiyle M.T.‟den Ģikâyetçi oldu. 
 
Turan AktaĢ 

23 Eylül günü Ġstanbul‟da, Taraf Gazetesi Muhabiri Turan AktaĢ haber yapmaya gittiği Kadıköy'deki 
SöğütlüçeĢme Tren Ġstasyonu'nda resmî giyimli polis memurlarına neden kimlik kontrolü yaptıklarını sorduktan 
sonra tartıĢma yaĢadıklarını, sonra da fotoğraf çektiği için darp edildiğini belirtti. Polis memurlarıyla yaĢadığı ilk 
tartıĢmanın ardından çektiği fotoğrafların polis memurlarınca silinmesinin üzerine bir fotoğraf daha çektiğini 
söyleyen AktaĢ, “Bunun üzerine üzerime geldikleri için kaçtım. Arkamdan iki el ateĢ edildiğini duydum. Beni 
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yakalayıp yere yatırdılar ve ağır Ģekilde darp ettiler. BaĢım ve vücudumun çeĢitli yerlerine yumruk ve tekme 
attılar. Sağ kolumu hareket ettiremiyorum” dedi. Götürüldüğü HasanpaĢa Polis Karakolu'nda ifade vermeyi 
reddettiğini ve susma hakkını kullandığını söyleyen AktaĢ, “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” 
suçlamasıyla tutuklanma istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildiğini aktararak buradan da tutuksuz yargılanmak 
üzere ve adlî denetim altında kalmak Ģartıyla serbest bırakıldığını belirtti. AktaĢ, hakaret ve darp ettikleri 
gerekçesiyle iki polis memuru hakkında, baĢında ödem, omzunda da ezik bulunmasına karĢın bunu sağlık 
raporuna yansıtmayan hekim hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.  
 
Vahit Gülümser 

26 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Vahit Gülümser (1988),  24 Eylül günü Diyarbakır 
Askeri Hastanesi‟nde heyete girmek için Baykan‟dan Diyarbakır‟a geldiğini, saat 01:20‟de Dağkapı Meydanı 
civarında sivil polislerin kendisini kimlik sorduğunu, “arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındığını, götürüldüğü 
AsayiĢ ġube Müdürlüğü‟nde polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Gülümser Ģu beyanda bulundu; “AsayiĢ 
ġube Müdürlüğü‟nde bir polis beni dövdü. Beni sürekli tehdit ediyor ve bana sürekli küfür ediyordu. Ben 
psikolojik tedavi görüyorum. Ben gözaltında bunalıma girdim. Sürekli ağlıyorum ve baĢımı duvarlara vuruyordum, 
krize girmiĢtim. Onlarda beni telefonla çekip, sürekli gülüyorlardı. Ben orada buluna battaniyeleri yırttım, camları 
kırdım, krize girmiĢtim. Ben sinir krizinde olduğum için onları sürekli tehdit ediyordum. Demir parmaklıklar 
arkasından yakamı tutup, ĢiĢelere doğru çekip baĢımı ĢiĢelere vuruyorlardı. Bir gün sonra saat 18:00‟e doğru 
bıraktılar.”   
 
Engin Çeber, Aysun Baykal, Özgür Karakaya ve Cihan  
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme 
getiren basın açıklamasının ardından polis tarafından gözaltına alınan Engin Çeber, Aysun Baykal, Özgür 
Karakaya ve Cihan Gül‟ün götürüldükleri Ġstinye Karakolu‟nda ve AsayiĢ Büro Amirliği'nde iĢkence ve kötü 
muameleye maruz kaldıkları iddia edildi. Avukat Taylan Tanay, iĢkence sonucu ölen Engin Çeber ve birlikte 
gözaltına alındığı üç arkadaĢı Cihan Gün, Özgür Karakaya ve Aysu Baykal, Sarıyer savcısı Vedat Yiğit'in ve 
Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Nesrin ġimĢek'in karĢısına çıktığında, kendilerine iĢkence yapıldığına dair her 
türlü bulgunun ortada olduğunu belirterek "Oturarak ifade veriyorlar. ĠĢkence yapıldığını söylüyorlar. Ayağa 
kalkamayacak durumdalar. Ġstinye Devlet Hastanesi'nin ve ġiĢli Etfal Hastanesi'nin raporları gözaltında iĢkence 
yapıldığını gösteriyor. Baro'nun Avukat Hakları Merkezi de iĢkenceyi saptıyor. Böyle bir durumda savcının hiçbir 
Ģikayet olmaksızın, kendiliğinden iĢlem yapması gerekir. Ama bunu yerine tutuklama istiyor; hakim de kararı 
veriyor. Üstelik yalnızca polis tutanaklarına dayanarak" dedi.  
 
Sıtar ErbaĢ 

Hakkâri‟nin ġemdinli Ġlçesinde 4 Ekim günü, Derecik Beldesi'nde oturan Sıtar ErbaĢ isimli esnaf, Derecik 
Beldesine bayramlaĢmaya giden Hakkâri Belediye BaĢkanı Kazım Kurt, ġemdinli Belediye BaĢkan HurĢit Tekin, 
Hakkari DTP Ġl BaĢkanı Hasan Güzel, ġemdinli DTP Ġlçe BaĢkanı Emrullah Öztürk ve DTP Yöneticisi Sadık 
Erbek‟i evinde ağırladığı gerekçesiyle çağırıldığı askeri taburda Yarbay Metin tarafından dövüldüğünü iddia etti.  
 
Rohat Karakoç 

5 Ekim günü evinden gözaltına alınan Rohat Karakoç (1992) ĠHD Diyarbakır Ģubesi yöneticileri ile gözaltında 
yapılan görüĢmede, TEM ġube Müdürlüğü‟nde kendisinden “Diyarbakır‟da yapılan bazı korsan eylemlere 
katıldığı” suçlamasını kabul etmesinin istendiğini, iddiaları reddetmesi üzerine kendisini döverek kabul ettirmeye 
çalıĢıldığını, reddetmesi üzerine Çocuk ġubesi‟ne teslim edildiğini, burada TEM‟de görevli polislerin tekrar 
sorguya aldığını, polislerin suçlamaları kabul etmesi için zorladıklarını ve tehdit ettiklerini, ancak bu sefer 
vurmadıklarını belirtti 
 
Kadri Turğut 

7 Ekim günü Ġstanbul Mecidiyeköy‟de,  polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Yıldız Teknik Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü öğrencisi Kadri Turğut, yapılan kontrolde geçmiĢte “suçu suçluyu 
övmek ve örgüt propagandası” yüzünden yargılandığı öğrenilince polis tarafından dövüldü. Turğut, ġiĢli 
Savcılığı‟ndaki ifadesinde polisin kendisine “Yemediğin halt kalmamıĢ” deyip küfrettiğini ve boğazına sarıldığını 
belirtirken, polis Turğut‟un kimlik vermemekte direndiğini ve “Ben Kürdistanyılım. BaĢkalarının polisine kimlik 
vermem, dağ adamıyım, azılı gerillayım” diye bağırdığını, bunun üzerine 200 kiĢilik bir grubun linç giriĢiminde 
bulunduğunu, Ģahsı güçlükle kalabalığın elinden kurtardıklarını” iddia etti. Turğut, “PKK propagandası ve 
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memura mukavemetten” çıkarıldığı ġiĢli Savcılığı‟nda, lince uğramadığını, karakolda ve hastaneye götürülürken 
dövüldüğünü belirtti.  Turğut‟u linççilerin elinden kurtardığını öne süren polis ise “ġahsı polis merkezine teslim 
ederek olay yerine gittiğimizde linç etmeye kalkıĢan kalabalıktan kimseyi bulamadık” dedi.  Tutuklanan Turğut ve 
avukatının bir üst mahkemeye itirası sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Turğut polislerden 
Ģikâyetçi oldu. 
 
Serpil Aslan 

7 Ekim günü Gebze M Tipi Cezaevinde bir yakınını ziyaretten çıkarken “baĢka bir davadan arandığı” 
gerekçesiyle gözaltına alınan ve Gebze Emniyet Müdürlüğü`nde 24 saat gözaltında tutulan Ezilenlerin Sosyalist 
Platformu(ESP) Bursa temsilcisi Serpil Aslan (32), gözaltına iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia 
etti. Arslan, Ģu beyanda bulundu; “Emniyette bir kadın polis üzerimi aradı, daha sonra `ince arama` yapmak 
istediğini söyledi, bu iç çamaĢırlarımı da çıkaracağım anlamına geliyordu. Ġsnat edilen suç kapsamında böyle bir 
haklarının olmadığını ve `ince arama`nın onur kırıcı bir uygulama olduğunu söyleyerek reddettim. Hırpalamaya 
ve hakaret etmeye baĢladı” dedi.  Arslan, kadın polisin “Senin okuduğun kitaplardan ne olduğunu biliyorum. 
Pisliksin sen. Seni geberteceğim. Ġç çamaĢırlarını çıkaracaksın. Ben de sen soyunduğunda karĢında kendimi 
tatmin edeceğim” dediğini belirterek, “O esnada kapı açıktı ve bir erkek polis de beni de izliyordu. Kadın polis 
onu içeri çağırdı. Beni yere yatırdılar. Kadın polis erkek polisi üzerime oturttu, `Ben burda kaç kiĢiye tecavüz 
ettirdim, haberin var mı? ġimdi sana da tecavüz ettireceğim” dedi. Arslan daha sonra tartaklandığını ve bir kadın 
polisin daha geldiğini ve zor kullanarak soyulduğunu ve bu sırada sözlü tacizin devam ettiğini belirtti. Vücudunda 
darp izleri, tırnak izleri, yara bere ve morlukların oluĢtuğunu, fiziksel tahribatın adli tıp raporuna da yansıdığını 
ifade eden Arslan “Gözaltına alındığımda, gözaltı sonrası ve mahkeme öncesi üç kez doktora götürüldüm. 
Doktor muayenesinde polis odadan dıĢarı çıkmadı. Doktoru bu durumun tıp etiğine uygun olmadığını söyleyerek 
defalarca ikaz ettim. Doktor güvenlik görevlisini odaya sokup polisin çıkmasını sağladı. Ancak muayene ellerim 
kelepçeliyken yapıldı. Oysaki sırtımda da darp izi vardı. Doktor bu nedenle bu izleri görmedi” dedi. Arslan ayrıca, 
gözaltında tutulduğu süre boyunca yemek verilmediğini ve tuvalet ihtiyacını karĢılamasının da engellendiğini, 
yakınlarına telefonla haber verilmesinde de sorun yaĢadığını belirtti. 14 Ekim günü Savcılığa suç duyurusunda 
bulunan Arslan, TBMM Ġnsan Hakları Komisyonuna ve ĠçiĢleri Bakanlığı`na da Ģikayette bulundu.  
 
ġaban TavĢan ve Ramazan Kaboğa 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġaban TavĢan (1985) ve Ramazan Kaboğa (1984) gözaltında 
iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Ramazan Kaboğa, 8 Ekim günü saat 23.00 civarında 
Batıkent kavĢağında polisler tarafından durdurulduklarını, kimlik kontrolü sonrası gözaltına alınarak TEM‟e 
götürüldüklerini, polislerin burada ġaban TavĢan‟ı dövmeye baĢladıklarını, olaya müdahale etmesi ve “bizi 
dövmeye hakkınız yoktur” demesi üzerine polislerin kendisini dövmeye baĢladığını, yere düĢünce yerde tekme 
ile dövüldüğünü, aldığı bir darbe ile gözünün morardığını, kaburgalarına tekme ile vurulduğunu, kendisinin 
geceyarısı bırakıldığını, arkadaĢının ise 02.00 civarında serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Enver Bayram 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Bayram (1974) 8 Ekim günü 17.30 civarlarında evinin özel 
hareket timleri tarafından basıldığını, kimlik bilgilerini alan polislere nüfus cüzdanı kaybolduğu için pasaportunu 
gösterdiğini, “siz vatan hainisiniz bu pasaport ile Kuzey Irak‟a gidiyorsunuz, sen Ģüphelisin” denilerek gözaltına 
alındığını, Toplu Konutta bulunan polis karakoluna girene kadar bir Ģey olmadığını, karakol içerisine girdikten 
sonra özel hareket timleri tarafından tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğünü, küfür ve hakaretlere maruz 
kaldığını, “Kürtlerin hepsini öldürmek lazım, beĢikteki bebeği öldürmeye baĢlayacaksın, yoksa o bebek de vatan 
haini olur” dediklerini, buradan TEM ġube Amirliğine götürüldüğünü, araçtan indirilirken özel hareket timleri 
tarafından baĢına darbeler vurulduğunu, yere düĢmesi üzerine sürüklenerek içeri götürüldüğünü, herhangi bir 
gözaltı iĢlemi yapılmaksızın bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Resul Yıldız  

9 Ekim günü Ġzmir‟de “Sayın Öcalan” dilekçelerini savcılığa göndermek isteyen DTP‟lilere yönelik polisin 
müdahalesinde, gözlemci olmasına rağmen tartaklanarak gözaltına alınan ĠHD Ġzmir ġube Yöneticisi Resul 
Yıldız‟ın kaburgaları çatladı. Adli Tıp‟tan rapor alan Yıldız, görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Seyithan Narınç 
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15 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Seyithan Narınç Ģu beyanlarda bulundu: “9 Ekim 
2008 tarihinde huzurevleri ilk öğretim okulu karĢısında bulunan UMUT-2 ekmek fırınından ekmek almaya gittiğim 
esnada sivil bir polis yanıma gelerek ismimi sordu. Seyit der demez tamamlama izin vermeden “5 Ģehidin kanı 
yerde kalmayacak” diyerek üzerime çullandı ve üzerimde bulunan ceketimi kafama geçirerek gözlerimi kapattı. 
YaklaĢık 15 metre yürüdükten sonra gözlerim kapalı olduğu için görmediğim ama tahminen taksi olduğunu 
düĢündüğüm aracın arka koltuklarına beni oturtup her iki yanımda birer polis oturarak araç hareket etmeye 
baĢladı. Araba hareket eder etmez sağımda ve solumda bulunan polis memurları beni dövmeye ve bana küfür 
etmeye baĢladılar. Bu Ģekilde epey dolaĢtık. Görmediğim için nerde olduğunu bilmediğim bir yerde arabayı 
durdular. Ġnmeden önce cinsel organıma dört beĢ kez ve oldukça uzun sürelerde Ģok veriyorlardı. Bunu 
yaparlarken de hadi anlat bakayım saldırıyı niye yapıtın. Araba nerde araba kimindi arabayı kim kullanıyordu 
Ģeklinde sorular soruyorlardı. Ben acıdan dolayı sürekli bağırıyordum hiç bir Ģey bilmediğimi söylüyordum. bu 
yaklaĢık olarak 15 dakika sürdü. Daha sonra arabadan indirdiler. Ġki el ateĢ ettikten sonra kafama silah dayayıp 
diğer arkadaĢına “çekil oradan üzerine kan sıçramasın” diyordu.  Ben korkudan hiç bir Ģey diyemiyordum. 
Ġçlerinden biri elime tabanca olduğunu anladığım bir silah ve bir mermi verdiler. “Senin iĢin tamam senin parmak 
izini de aldık olay senin üzerine kaldı” diyorlardı. Orada yaklaĢık bir saat kaldık. Bu bir saat boyunca beni sürekli 
dövüyorlardı. Bana ağza alınmayacak derecede ağır küfürler ediyorlardı. Karnıma Ģakaklarıma ve göğüs 
kısmıma sürekli darbeler geliyordu. Artık nefes alacak halim kalmamıĢtı. Bunu yaklaĢık olarak 1 saat boyunca 
tekrarladılar. Daha sonra tekrar arabaya bindirdiler. Arabanın içinde beni aynı Ģekilde dövüyorlardı. Arabanın 
içindeyken sürekli vurmuĢ olmalarından olacak ki omzumda bir ağırlık hissetim ve ondan sonra omzum ağrımaya 
baĢladı ve omzum hala ağrıyor. Bindiğimiz araba 15 dakika kadar yol aldıktan sonra durdu.  Ve beni baĢkalarına 
teslim ettiler. Teslim ederken de bununla karakola kadar kimse konuĢmayacak diye uyardılar. Beni teslim alanlar 
bana karĢı bir Ģey yapmadıkları gibi benimle hiç konuĢmadılar. Ġkinci arabayla oldukça kısa bir yolculuktan sonra 
tahminen 10 dakika kadar sürmüĢtür. Bir yerde durduk. Gözlerimi açtılar. Gözlerimi açtığımda kendimi 
nezarethanede buldum. Oradakiler beni lavaboya götürdüler elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra beni hastaneye 
götürdüler. Doktora iĢkence gördüğümü söyledim. Doktor bazı notlar tuttu ancak ben ne yazdığını görmedim. 
Yukarıda anlatmaya çalıĢtığım üzere beni gözaltına alan polisler bana iĢkence yapmıĢlardır. Bu nedenle 
onlardan davacı ve Ģikâyetçiyim. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”  
 
Hasan Oyan ve Mahsun Oyan 

10 Ekim günü Diyarbakır‟da evine yapılan baskında gözaltına alınan Hasan Oyan, sabaha karĢı 03.00 sularında 
3 minibüs ile evine gelen polislerin ağır küfür ve hakaretlerde bulunarak kendisini ve Mahsun  (13) adındaki 
çocuğunu salonda yere yatırdığını, bu sırada kendisine tekme atıldığını, ekip arabasına götürürken “kanı 
bozuklar” Ģeklinde küfür ve hakaretlerde bulunduklarını, tekme ve yumruk attıklarını, önce Toplu Konut 
Karakolu‟na, ardından Huzurevi Karakolu‟na, sonra da TEM‟e götürüldüğünü, burada küfür, hakaret ve psikolojik 
baskıya maruz kaldığını ancak fiziksel Ģiddet uygulanmadığını, 4 gün boyunca uykusuz kaldığını, sürekli 
sorgulandığını, 3 defa sözlü ve 1 defa da yazılı ifade verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
M.R.G.(24), E.K. (21),  H.G.(18), C.Y. (32) ve Ġ.ġ.K. (32) 
17 Ekim günü Ġstanbul Beyoğlu'nda, hakkında tutuklama kararı çıkan ancak cezaevine götürüldüğü sırada polis 
otobüsünden kaçan Ç.K.(19) isimli kiĢinin gidebileceği yerlere yapılan baskında gözaltına alınan 5 kiĢinin olay 
yerinde ve Emniyette iĢkence gördükleri iddia edildi. Vücutlarında kırık, çatlak, dikiĢler ve çok sayıda ezikler 
bulunan M.R.G.(24), E.K. (21),  H.G.(18), C.Y. (32) ve Ġ.ġ.K. (32), 20 Ekim günü Beyoğlu Adliyesi'ne giderek, 
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkıĢında baĢlarından geçen olayları anlatan mağdurlar, 
kaçan Ģahsı soran polislerin sorgusuz sualsiz kendilerini gözaltına aldıklarını, olay yerinde ve Emniyette 
kafalarına sopalarla vurulduğunu, bayıldıktan sonra ıslatılarak iĢkence gördüklerini öne sürdü. Mağdurlardan 
M.R.G. (24), E.K. (21) ve H.G. (18) polisin bulundukları parka gelerek kendilerini sorguladığını ve daha sonra 
gözaltına aldığını, aynı saatlerde baĢka bir adresde de C.Y. (32) ve Ġ.ġ.K.'nin (32) gözaltına alındığını belirterek 
"Bizi feci Ģekilde dövdüler, eğer Ģikayetçi olursak daha önce bir suça karıĢmıĢ bir silahı ve çeĢitli miktarda 
uyuĢturucuyu üzerimize yıkacaklarını söylediler. Ayrıca bize küfür ettiler, aĢağıladılar. Her türlü kötü muameleyi 
yaptılar. Oysa kaçan kiĢiyle bizim bir ilgimiz yoktur" dediler. Gözaltına alınan gençlerden E.K., parkta otururken 
polislerin geldiğini ve kaçan Ģahsın nerede olduğunu sorduklarını  belirterek "Biz Polislere 'bilmiyoruz' dedik. 
Küfür ettiler, biz de ayağa kalkınca bir anda 'ne kadar dayanıklı olduğumuza bakacaklarını' söylediler. Bizi ters 
kelepçelediler. Bir dünya dayak yedik. Ezinti yaptılar, iĢkence yaptılar. Boynumuza bastılar, demirle dövdüler. 
Bunları parkın içinde yaptılar. Sonra Emniyete götürdüler. Emniyette de devam ettiler. Kaçan Ģahsın bizimle bir 
ilgisi yok, suçu da bizi ilgilendirmez. Onlar kaçırmıĢ, bizi ne bağlar? Kendi suçlarını bizden çıkardılar. 
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Boynumuza ipler bağladılar. Hiçbirinden korkumuz yok. Anadan doğma soydular" dedi. Mağdurlardan C.K. ise, 
gözaltına alındıktan sonra getirildikleri AraĢtırma Büro Amirliği'nde Ġ.ġ.K. ile birlikte polislerin kendilerini 
soyduğunu belirterek "Gelen giden tekme attı. Görmesinler diye de suratımızı tutuyorlardı. Ömer Hayyam 
Caddesi'nde, evimizin önünde gözaltına aldılar bizi. Ekip otomobiline bindirirken yumruk attılar, içeri aldılar. 
Sonra araĢtırmaya götürdüler. Ġri yarı 2 kiĢi geldi ve vurmaya baĢladı. ÇağdaĢ'ı sordular. 'Ben akranı değilim, 
tanımıyorum' dedim. Benim boynuma ip bağladılar" dedi. Ġ.ġ.K. de polislerin kendilerini soyduğunu belirterek, 
"Islattılar bizi, kafamdan aĢağı su döktüler. Kafamı duvarlara vurdular. BayılmıĢtım, sonra su serptiler uyandım. 
Yine devam ettiler" dedi. Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü  
gözaltına alınanların değil, asıl polis memurlarının mağdur olduğunu iddia ederek  internet sitesine yaralı 
polislerin fotoğraflarını koydu.  Emniyet,  17 Ekim günü kelepçeli halde polis otosundan atlayarak kaçan gencin 
peĢine düĢen memurun baĢka bir aracın çarpmasıyla yaralandığını, iki polisin yaralıyla ilgilenirken kelepçeli 
Ģahsın kaçtığını, operasyonda Tophane‟deki bir çay bahçesinde dört gence kimlik kotrolü yapılmak istendiğini, 
ancak gençlerin polise taĢ ve sopayla saldırdığını, takviye kuvvet gelince  etkisiz hale getirildiklerini belirterek, 
internet sitesinde beĢ gençten üçünün sabıka kayıdına yer verdi ve “ĠĢkence bu mu?” baĢlığı altında yaralı polis 
fotoğraflarını yayınladı.  
 
Mustafa Baltacı 

Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesinde 18 Ekim günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek” 
amacıyla yapılan yürüyüĢ sonrasında tartaklanarak gözaltına alınan 106 yaĢındaki Mustafa Baltacı aldığı dipçik 
darbeleri sonucunda kalp krizi geçirdi ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
Ġbrahim Yılmaz 

DTP`nin 19 Ekim günü Ġstanbul Kadıköy`de düzenlediği “Ne Ergenekon, Ne AKP” mitingine katılan Ġbrahim 
Yılmaz, miting sonrasında gittiği alıĢveriĢ merkezinde dövülerek gözaltına alındı. Kadıköy`deki Carrefour 
alıĢveriĢ merkezine giden Yılmaz, “Bir reyona bakarken yüzüme bir yumruk indi. Neye uğradığımı anlamadan 
birkaç polis baĢıma çullanarak beni tekme tokat dövmeye baĢladı. Aynı dayak polis merkezinde de sürdü” dedi. 
Kadıköy Merkez Karakolu`na götürülen Yılmaz iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Kartal 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`ne giden Yılmaz, muayene sonucunda, her iki kulak zarında patlama olduğu, ön 
alt diĢlerinden dört tanesinin kırık olduğu, vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izlerinin tespitinin yer aldığı bir rapor 
aldı.  
 
Osman ġaras 

19 Ekim günü Ankara Keçiören‟de, çatı ustası Osman ġaras, ikinci el satın aldığı telefonun fihristinde numarası 
kayıtlı bir kadın polis memurunu yanlıĢlıkla araması üzerine gözaltına alındığı Keçiören Esertepe ġehit Erkan 
Ataman polis karakolunda iki gün iĢkence gördüğünü iddia etti. CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner konuyu bir 
soru önergesi ile TBMM‟ye taĢırken, Radikal‟e verdiği demeçte Osman ġaras‟ın 22 Ekim günü kendisine 
baĢvurduğunu belirterek “Bana geldi. Hâlâ yaĢadığı olayın etkileri üzerindeydi. Yüzünde gözünde hâlâ morluklar 
vardı. Çatı ustası ve gariban bir adam. Ġkinci el bir telefon almıĢ. Telefonun eski sahibi telefon fihristindeki 
kayıtlarını silmemiĢ. O da kullanmayı bilmiyor. TuĢlardan birine basınca karĢısına bir erkek polis memuru çıkmıĢ. 
„Seni tanımıyorum‟ demiĢ ve kapatmıĢ. Bir baĢka seferinde yine bir tuĢa baĢmıĢ bu kez karĢısına Hülya adında 
bir bayan polis memuru çıkmıĢ... Meğerse satın aldığı telefonun ilk sahibi bir polis imiĢ. Hülya isimli bayanı 
araması üzerine „Bayan memurunu taciz ediyorsun‟ gerekçesiyle söz konusu karakolun önünde arabasından 
indirilmiĢ ve yaka paça, aranarak gözaltına alınmıĢ. 19-20 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca karakol amiri Ali 
Sapan ve dört polis memuru tarafından sistematik olarak darp edilmiĢ... ġaras, son gün dövme olayına bir sivil 
polis memurunun katıldığını da ifade etti. Olay daha sonra savcılığa intikal etti. Raporu var. Bu bir iĢkence 
olayıdır ve bu olaya karıĢan polis memurları hakkında soruĢturma açılmalıdır” dedi. Güner, TBMM Ġnsan Hakları 
Komisyonu‟na da bir dilekçe ile baĢvurduğunu ve olayın araĢtırılmasını istediğini de ifade etti. Adli Tıp Kurumu 
da 21 Ekim günü Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın isteği üzerine yaptığı muayene sonrasında düzenlediği 
raporda ġaras‟ın sol alt gözkapağında, sol kulak önünde ve sol omzunda bazıları mor olan ekimozlar olduğunu 
vurguladı. Raporda yaralanmanın hayati tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile 
giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu ifade edildi. Güner, TBMM BaĢkanlığı‟na sunduğu soru önergesinde 
ise ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay‟a Ģu sorularını yöneltti: “Adı geçen Hülya isimli polis memuru telefon ile taciz 
edilmesi hususunda olay öncesinde Cumhuriyet Savcılığı‟na Ģikâyette bulunmuĢ mudur? Osman ġaras isimli 
vatandaĢın yakalanması aranması ve gözaltına alınması konusunda savcılık talimatı veya hâkim kararı mevcut 
mudur?  ġayet savcılık talimatı veya hâkim kararı olmadan bu iĢlem yapılmıĢsa polis bu iĢlemleri hangi meĢru 
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yetkiye dayanarak yapmıĢtır? Bakanlığınız adı geçen olayda ilgili karakol amiri ve polisler hakkında herhangi bir 
iĢlem yapmıĢ mıdır?”  
 
Sevcan GöktaĢ ve Düzgün Karal  

19 Ekim günü Malatya‟da bildiri dağıtan Sevcan GöktaĢ ve Düzgün Karal, darp edilerek gözaltına alındılar. 
“Görevli polis memuruna hakaret ettikleri” suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kiĢi aldıkları darbeler nedeniyle önce 
hastaneye, tedavilerinin ardından ise Beydağı Karakolu‟na götürüldüler  
 
Çerkes DaĢdemir, Mehmet Gündüz, Ercan Gündüz ve E.G. (16), Musa Gündüz, Veli Gündüz ve Sinan 
Karahan 

20 Ekim günü Ġstanbul Harem Otogarı‟ndan Ağrı‟ya hareket eden bir otobüsteki Ģoför Çerkes DaĢdemir, ikinci 
kaptan Mehmet Gündüz , muavin Ercan Gündüz ve yardımcısı E.G. (16) ile yolculardan Musa Gündüz, Veli 
Gündüz ve Sinan Karahan polisin geliĢigüzel uyguladığı kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü için 
bekletilmeye itiraz edince otobüsten indirilip dövüldü.  Mağdurlar ayrıca, polislerin “Bunlar PKK‟lı”demesiyle, 
çevrede toplananların kendilerini linç etmeye çalıĢtıklarını iddia etti. ġoför DaĢdemir, otobüsün çıkıĢta polisçe 
durdurulduğunu,  polislerin kargo göndermek üzere durdurduğunu sandığını, polisin “Kapıyı kapat” demesi 
üzerine muavin Ercan Gündüz‟ün  polise geciktiklerini ve iĢlerini çabuk bitirmesini söylediğini, ancak polisin 
“ġerefsiz bana görevimi öğretiyorsun” diye hakaret ettiğini, daha sonra telefon ettiğini ve birkaç ekip aracı 
geldiğini, kendisinin ve diğerlerinin darp edildiğini belirtti. DaĢdemir, bir polisin vatandaĢlara, “Bunlar PKK‟lı” diye 
bağırdını, bunu duyan minibüsçüler ve kamyoncuların kendilerini linç etmeye çalıĢtıklarını belirtti. Otobüs 
personli ve yolcular gözaltına alındıktan sonra polis araçlarında da dövülerek Doğancılar ġehit Tuncay 
Mustafaoğlu Polis Merkezi‟ne getirildi. Karakolda da dayağın sürdüğünü belirten mağdurlardan muavin Ercan 
Gündüz, sağlık kontrolü için yeğeni E.G. (16) ile bindirildikleri polis aracında ağızlarına jop sokulduğunu 
belirterek “Bir polis, benim ve yeğenimin ağzına jop sokup „Saksofon çekeceksin‟ dedi” iddiasında bulundu. 
Mağdurlar götürüldükleri savcılıkta, uzlaĢmayacaklarını, Ģikâyetçi olduklarını söyledi. Bunun üzerine bir polis 
serçe parmağından, diğeri sol ayak bileğinden, üçüyse muhtelif yerlerinden yaralı olduklarını belirterek Ģikayetçi 
oldular. Polis, otobüs GBT için durdurulunca Mehmet Gündüz‟ün kendilerine “Anasını sinkaf ettiğimin çocukları, 
s.ktirin gidin” dediğini, Gündüz‟ü etkisiz hale getirmek isteyince diğer kiĢiler saldırdığını iddia ederek, “Veli 
Gündüz, zafer iĢareti yaparak „Biji Apo‟ diye slogan atıp tekme tokat saldırdı. VatandaĢlar Ģahısların bölücü örgüt 
hakkında slogan attığını ve polise saldırdıklarını görüp Ģahıslara saldırdı” dedi. Mağdurların 6‟sı “Polise 
mukavemet” ve Veli Gündüz de “Suçu ve suçluyu övmek”ten Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ne çıkarıldı. 
Musa Gündüz ve 16 yaĢındaki oğlu E.G. serbest bırakılırken, altı Ģüpheli tutuklanarak Maltepe Cezaevi‟ne 
konuldu.  
 
Metin Soykıran 

20 Ekim günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziksel saldırı iddialarını 
protesto etmek amacıyla yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına 
alınan Metin Soykıran, gözaltında iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. Soykıran, gözaltına alınması ile hakaret 
ve kaba dayağa maruz kaldığını, Ġlçe Emniyeti'ne götürülene kadar dövüldüğünü, Emniyette yere yatırılarak 
dövüldüğünü, Savcılıkta polislerden Ģikayetçi olduğunu ancak Savcının kendisine “Onları polis yapmadı, siz 
birbirinize taĢ attınız” dediğini belirtti. 
 
Hasan Erarslan, Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, Mehmet Goran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, 
Musa Bayram ve Hüsnü Doğan 

ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde 21 Ekim günü,  “Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğradığı” iddiasıyla yapılmak istenen 
yürüyüĢe gaz bombası, tazyikli su ve silah dipçikleri ile müdahalede bulunan polis tarafından gözaltına 
alınanlardan 8‟i, hem hastaneye götürülürken, hem de cezaevine nakledilmek üzere bekletildikleri BeĢ ġehitler 
Karakolu'nda iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Gözaltına alınan Hasan Erarslan, 
Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, Mehmet Goran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, Musa Bayram ve Hüsnü 
Doğan karakoldaki sorgulamalarının ardından 23 Ekim günü öğlen saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Tutuklama 
talebi ile Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Hasan Erarslan, Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, Mehmet 
Goran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, Musa Bayram ve Hüsnü Doğan'ın tutuklanarak cezaevine 
gönderilmesine karar verildi. Tutuklanan 8 kiĢi polisler tarafından adliye binasından hastaneye götürülerek, adli 
tıp raporları alındı. Muayenenin tamamlanmasının ardından Ġdil'e takviye olarak getirilen Elazığ Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri ile Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından hastane 
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çıkıĢından baĢlanarak tutuklulara kaba dayak atılmaya baĢlandı. Hastane önünde vatandaĢların gözleri önünde 
gerçekleĢen 'iĢkence' olayı, tutukluların cezaevine götürülmek üzere bekletilecekleri BeĢĢehitler Polis 
Karakolu'na kadar sürdü. Karakol bahçesinde de iĢkence sürerken, 2 tutuklu ağaca bağlanarak, dayağa maruz 
kaldı. Olayın duyulması üzerine vatandaĢların avukatlar Av. Cihan Güçlük, Av. Veysel Vesek ve Av. RahĢan 
Güleç'e yaĢananları bildirerek, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerinde avukatlar Ġdil Cumhuriyet Savcısı 
Kenan Göksu'ya durumu bildirerek, yaĢanan iĢkence olayından dolayı müdahale edilmesi istendi. Olayın 
duydulduğunu öğrenen polisler, tutukluları karakola aldı. Ardından Savcı Göksu ve avukatlar karakola giderek 
incelemelerde bulundu. Savcı ve avukatların karakola ulaĢtıklarında Hüsnü Doğan'ın durumunun diğerlerine 
göre daha ağır olduğu tespiti yapıldı ve tutuklular savcılığa iĢkence gördüklerini beyan ederek, tekrar muayene 
edilmek istendiklerini belirtti. Bunun üzerine durumu ağır olan Hüsnü Doğan, jandarma nezaretinde ambulansla 
hastaneye götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede yediği dayak sonucunda 
kaburga kısımlarında ezilme meydana geldiği tepsit edildi. Diğer tutuklular da ise darp izine rastlanırken, 
tutukluların polisleri teĢhis edebileceklerini açıklamaları üzerine, avukatların talebi ile teĢhis için iĢlemlere 
baĢlandı. Savcılık, Elazığ'dan gelen çevik kuvvet ekipleri ve Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekiplerini 
tutuklularla yüzleĢtirerek, teĢhis iĢlemini baĢlattı. Tutuklularda bir kısmı karakolda yaptıkları teĢhis iĢleminde Ġdil 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli F.A ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü'nde görevli 
M.S ile M.K'yı teĢhis etti. Tutuklulardan bir kısmı ise hastaneye götürüldüklerin ve getirildiklerinde elleri arkadan 
bağlı ve yüzleri aĢağı dönük getirildiklerini bu nedenle iĢkence yapan polisleri teĢhis edemeyeceklerini söyledi. 
Ancak, tutuklu Mehmet Bayram, Ġdil Emniyetinde görevi F.A'yı teĢhis etmesi üzerine F.A'nın tehditvari bir dil ile 
“Ben de seni tanıyorum” dedi. Avukatların bu söylemin tutanaklara geçmesi talebi kabul edildi. TeĢhisin ardından 
ifadeleri alınan polisler iĢkence yapmadıklarını ileri sürerken, savcılık ise tutukluların götürülecekleri Midyat M 
Tipi Kapalı Cezaevi Savcılığı'na elde edilen adli tıp raporları ve sonuçlarının iletilmesine Midyat'ta adli tıp raporu 
alınmasına karar verdi. Savcılık, avukatların huzurunda yaptığı incelemenin ardından soruĢturmada gizlilik kararı 
alırken, teĢhis edilen 3 polisin 'Ģüpheli' oldukları gerekçesiyle silahlarına el konulmasına dair Emniyet 
Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazdı.  8 tutukluya iĢkence yapan Ġdil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli F.A ve 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü'nde görevli M.S ile M.K, haklarında açılan soruĢturma 
kapsamında, 24 Ekim günü savcılığa çağırıldı ve olayla ilgili ifadesi alındı.  
 
Nihat Tüzen, Bilal Çekiç, Erkan Korkmaz ve Ali Veyisoğlu 

Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde Nevizade Sokağı‟nın giriĢinde 22 Ekim gecesi, Nihat Tüzen (29), Bilal Çekiç (27), 
Erkan Korkmaz (28) ile Ali Veyisoğlu (28), kendilerine kimlik soran polis ekibi ile aralarında çıkan tartıĢmanın 
kavgaya dönüĢmesi sonrası götürüldükleri Taksim Polis Merkezi Amirliği‟nde dövüldüklerini belirtti. Bilal Çekiç‟in 
“polis merkezinde iĢkenceye uğradıklarını” haber vermesi üzerine yakınları Ġstanbul Barosu‟ndan yardım istedi. 
Polis merkezine giden avukat Semih Biten, Tüzen, Çekiç, Korkmaz ve Veyisoğlu‟nun vücutlarında darbeye 
dayalı izler ve yaralar bulunduğunu belirtirken, Beyoğlu Adliyesi‟ne çıkarılan mağdurlardan Bilal Çekiç basın 
mensuplarının “polise mukavemette bulunduğunuz, polisi tehdit ettiğiniz ve polise hakaret ettiğiniz iddia ediliyor. 
Bu konuda ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna, “kimin mukavemette bulunduğu anlaĢılmıyor mu? Odada bize 
giriĢtiler. Kapıyı üzerimize kilitleyip altından biber gazı sıktılar. Daha sonra tekrar tekrar girip darp ettiler” dedi.  
 
Halime Demir (65), Fatma Kayaalp (60), Fatma Kayaalp (16) ve Leyla Demir (45) 

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Ekim günü “Abdullah Öcalan'a fiziki saldırıyı protesto” eyleminin ardından evlere 
yapılan baskında gözaltına alınan Halime Demir (65), Fatma Kayaalp (60), Fatma Kayaalp (16) ve Leyla Demir 
(45), gözaltına alındıkları sırada ve götütüldükleri emniet müdürlüğünde darp edildiklerini ve hakarete 
uğradıklarını iddia ettiler. 24 Ekim günü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılan ve ĠHD Tarsus 
ġubesine baĢvurun mağdurlardan Halime Demir (65), “Olaylar çıkınca sokakta oynayan 5 yaĢındaki torunumu 
almak için sokağa çıktım. Bu sırada 20'ye aĢkın polis üstüme çullandı. Coplar ve tekmelerle bana saldırdılar. 
Vücudumun hiçbir yeri tutmuyor. Beni öldürmekten beter ettiler” dedi. Darp ve hakaretlerin emniyette de devam 
ettiğini belirten Demir, “Bize emniyette küfür ve hakaret ettiler. Daha sonrada bize sokağa çıktığımız için 62 YTL 
adli para cezası verildiğini belirten bir makbuz imzalattılar” dedi. Fatma Kayaalp (60) ise polislerin çocuklarında 
bulunduğu evin içine gaz bombası attığını, rastgale taĢ atarak ve coplarla mahallelerinde çok sayıda evin 
camlarının kırdığını belirtti. Kayaalp'in torunu Fatma Kayaalp (16) da, onlarca polisin banyoda çamaĢır 
yıkadıkları sırada aniden kapıyı tekmeleyerek içeri girdiğini ve önlerine kim gelirse tekme, tokat ve coplarla 
vurmaya baĢladığını, bacağının sakat olmasına rağmen coplandığını ifade ederek “Kollarım ve bacaklarıma 
coplarla vurdular. Yanımda bulunan arkadaĢımı da darp ettiler ve kafalarımıza cop vurdular. Bize sık sık 'Apo'yu 
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siz mi kurtaracaksınız?' diyorlardı” dedi. Mağdurlar, polisler hakkında Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu.  
 
O.B. 

24 Ekim günü Ġstanbul‟da gözaltına alınan O.B. (15), jandarma karakolunda baĢına poĢet geçirilerek havasız 
bırakılarak ve kendisine dayak atılarak iĢkence edildiğini iddia etti. O.B.‟nin avukatı olayla ilgili Ģu beyanda 
bulundu: “Müvekkilim jandarmada iki gün kalmıĢ. Kafasına poĢet geçirip havasız bırakmakla da yetinmemiĢler, 
bir de kaba dayak atmıĢlar. Darp izleri, özellikle ellerinde ve parmaklarındaki ĢiĢlerden açıkça görülüyordu. 
Sürekli karanlık bir odada tutulduğunu, iĢkencenin de burada yapıldığını söyledi. Psikolojisi çok bozulmuĢtu. 
Sadece baĢına geçirilen poĢeti düĢünüyordu. Feci etkilenmiĢ. Nefessiz kaldığı zamanlar bir türlü aklında 
çıkmıyordu. ĠĢkenceyi tutanağa geçirdik: O.B.‟nin yaĢadıklarını Savcılıkta anlattım. Nöbetçi Mahkeme‟ye 
çıkarıldığında ise tutanaklara geçirilmesi için ısrarcı oldum. Hâkim, poĢet iĢkencesini yazmak istemedi. O.B.‟nin 
jandarmada iĢkence ve baskıya tabi tutulduğu tutanaklara geçti. O.B., Ģimdi Kartal Maltepe Cezaevi‟nde tutuklu. 
Oysa ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyacı vardı”.  
 
Sait Arslan ve RojxweĢ 

25 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdulmecit Bayram, 20 Ekim günü Diyarbakır‟da 
meydana gelen olaylarda oğlu RojxweĢ ve torunu Sait Arslan‟ın dövülerek gözaltına alındığını, daha sonra 
serbest bırakılan torunu Sait Arslan‟ın gözaltında dövdüklerini, hakaret ve küfürlere maruz kaldıklarını, kontrol 
için götürüldükleri hastanede de doktorun kendileriyle ilgilenmediğini belirttiğini ifade etti 
 
Hacer Suçin 

27 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hacer Suçin, 19 Ekim günü DTP‟nin organize ettiği 
basın açıklamasına katıldığını, açıklama baĢlamadan önce sivil polislerin saldırısına maruz kaldığını, yan 
tarafındaki bir polisin tekme atmasıyla yere düĢtüğünü, ayağa kalkınca tekrar saldırıya maruz kaldığını ve 
gözaltına alındığını, gözaltına alındığı yerde, yolda, arabada hastaneye götürülene kadar polislerin kendisini 
dövüp, hakaret ve tehditlerde bulunduklarını belirtti. Suçin, gözaltı biriminde sorun yaĢamadığını, Savcılıkta ise 
yemek yiyebilmek için kelepçeli olan ellerinin açılmadığını ve aç bırakıldıklarını, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldığını belirtti. 
 
Azad Akıncı  

27 Ekim günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Azad Akıncı, 19 Ekim günü DTP‟nin organize ettiği basın 
açıklamasına katıldığını, açıklamadan önce sivil polislerin saldırısına maruz kaldım ve gözaltına alındığını, 
gözaltına alındığı yerde, yolda, arabada ve hastaneye götürülene kadar dövüldüğünü, hakaret ve tehditlere 
maruz kaldığını, gözaltı biriminde iĢkenceye maruz kalmadığını, ancak polisin sözlü hakaret, küfür ve tehditlerde 
bulunduğunu, Savcılıkta ise yemek yiyebilmek için kelepçeli olan ellerinin açılmadığını ve aç bırakıldıklarını, 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.  
 
S.A. 

Diyarbakır‟da PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziksel saldırı iddialarını protesto etmek amacıyla yapılan 
eylemlerin ardından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan S.A.(17), gözaltına alındığı sırada ve gözaltında 
kaldığı sürede polisler tarafından iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. Polislerin vurmasıyla bir diĢinin kırıldığını, 
gözünün ve ayağının ĢiĢtiğini belirten S.A., Terörle Mücadele ġubesi'nde yapılan sorgulama sırasında da 
polislerin kötü muamelesine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtti.  
 
Bedrettin Aslan 

26 Ekim günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Cahide Aslan, oğlu Bedrettin Aslan‟ın (1993) 25 Ekim günü 
Van DTP tarafında yapılan miting sonrasında evinin önünde dövülerek gözaltına alındığını belirtti. 
 
H.K. ve V.D. 

28 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.K., 20 Ekim günü BaĢbakanın Diyarbakır ziyareti 
sırasında çıkan olaylar sırasında oğlu V.D. ile evlerinin önünde gözaltına alındığını, kendisinin TEM ġubesi, 
oğlunun ise Çocuk ġubesi‟ne götürüldüğünü, burada fiziksel Ģiddet uygulanmadığını ancak hakaretlere maruz 
kaldığını, 4 günlük gözaltı sonrası serbest bırakıldığını, oğlunun ise tutuklandığını, oğlu ile Diyarbakır E Tipi 
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Cezaevi‟nde yaptığı görüĢmede kendisine polislerin kendilerini darp ettiğini, yere atıp üzerlerine bastığını, 
küfürler ettiğini ve tekme tokat dövdüklerini ilettiğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
21 KiĢi 

Bingöl‟de 31 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 21 kiĢi cezaevine götürülmek üzere Adliye binasından 
çıkarılırken polisler tarafından tartaklandı. Adliye önünde olayı gören DTP'liler ve tutuklananların aileleri polise 
tepki gösterdi.  
 
Yahya SatılmıĢ 

Yahya SatılmıĢ, 31 Ekim günü Ġstanbul Sultançiftliği‟nde oturan ailesinin evine giderken polis ekiplerinin kimlik 
kontrolü sırasında iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Ekip otosunun anonsuyla durduklarını dile getiren 
Yahya SatılmıĢ‟ın eĢi Mükerrem SatılmıĢ, “Polis memuru benim kimliğime bakarken „bu senin karın mı lan‟ diye 
hitap edince eĢim sinirlendi. Ona karĢılık vermiĢ. EĢim arabayı ileri almak için çocuklarla beraber 100 metre ileri 
gittiğinde ekip yardım çağırmıĢ. 2 tane daha ekip otosu gelmiĢ. Biz eve gittik. Çocuklarımla beraberken eĢimi 
yakalayıp 2 çocuğumun gözü önünde büyük abdestini yapana kadar dövüyorlar, linç ediyorlar, top oynar gibi 
oynuyorlar.”  Çocuklarını eve getiren polis aracından eĢinin karakolda olduğunu öğrenen SatılmıĢ, çocuklarının 
eve ağlayarak geldiğini, eĢinin götürüldüğü Sultançiftliği Karakolu‟nda da dövülmeye devam edildiğini belirterek 
“Yerde elleri kelepçeli, göğsünü tutar vaziyette ağlıyordu. Hastanede eĢimin karnından delik delmiĢler nefes 
alması için. Kaburga kemikleri kırık. Çok zor durumda sağlık açısından. Polis memurlarına mukavemet etti diye 
tutuklayıp Metris Cezaevi‟ne götürdüler.”  
 
M.Ö. 

Muğla‟nın Bodrum ilçesinde 4 Kasım günü, arkadaĢıyla birlikte bir çay bahçesinde oturan M.Ö.‟ye kimlik soran 
polis memuruna M.Ö.‟nün “siz kimsiniz? Siz de bize kimlik gösterin. Biz de sizin kimliğinizi görmek istiyoruz” 
demesi üzerine polis memurunun M.Ö.‟yü sokak ortasında dövdüğü, dayağın karakolda da sürdüğü iddia edildi.  
 
Gündüz TaĢ 

Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde 10 Kasım günü evine baskın yapan polisler tarafından gözaltına alınan Gündüz 
TaĢ (28), 11 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunarak gözaltında iĢkence ve kötü muameleye 
maruz kaldığını iddia etti. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil giyimli polisler Feridun Mahallesi Gül Sokak'ta oturan 
TaĢ ailesinin evine giderek, bir Ģahsı sordu. Evde polislerin sorduğu isimde kimsenin bulunmadığını belirten Adil 
TaĢ ile polisler arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢmanın ardından takviye polis çağıran sivil giyimli 
polisler, mahkeme kararı olmadığı halde evde arama yaptı. Daha sonra eve gelen Gündüz TaĢ, polislerle 
tartıĢmaya devam etti. Polisler Gündüz TaĢ'ı gözaltına alarak Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Evine gelen 
polislerin kendisini Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp iĢkence yaptığını belirten TaĢ, yol boyunca kendisine 
küfür eden polislerin emniyete girer girmez kafasına odunla vurduğunu ve bir polisin yumrukla gözüne 
vurduğunu belirterek “Beni arabadan indirir indirmez biri kafama copla vurmaya baĢladı. Ben korunmaya 
çalıĢırken arkadan biri eli ile hayalarımı sıkmaya baĢladı. Hayalarım sıkılınca ben yere düĢtüm. Yerde iken 
saçının ön kısmı olmayan hafif ĢiĢman ve sivil giyimli bir polis yüzüme tekme attı. Yüzüme tekmeyi yiy ince 
bayılmıĢım. Gözümü Dicle üniversitesi hastanesinde açtım” dedi. Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 
müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma 
Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ne sevk edildikten sonra yapılan tedavinin ardından taburcu olan TaĢ, hastane 
baĢhekiminden rapor istediklerini ancak baĢhekimin, “Sizin gibi günde yüz kiĢi rapor isterse iĢimiz iĢ” diyerek 
rapor vermediğini belirtti. 
 
Volkan Azizoğlu ve Kadir Azizoğlu  

14 Kasım günü Ardahan‟ın Göle Ġlçesi‟nde, Volkan Azizoğlu (25) ve Kadir Azizoğlu (21), yanlarında kimlikleri 
olmadığı için polis memurları tarafından önce polis otosunda, ardından da götürüldükleri Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟nde dövüldüklerini ileri sürdü.  
 
Medeni Fidan 

17 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Talia Fidan, 20 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır'da 
yaĢanan olarda eĢi Medeni Fidan'ın polisler tarafından kovalanırken elleri kelepçelendikten sonra damdan 
aĢağıya atıldığını iddia etti. Talia Fidan, bacağı kırılan eĢinin yere atıldıktan sonra kötü muameleye maruz 
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kaldığını ve yaklaĢık olarak 50 metre yerden sürüklendikten sonra gözaltına alındığını, daha sonra hastaneye 
kaldırıldığını, ancak tedavi yapılmadan tekrar emniyete götürüldüğünü belirtti.   
 
Nezir Nili 

27 Kasım günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan  baĢvurucu Nezir Nili (1966), 2 Kasımgünü kayınpederinin 
evine giderken Cumhuriyet  Polis Karakolu‟nun önünde iki sivil giyimli polisin kendisini yanlarına çağırdığını, 
“buradan neden geçiyorsun” diye sorduktan sonra cevap vermeden dövmeye baĢladıklarını, daha sonra 
karakolun içine alındığını, burada bir sürü polis tarafından dövüldüğünü ve hakarete uğradığını belirtti.  
 
Orhan Gültekin 

1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Orhan Gültekin, hırsızlık suçlaması ile 18 ay 
cezaevinde kaldığını, 24 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nden tahliye edildiğini, bu tarihten beri 
herhangi bir suça karıĢmamasına rağmen ġehitlik ve Bağlar Karakolu‟nda görevli polislerin kendisni gördükleri 
yerde zorla araçlarına bindirerek karakola götürdüğünü ve orada dövdüklerini, kendisini “faili belli olmayan bir 
dosyanın üzerine atılacağı” Ģeklinde tehdit ettiklerini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Hüseyin TaĢdöğen 

3 Aralık günü ĠHD Elazığ Ģubesine baĢvuruda bulunan Hüseyin TaĢdöğen, 29 Kasım günü arkadaĢı  Turgay 
Akgöz ile Kovancılar ilçesi Hastahane caddesinde gezerken yanlarında duran bir aracın içindeki 4 kiĢiden birinin 
“Ne bakıyosunuz lan!” diyerek bağırdığını, araca yaklaĢıp içine baktığında Kovancılar Emniyetinde çalıĢan sivil 
polis olduklarını gördüğünü, polislere kendilerine bakmadığını söylediğini, polislerin kendilerine baktığını 
tekrarlayınca olayın büyümemesi için “kusura bakmayın yanılmıĢ olabilirim” diyerek üç adım attığını ancak ismini 
daha sonra savcılıkta öğrendiği Mehmet Acaroğlu isimli polisin “gel lan buraya” diyerek arkasından bağırdığını, 
yanına gidince “Hüseyin kimligini ver” dediğini, kimliğini vermesine rağmen kendisini kaba bir Ģekilde arabaya 
yaslayarak arama yaptığını belirtti. TaĢdöğen, daha sonra arkadaĢı ile gözaltına alındığını, emniyete girince 
yanındaki arkadaĢına koridorda beklemesini söylediklerini, kendisini bir odaya soktuklarını, niye gözaltına 
alındığını sorunca “canımız istedi” dediklerini, “avukatımla görüĢmek istiyorum” dediğinde Mehmet Acaroğlu‟nun 
elindeki cep telefonunu elinden çekip aldığını ve “hiç kimseyle görüĢemezsin” dediğini, “beni burada tutmaya 
hakkınız yok” deyince, Mehmet Acaroğlu‟nun yüzüne tokat attığını ve bağırarak yumruk salladığını ancak 
yanındaki diğer polis memurunun kendisini iterek yumruğun kendisine isabet etmesini engellediğini, 
Acaroğlu‟nun daha sonra boğazına sarılarak boğmaya çalıĢtığını, kendisini yere yatırarak dizini boğazına 
dayadığını ve küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, diğer polisin bir süre sonra “yeter bu kadar” diyerek kendisini 
kaldırdığını ve duvara yakın bir koltuğa oturduğunu, Acaroğlu‟nun saldırıya devam etmesi üzerine diğer polisin 
kendisini baĢka bir odaya ittiğini, bu esnada bir aynaya çarpınca aynanın kırıldığını, Acaroğlu‟nun bulunduğu 
odaya girerek ve kırılan ayna parçasından bir parçayı alarak üzerine geldiğini, bağırınca geri gidip copla geri 
döndüğünü, bunun üzerine “üzerime gelme yoksa kendimi öldürürüm” diye bağırdığını, bunun üzerine bir 
baĢkomiser ile birkaç polisin odaya gelerek diğer polisleri dıĢarı çıkardığını belirtti ve hukuki yardım talep etti.  
 
N.S. 

ġanlıurfa ili Birecik Ġlçesi DTP Ġlçe yöneticisi Halil Sarıkaya‟nın oğlu N.S.‟nin (14) Birecik Emniyet Müdürü ve 
polisler tarafından 4 yaĢında bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir saat boyunca 
iĢkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. 5 Aralık günü akĢam saatlerinde TOKĠ konutlarında oturan amcasını 
ziyaretine giden N.S., arkadaĢları H.S. (17), M.T. (17) ve H.Y. (17) ile birlikte Birecik kent merkezine dönmek için 
gelen sivil polis aracına el kaldırmasının ardından araç içindeki polislerin inip küfür etmeye baĢladığını ve  
kendisini zorla araca bindirdiğini belirterek Ģu beyanda bulundu; "Araca biner binmez, küfrederek beni dövmeye 
baĢladılar. Ardından TOKĠ konutlarına götürdüler. Oradaki polislerden birinin 4 yaĢındaki kızına tacizde 
bulunduğumu söyleyip beni öldüreceklerini söylediler. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Beni 
dövmek için bunu gerekçe yaptılar. Konutlarda 3 kiĢi üzerime çullanıp dövdüler ve ardından ilçe emniyet 
müdürlüğüne götürdüler. Buradan direk Birecik Emniyet Müdürü'nün odasına çıkardılar. Emniyet Müdürü de çok 
kötü küfürler ederek dirsekle 5-6 defa göğsüme vurdu. BaĢımı dolaba vurdu. Çeneme yumruk attı, orada bir 
diĢim kırıldı. Emniyet müdürü beni dövdükten sonra oradaki polislere bunu, 'aĢağı indirin gebertin' dedi. Beni 
nezarethaneye indiren 8 polis sırasıyla bir saat boyunca hem küfür ettiler, hem dövdüler. Bir polis hayalarımı 
sıktı. Ben bayılmak üzereyken diğeri 'yeter' dedi. Yarım saat boyunca bir çizgi üzerinde ayak parmaklarımın 
üzerinde diz çökmüĢ vaziyette bekleterek kafama yumrukla vurdular. En son kemerimi bana verip 'al kendini as, 
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buradan sağ çıkamazsın, ölün buradan çıkacak, seni kimse elimizden alamaz' dediler. Babamın gelmesiyle 
iĢkenceye son verdiler."  
Ahmet Kırmızıoğlu 

Ahmet Kırmızıoğlu 22 Aralık günü ĠHD Ġstanbul ġubesi'nde yaptığı basın açıklamasında, ehliyet almak için 
baĢvurduğu Bostancı Trafik ġube Müdürlüğü'nde 4 Aralık günü polis memurlarının kendisini dövdüğünü belirtti. 
Kırmızıoğlu Ģu beyanda bulundu; “4 Aralık'ta Bostancı Trafik ġube Müdürlüğü'ne gittim. ĠĢlemler sırasında, 
polisin bir evrağımın fotokopisini yeniden çektirmemi istemini tam anlayamayınca, polise cümleyi tekrarlattırmak 
istedim. Birkaç kez daha anlamayınca, polis sinirlenerek evrakları yüzüme fırlattı. Ben de 'insanca muamele 
göremiyoruz' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine yaklaĢık on polis beni avukat görüĢ odasına götürerek dövdü, 
hakârette bulundu. Ardından 'polise mukavemet' iddiasıyla gözaltına alındım ve ertesi gün savcılıktan serbest 
bırakıldım.”  
 
Nazmi Yakın 

6 Aralık günü Hakkâri Devlet Hastanesi'nde Türkçe bilmeyen yaĢlı bir vatandaĢa iĢlemlerinde yardımcı olan 
Nazmi Yakın, yaĢlı adamla Kürtçe konuĢtuğu için hastane içinde gezen özel hareket polisleri tarafından darp 
edildiğini iddia etti. Yakın, yaĢlı adamla Kürtçe konuĢtuğu için kendisine tepki gösteren özel hareket polisleri ile 
yaĢanan tartıĢma sonrası kendisini tartaklayarak gözaltına aldığını belirtti.  
 
Mustafa Erol 

6 Aralık günü Ġstanbul‟da, DTP Bahçelievler Ġlçe yöneticisi Mustafa Erol, üç sivil polis memuru tarafından 
durdurularak kimliğinin sorulduğunu, polis memurlarından kimliklerini göstermesini istemesi üzerine kaba dayağa 
maruz kaldığını iddia etti. Erol, partisinin Beyoğlu'ndaki il binasından çıktığı sırada 3 sivil polisin kendisini 
durdurarak kimlik sorduğunu, polislere ''Kimliğinizi görebilir miyim?'' dediğini, polislerin hakaret ederek, tokat 
attıklarını belirtti. Kimliğini verdiği polislerin sorgulama sonrasında ''Sen cezaevinde kalmıĢsın, sen bir suçlusun'' 
dediğini ileri süren Erol, polislerin darp etmesi sonucunda gözünde ve belinde ağrılar oluĢtuğunu ifade etti.  
 
Cengiz Genç  

6 Aralık günü Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nde, Cengiz Genç (33) adlı kiĢi önceden aralarında anlaĢmazlık 
bulunduğunu öne sürdüğü iki sivil polis memuru tarafından copla dövüldü ve sol bacağı kırıldı. Ġlçe Emniyet 
Müdürü Niyazi Turgay, “Görevli polis memuruna mukavemet ettiği” suçlamasıyla gözaltına alınan Genç‟in arbede 
sırasında bacağını polis otosuna çarptığını iddia etti. Polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda 
bulunan Cengiz Genç, “Bu iki polis memuru daha önce de beni gözaltına almıĢtı. Hakkımda „polise mukavemet‟ 
suçlamasıyla dava açılmıĢtı. Ancak beraatle sonuçlandı. Önceki akĢam tekrar karĢılaĢtığımızda yine bana 
hakaret etmeye baĢladılar. Ben de elimdeki beraat kararını göstermek istedim. Kâğıdı alıp yırtarak beni karga 
tulumba gözaltına aldılar. Beni götürürken telsizden „AsayiĢi boĢaltın‟ dediklerini duydum. AsayiĢe 
götürdüklerinde ellerindeki coplarla vücudumun çeĢitli yerlerine vurdular. Sol bacağıma copla vurup kırdılar. 
Daha sonra hastaneye götürdüler ve alçıya alındı. YaklaĢık 7 saat sonra alçılı ayak ile çıktığım mahkemede 
polisler benden davacı oldukları için 2500 YTL kefaletle ve adlî kontrollü olarak serbest kalabildim.”  
 
Uğur Ardahan, Murat Ardahan ve Köksal Ardahan 

7 Aralık günü Ġzmir‟in Bornova Ġlçesi‟nde, kiracıları ile yaĢanan tartıĢma sonucu karakola getirilen oğulları Uğur 
Ardahan‟ın (20) ve Murat Ardahan‟ın (25) karakolda iĢkence ve kötü muamele gördüğünü savunan Ömer 
Ardahan (70) polis memurlarından Ģikâyetçi oldu. Gözaltındaki kardeĢleri hakkında bilgi istediğini söyleyen 
Köksal Ardahan (40) da, polis memurları tarafından darp edildiğini ileri sürerek “kardeĢlerim hakkında bilgi 
istedim. Fakat bilgi alamadık, göstermediler. Rapordan gelirken gördüm, ikisinin de kafası gözü dağılmıĢ. 
Polislere kardeĢlerimin durumunu sordum, „nasıl vurursunuz‟ dedim. Bu sırada bir polis bana da karakolun 
önünde küfür edip vurdu” dedi. Polis yetkilileri, memurlarının gözaltındaki kiĢileri darp etmediğini, kendilerine 
mukavemette bulunulduğu iddia etti.  
 
ġenol Gündüz 

14 Aralık günü Ġstanbul‟da, ġenol Gündüz kimlik sorduğu polis memurlarından dayak yediğini, hakarete 
uğradığını, olayın ardından 24 saat nezarethanede gözaltında kaldıktan sonra götürüldüğü adliyede serbest 
bırakıldığını iddia etti. Gündüz, evine dönerken yakıt almak için aracıyla bir benzin istasyonuna girdi. Aracına 
yakıt dolduran görevlinin aracını ücretsiz yıkatabileceğini söylemesi üzerine Gündüz, yıkama servisi önüne 
aracını park ederek sırasını beklemeye baĢladı. Bu sırada resmî bir polis aracı gelerek Gündüz‟ün aracının 
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önüne geçti. Bunun üzerine aracından inerek resmî üniformalı polis memurlarına kendisinin de sıra beklediğini 
ve iĢinin acele olduğunu söyleyen Gündüz Ģu beyanda bulundu; “Tekrar aracımın yanına dönünce aracımın 
yanında önceden yıkanmıĢ bir sivil aracı kurulayan sivil iki kiĢi vardı. Bu Ģahıslardan birisi bana „görmüyor musun 
devletin aracı o, polis aracı. Niye saygı duymuyorsun lan? Yıkasın arabasını gitsin‟ dedi. Ben de bu kiĢiye 
„kardeĢim sen niye bana tepki gösteriyorsun? Sen kimsin?‟ diye sordum. O da bana „ben sivil polisim lan. Sana 
hesap mı vereceğim?‟ dedi. Ben de kendisine „senin polis olduğunu nereden bileyim? Göster kimliğini‟ deyince 
bana „sen kimsin de bana kimlik soruyorsun lan?‟ dedi. Bunun üzerine kendisine geçenlerde Avcılar‟da bir 
kadının kendilerini polis olarak tanıtan kiĢilerce kaçırılarak tecavüz edilmesi olayının ardından Ġstanbul Emniyet 
Müdürü Celalettin Cerrah‟ın vatandaĢlardan polise kimlik sormalarını istemesini hatırlattım. Ben daha sözümü 
bitirmeye fırsat bulamadım ki birden bana tekme tokat saldırmaya baĢladılar ve beni darp ettiler.”  
 
Mehmet Tekin ve AliĢan 

17 Aralık günü Ġstanbul‟da, kardeĢinin niĢan törenine katılan Ģarkıcı AliĢan, kuzeni Mehmet Tekin‟in (22) polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınıp dövüldüğünü; kendisinin de kuzeninin tutulduğu Üsküdar Doğancılar 
Karakolu‟nda polis memurlarınca “rahat dur, seni de yeğenin gibi yaparız” Ģeklinde tehdit edildiğini iddia etti. 
Mehmet Tekin Yenilmez'in aracı, çalıntı otolara karĢı uygulama yapan Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı 
ekipler tarafından durduruldu. Yenilmez, polislerin aracın çalıntı olduğunu söylediğini, aracını 2 ay önce aldığını 
söylemesinin ardından tartıĢma çıktığını, polisler tarafından kelepçelenerek Karacaahmet Mezarlığı'na götürülüp 
burada dövüldüğünü, daha sonra Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldüğünü belirtti. Ümraniye Devlet 
Hastanesi‟ndeki muayenenin ardından karakola getirilen Tekin polis memurlarının kendisine “Pis PKK‟lı, sen 
Ģimdi görürsün” dediğini de belirtti.  
 
Ahmet Günboz  

24 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Günboz (1966), 18 Aralık günü saat 24.00-
01.00 arası Irak‟tan Diyarbakır‟a dönerken Diyarbakır giriĢinde sivil ve resmi polis araçlarının kendisini 
durdurduğunu, gözaltına alınarak Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü‟ne getirildiğini, aracının 
da polisler tarafından getirildiğini, kendisimi gözaltına alan polislerin bazılarının üzerinde Kaçakçılık bürosu yazılı 
yelekler olduğunu, hangi büroya götürüldüğünden tam emin olamadığını, kendisine neden Irak‟a gittiği, kimlerle 
görüĢtüğü ve oradan ne getirdiğinin sorulduğunu, bu sırada sürekli küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirti. 
Günboz emniyette aracının ayrıntılı bir Ģekilde arandığını ve dağıtıldığını, bir çok parçasına hasar verildiğini, 
araçta hiçbir Ģey bulunamayınca kendisini odaya götüren bir polisin saldırmaya baĢladığını, baĢına, yüzüne ve 
vücudunun çeĢitli bölgelerine vurarak küfür ve hakaret ettiğini, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, daha sonra 
hakkında ihbar olduğunun söylendiğini, polisin saldırısından sonra kafasında ĢiĢlik oluĢtuğunu ve sol gözünün 
görme yetisini yitirdiğini, 3-4 saat emniyette kaldıktan sonra serbest bırakıldığını, neden göz altına alındığı ve ne 
ile suçlandığı hakkında hiçbir bilgi verilmediğini ve ifadesin de alınmadığını ancak ne yazılı olduğunu 
okuyamadığı bir kağıt imzalatıldığını, kendisini gözaltına alan, saldırıp hakaretlerde bulunan ve iĢkence 
uygulayan polis memurlarını görmesi halinde tanıyabileceğini ancak açık kimlikleri konusunda bir bilgisini 
olmadığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Ferhat Tunç ve Ġsmail Özen 

23 Aralık günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde bir lokantada yemek yedikten sonra sivil polis ekibi tarafından 
gözaltına alınan Ģarkıcı Ferhat Tunç ve arkadaĢı Ġsmail Özen, gözaltında darp edildiklerini ve hakarete 
uğradıklarını belirtti.  Beyoğlu Ġmam Andan Sokak`ta gözaltına alındıklarını belirten Tunç, “Lokantadan çıktık ve 
yürümeye baĢladık. Ortalıkta 20 - 30 kiĢilik bir grup vardı. Yanlarından geçerken birisi, `dur lan` dedi. 
Baktık`kimlik` dedi. `ArkadaĢım sen kimsin` dedim. Polis olduğunu söyledi. Kimliğini sordum, gösterdi. Ama 
sinirleniyordu yavaĢ yavaĢ. Beni tanıyanlar vardı içlerinden. BaĢımıza toplandılar. Onun kimliğini görünce kendi 
kimliğimi de gösterdim. Ġsmail Özen`e de `sen de göster lan` dedi. Ġsmail, kimliğinin arbada olduğunu söyledi. 
Araba yanındaydı. Gidip göstermek istedik. Birden bire üzerimize çullandılar” dedi. Tunç gözaltına alma 
sırasında bazı polislerin kendisine küfür etmeye baĢladıklarını, tartakladıklarını ve “Sus lan vatan haini. Sus 
konuĢma. Kürdistan`ı kurmaya benzemez bu iĢler” dediklerini belirtti. Tunç götürüldükleri Beyoğlu Polis 
Merkezi`nde görüĢmek istediği komiserin “sus lan” dediğini ve itirazı üzerine “sopalarım seni” diyerek tehdit 
ettiğini, arkadaĢı Ġsmail Özen‟in 4 polis tarafından bir odada dövüldüğünü ve hakarete uğradığını belirtti.  
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2. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 
Fatma Sadak ve Harun Sadak 

ġırnak ili Ġdil ilçesinde 8 Ocak günü, DEP eski Milletvekili Selim Sadak'ın evine kar maskeli polisler tarafından 
baskın düzenlendi. Sadak'ın eĢi Fatma Sadak ve Harun Sadak, arama yapıldığı esnada uzun süre evlerinin 
balkonunda yüzüstü yere yatırılarak tutuldu.  
 
Ali Ġhsan Polat, Mehdin Polat ve Abdulselam Polat 

8 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ali Ġhsan Polat, 7 Ocak günü Bağlar mahallesinde 
bulunan evine baskın yapan polislerin hiçbir belge göstermeden ve arama usullerine aykırı olarak arama 
yaptıklarını, arama esnasında evinin kapılarının kırıldığını, oğlu Mehdin Polat‟ın ve kardeĢi Abdulselam Polat‟ın 
evinde de arama yapıldığını, aramalar sırasında ev halkına hakaretlerde bulunulduğunu ve bazılarının darp 
edildiğini iddia etti 
 
Timur Biber 

Avukat Timur Biber (31), 16 Ocak günü Ġstanbul Merter'de kaza sonrası çağırdığı trafik polislerince dövüldüğünü 
öne sürerek savcılığa Ģikâyette bulundu.  Merter E-5 karayolunda otomobiliyle bir kamyona arkadan çarparak 
kaza yapması üzerine Avukat Biber, kaza sonrası rapor tutulması için polis ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis 
ekipleri „Rapor tutulmasına gerek yok‟ diyerek ayrıldı. Otomobilinin sigortalı olduğunu belirterek 155‟i arayan 
Avukat Biber, tekrar polis ekibi talebinde bulundu. Bir süre sonra gelen aynı polis ekibi rapor tutulacak hasarın 
olmadığını yineleyerek Biber‟i azarladı. Aracında hasar oluĢtuğunu belirten ve rapor tutulması konusunda ısrar 
eden Timur Biber, polis ekibi tarafından kelepçelenmek istendi. Bu durum üzerine polislere avukat olduğunu ve 
kelepçe takılacak suç iĢlemediğini kaydeden Avukat Biber, polis ekipleri ve kamyoncu tarafından yol ortasında 
feci Ģekilde dövüldü. Olay yerine gelen asayiĢ ekipleri tarafından Amerikan Hastanesi‟ne götürüldüğünü dile 
getiren Timur Biber‟in elmacık kemiğinde ve sağ el parmağında kırık, dudağında patlak tespit edildi. 7 gün iĢ 
göremez raporu alan ve kendisini döven polisler ile kamyoncudan Ģikayetçi olan Timur Biber, Ġstanbul 
Barosu‟nun da konu ile Ģikayette bulunacağını ifade etti Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya iliĢkin yapılan 
açıklamada, avukat Biber‟in ''bir kamyonun kendi aracına arkadan çarptığı'' iddiası üzerine inceleme yapıldığı ve 
T.B'nin aracının sol arka yan kısmında hasar olduğunun tespit edildiği, trafik ekibinin, kamyon üzerinde 
çarpmanın etkisiyle meydana gelmesi gereken otomobile ait renkli parça, boya gibi iz ve delilleri göremediği ve 
bu nedenle trafik ekibimiz, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, 'Kaza Tespit Tutanağı 
tanzim edemeyeceklerini' beyan ettiği, bu sırada Biber ile kamyon sürücüsü T.A'nın tartıĢarak kavga etmeye 
baĢladıkları, trafik ekininin Ģahısları ayırmak için müdahale ettiği ve taraflardan herhangi biriyle darp olayına 
karıĢmadığı belirtildi.  
 
Nejat Değirmenci 

Nejat Değirmenci isimli kiĢi 16 Ocak günü Ġstanbul Taksim‟de polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Nejat 
Değirmenci, Taksim‟de yürürken bir ticari taksinin yanından geçtiği sırada polislerin taksinin sahibi olup 
olmadığını sorduğunu, “Ben taksinin sahibi değilim” dedikten sonra içlerinden birinin küfür ettiğini, “Neden küfürlü 
konuĢuyorsunuz” demesi üzerine polislerin kendisine saldırdığını, ekip otosuna bindirildiğini ve tenha bir sokağa 
götürüldüğünü, arabanın içinde de dayak yediğini, daha sonra yüzüne biber gazı sıkıldığını belirtti. Taksim 
Ġlkyardım Hastanesi‟nde oksijen tüpüne bağlanan Değirmenci‟nin, yüzünden ve vücudunun bazı yer lerinden darp 
aldığı belirlendi.  
 
12 Avukat 

Ġstanbul Taksim‟de 19 Ocak günü, Hrant Dink‟i anmak için düzenlenen eylemlerin ardından eylemcilere 
müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan 15 kiĢinin hastanedeki ilk muayenelerine götürüldüğünde de 
hastaneye girmek isteyen avukatlar polisin engellemesine maruz kaldı. Daha sonra Taksim polis merkezine 
götürülen eylemcilerin avukatlarla görüĢtürülmesi yine engellendi. Gözaltındakileri savunmak için polis 
merkezine girmek isteyen 12 avukat, yeniden polis Ģiddetine maruz kaldı. Polis küfrederek ve darp ederek 
avukatları karakol dıĢına attı. Avukatlar uzun bir bekleyiĢin ardından ancak 21.00 sularında gözaltındakilerle 
görüĢme olanağı bulabildi.  
 
Ahmet AkkuĢ 
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29 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet AkkuĢ, 15 Ocak günü ġehitlik Mahallesinde 
bulunan köylü garajında beyaz renk Renault marka otomobilden inen sivil polisler tarafından zorla arabaya 
bindirildiğini, yaklaĢık yarım saat iĢkenceye maruz kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını, 29 Ocak günü 
silahlı, ellerinde telsiz bulunan ve sivil giyimli Ģahısların evine gelerek kendisini sorduklarını ve Ģube 
müdürlüğüne gelmesini istediklerini ancak hangi Ģube müdürlüğüne gitmesi gerektiği konusunda açıklama 
yapmadıklarını belirterek hukuki yardım talep etti..  
 
Razıya Kızıl 

4 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Razıya Kızıl (1958)  isimli dengbej, 2 Ocak sabahı kale yolu 
üzerinde kaset satıĢı yaparken minibüs tipi ve içinde 4 kiĢinin olduğu bir aracın yanında durduğunu, kendisinden 
Kürtçe kaset istediklerini, daha sonra arabaya bindirerek sanayi çarĢısına doğru gittiklerini, arabada sözlü 
hakaretlere maruz kaldığını, psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve bu nedenle arabada kendini kaybettiğini, Atatürk 
lisesi önünde yolun kenarına bırakıldığını belirtti.  
 
Mustafa Kapar 

4 ġubat günü Ġstanbul Anadolu Yakası Kozyatağı halinin yanında buluĢan DTP'lilerin uğurlamasını izlemeye 
giden Atılım Gaztesi Kartal muhabiri Mustafa Kapar, polis memurlarının saldırısına uğradığını iddia etti. Polisin 
arabaları bağlaması üzerine, haber yapmak için hazırlık yapan Kapar, bir anda koluna giren iki sivil polis 
tarafından izbe bir yere götürüldüğünü ve burada polislerin kaba dayağına maruz kaldığını belirtti. Kapar, polisin 
“DHKP-C örgütüne kaydın var” diyerek kendisini tehdit ettiğini, basın kartını yırttığını ve fotoğraf makinesinin 
hafıza el koyduğunu ve “Artık basın çalıĢanı değilsin” dediğini belirtti.  
 
Turan Kır 

Ġstanbul Taksim'de çiçek satan Turan Kır, 7 ġubat günü, kardeĢini tartaklayan zabıtalara itiraz edince, zabıtaya 
eĢlik eden 4 sivil polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Kır, dayak sonrası Taksim Ġlkyardım Hastanesi'nden 
rapor almak isteyince bu defa da hastane polisi tarafından dövülerek sokağa atıldığını belirtti. 
 
Mekiye Görenç ve Abdurrahman Gök 

Batman ili Bağlar Mahallesi'nde 15 ġubat günü yapılan gösterileri takip eden DĠHA muhabiri Mekiye Görenç‟e 
polis tarafından plastik mermi ile ateĢ açılırken, Abdurrahman Gök tartaklanarak tehdit edildi.   
 
Mehmet Erol ve Veli Ay 

Diyarbakır Ġplik mahallesinde 15 ġubat günü yapılan gösterileri izleyen DĠHA muhabirleri Mehmet Erol ve Veli 
Ay'ın sivil polis tarafından tehdit edildiği, makinelerle birlikte çekilen fotoğraf ve görüntülerine el konulmak 
istendiği, yaĢanan tartıĢmayla birlikte polislerin Mehmet Erol'un koluna elindeki sopayla vurarak “kaybol buradan” 
dediği iddia edildi.  
 
E.A, A.D. ve Mehmet Duran 

Mersin'in Akdeniz Beldesi'ne bağlı Çilek Mahallesi'nde 15 ġubat günü gerçekleĢtirilen gösterilere müdahale eden 
polisin E.A (17), A.D (16) ve Mehmet Duran'ı (24) sokakta dövdüğü iddia edildi. “Polis hiçbir uyarı yapmadan 
bize saldırdı. Üzerimizdeki elbiseleri çıkarıp üzerine benzin döküp yaktı. Bize hakaret etti' diye mağdurlardan 
E.A. ile Mehmet Duran Mersin Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildiklerini, M.D.'nin dudağına ise dikiĢ atıldı.  
 
Bengi Yıldız, Hüseyin Kalkan, Burhan Kurhan ve Esat Önen 

17 ġubat günü Batman‟da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan 
yürüyüĢü sona erdirmek için topluluğun yanına gitmeye çalıĢan Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Batman 
Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan, BeĢiri Belediye BaĢkanı Burhan Kurhan, GercüĢ Belediye BaĢkanı Esat Önen 
ve Batman belediye meclis üyeleri polis tarafından copla tartaklandı. Kafasından aldığı cop darbeleri ile bayılan 
Hüseyin Kalkan ile kolundan yaralanan Bengi Yıldız, Özel Batman Dünya Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız görevli 
polislere kendilerini tanıtmalarına rağmen saldırıya uğradıklarını belirterek, "Halkın çeĢitli merkezlerden kent 
merkezine doğru yürüyeceğini duyunca biz de belediye meclis üyeleri ve belediye baĢkanı ile birlikte insanları 
yatıĢtırmak üzere partiden çıktık. Çocukların kaçtıklarını gördük ve yatıĢtıralım dedik. Ama birden polisle yüz 
yüze geldik. Daha sonra biz kendimizi tanıtmamız ve onlarında bizi tanımalarına rağmen coplarla saldırdılar" 
dedi.  
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2 çocuk 

17 ġubat günü Batman‟da, Batman Petrolspor ve Malatya Belediyespor arasında oynanan maçta, dökülen 
bozuk paraları almaya çalıĢan çocuklar, polisler tarafından kolları, kulakları bükülüp kafalarına vurulurken 
yurttaĢlarca cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde iki polis bir çocuğu aralarına alıp sürekli sıkıĢtırırken, bir 
diğer polis ise çocuğu ellerini arkadan kıvırarak tenha bir yere götürüp dövüyor. Çocuk ise polisin tokatları 
karĢısında sürekli “Bırak beni abi, ben yapmadım” diyerek ağlıyor. Maç baĢlamadan önce futbolseverlerin üzerini 
arayan polislerin bozuk para ve çakmakları topladığını söyleyen görgü tanığı, “Daha sonra polis bozuk paraların 
toplandığı poĢetin yırtıldığını ve çocukların o paraları almaya çalıĢtığını söyleyerek çocukları dövdü. Kimsenin 
görmemesi için sessiz bir yere götürdüler ve bir çocuğun kafasına vuruyorlardı. Daha sonra ĢiĢman bir polis 
baĢka bir çocuğu ellerinden kıvırarak getirdi. Ellerini kıvırdıkça çocuk bağırıyordu. Daha sonrasında tokatladı 
onları. Biz müdahale etmek istedik ama bize küfür ettiler ve oradan uzaklaĢmamızı istediler” dedi. 
 
 
Cumhur ġimĢek 

Mardin ili Ömerli Ġlçesine bağlı TaĢgedik Köyünde 19 ġubat günü,  Bingöl'ün Dallıtepe kırsalında 3 ġubat 2008 
tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Murat ġimĢek‟e ait cenazenin defni sırasında Murat ġimĢek‟in 
babası Cumhur ġimĢek‟in askerlerin küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı iddia edildi.  
 
Esen AlataĢ ve Niyazi Kelepçier 

25 ġubat günü Diyarbakır‟da, TSK'nin kara harekatını protesto etmek için DTP Diyarbakır Ġl Örgütü'nün 
düzenlediği basın açıklamasının ardından geliĢen gösterileri görüntüleyen DĠHA muhabiri Esen AlataĢ ve Gün 
TV muhabiri Niyazi Kelepçier polis tarafından tartaklandı.  
 
Sümeyye DemirbaĢ 

28 ġubat günü Ġstanbul Maltepe‟de, Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında evleri yıkılmak istenen BaĢıbüyük 
Mahallesi sakinlerinin eylemine polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sırasında Sümeyye DemirbaĢ (17) isimli 
kız çocuğu polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. BaĢına dokuz dikiĢ atılan DemirbaĢ, annesiyle birlikte eve 
doğru giderken çatıĢmanın ortasında kaldığını belirterek "Polis gençleri kovalıyordu. Annemle geçerken 
saldırdılar bize. Benim kafama vurdular. Sonra üzerime basıp geçtiler" dedi. Anne Leyla DemirbaĢ da "Ben 
kenara çekildim ama kızım kaçamadı. Sonra bırakıp gittiler, kızımı sırtımda taĢıyarak hastaneye götürdüm" dedi.  
 
Abdurrahman Gök ve Rıdvan Batur 

DĠHA muhabirleri Abdurrahman Gök ve Rıdvan Batur, DTP Siirt Ġl Örgütü'nün 29 ġubat günü TSK'nın sınırötesi 
operasyonlarını kınamak için düzenleyeceği basın açıklamasına cop ve tazyikli su ile müdahale eden polis 
tarafından tartaklandı.  
 
Hanefi Kama 

29 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan gazete dağıtımcısı Hanefi Kama (1969), 29 ġubat 
günü saat 12:30 sıralarında Diyarbakır Ulu cami önünde yapılan basın açıklaması esnasında gazete satıĢı 
yaparken, koluna giren sivil giyimli iki kiĢinin kendisini çekiĢtirmeye baĢladıklarını, karĢı koyup yardım istediğinde 
7-8 kiĢinin yanında geldiğini ve ağzını kapatarak caminin önünden uzaklaĢtırdıklarını, içlerinden kirli sakallı bir 
kiĢinin karnına yumruk attığını, kendisini bir sağlık kabinin önüne götürdüklerini, “kimsiniz, ne istiyorsunuz” diye 
sorduğun hiçbir cevap vermediklerini, tekrar bağırıp yardım istediğinde yanına gelen insanların kendisini 
kurtardığını, bu müdahale üzerine kendisine saldıran kiĢilerin polis olduklarını söylediğini belirterek hukuki 
yardım talep etti 
 
Ahmet Karayaluk 

Ahmet Karayaluk isimli kiĢi, 2 Mart günü Ġstanbul Beyoğlu'nda bir kıraathaneden çıkarken polisler tarafından 
kimlik kontrolü esnasında darp edildi. Karayaluk 24 Mart günü polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. Karayaluk, teĢhis için gittiği karakolda “yanlıĢ teĢhis ederse ceza alacağı” Ģeklinde psikolojik baskıya 
uğradığını belirtti.  
 
Umut Karabulut ve Deniz Kırbağ 
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Devrimci Demokrasi Gazetesi Tunceli bürosu çalıĢanlarından Umut Karabulut ve Deniz Kırbağ, 5 Mart günü 
“umarın sizlerle bu Ģekilde tekrar görüĢürüz, kendinize dikkat edin”  biçiminde polis tarafından tehdit edilerek 
fiziksel Ģiddete maruz kaldıklarını iddia ettiler.  
 
Güney Koç  

Gaziantep Üniversitesi öğrencisi ve Gaziantep Gençlik Derneği GiriĢimi üyesi Güney Koç, 6 Mart günü Ģehir 
merkezinden evine dönerken polis ekiplerinin iĢkencesine maruz kaldığını iddia etti. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Güney Koç, Kavaklık Mahallesi Altınçim Parkı yakınlarında sivil polisler tarafından çevrildiğini 
belirterek, “kimliğimi istediler verdim ve neden istediklerini sorduğumda bana „Ģüpheli Ģahıssın‟ diye yanıt geldi 
polislerden” dedi. Polislerin kendisini zorla Altınçim Parkı içerisinde götürdüğü belirten Koç; “Kimlik kontrolü 
yapılırken bu kez üstümü de aramak istediler. Bir soruĢturma ve izinleri olmadan böyle bir Ģey 
yapamayacaklarını keyfi davrandıklarını üzerimi aratmayacağımı söyledim. Bunun üzerine polisler „sana Ģimdi 
bir izin çıkarırız, görürsün bak üst araması nasıl oluyormuĢ‟ dediler” dedi. Park içinde oturan vatandaĢlarında 
kendisine yapılanları görmemeleri için parktan uzaklaĢtırıldığını söyleyen Koç, ailesi ve arkadaĢlarına cep 
telefonuyla bilgi vermek istemesi üzerine park içinde fiziki iĢkenceye maruz kaldığını anlattı. Polisin elinde 
bulunan çantasını zorla aldıklarını da belirten Güney Koç, vücuduna yediği darbeler nedeniyle hastaneden rapor 
aldığını belirtti.  
 
Zeliha Ġzra 

10 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeliha Ġzra (1971)0 Ģu beyanlarda bulundu: “25 
Kasım 2007 tarihinde Ġstasyon Meydanında düzenlenen mitingden dönerken sivil polis ve resmi polis memurları 
tarafından keyfi bir Ģekilde darp edildim. Darp etkisiyle kendimden geçtim. Bu arada etrafta bulunan esnaflar 
ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Burada gerekli tetkik ve tedavi yapıldıktan sonra emniyet 
müdürlüğüne götürüldüm. YaklaĢık 4 saat burada bekletildikten sonra beni serbest bırakan polisler bana „kafana 
taĢ atıldığını söyle eğer polisler beni jopladı dersen seni yine alırız‟ dediler. Bu tehditler nedeniyle olay akabinde 
savcılığa suç duyurusunda bulunmadım. Bu yaĢananlardan sonra 17 ġubat 2008 tarihinde DTP Merkez Ġlçe 
TeĢkilatından çıkarken sivil giyimli ve polis olduklarını bildiğim bir polis otosu içinde bulunan Ģahıslar yolumu 
keserek tacizde bulunarak hakaret ettiler. Daha sonra bir süre beni takip ettiler. En son 8 Mart 2008 tarihinde 
aynı ekip otosu miting alanına giderken yolumu kesti. Yanımda bulunan arkadaĢımı uzaklaĢtırarak, bana 
hakaretlerde bulundular. Tehdit ettiler ve çok kötü küfürler ettiler. Beni gözaltına almakla tehdit ettiler. Bana 
küfürler yağdırdıkları halde; „bize küfür ettiğini söyler ve seni gözaltına alırız‟ dediler. Bu arada üzerimde bulunan 
poĢuyu zorla alarak oradan uzaklaĢtılar. Yolumu kesen araç, beyaz renkli ve Ģahin marka bir otomobildi. Bunun 
için gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” 
  
Muhammed Hüseyin 

Afganistan asıllı Ġran vatandaĢı Muhammed Hüseyin, tekstil iĢi yaparak geçimini sağladığı Ġstanbul 
Zeytinburnu‟nda polis tarafından iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. Bağcılar‟da eĢiyle birlikte yaĢayan ve 
Türkiye‟den satın aldığı tekstil ürünlerini Ġran‟da pazarlayan Hüseyin, 11 Mart günü eĢine yüzük satın aldığı 
kuyumcudan çıktığı sırada polislerin üstüne çullandığını, zorla bindirildiği 34 A 84159 plakalı resmi polis 
otosunda pasaportunun polisler tarafından yırtıldığını, 4 bin dolarının polisler tarafından alındığını ve dövülerek 
yaralandıktan sonra Zeytinburnu Tepe Durağı‟nda polis otosundan atıldığını belirtti. Gördüğü Ģiddet nedeniyle 
ayağı aksayan ve vücudunun çeĢitli yerlerinde de morluklar oluĢan ve olaydan sonra götürüldüğü Haseki 
Hastanesi‟nde ilk tedavisi yapılan Hüseyin, Zeytinburnu CHP Ġlçe BaĢkanı Metin Gazioğlu ve ticaret yaptığı Hilmi 
Sandıklı‟nın yönlendirmesi ile polise baĢvurdu. ġikayetin ardından incelenen kamera kayıtlarında Hüseyin‟e 
uygulanan Ģiddetin de kayıtlı olduğunun görülmesi üzerine resmi üniformalı her iki polis sorguya alındı. Polislerin 
ifadelerinde Ģiddet uyguladıklarını kabul ettikleri, Hüseyin‟i bir gün önce de yakalamak istediklerini ancak 
ellerinden kaçırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Her iki polisin Ģüpheliyi neden karakola götürmedikleri sorusuna 
ise yanıt veremediği kaydedildi.   
 
Nurettin TaĢçı 

Siirt‟in Çakmak Mahallesindeki evine 12 Mart günü polis tarafından baskın düzenlenen Halime TaĢçı Ģu beyanda 
bulundu; "EĢim 2000 yılında teslim olan bir itirafçının ifadeleri üzerine tutuklanmıĢ ve 3 ay cezaevinde kalmıĢtı. 
Dün eĢim gözaltına alındı, bugün de evimiz basıldı. Baskın sırasında eĢimin kardeĢi olan Nurettin TaĢçı gözleri 
görmemesine, el ve ayakları sakat olmasına rağmen polisler tarafından dövüldü. Merdivenlerden aĢağıya kadar 
sürüklendi.” dediği belirtildi.  
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Erdal Temel, Salih Bayhan ve Ebubekir Bayhan 

13 Mart gecesi Ankara kağıtçılara Kızılay‟da, Çankaya Belediyesi‟ne bağlı zabıta ve özel güvenlikçilerin 
ellerindeki sallama, satır, bıçak ve sopalarla Erdal Temel, Salih Bayhan ve Ebubekir Bayhan adlı kağı 
toplayıcılarına saldırdığı ve öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi. Mağdurlar, saldırının ardından araca alındıklarını 
ve araçta dayak, iĢkence ve ölüm tehditlerinin sürdüğünün belirttiler. Olaydan sonra ĠHD Ankara ġube Yöneticisi 
Oktay Ġnce‟ye ulaĢan kağıtçılar, Ġnce‟yle birlikte Çankaya Polis Karakolu‟na giderek kendilerine saldıran belediye 
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundular. Ġnce, kağıtçıların Çankaya Belediyesi zabıta ve 
güvenlikçilerinin sürekli saldırısına uğradığını, kendilerine sürekli Ģikayetler geldiğini belirterek, kağıtçılara 
yapılan saldırının bizzat Çankaya Belediyesi baĢkan yardımcısı tarafından yönetildiğini belirtti. 
 
8 kiĢi 

13 Mart gecesi Ankara‟da, Çankaya Belediyesi‟ne bağlı zabıta ve özel güvenlikçilerin saldırısına uğrayan Erdal 
Temel, Salih Bayhan ve Ebubekir Bayhan kağıt toplayıcılarının akrabaları, kağıtçıların evlerine gelmemesi 
üzerine Yüksel Caddesi‟nde bulunan Çankaya Zabıta Karakolu‟na giden 8 kiĢi Zabıta Karakolu‟nun içine alınarak 
dövüldüklerini iddia ettiler. Mağdurlar dövüldükten sonra zabıtalar tarafından Çankaya Polis Karakolu‟na 
götürdüklerini ve “Bunlar zabıta karakoluna baskın yaptı” diyerek haklarında suç duyurusunda bulunduklarını 
belirttiler. 
 
Ahmet Ö. 

Antalya‟da 14 Mart günü, dilencilik yapan Ahmet Ö. adlı engelli bir kiĢi iki zabıta memurunun uyarısının ardından 
fizikî saldırısına maruz kaldı. Caddesi Dönerciler ÇarĢısı önünde meydana gelen olayda iki zabıta memuru, 
dilencilik yapan Ahmet Ö.‟yü uyardı. Ahmet Ö‟nün yerinden ayrılmaması ve zabıtalırın iddiasına göre küfür 
etmesi üzerine zabıta memurlarından biri, Ahmet Ö.‟yü tartaklamaya baĢladı. VatandaĢların uyarılarını dikkate 
almayan zabıta memuru, tartakladığı kiĢiyi bir süre sonra yumrukladı. VatandaĢların ve turistlerin gözü önünde 
meydana gelen olayda, Ahmet Ö. daha sonra zabıta karakoluna götürüldü.  
S.K. 

Hakkâri Yüksekova'da 19 Mart günü, 23 Nisan Caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde olan trafik Ģubesine 
ait araç ile S.K. adlı vatandaĢa ait otomobilin geçiĢ sırasında birbirlerine sürtündüğü, hafif hasarlı kaza sonrası 
trafik polisinin aracından inerek diğer aracın sürücüsü S.K.‟yı dövdüğü iddia edildi. Sürücü S.K. gözaltına 
alınınca, sayıları bin kiĢiye ulaĢan kalabalık, gözaltına alınan sürücünün bindirildiği zırhlı araca taĢ atmaya 
baĢladı. Bunun üzerine çevrede bulunan polisler, havaya ateĢ açarak kalabalığı dağıtmaya çalıĢtı. Olayların 
çıkması üzerine esnaf kepenk kapattı. Yüksekova Emniyet Müdürü Kantar, olay yerine gelerek kalabalığın 
dağılması konusunda uyarıda bulundu. Göstericilerle Emniyet Müdürü'nün konuĢması ve gözaltına alınan 
sürücünün serbest bırakılması üzerine, yaklaĢık yarım saat süren olaylar sona erdi.  
 
Behçet Dalmaz 

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Hakkari Temsilcisi ve Yüksekova Haber gazetesi Ġmtiyaz Sahibi Necip Çapraz 
tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'de 20 Mart günü “18 Mart ġehitleri Anma Günü” etkinliklerini izleyen 
DHA muhabiri Behçet Dalmaz'ın polisin saldırısına maruz kaldığı belirtildi.  
 
2 kiĢi 

Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylar sonrası, Muhlis Sevgin 
isimli kiĢinin iĢyerini basan polis içerideki eĢyaları tahrip ettikten sonra 2 çalıĢanı darp etti. Saldırı sonrası 2 kiĢi 
hastaneye giderken, olay hastanede adli vaka olarak kabul edilmedi. 
 
Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, Abdurrahman Ekinci 
isimli kiĢiye ait Akgül Okey Salonu polisler tarafından basıldı. Ġçerideki müĢterileri cop ve kalaslarla darp ederek 
çıkara polis, içerideki eĢyaları ve camların hepsini kırdı. 
 
Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, Arafat Aksu isimli kiĢiye 
ait çay salonunu basan polis, içerideki müĢterileri cop ve kalaslarla darp ederek çıkardı ve çay salonu içersindeki 
eĢyaları ve camları kırdı.    
 
Ġsmail Sevgin ve Kahraman Sevgin 
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Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, Karakol Mahallesi'nde 
bulunan Gap Taksi Durağı civarında bulunan iĢyerini basan polis iĢyeri çalıĢanları Ġsmail Sevgin ve Kahraman 
Sevgin‟i dövdü. 
 
Mehdi Kurt 

Mehdi Kurt (1992) isimli çocuk, 22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz 
kutlamasına yapılan müdahale sonrası çıkan olaylarda polis tarafından dövüldü. Aralarında ĠHD‟nin de 
bulunduğu bir heyet tarafından evine yapılan ziyarette Kurt Ģu beyanda bulundu:  
22 Mart günü meydana gelen olaylarda ben saat 10.30 da Yüksekova garajında minibüs muavinliği yapıyordum. 
Çıkan olaylar neticesinde bir grup güvenlik gücü bulunduğum garaja girdi. Ellerinde cop ve kalaslar vardı. Orada 
bulunan herkese saldırdılar. Ben yukarıya Baran Oto Yıkamanın yukarısına doğru kaçmaya çalıĢtım. Tahminen 
10 kiĢilik resmi giyimli polis coplar ve kalaslarla bana vurmaya baĢladılar. Tekrar kalkıp kaçmaya çalıĢtığımda 
tekrar vurmaya baĢladılar. Korkuluk demirlerinin içine beni sıkıĢtırıp tekrar dövdüler. Kendimden geçmiĢ ve 
bayılmıĢtım. Orada bulunan Ģoförler beni yazıhaneye almıĢlar. Orada kendime geldim. Ellerimi yüzümü yıkadılar. 
Sonra eve gönderdiler.” 
 
Ayhan Noyan 

Ayhan Noyan (1971) isimli kiĢi, 22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz 
kutlamasına yapılan müdahale sonrası çıkan olaylarda polis tarafından dövüldüğünü belirtti. Aralarında ĠHD‟nin 
de bulunduğu bir heyet tarafından hastaneye yapılan ziyarette Noyan Ģu beyanda bulundu: “Ben olay günü 
inĢaat iĢi için çarĢıya çıkmıĢtım. Hacı Osman Cami civarında inĢaat iĢiyle uğraĢanlar iĢ için gidip gelmektedir. 
Bende bu amaçla buradayken kalabalık bir grubun orada polis müdahalesine maruz kaldığını gördüm. 
Bulunduğum yer kapalı bir yer olduğundan dolayı kalabalığın ortasında kaldım. Bulunduğum yerden çıkamadım. 
Müdahale eden polis memurları benimde grup içerisinde olduğumu düĢünerek bana saldırdılar. Özellikle kafama 
ve yüzüme aldığım darbeler sonrası baygınlık geçirerek yere düĢtüm. Hastaneye nasıl ve ne Ģekilde 
kaldırıldığımı hatırlamıyorum.” 
 
Mihdi Perinçek, Necibe GüneĢ, Salih Yıldız, Hamit Geylani, Sevahir Bayındır, Ahmet Ertek, Muhsin Konur, 
Halil Ġrmez, Temer Tanrıkulu ve ġıran Eminoğlu 
Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılacağı belirtilen basın açıklamasını izlemek 
üzere ĠHD tarafından oluĢturulan heyet üyeleri ile bazı belediye baĢkanları ve parti temsilcileri polis memurlarının 
küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. 23 Mart günü saat 15.10 sularında, kentte yemek yenecek bir yer 
olmadığından yemek için Yüksekova Belediye BaĢkanı Salih Yıldız‟ın 23 Nisan Caddesindeki evine giden heyet 
üyesi Mihdi Perinçek ile Necibe GüneĢ, Yüksekova Belediye BaĢkanı Salih Yıldız, Hakkari Milletvekili Hamit 
Geylani, ġırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, ġırnak Belediye BaĢkanı Ahmet Ertek, Silopi Belediye BaĢkanı 
Muhsin Konur, ġırnak DTP il BaĢkanı Halil Ġrmez, ġırnak Ġl Genel Meclis Üyesi Temer Tanrıkulu ve DTP Parti 
Meclis üyesi ġıran Eminoğlu, caddenin cezaevi kavĢağına geldiğinde bir güvenlik tertibatı ile karĢılaĢtı.  Burada, 
sonradan güvenlikten sorumlu olduğunu öğrendikleri sivil bir baĢkomiser Yüksekova Belediye baĢkanına “nereye 
baĢkan, bu çocukları sen mi örgütledin” dedi. Belediye baĢkanı, “bu arkadaĢlar misafirimizdir, bizim eve 
gidiyoruz, milletvekilleri, belediye baĢkanları ve insan hakları heyet üyeleridir” dedi. ĠHD Bölge Temsilcisi Mihdi 
Perinçek de ne için burada olduklarını açıkladı. Hakkari milletvekili Hamit Geylani‟nin görevli baĢkomisere “lütfen 
kibar olalım” demesi üzerine “bundan sonra bizden, kibar olmamız beklenmesin” denildi. KonuĢmaların sona 
ermesinin ardından güvenlik barikatını geçen gruba görevli baĢkomiser ile üniformalı polis memurları sürekli ve 
birbirini tamamlayan koro halinde “Kanı bozuklar, vatansızlar, o….lar, o……. çocukları, bu memleketi sizlere 
mezar edeceğiz, Apo‟nun piçleri, niye cevap vermiyorsunuz o………lar!” biçiminde hakaretlerde bulundular ve 
küfürler ettiler. Grup üyeleri bu hakaretlere cevap vermezken, heyet sözcüsü Mihdi Perinçek, bu durumu Hakkari 
Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu ve Yüksekova Kaymakamı Mehmet Ünal‟a telefon ile iletti.  
 
Cahit YaĢar, Ġkbal YaĢar ve 5 kiĢi 

Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin Kaymakamlık tarafından 
yasaklanması sonrası 23 Mart günü DTP ilçe teĢkilatı önünde yapılan basın açıklaması sonrası çıkan olaylarda 
cisimli kiĢiyi hastaneye götüren akrabası Cahit YaĢar ile 7 kiĢi, yolda durduruldukları güvenlik güçleri tarafından 
dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını belirttiler. Cahit YaĢar Cumhuriyet caddesinde bulunan özel hastanenin 
yanına gelince polisler tarafından durdurulduklarını, araçta yaralı olduğunu, durumun ağır olduğunu, devlet 
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hastanesine götürdüklerini söylediklerini, araç hareket ederken silahla tarandığını, durmak zorunda kaldıklarını, 
polislerin aracı tahrip ettiğini, yaralı dahil herkesi dipçik ve cop‟lar ile dövmeye baĢladıklarını belirterek, “küfür 
edip, hepinizi öldüreceğiz” diyorlardı, Ġkbal‟in yaralı olduğunu, öleceğini söylememize rağmen onu da dövme 
devam ettiler, hatta bir polis arkadaĢlarına “yaralıdır ölecektir” dediği için diğer polisler tarafından o da dövüldü, 
Ġkbal dövme sırasında daha yaĢıyordu, ambulans ancak yarım saat sonra geldi” dedi. 
 
Hamit Erkut, Erkan Çobanoğlu, Necip Çapraz, ġevket Yılmaz, Sami Yılmaz ve Senar Yıldız 

23 Mart günü Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde bir kiĢinin polis kurĢunuyla yaĢamını yitirdiği Newroz 
kutlamalarını izleyen DHA muhabirleri Hamit Erkut ve Erkan Çobanoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Necip 
Çapraz, Cihan Haber Ajansı (CHA) muhabiri ġevket Yılmaz, Dicle Haber Ajansı (DĠHA) muhabiri Sami Yılmaz ve 
Ġhlas Haber Ajansı (ĠHA) muhabiri Senar Yıldız‟ın polisin saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı ve dövüldükten 
sonra göstericilerin içine sürüldüğü iddia edildi. Diyarbakır merkezli Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), 
çevik kuvvet ekiplerinin hemen arkasında bayramı izleyen ulusal ve yerel gazete muhabirlerinin, yüzleri gaz 
maskeli kiĢilerce "Yüksekovalı olmanız yeterli" denilerek önce sözle sataĢma, ardından da coplu saldırıya hedef 
alındığını belirtti. Saldırı sırasında bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ile kameralarının kırıldığını ve 
kafasından sert bir cisimle darbe alan Senar Yıldız‟ın Yüksekova devlet Hastanesinde müĢahade altına 
alındığını bildiren GGC, "Tüm görevleri kamuoyunu bilgilendirme olan gazetecilere yapılan bu fiili saldırıyı basın 
özgürlüğüne yapılmıĢ bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" 
dedi.  
 
E.Y. 

Antalya'da 25 Mart günü, DTP üyesi Ġhsan Yıldız'ın Hızır Reis Ticaret Lisesi birinci sınıfta okuyan kızı E.Y. (16), 
saat 18.00 sıralarında okuldan evine dönerken, beyaz renkli Renault Toros marka bir otomobilden inen ve 
ellerinde telsiz olan silahlı iki kiĢi tarafından zorla arabaya bindirilerek ormanlık bir alana götürüldüğünü, burada 
kendisine gösterilen Newroz fotoğraflarındaki kiĢileri teĢhis etmesinin istendiğini, söylemeyince dövüldüğü, 
kendisini kaçıran kiĢileri daha önceden tanıdığını ve bu kiĢilerin polis olduğunu iddia etti.  
 
Hasip Arslan 

8 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hasip Arslan (1977), 5 Nisan günü akĢam geç 
saatlerde aracımın akıbetini öğrenmek için gittiği Çınar Emniyet Müdürlüğünde zorla araç içinde alıkonularak 
dövüldüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Arslan, 5 Nisan günü bir arkadaĢının arabasını ödünç aldığını ancak 4 
saat boyunca bir haber alamayınca kaza vb. bir durum olup olmadığını öğrenmek için Çınar Emniyet 
Müdürlüğü‟ne gittiğini, baĢkomiser olduğunu söyleyen resmi giyimli bir polis memurunun durumu anlattığında 
yardımcı olamayacaklarını söylediğini, bunun üzerine amirle görüĢmek istediğini söylediğini, Emniyet 
Müdürlüğünün kapısında beklediği esnada Emniyet Müdürü‟nün geldiğini ve durumu kendisine ilettiğini, O‟nun 
da yanında bulunan polislere dönerek, “…gerekli iĢlemlerini yapın” dediğini belirtti. Arslan, bunun üzerine isminin 
Mutlu olduğunu duyduğu polisin bilmediğim ikinci bir polis memuru ile kendisin beyaz renkte 21 EH 738 plaka 
nolu Renault Toros marka bir araca bindirdiğini, daha sonra Çınar‟ın dıĢına doğru yola çıktıklarını, Mardin yolu 
üzerindeki Jandarma Komutanlığının önüne geldikleri esnada aracın içindeyken “…neden beni buraya getirdiniz, 
beni evime bırakın” dediğini, burada arabayı durdurduklarını, Mutlu isimli polisin kendisini arabadan indirerek 
elindeki silahın kabzasıyla kafasına vurduğunu, yere düĢtüğünü ve yerdeyken tekme ve tokatla rastgele vurmaya 
baĢladıklarını, bir süre dövdükten ve darp ettikten sonra kendisini orada bıraktıklarını iddia etti. Arslan, kendi 
imkanlarıyla yakınlardaki bir arabasının evine gittiğini ve aynı gece önce Çınar Gün Hastanesi‟ne, oradan da 
Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edildiğini, Devlet Hastanesi‟nde doktora polisin kendisini darp ettiğini 
söylediğini, ancak orada görevli polislerin ifadesini almadıklarını, olay anında cep telefonunu alan polis 
memurunun iki gün sonra bir arkadaĢı aracılığıyla telefonu geri yolladığını ve kendilerinden Ģikayetçi olmaması 
için tehdit ettiklerini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Halim Kaya 

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Halim Kaya isimli kiĢi, 9 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Elazığ çarĢı merkezinde 
gezerken kendilerini sivil polis olarak tanıtan 5 kiĢi tarafından durdurulduğunu, polislerin kendisine "Sen ne 
geziyorsun burada? Buraya niye geldin, ne iĢ yapıyorsun?" dediklerini, inĢaatta çalıĢtığını ve çalıĢtığı iĢyerinin 
ismini söylediğini, ancak polislerin kendisine vurmaya baĢladıklarını, “Senin burada ne iĢin var? Git memleketine” 
dediklerini, sprey sıktıktan sonra kelepçe takıp dövdüklerini ve küfür ettiklerini, “küfür etmeyin” deyince daha 
fazla vurduklarını ve “Biz küfür etsek de sen bize cevap vermeyeceksin”  dediklerini iddia etti.  
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Yusuf ġirin 

Pendik Belediyesi‟ne bağlı sivil giyimli Selahattin, Erdal ve Abdullah isimli zabıtalar 12 Nisan günü seyyar satıĢ 
yaptığı için yakaladıkları baloncu Yusuf ġirin‟i (53) zorla arabaya bindirip götürdükleri belediyeye ait Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü deposunda ellerini ve kollarını bağlayarak öldüresiye dövdüler. 40 gündür Kartal Devlet 
Hastanesi‟nin üroloji bölümünde yatan ve yediği dayak sonucu böbreğini ve dalağını kaybeden ġirin “bir daha iĢ 
göremez raporu” aldı. Yusuf ġirin, Pendik sahilinde satıĢ yaptığı sırada zabıtanın gelmesi üzere mallarına el 
koymamaları için kaçtığını, satıĢ yerine geri dönmek üzereyken tekrar zabıtaları gördüğünü, Yalova‟ya giden 
araba vapurun önünde balonları söndürüp çantasına koymak için durduğunu belirterek “Malı yere koydum ki bir 
baktım arkamda bir zabıta var, elimden balonları almak için hamle yaptığında 20 kiĢi olduklarını gördüm. Ben 
onlara „beni götürün ama balonlarımı almayın‟ dedim. O sırada Selahattin isimli sivil zabıta bana „seni 
öldüreceğiz‟ dedi. Kimliğimi istediler, sonra da beni yere yatırdılar. Neredeyse öldürüyorlardı” dedi. Sabahattin, 
Erdal ve Abdullah isimli sivil zabıtaların kendisini ölümle tehdit ederek cebinden telefonunu ve kazandığı 60 
YTL‟yi de aldıklarını belirten “Abdullah beni yere yatırdı. Üçü tuttu ve zorla zabıta aracına bindirdi. Önden 
gidiyorduk, 3 araba da bizi arkadan izliyordu. Paralarımı geri vermelerini söyledim. Polisi aramak istediğimi ve 
belediyenin böyle bir yetkisinin olmadığını belirttim. Pendik Belediye BaĢkanı Erol Kaya ile görüĢmek istediğimi 
onlara söylediğimde, onlar bana „Polis nedir, belediye baĢkanı nedir, buralar bizden sorulur‟ diye yanıt verdiler” 
dedi. ġirin, sonradan kendisini Pendik ve Kaynarca arasında bulunan Belediyeye ait Park ve Bahçeler isimli 
depoya götürdüklerini ifade ederek “Tek bizim arabamız içeri girdi, diğer arabalar dıĢarıda kaldı. Sabahattin bana 
tekme tokat giriĢti. Erdal yüzümü tutup beni boğmaya kalktı. Abdullah da ayaklarımı ve ellerimi bağladı. Üçü 
birden nedensiz bana vurmaya baĢladılar. O kadar çok vurdular ki bayılmıĢım. Beni suyla ve tokatla ayılttıkları 
zaman her yerim kan içindeydi. Beni tekrar arabaya sokan zabıtalardan polisi aramak için telefonumu 
istediğimde, beni „Ne telefonu, canına mı susadın, eğer polise gidersen evini, çoluk çocuğunu al, Türkiye‟den 
göç et!‟ diye tehdit ettiler” diye devam etti. ĠĢkencenin ardından zabıtaların kendisini oturduğu Pendik‟e 
götürdüklerini anlatan ġirin, “Beni marketin önünde indirdiler, telefonumu ve paramı vermediler, yalnızca 
balonlarımı geri verip gittiler. Beni bu halde gören sokaktaki bir adam, kolumdan tutup evimin bulunduğu karĢı 
yola geçirdi. Ben yavaĢ yavaĢ yürüyerek evime geldiğimde her yerim ağrıyordu. Tuvalete gittiğimde idrarımdan 
kan geldiğini fark ettim. Benim bu halimi gören oğlum, beni hemen Pendik Devlet Hastanesi‟ne götürdü. Orada 
tahlillerim yapıldıktan sonra beni hemen Kartal Devlet Hastanesi‟ne sevk ettiler” dedi. ġirin, Pendik Cumhuriyet 
Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. 
 
Y.Y. 

Ġzmit‟teki bir lisede felsefe öğretmeni olan Y.Y. hakkında, 13 Nisan günü bindiği otobüste arkadaĢıyla yaptığı 
konuĢmanın ardından otobüste bulunan ve konuĢmayı dinleyen bir polis memurunun Ģikayeti etmesi üzerine 
TCK 301. maddeden dava açıldı. Öğretmen Y.Y.‟nin Derince Polis Merkezi‟ndeki ifadesinde, “VatandaĢ yoksul, 
hırsızlığa yöneliyor, çalıyorlar. Polisler yakalıyor bırakıyor, yasalarda boĢluklar var” Ģeklinde sözler ettiğini, bu 
sırada, önünde oturan Ġ.H.A. isimli kiĢinin arkaya dönerek, “Sen polise karĢı nasıl böyle konuĢuyorsun” dediğini, 
“Ne oluyor beyefendi, bir Ģey demedim ki” demesi üzerine, “ġerefsiz oğlu Ģerefsiz, vatan hainisin sen” diyerek 
hakarette bulunduğunu ve Polis kimliğini gösterdiğini, 155‟ten yardım isteyen polis ile bir kahvehanenin önünde 
indiğini, bu arada Ġ.H.A.‟nın “Vatan haini” demeyi sürdürdüğünü, polis memurunun götürüldükleri Derince Polis 
Merkezi‟nde verdiğini ifadede kendisini polislere ağır küfür etmekle suçladığını ve Ģikayet sonrası TCK 301‟den 
Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldığını belirtti. 
 
Yunus Karakoç ve 3 kiĢi 

17 Nisan günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Yunus Karakoç, 1 Nisan günü sabah saat 10.30 suları 3 
arkadaĢı ile birlikte Özalp çıkıĢında sivil polislerce durdurulduklarını, Emniyet Müdürlüğü dıĢında bir yere 
götürüldüklerini, kazaklarıyla gözlerinin kapatıldığını, kapatıldıkları odadan bir süre sonra “saçından tutularak” 
alındığını, götürüldüğü yerde polislerin birbirlerine “usta” Ģeklinde seslendiklerini, kendisine “bacım” Ģeklinde 
hitap edildiğini, yuvarlak bir demir parçası olduğunu tahmin ettiği bir cisimle omzuma dokunulduğunu ve “haydi 
konuĢ” dendiğini belirterek “Ben konuĢmadım arkadan biri seslenerek yükselt dedi. O esnada bütün vücudum 
titredi. Büyük bir acı duydum. Bağırmaya baĢladım ağzımdan su akıyordu. Tekrar devam ettiler. Dört defa 
tekrarladılar. Daha sonra bayılmıĢım. Beni uyandırmaya çalıĢtılar kendime geldim. Beni hep dövüyorlardı. Daha 
sonra beni arkadaĢlarımın yanına götürdüler.” Dedi. Karakoç, polislerin arkadaĢlarına “bakın iĢte haline 
konuĢmasanız sizi de bu hale getireceğiz” dediklerini ve diğerlerini de dövdüklerini, birbirlerine “dikkat edin, iz 
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kalmasın” diye bağırdıklarını, gece saat 24.00 sularında Van Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldüklerini, iki gece 
orada kaldıktan sonra sevk edildikleri Savcılık tarafından serbest bırakıldıklarını belirtti. 
 
Latif Doğan 

DTP Midyat Ġlçe Örgütü yöneticisi Latif Doğan, 24 Nisan günü aracıyla Midyat‟tan Nusaybin Ġlçesi‟ne giderken yol 
güzergahında bulunan Subalı Karakolu askerlerince hakarete uğradığını iddia etti. Minibüsü ile seyyar satıcılık 
yaptığını belirten Doğan, Nusaybin Semt pazarına yetiĢmek için sabah saatlerinde yola çıktığını ve Subalı 
Karakulu‟nda hakkında Ģikayet olduğunu gerekçesiyle durdurulduğunu, araçtaki tüm eĢyasının askerler 
tarafından karıĢtırılarak dağıtıldığını, eĢyanın karıĢtırılmasına karĢı çıktığında hakarete uğradığını, suçunun ne 
olduğunu sorduğunda “Sen DTP saymanlığını yapıyorsun hakkında Ģikayet var, bu yeterli değil mi?” dediklerini, 
sabah saat 07.00 civarında pazarda olması gerektiğini söylemesine rağmen 12.00‟ye kadar bekletildiğini belirtti.  
 
Ġsmail Çınar 

27 Nisan günü Muğla Marmaris'te, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından sokakta sevinç 
gösterisi yapan Galatasaraylı taraftar Ġsmail Çınar'ın polisler tarafından darp edildiği iddia edildi. Galibiyet 
sevincini kutlayan Galatasaraylılarla polis ekipleri arasında yaĢanan tartıĢma esnasında 2 polis memuru 
tarafından darp edildiği ve burnu kırıldığı iddia edilen Çimen hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi, ardından 
yoğun bakıma alındı. Çınar'ın yeğeni Hayri Güney, "Bir polis dayımı sert bir Ģekilde iterek yere düĢürdü ve 
sürükleye sürükleye arabanın yanına çekti, tekmeleyerek dövdü. Olayı ayırma bahanesiyle yanımıza gelen 
baĢka bir polis memuru da dayımı darp etti" dedi. Darp edildiği iddia edilen vatandaĢın polis memuruna kafa 
vurduğunu öne süren Marmaris Kaymakamı Cemalettin Özdemir, Marmaris Ġlçe Emniyet Müdürü YaĢar Çebi ile 
birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu ve açılan soruĢturma kapsamında Galatasaraylı taraftarı darp ettiği 
iddia edilen 1 polis memurunun açığa alındığını belirtti. 
 
C.Y. 

Ankara'da 25 Ocak günü acemi birliğine teslim olduktan sonra rahatsızlığı nedeniyle Gülhane Askeri 
Hastanesi'nde damak ameliyatı olan Mardin'in Ömerli Ġlçesi doğumlu C.Y. adlı asker, hava değiĢimi izni sonrası 
tekrar hastalanması üzerine 3 Mayıs günü Ġstanbul HaydarpaĢa Gülhane Askerî Hastanesi‟ne gittiğini ancak 
burada doktor ve 3 hastane personeli tarafından iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. Birliğine teslim olmadan 
önce Adana'daki ailesinin yanına gelen C.Y., ĠHD Adana ġubesi'ne baĢvurdu. C.Y. Ģu beyanda bulundu: 
“Muayene olacağım doktorun odasına gittim. Doktor içeri geldi. Bana 'neyin var?' diye sordu. Bende çok ağrım 
var dedim. Ve birden doktor bana saldırdı. Bana 'sizin yüzünüzden Ģehitler veriyoruz. Sen de gelmiĢsin beni 
tedavi et diyorsun lan' diyerek 3 kiĢiyi daha çağırdı. Ve beni hastanenin alt katında bir odaya götürdüler. Ağzıma 
pamuk tıkadılar. YaklaĢık 2 saat elektrikle iĢkence edip dövdüler. Bende fırsat bulunca kaçtım' iddialarında 
bulundu.  
 
Songül Çiftçi, Murat Çiftçi ve Yılmaz YaĢar 

Bir metal fabrikasında iĢçi olarak çalıĢan Songül Çiftçi isimli kadın,1 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi'nde 1 
Mayıs ĠĢçi Bayramı için Taksim'e yürümek isteyenlere polis tarafından cop ve biber gazıyla yapılan müdahale 
nedniyle gaz bombalarından etkilenerek kaldırımda oturdu. Bu sırada oradan geçen iki polis memuru Songül 
Çiftçi‟ye saldırıda bulundu. Çiftçi, göstericilerin peĢinden koĢan bir polisin yüzüne attığı tekme ile yere devrilirken, 
baĢka bir polis de copla kafasına vurdu. Aldığı darbeler ile bayılan Çiftçi, arkadaĢları tarafından ġiĢli Etfal 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 4 saat boyunca beyin kanaması Ģüphesiyle müĢahede altında tutulan ve beyin 
tomografisi çekilen Çiftçi'nin beyninin sağ tarafında darbe sonucu hasar oluĢtuğu belirlendi. Songül Çiftçi, eĢi 
Murat Çiftçi ve Yılmaz YaĢar isimli arkadaĢıyla aynı gün eve gitmek üzere hastaneden ayrıldıktan sonra 
Fındıkzade'de polis tarafından GBT kontrolü bahanesiyle duruduruldular. Polis, GBT kontrolünden 
geçirilmelerinin ardından 3 kiĢiye üst araması yapmak istedi. Keyfi ve hukuksuz olduğu gerekçesiyle üst 
aramasına karĢı çıkan Murat Çiftçi ve YaĢar polis tarafından darp edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındılar. 
Songül Çiftçi, “Polis, Murat ve Yılmaz‟ı arabaya doğru fırlatıp üstlerini aradı. Biz karĢı koyunca biber gazı sıktı. 
Üstlerini ararken, „Sizin yüzünüzden izin yapmadık‟ dediler. Döverek arabanın içine attılar, küfrettiler” dedi. Ekip 
arabasına bindirilen Çiftçi ve YaĢar buradan ġehremini karakolu'na götürülürken,  Songül Çiftçi gece 00.30'da 
Fındıkzade'de polisler tarafından tek baĢına bırakıldı. Gözaltına alınan Murat çiftçi ve YaĢar Yılmaz ekip 
otosunda ve karakolda sürekli olarak kaba dayağa maruz kalırken, 2 Mayıs günü "polise mukavemet" 
suçlamasıyla Fatih Savcılığı'na çıkarıldılar. Verilen ifadenin ve polislerden Ģikayetçi olunduğunun beyan 
edilmesinin ardından Çiftçi ve YaĢar serbest bırakıldı.  
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Ali Deniz Uslu ve Esra Açıkgöz 

1 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi'nde 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı için Taksim'e yürümek üzere ġiĢli'de toplanmaya 
çalıĢan emekçilere polisin müdahale eden polis, Cumhuriyet Gazetesi Pazar Dergisi‟nin yazarı Ali Deniz Uslu ve 
muhabir Esra Açıkgöz‟e, ġiĢli‟de Cumhuriyet Gazetesi`ne girerken copla saldırdı. Göstericilerin sığınmaya 
çalıĢtığı Cumhuriyet Gazetesi`nin bahçesine giren polis burada iki muhabiri coplarla dövdü. Polisin copları Ali 
Deniz Uslu`nun kolunun bir kaç yerinden kırılmasına neden olurken, muhabir Esra Açıkgöz ise çeĢitli yerlerinden 
yaralandı. Açıkgöz tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, kolunda parçalı kırıklar oluĢan Ali Deniz 
Uslu üç saat süren bir ameliyata alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle birlikte Savcılığa Uslu'nun 
avukatı Tora Pekin, her iki gazetecinin de, saldırıya uğradıklarında gazeteci olduklarını söylediklerini, basın 
kartlarını göstermelerine rağmen kendilerine saldırılmaya devam edildiğini kaydetti.  Avukat Pekin, saldırı ile ilgili 
olarak ġiĢli Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.  
 
Burhan Gül ve Ertan Kurgu 

1 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi'nde 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı için Taksim'e yürümek üzere ġiĢli'de toplanmaya 
çalıĢan bir gruba Cevahir AlıĢveriĢ Merkezi yakınında yapılan polis müdahalesi sırasında Haklar ve Özgürlükler 
Cephesi üyesi Burhan Gül (19) plastik mermiyle baĢından yaralandı. Okmeydanı SSK Hastanesinde tedavisi 
yapılan Gül taburcu edildi. Ertan Kurgu adlı bir baĢka vatandaĢın da polis copuyla yere düĢmesi sonucu kalçası 
kırıldı. Kurgu, ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde ameliyata alındı.  
 
Engin Morgül ve Bülent Usta 

1 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi'nde 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı için Taksim'e yürümek üzere ġiĢli'de toplanmaya 
çalıĢan emekçilere polisin müdahale eden polis panzerinin hedef gözeterek kameramanlara tazyikli su sıkması 
sonucu olay yerinde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) Kameramanı Engin Morgül ile Reuters Kameramanı 
Bülent Usta, yaralandı ve kullandıkları kameralar kırıldı.  
 
ÖDP Ġstanbul Ġl Binası’nda bulunan 27 kiĢi 

Ġstanbul‟da 1 Mayıs günü ÖDP Ġstanbul il binası önünde toplanan gruba gaz bombası ve copla müdahale eden 
polis daha sonra ÖDP Ġl BaĢkanlığı binasının içine gaz bombaları attı ve bina içinde bulunan partililere copla 
saldırdı. Saldırıda, dört kiĢi cop darbeleri, iki kiĢi de plastik mermiler ile yaralanırken, 21 kiĢi de binanın içine 
atılan gazdan boğulma tehlikesi yaĢadı ve hastaneye kaldırıldı. Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) Ġl BaĢkanı 
Sinan Tutal, yapılan tetkiklerin ardından yaralıların 1 Mayıs akĢamı ve 2 Mayıs sabahı taburcu edildiğini 
belirterek "Hiçbir neden yokken il binası önünde polis birkaç kiĢiye müdahale etti ve plastik mermi kullandı. Parti 
binasının giriĢine gaz bombası atılınca daha fazla saldırıya hedef olmamak için içeridekilerin dıĢ kapıyı 
kapatmaları üzerinde binada kalanlar boğulma tehlikesi geçirdi" dedi. ÖDP'ye yapılan saldırının ardından parti 
yetkililerinin baĢvurması üzerine il binasına gelen savcı tutanak tuttu ve orada bulunanların ifadelerini aldı.  
 
Deniz Dinçel ve 5 çocuk 
4 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi NiĢantaĢı Semti‟nde, Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası NiĢantaĢı‟nda 
sevinç gösterisinde bulunan, yaĢları 13-15 arasında değiĢen 6 çocuğa polis tarafından biber gazı sıkıldı. 
Topağacı Mahallesi‟nde oturan Deniz Dinçel (13) ve birlikte maç izlediği beĢ arkadaĢı, saat 22.10 sıralarında 
City‟s NiĢantaĢı AlıĢveriĢ Merkezi‟nin önüne geldi. Burada önlem alan Önleyici Hizmetler Amirliği‟ne bağlı ekip 
otosundan inen bir polis memuru, elindeki biber gazını çocuklara doğrultarak “Sessiz olun” dedi. Uyarının 
ardından da polis, gazı çocuklara doğru sıktı. En önde bulunan Deniz Dinçel, gazın etkisiyle yere yığıldı. 
Yanında bulunan Murat ve Kubilay adlı arkadaĢları da gazdan etkilenirken, arkadaĢlarının arkasında bulunan 
Kerim Baydar, Azad Hasar ve Erhan adlı çocuklara ise gaz etki etmedi. Çocuklara “En büyük kim lan” diye 
bağıran polis, yerde bulunan Deniz‟i de “Bir Ģey olmaz, geçer Ģimdi” diyerek ayağa kaldırdı. Olayın Ģokunu 
atlatan çocuklar dönüĢ yolu üzerinde bulunan Harbiye Polis Merkezi‟ne gidip olayı karakoldaki polislere anlattı. 
Çocukların iddiasına göre kendilerinin de Galatasaraylı olduğunu belirten polisler çocuklara, “BoĢ ver, bizim 
yenmemiz önemli olan” cevabını verdi. Polislerden birinin “Kim sıktı gazı?” sorusu üzerine de çocuklar, alıĢveriĢ 
merkezinin önündeki ekibi iĢaret etti. Dinçel eve döndüğünde olayı ailesine de anlattı. Evde bulunan dayısı Bilgi 
Üniversitesi Ulaslararası ĠliĢkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ali Tuğtan, polis merkezine giderek 
yaĢananları sordu. Karakol polislerinin olaydan haberdar olduklarını ama biber gazının çocuklara sıkılmadığını, 
çocukların baĢka birine sıkılan biber gazından etkilendiğini belirtmesi üzerine Tuğtan, dava açacaklarını 
söyleyince gazı sıkan memur ile görüĢtürüldü. Olayın mağdurlarından ilköğretim okulu öğrencisi Deniz Dinçel, 
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arkadaĢlarıyla tezahürat yaparken polisin “Susun” diye bağırdıktan sonra kendilerine doğru biber gazı sıktığını 
öne sürerek, “Elinde biber gazını görünce biz Ģaka yapıyor sandık. Sonra gözlerim yanmaya baĢladı. O acıyla 
diz çöküp iki dakika hareketsiz kaldım. Ben yerdeyken „En büyük kim lan‟ deyip „Bir Ģey olmaz‟ diye beni 
kaldırmaya çalıĢtı” dedi. Dinçel‟in ailesinin Ģikáyeti üzerine Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nde idari soruĢturma 
baĢlatıldı. AlıĢveriĢ merkezinden alınan görüntüler, çocukların ifadelerini doğruladı. Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü 
resmi sitesinde 8 Mayıs günü konuyla ilgili yapılan açıklamada, polis memurunun görevden uzaklaĢtırıldığı 
belirtildi.  
 
Bayrak Tekeli 

Ġstanbul‟da 7 Mayıs günü, Beyoğlu Ġstiklal Caddesi‟nde takı satıĢı yapan Bayrak Tekeli adlı kiĢi, Beyoğlu 
Belediyesi zabıta memurlarının, takılarına el koyarak tezgâhını dağıttıklarını, durumu anlatmaya gittiği 
BüyükĢehir Belediyesi‟ne zabıta memurlarının kendisini tartaklayarak yüzüne biber gazı sıktıklarını ve binada bir 
odaya alınarak dövüldüğünü iddia etti. Tekerlekli arabasına el konulduğunu ve 820 YTL para cezası verildiğini 
bildiren Bayrak, zabıtaların  “Senden Ģikayetçi değiliz sen de bizden olma” diyerek kendisini bıraktıklarını, 
uğradığı Ģiddet sonrasında belediyeye dava açtığını, belediyenin kendisine davayı geri çekerse iĢgaliye 
vereceğini söylediğini belirtti.  
 
Ertuğrul Sağlam 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta Antalya'ya yaptığı seyahat sırasında ġarampol Kapalı Yol 
giriĢinde BaĢbakana, "65 yaĢında emeklilik getirdiniz. Bizi üç kuruĢa mahkum ettiniz" diye bağıran turizm sektörü 
çalıĢanı Ertuğrul Sağlam (46) korumalar tarafından arabayla kaçırıldığını ve iki saat boyunca dövüldükten sonra 
tehdit edilerek bırakıldığını iddia etti.  Sağlam Ģu beyanda bulundu; "Asgari ücretliyi periĢan ettiniz" dememle 
birlikte etrafım korumalar tarafından çevrildi ve beni 06 VAC 07 plakalı araca bindirdiler. Göz bandı taktılar ve 
baĢına çuval geçirdiler. Antalya'yı bilmedikleri için kendi aralarında tehha bir yer bulmak için konuĢtular. Arabada 
4 kiĢiydiler. Bu arada "senin yanına silah koyacağız, eroin koyacağız, öldürüp atacağız" Ģeklinde tehdit ediyorlar, 
bir yandan ağza alınmayacak Ģekilde sinkaflık küfür ediyorlardı. YaklaĢık 20 dakika sonra bir yere geldik. 
Arabada sürekli dövdüler. Dayak ve iĢkence yaklaĢık yarım saat kadar sürdü. Daha sonra arabadan indirdiler. 
Dayak ve tehdit burada da devam etti. Bu sırada göz bağım açıldı. Bana "biz bu iĢlerle uğraĢıyoruz. Zamanımız 
bol. Seni herhangi bir yerde görürsek tekrar alacağız" diye tehdit ederek orada bıraktılar ve arabayla gittiler. 
Arabanın plakasını bu sırada aldım." Sağlam ayrıca gördüğü takdirde söz konusu dört kiĢiyi teĢhis edebileceğini 
de söyledi. Sağlam, korumalar hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlam'ın belirttiği 06 VAC 07 plakalı araç 
BaĢbakanlık Koruma Amirliğince kullanılıyor. Sağlam‟ın avukatı Münip ErmiĢ BaĢbakanlık korumalarının öze l 
yetkilerle donatılmıĢ olduğunun anlaĢıldığını belirterek, “Alınan bu özel yetkiye göre BaĢbakanı protesto etme 
suçunun ilk cezası olay mahallinde ibret olsun diye dayak olarak verilmekte, eğer protesto daha ağır bir dille 
yapılmıĢsa bu sefer protestocuyu dağa kaldırma cezası uygulanmaktadırlar" dedi. BaĢbakanlık Basın 
Merkezi‟nden 14 Mayıs günü yapılan açıklamada ise, bazı gazetelerde yer alan olayın tek taraflı beyan ve 
iddialarla haber konusu yapıldığı, korumaların vatandaĢı diğer vatandaĢlardan “koruduğunu” öne sürüldü.  
 
Engin Alhas, Ali Haydar Göktepe, Derya Bayraktar ve Cuma Polat 

Ġstanbul Kadıköy‟de 22 Mayıs günü, vapur iskelesine doğru yürüyen Dersim Hayat gazetesi çalıĢanı Engin Alhas 
ile Ali Haydar Göktepe, Derya Bayraktar ve Cuma Polat,  sivil polis grubu tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
Görgü tanıkları gözaltına alınan kiĢilerin sloganlar attığını ve isimlerini yüksek sesle bağırdığını belirtti.  
 
Esmeray 

Geçimini Ġstanbul Beyoğlu'nda midye satarak sağlayan Esmeray isimli transeksüel, 25 Mayıs günü 
TarlabaĢı'ndaki evine giderken polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve kendisine kimlik sorulduğunu, kimlik 
kontrolünün ardından polis memurlarının çantasını aramak istediklerini, buna izin vermeyince polis memurlarının 
kendisini dövdüklerini ve çantadaki eĢyaları yere attıklarını iddia etti. Esmeray polis memurlarına yaptıklarının 
suç olduğunu söylediğinde ise "istediğin yere Ģikâyet et, yetki bizde, sen bizi nasıl tehdit edersin" dediklerini 
belirtti.  
 
N.K. 

Hakkari Yüksekova'da bulunan Efeler Taburu'nda görev yapan ve ismi öğrenilmeyen bir astsubay, 4 Haziran 
günü, eĢinin üzerine yanlıĢlıkla çay döken N.K. (16) adlı çocuğu tartakladı.  
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Mehmet Özkılıç ve Ziya Athan 

5 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Özkılıç ve Ziya Athan, 23 Mayıs günü saat 
22.00 civarında Konya Alaaddin Tepesi‟nde telefonda Zazaca konuĢurken yanlarından geçen bir polisin 
kimliklerini istediğini, daha sonra amirini çağırdığını ve “bunlar burada sorun çıkarıyorlar” dediğini, polisin 
amirinin kimliğe bakıp “siz Diyarbakırlı mısınız?” diye sorduğunu, kendilerini ekip arabasına alıp sözlü hakarette 
bulunduklarını, “gürültü yapıyorsunuz” diyerek 62.00 YTL idari para cezası kesildiğini, gürültü yapmadıklarını 
telefonda Kürtçe konuĢtukları için bu muameleye maruz kaldıklarını belirtiler. 
 
Kerem Uçar, E.B. ve 2 kiĢi 

5 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan E.B., 5 Haziran günü sabah saat 05.00 civarlarında 
polislerin kapıyı kırarak evlerine baskın düzenlediğini, evde bulunan 4 kiĢinin ellerinin kelepçelendirilip 
sürüklenerek yüz üstü yere yatırıldığını, polislerine kendisine hakaret ettiğini, arkadaĢı Kerem Uçar‟ı gözaltına 
alan polisin kendilerine tekrar geleceklerini söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Remzi Burakmak 

Diyarbakır‟da ikamet eden Remzi Burakmak isimli genç, 5 Haziran günü evlerine baskın yapan polislerin 
kendisini yere atarak ve kafasına basarak kelepçelediğini, diğer arkadaĢları ile birlikte yerde sürünerek koridora 
getirildiklerini, burada kaba dayağa ve hakarete maruz kaldıklarını, evdeki eĢyaların dağıtıldığını ve hiç bir 
gerekçe gösterilmeden arkadaĢlarının gözaltına alındığını belirtti.  
 
7 Haziran günü MuĢ‟ta, Van‟da düzenlenen “Demokrasi ve Emek Mitingi”ne çevre ilerden katılanlar, güvenlik 
güçleri tarafından çeĢitli bahanelerle kontrol noktalarında bekletilirken, mitinge katılanların ihtiyaçlarını gidermek 
için arabalardan inmeleri engellendi. 
C.I. 

Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı‟nda 7 Haziran günü gerçekleĢtirilen “Özgür ve Demokratik Bir 
Türkiye Ġçin Emekçiler Van‟a Yürüyor” mitinginde seyyar olarak çay satan C.I. (12), termosun içini aramak 
isteyen polisin yüzüne sıcak su döktüğünü iddia etti. C.I., Ģu beyanda bulundu; “Miting alanında bir ailenin 
eĢyaları çok olduğu için ben onlara yardım ettim. EĢyaları mitingde kurulan arama noktasına kadar getirdim. Bu 
sırada polisler bana çay sattığım termosun içinde bomba olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir polis benim 
termosumu açmamı istedi. Ben açmaya çalıĢtım ama açamadım. Daha sonra kendileri açmaya çalıĢtılar. Biraz 
zorlayınca sıcak su polisin elinin üzerine döküldü. Sıcak su polisin elinin üzerine dökülünce sinirlendi ve birden 
termostaki sıcak suyu yüzüme döktü.” Elinin üzerine sıcak su dökülen polisin hastaneye götürüldüğünü ancak 
kendisinin hastaneye götürülmediğini dile getiren C.I., "Saatlerce alanda bu halde dolaĢtım. Daha sonra eve 
gittim. Her yanım ağrıyordu, çok acı çekiyordum. Annem ve babam köydeydi, haberleri yoktu. Evde benden 
büyük bir kardeĢim vardı. Beni hastaneye götürmek istedi, ama korktuğum için kabul etmedim. 15 gün sonra 
babam buraya gelip olayı öğrenince beni hastaneye götürdü" dedi.  Hastaneden ikinci derece yanık raporu alan 
C.I.‟nın babası B.I., polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu  
 
Özgür Halk Diyarbakır Ġrtibat Bürosu ÇalıĢanları 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin "Ġhbar var" gerekçesiyle Özgür Halk 
Diyarbakır Ġrtibat bürosuna 9 Haziran günü yaptığı ve baskın sırasında, saatlerce süren arama boyunca dergi 
çalıĢanları elleri arkadan bağlanarak bir odada bekletildi.  
 
Fatih Bedir ve Serkan Bedir 

13 Haziran günü Ġstanbul‟da, Fatih Bedir ve amcasının oğlu Serkan Bedir GaziosmanpaĢa Sultançiftliği 
Caddesi‟nde polis memurları tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. GaziosmanpaĢa'da suculuk yapan Fatih 
Bedir, bir gün önce tartıĢtığı asayiĢ büroda görevli Volkan E. isimli polis memuru tarafından trafikte durduruldu. 
Ġzinli ve sivil kıyafette olduğu belirtilen polis memuru Bedir'e, "Dünkü artist sen değil miydin?" diyerek kırmızı 
ıĢıkta geçtiği için aracı bağlatacağını söyledi. Bunun üzerine Bedir ile polis memuru arasında tartıĢma çıktı. Olay 
yerinden geçen baĢka polisler ile Bedir'in amcasının oğlu Serkan Bedir de kavgaya karıĢtı. Coplarla dövülen 
Fatih ve Serkan Bedir "polise mukavemet"ten tutuklandı. Fatih Bedir'in olay yerindeki kardeĢi Bekir Bedir, polis 
memurunun intikam almak istediğini öne sürerek "Biz kırmızıda geçmedik. Ağabeyim 'Ayıp değil mi? Karakolun 
suyunu da biz veriyoruz' dedi. Polis de küfrederek arabadan inmesini söyleyip vurdu. Akrabalarımızla ayırmak 
istedik. Ama biz de coplardan nasibimizi aldık. 2-3 polise 10 polis daha eklendi. Tuttuklarını karakola götürdüler. 
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Amcaoğlumu karakola herkesten 25 dakika sonra getirdiler. 4 polis onu kelepçeleyip bayılıncaya kadar dövmüĢ" 
dedi.  
 
Faysal Bozkurt, Bozan Bozkurt,  Güllü Bozkurt , Çiğdem Bozkurt  

19 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Faysal Bozkurt ve Güllü Bozkurt Diyarbakır Ġli 
Dicle ilçesinde ikamet ettiklerini, Nisan ayından beri 15 yıl önce zorunlu olarak boĢalttıkları Kırkpınar köyü 
Vankum mezrasında bulunan bahçelerine gidip geldiklerini, 18 Haziran günü saat 16.00‟da bahçede 
bulundukları sırada beĢ-altı adet beyaz renkli Ford Transit marka aracın gelip çevrelerini sardıklarını, yaklaĢık 
40-50 sivil, kamuflaĢlı giysili, baĢlarında yeĢil asker atleti sarılı, telsizli, ellerinde uzun namlulu ağızları geniĢ özel 
silahları bulunan birisi Kürtçe ve diğerleri çok düzgün Türkçe konuĢan Ģahısların çevrelerini sardığını, bahçenin 
içine koĢarak gelip Güllü Bozkurt ve Çiğdem Bozkurt‟a silah tuttuklarını belirttiler. Mağdurlar, silahlı kiĢilerin Güllü 
Bozkurt ve Çiğdem Bozkurt‟a yüksek sesle “Yere yatın, yere yatın” dediklerini, yere yatmayıp bir köĢeye çekilip 
beklemeleri üzerine, “Bizimle geleceksiniz” diyerek dövmeye baĢladıklarını ve çekiĢtirerek bahçeden 
uzaklaĢtırmaya baĢladıklarını, açlarından çekiĢtirip ağızlarına tokat attıklarını, çığlıklar üzerine Faysal ve Bozan 
Bozkurt‟un da bahçeye girdiğini ve Faysal‟a küfür ederek “sizi, güvendiğiniz dağdakiler gelsinler, götürüp seni 
infaz edeceğiz, burayı size zindan edeceğiz” dediklerini, Bozan Bozkurt araya girince onu da yere itlediklerini, 
Faysal ve Bozan Bozkurt‟u dövmeye baĢladıklarını, Faysal‟a “Diyarbakır‟dan emrin gelmiĢ, seni infaz edeceğiz. 
Uydudan sizi takip ettik fotoğraflarını çektik, teröristler sizin dilinizle gerilla, dağdaki insan kılıklı hayvanlar sizinle 
kaldığını gördük” dediklerini belirttiler. Faysal Bozkurt, silahlı kiĢilerin “Dağdakiler buraya geldiğinde siz onlara 
çay veriyorsunuz” diyerek kendilerini PKK militanlarına yardım etmekle suçladıklarını, kızkardeĢi Güllü‟yü çok 
dövdüklerini, bir saat sonra bahçeden çıkarıp yüz metre ötede bulunan ağaçların altına dizildiklerini, “Sen 
askersin biz halkız niye bize zulüm ediyorsunuz” dediğinde, “siz vatandaĢ değilsiniz, siz kendinizi biliyorsunuz” 
dediklerini, “avukatımı arayacağım, haklarım var, operasyon bölgesine beni götüremezsiniz” demesi üzerine “Ne 
hakkı, dağ baĢında hak mı olur” dediklerini, bir süre sonra köylülerin geldiğini, sayı fazla olunca silahlı grubun 
çekindiğini, ağaçların altında birinin bağırarak “Gel kimliğini al” dediğini, almaya gittiğinde “Ģimdi gidiyoruz ama 
peĢinizdeyiz” dediklerini, ayrılırken bahçedeki ekinlerine zarar verdiklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ġlknur Birol 

Sivas‟ta 2 Temmuz 1993‟te Madımak Oteli‟nde çıkarılan yangında yaĢamını yitirenleri anmak için 30 Haziran 
akĢamı Ġstanbul‟da Beyoğlu Sineması önünde toplanan Ġstanbul Halkevleri üyelerine müdahale eden polis Ġlknur 
Birol isimli kiĢiyi gözaltına alıp Atlas Sineması‟na soktu. Emniyet yetkilileriyle yaptığı görüĢmenin ardından 
serbest bırakılan Birol, içeride darp edildiğini ve tehdit edildiğini belirtti.  
 
Zülfiye Yılmaz 

ĠHD Ġstanbul ġubesi'ne baĢvuruda bulunan Zülfiye Yılmaz (57), “Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diye hitap edildiği için 
verilen cezalar, açılan davalar ve soruĢturmalara karĢı baĢlatılan 'Sayın Öcalan demek suçsa ben de bu suç 
iĢliyorum ve Sayın Öcalan diyerek kendimi ihbar ediyorum' kampanyası” kapsamında 7 Temmuz günü Ġstanbul 
Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan polisin müdahalesi sırasında cop ve kalaslarla dövüldüğünü iddia etti. 
Yılmaz, Ģu beyanda bulundu; “Polisin saldırı anında kendimi yerde buldum. Bunun dıĢında hiçbir Ģey 
hatırlamıyorum. Etraftan gelen gençler beni kaldırarak bir yere oturttular. Daha sonra evime gittim ve evde iki 
gün yatakta kaldım. Morlukları üçüncü gün banyoya gittiğimde gördüm. Bacaklarım ve kaval kemiğim morluk 
içindeydi.”  
 
Sefa Görgün 

14 Temmuz günü Aksaray‟da, Azadiya Welat Gazetesi‟ni dağıtırken 3 sivil polis memurunun fizikî saldırısına 
uğradığını belirten Sefa Görgün (18), polis memurlarının, çantasında bulduğu Apê Musa‟nın Küçük Generalleri 
kitabını görmesi üzerine kendisine “bu kitabı niye okuyorsun?” sorusunu yönelttiklerini, kendisinin de “bu kitap 
beni anlatıyor” yanıtını vermesi üzerine, polis memurlarının kendisini dövdüğünü belirtti.  
 
Enver Göktürk 

17 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Göktürk, Mart ayında ġeyh ġamil 
mahallesinde gözaltına alındığını, TEM ġubede kendisine muhbirlik teklifi yapıldığını, “bizimle çalıĢmazsan, 
DTP‟den sürekli bilgi getirmezsen, sana ve ailene ciddi zararlar vereceğiz” dediklerini, korkup kabul ettiğini, o 
zamandan beri polislerin kendini alıp arabalarında dolaĢtırarak bilgi aldıklarını, bilgi vermediği zaman herhangi 
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bir karakola götürüp dayak attıklarını, bazen fotoğraf gösterip tanıyıp tanımadığını sorduklarını, söylemediği 
zaman dövüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Nedim Kırhan 

19 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nedim Kırhan (1989), 17 Temmuz günü saat 
20:45 civarında Karahasan mahallesi Ponav mezrasından Lice merkeze yürürken Lice petrolünün yanı TedaĢ‟ın 
karĢısında bir askeri aracın yanında durduğunu, “nereden geliyorsun?” diye sorduklarını, köyden Lice‟ye gittiğini 
söylemesi üzerine kimliğimi istediklerini, yanında olmadığını, telefon açıp isteyebileceğini söylediğini, telefonla 
kimliğini istedikten sonra 4 askerin kendisinin yere atıp tekmelerle darp ettiğini, yaklaĢık 4-5 dakika dövüldüğünü 
belirtti. Kırhan, daha sonra aracın içinde yatırıldığını, araçta bulunan kiĢinin ayağını baĢının üzerine koyarak 
bastırdığını, 20-25 dakika araçta dolaĢtırıldıktan sonra alındığı yere bırakıldığını, aracın askeriyeye çıkan yola 
girmesinden Lice‟den gelen bir arkadaĢı ile önce evine, buradan da Lice Devlet Hastanesi‟ne götürüldüğünü, 
hastanede nöbetçi doktor tarafından yapılan muayene sonrası “göğsünde ezilme olduğuna iliĢkin muayene 
raporu” tutulduğunu, jandarma karakoluna giderek Ģikayetçi olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
A.Ġ. 

24 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.Ġ., oğlu A.Ġ.‟nin. 3 Aralık 2007 yılında askere 
gittiğini, Sivas‟ta Ġki buçuk ay askerlik yaptıktan sonra Erzincan‟a gönderildiğini, oğlunun 2 Temmuz günü izne 
geldiğinde gözünün ĢiĢ ve morarmıĢ olduğunu, kendisine bir Ģey anlatmaktan çekindiğini, 24 Temmuz günü kız 
kardeĢine telefonda “benim dolabımı kırmıĢlar, iç çamaĢırlarımı çalmıĢlar, bana eziyet ediyorlar, beni dövüyorlar. 
Bana terörist diyorlar. Beni burada almasalar ben intihar edeceğim” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
A.ġ. 

Mersin'in yaĢayan A.ġ. (13), 26 Temmuz akĢamı Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekiplerince kaçırılarak 
darp edildiğini savunarak polis memurları hakkında suc duyurusunda bulundu. A.ġ. Ģu beyanda bulundu; “Hal 
yolu üzerinde Ahmet Mete IĢıkara Ġlköğretim Okulu'nun yanında iki arkadaĢımla birlikte bisikletle geziyorduk. 
Polisler üzerimize gelince arkadaĢların oradan uzaklaĢtılar. Ben kaldım ve evime gitmek için sivil giyimli 15-20 
kadar polisin arasından geçip gidecektim. Birden iki sivil giyimli polis benim koluma girdi. Ellerinde telsizler vardı. 
Bana nereden geldiğimi sordular, ben de Hal Mahallesi'nden geldiğimi söyledim. Arkamda bulunan polis direk 
benim kazağımla yüzümü kapattı. Ġki kiĢi gelip beni minibüse bindirdiler. Arabada iki kiĢi arkamda durdu. Ġkisi de 
ön tarafta. Ġki kiĢi de beni dövüyordu. Bana vurmaya baĢladılar. Bana plastik copla vuran kiĢi 'yere uzan' dedi. 
Aracın içinde ben de boĢluğa uzandım. Ayakkabımı, çorabımı ve pantolonumu çıkardılar. Bana yine coplarla 
vurdular. Daha sonra beni darp edenlerden biri aracı kullanana 'müsait bir yere çek' dedi. ġoför 'yok burası 
müsait değil ev var karĢıda' dedi. Biraz daha hareket ettikten sonra beni araç seslerinin olmadığı bir yerde 
arabadan indirdiler. Yüz üstü yere yatırdılar. Birisi bana 'kafanı Apo için mi kazıttın? Apo gelip seni kurtarsın' 
dedi. Orada da beni coplarla ve tekmeyle darp etmelerinin ardından birisi bana 'yüzünü açarsan taĢı kafana 
yersin' dedi.  
 
M. Ali Ağacanoğlu, Ġlhan Ağacanoğlu ve YaĢar Ağacanoğlu 

Hakkari Biçer Mahallesi ġeyh GülüreĢ Baba Mezarlığı civarında ikamet eden M.Ali Ağacanoğlu, Ġlhan 
Ağacanoğlu ve YaĢar Ağacanoğlu, 24 Temmuz gecesi evlerine gittikleri sırada özel hareket timleri tarafından 
durdurulduklarını ve darp edildiklerini iddia ettiler. Mağdurlar, özel timin kendilerine “neden kendilerine ters ters 
baktıklarını” sorduğunu, "Hayır biz size ters bakmadık" sözleri üzerine tartaklandıklarını, kafalarına silah 
dipçiğiyle vurulduğunu ve ölümle tehdit edildiklerini belirtiler. Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek 
tedavi olan 3 kiĢi, görevlilerden Ģikayetçi oldu.  
 
…. Gültekin 

6 Ağustos günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Gültekin, oğlu Metin Gültekin‟in gözaltına 
alındığını ve Petrol mahallesinde bulunan Hasan Gül Polis Karakolu‟nda olduğunu haber aldığını, diğer oğlu ile 
karakola gittiğinde, orada nöbet tutan Hasan isminde bekçinin, kendisini tersleyerek “burada kimse yok” dediğini, 
oğlunun içeride olduğu konusunda ısrar edince, bekçinin bağırmaya baĢladığını, oğlunun “niye bağırıyorsun” 
dediğinde ise bekçinin silahın dipçiği ile oğluna vurduğunu, karakoldaki polislerin olayla ilgili bekçiyi destekleyip 
tutanak tuttuklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Sedat Karahan 
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7 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Tevfik Karahan, Aralık Ġlçe Jandarma 
Karakol Komutanlığı‟nda askerliğini yapan oğlu Sedat Karahan‟ın komutanı tarafından Ģiddete maruz kaldığını 
ve psikolojik baskı gördüğünü, askerlik öncesi siyasi nedenlerle gözaltına alınan oğluna komutanının sürekli “siz 
teröristsiniz” dediğini ve dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Mehmet Yandı ve Sinan Yandı 

9 Ağustos günü Diyarbakır ili Ofis Ekinciler Caddesi AZC Plaza önündeki otobüs durağında, 21H 0017 plakalı 
BüyükĢehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Ģoförü Mehmet Yandı ve muavin Sinan Yandı kendilerinden evrak 
isteyen polislerin hakaretine maruz kaldıktan sonra dövülerek ve biber gazı kullanılarak gözaltına alındı.  
 
Hatip Yılmaz ve Hasibe Mengikıran 

DTP ile Tutuklu Aileleriyle DayanıĢma Derneği‟nin (TUAD) 10 Ağustos günü “Abdullah Öcalan üzerindeki 
baskılara dikkat çekmek” için, Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına katılan Hatip Yılmaz‟ın 
polis tarafından dövüldüğü ve müdahale sırasında Hasibe Mengikıran adlı kadının da kolunun çıktığı ileri 
sürüldü.  
 
Hakan Yoğungan 

Ġstanbul‟da 13 Ağustos günü,  Hakan Yoğungan isimli kiĢi Kartal sahilinde devriye gezen polisler tarafından 
dövülerek ormana bırakıldığını iddia etti. Mühendis Hakan Yoğungan, Kartal sahilinde devriye gezen polislerin 
arabasında oturduğu sırada yanına  gelerek “in lan aĢağı” dediğini, üzerini ve arabasını arayan polislerin daha 
sonra alkolmetre tutup üflemesini istediğini, “Nasıl olsa hastaneye götüreceksiniz, orada üflerim” yanıtı üzerine, 
kelepçe takarak arabaya bindirdiklerini ve bayılıncaya kadar dövdüğünü belirtti.  Yoğungan Ģu beyanda bulundu; 
“Önce ellerimi kelepçeleyip arabaya koydular, ardından küfür ederek yüzüme ve vücudumun çeĢitli yerlerine 
yumruk ve tekmelerle vurmaya baĢladılar. Sık sık boğazımı da sıkıyorlardı, bir süre sonra bayıldım.” Baygınlık 
geçirince Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve buradaki polislerin de kendisini dövdüğünü belirten 
Yoğungan, hastaneden çıkarıldıktan sonra yolda yeniden baygınlık geçirmesi üzerine polisler tarafından Dragos 
ormanlarına atıldığını, ayrıca cüzdanında bulunan 50 YTL parasının da polisler tarafından gasp edildiğini ifade 
etti. Sabaha karĢı kendine gelen Yoğungan, burada bulunan otele girerek, yardım istedi. Gelen ambulans ile 
Yavuz Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp raporu alan Yoğungan, kendisine iĢkence yapan polis 
memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Hüseyin Beyaz 

14 Ağustos günü Demokratik Toplum Partisi(DTP) Ġl Temsilciliği binasına polisin yaptığı arama sırasına gözlemci 
olarak bulunan ĠHD yöneticileriyle polis arasında yaĢanan arbedede polisin merdivenlerden aĢağıya ittiği ĠHD 
Adana ġubesi Hüseyin Beyaz`ın kolu kırıldı. ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın, polisin DTP binasında 
bulunan ĠHD yöneticilerini zorla dıĢarı çıkarmak istediklerini, polise karĢılık verilmediğini ancak polisin 
merdivenlerden aĢağıya ittiği Hüseyin Beyaz`ın kolunun kırıldığını bildirdi. Olayla ilgili suç duyurusunda 
bulunacaklarını belirten Açıkalın, polise herhangi bir Ģekilde mukavemette bulunmadıklarını ancak polislerin 
“mukavemet gördükleri” iddiasıyla haklarında Ģikayette bulunduklarını belirtti.  
 
Metin ġahin 

15 Ağustos günü Ankara Keçiören‟de, gece saat 01:00‟e kadar içki satma ruhsatı olan tekel bayii sahibi Metin 
ġahin, saat 22:45 sularında büfesine gelen gelen Keçiören Belediyesi‟nin sivil ekibinde görevli iki kiĢi tarafından 
dövüldü. ġahin, iki belediye görelisinin “Seni öldüreceğim, bu saatte niye açık” diyerek kendisini çivili soparla 
dövmeye baĢladığını  belirterek “Ġlk darbeyi kafama aldım ve tezgahın arkasına düĢtüm. Orada infazımı yaptılar, 
küfrettiler. `Allah rızası için yapmayın, izin verin dükkanı kapatayım` dedim, dinlemediler. `Allah`ı da seni de 
tanımıyoruz` dediler. Sonra, yara bere içinde dükkanı kapattım. Bu sefer dükkan kapısı önünde, yine infazımı 
yaptılar. Dört gündür hala ağrı, bulantı, kusma var. En ağır darbeyi alnıma aldım” dedi. Keçiören Belediyesi 
belediye baĢkanı Turgut Altınok, iddiaları reddederek zabıtaların büfeciden dayak yediğini ileri sürdü ancak 
büfedeki  güvenlik kameraları kayıtarı ġahin‟in zabıtalar tarafından dövüldüğünü ortaya çıkardı. Ankara 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli .ġ. ve E.G. hakkında, ``kasten 
yaralama`` ve ``mala zarar verme`` suçlarından soruĢturma baĢlattı. Memur Suçlarını SoruĢturma Bürosu 
Savcısı Mehmet Cihan Kısa`nın yürüteceği soruĢturma kapsamında, Ģikayetçi Metin ġahin ile Keçiören 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Ģüpheliler B.ġ. ve E.G`nin ifadelerine baĢvurulacak. SoruĢturma 
çerçevesinde, olay anına iliĢkin kamera görüntüleri de değerlendirilecek.  
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Nizam Yılmaz 

Ankara‟nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Muhtarı Nizam Yılmaz, mahalledeki bir yeĢil alanın, CHP KahramanmaraĢ 
Milletvekili Durdu Özpolat`a tahsis edilmesine karĢı çıktığı için Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından darp 
edildiğini iddia etti. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Ahlatlıbel Mahallesi`nde, Öysekent üyeleri tarafından alınıp 
özel imar planı ve altyapısı yaptırılan, parkları ağaçlandırılan yeĢil alanların, Çankaya Belediyesince özel 
okullara tahsis edildiğini ve çevresinin dikenli tel ve çitle kapatıldığını belirterek, 18 Ağustos günü zabıta 
ekiplerinin kendisine fiili saldırıda bulunduğunu belirtti. Çankaya Belediye BaĢkan Yardımcısı Nuri Telek ise,  18 
Ağustos Salı günü 3 iĢ yerini mühürlemeye gelen 4 zabıta ekibine mahalle halkı ile muhtar Nizam Yılmaz`ın itiraz 
ettiğini ve aralarında arbede çıktığını belirtti.  
 
Musa Yazıcı 

21 Ağustos günü Rize‟de, Merkez Karadeniz otoyolu ana geçiĢ köprüsü altında bir ceset bulunduğu ihbarı 
üzerine olay yerine giden muhabir Musa Yazıcı, emniyet Ģeridinin dıĢında olmasına rağmen polislerin fizikî 
saldırısına uğradığını belirtti. Görevini yaptığı esnada 53 A 4872 plakalı polis otosundan inen polislerin kendisini 
zorla aĢağıya indirmeye çalıĢtığını ifade eden Musa Yazıcı; bir polis memurunun “Ben emir aldım 
çekmeyeceksin” diyerek yanına geldiğini ve kendisini iteleyerek tartakladığını belirtti. Yazıcı, Rize Cumhuriyet 
Savcılığı‟na giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Sıraç Erbek 

25 Ağustos günü Ġstanbul‟da, Sıraç Erbek adlı görme engelli kiĢi Kadıköy Ġlçesi‟nde yürürken 3 polis memuru 
tarafından yolunun kesildiğini, kimliğinin istenmesi üzerine “ben görme engelliyim. Sizin polis olduğunuzu 
nereden bileyim?” dediğini, “gerizekâlı, yalan mı söylüyoruz, telsiz sesini duymuyor musun?” diye polislerin 
bağırması üzerine telefonların telsiz sesi çıkardığını belirterek kimliğini verdiğini, 2 polis memurunun koluna 
girerek hangi siyasî partiden olduğunu ve “solcu” olup olmadığı sorduğunu, “Emek Partisi‟nin binasına çok 
giriyorsun. Allahsız komünist” diyerek küfür ettiklerini, kimliğini geri isteyince “hakkında gereken iĢlemi yapmakla” 
tehdit edildiğini ve “seni bir daha buralarda görmeyelim, defol!” denildiğini belirtti.  
 
Müfit Çıkrıkçıoğlu, Muzaffer Uludağ ve 13 kiĢi 

27 Ağustos günü akĢamı Ġstanbul‟un Bakırköy Ġlçesinde, Bakırköy Su Ürünleri Kooperatif BaĢkanı Müfit 
Çıkrıkçıoğlu‟nun da aralarında bulundğu 15 kiĢi, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı zabıtalar tarafından 
dövüldüler. Sahildeki balıkçı barınağının bulunduğu yerde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Ġstanbul 
BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı olan zabıta ekibi kaldırımda satıĢ yapan bir iĢportacıyı herhangi bir uyarı 
yapmadan dövdü. Olay yerinden bisikletiyle geçen bir vatandaĢ zabıtaya tepki gösterice zabıta memurları bu 
defa bisikletli vatandaĢa da darp etmeye baĢladı. Zabıta memurları yediği dayağın etkisiyle sersemleyen gencin 
bisikletini kaldırımdan yaklaĢık 4 metre aĢağıda yer alan balıkçı barınağının bulunduğu yürüyüĢ yoluna fırlattı. 
Bisikletin atıldığı yerde bulunan vatandaĢlar da zabıta memurlarına tepki gösterdi. Zabıta ile vatandaĢlar 
arasında bir süre yaĢanan tartıĢmanın ardından zabıta ekibi olay yerinden ayrıldı. YaĢanan olaydan kısa bir süre 
sonra 4 araçla tekrar olay yerine gelen sivil ve resmi zabıta memurlarından oluĢan bir grup, barınakta bulunan 
görevlilere ve vatandaĢlara yanlarında getirdikleri sopa, bıçak, biber gazı ve demirlerle saldırdı. Saldırıda 
Bakırköy Su Ürünleri Kooperatif BaĢkanı Müfit Çıkrıkçıoğlu baĢta olmak üzere yaklaĢık 15 kiĢi vücutlarının ve 
suratlarının çeĢitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi'ne 
giderek tedavi olan yaralılardan bazıları kısa süreli iĢgöremez raporu alırken bir kısmıda ayakta tedavi altına 
alındı. Darp edilen vatandaĢlardan Çıkrıkçıoğlu olayda hiçbir suçları olmadığı halde dayak yediklerini ifade 
ederek, "O bisikleti oraya atmamaları gerektiğini söyledik. Orada çocuklar oynuyor o sırada orada birisi olabilirdi. 
Oradan aĢağıya bir Ģey atılmaz dedik" dedi. Çıkrıkçıoğlu, daha önce BüyükĢehir Belediyesi ile barınakların 
bulunduğu yer ile ilgili olarak bir takım sorunlar yaĢadıklarını, bu saldırının da bununla bağlantısı olabileceğini 
iddia etti. Olayda baĢına darbe alan besteci-söz yazarı Muzaffer Uludağ ise "BaĢkanı öyle kanlar içinde görünce 
mani olmak istedim ama baĢımda odun kırdılar. Devletin memuru bunu nasıl yapar, olanlara bir bakalım 
kendimize gelelim" dedi.  
Hıvzullah Çelik ve Meryem Çelik 

Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 27 Ağustos günü, Hüseyin Çelik adlı kiĢi oğlu Ömer Çelik'i gözaltına almak için 
polislerin eve baskın düzenlediğini, oğlu Hıvzullah Çelik'in darp edilerek gözaltına alındığını, evdeki eĢyaları 
tahrip ederek okuma-yazma bilmeyen kızı Meryem Çelik‟e zorla tutanak imzalatıldığını ve kafasına silah 
dayandığını, çocuklarının hakaretlere maruz kaldığını belirttiler.  
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Ġsmail TurguttaĢ 

1 Eylül günü Kocaeli‟nde, Körfez Belediyespor ile Gebzespor maçında iki takımın atkısıyla taraftarları 
selamlamak isteyen Körfez Belediyespor amigosu “Toto” lakaplı Ġsmail TurguttaĢ‟ın sahaya girmesi üzerine 
amigonun önünü keserek polis memurları, yere yatırdıkları TurguttaĢ'ı tekmeleyerek darp etti.  
 
Zülfü Çelebi 

Diyarbakır‟ın Dicle ilçesi Kocalan Köyü'nde ikamet eden Zülfü Çelebi‟nin (70) 13 Eylül günü operasyondan 
dönen askerler tarafından Alindok-birin olarak adlandırılan mıntıkada bulunan bahçesinde Kuran-ı Kerim 
okuduğu sırada kaba dayak Ģeklinde iĢkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Çelebi Ģu beyanda bulundu; 
“bahçemde keçilerimi otlattığım sırada ağacın gölgesinde oturuyordum. Kuran okuduğum sırada dağlık 
kesimden operasyondan gelen askerler bana doğdu yanaĢtılar ve bağırmaya baĢladılar. 'O Kuran'ı at ve yere 
yat' diye bağırdıklarında ben Ģaka yaptıklarını sandım. Ancak üzerime doğru geldiklerini gördüm. Bende 'ben ne 
yapmıĢım. Kuran okuyorum. Lütfen bana karıĢmayın yaĢlı bir adamım' dedim. Ancak bunu söylerken içlerinden 
birisi çok sinirlenmeye baĢladı ve beni yere yatırdılar. Gömleğimi çıkarttım ama 'pantolonu da çıkart' diye 
bağırmaya baĢladılar. Bende ağladım 'Lütfen yapmayın, haramdır. Nasıl pijamamı çıkartırım' dedim. Bu kez beni 
tekmelemeye baĢladılar. Ne kadar çığlık atsam da sesimi duyan olmadı ve baĢıma silah dayadılar. O sırada 
Ģahadet getirdim ve 3 kez silahın tetiğine bastı. Meğer silahta mermi yokmuĢ. Elbiselerimi param parça ettiler, 
beni iyice dövdükten sonra bırakıp gittiler". (16 Eylül 2008/DĠHA) 
 
Fırat Çağlar 

Diyarbakır‟ın Ofis Semtinde kurulan halk pazarında seyyar satıcılık yapan Fırat Çağlar adlı vatandaĢ, 18 Eylül 
günü tezgahına gelen bir sivil polis tarafından meyveleri seçerek almasına izin vermemesi nedeniyle dövüldü. 
Çevrede bulunan vatandaĢlar olaya tepki göstererek polise müdahale etmek istedi. Sivil polis ile vatandaĢlar 
arasında yaĢanan tartıĢma üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, olay yerinde toplanan kalabalığı 
dağıtarak, Çağlar‟ı ifadesini almak üzere Ofis Polis Karakolu‟na götürmek istedi. Ancak Çağlar ile birlikte 
karakola diğer pazarcılarda gitmek isteyence polisler, mağdur pazarcıyı karakola götürmekten vazgeçti. (18 Eylül 
2008/DĠHA) 
 
Yavuz Mağ, Muammer Aytekin ve Osman Kaya 

22 Eylül günü Erzurum‟da, Emniyet Müdürlüğü‟nün Aras Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi‟ne (Aras EDAġ) olan 48 
bin YTL‟lik elektrik borcu yüzünden, trafik ekiplerinin Aras EDAġ görevlilerini dövdüğü ileri sürüldü. Trafik ġube 
Müdürlüğü‟nde görevli bir baĢkomiserin kendilerini tekme tokat dövdüğünü iddia eden elektrik teknisyenleri 
Yavuz Mağ, Muammer Aytekin ile araç sürücüsü Osman Kaya, Numune Hastanesi Acil Servisi‟nde tedavi altına 
alındı. Trafik ekiplerinin son bir haftadır Aras EDAġ‟a ait araçları taciz ettiğini söyleyen teknisyen Yavuz Mağ, 
“polisler „stop lambası yanmıyor‟ diye resmî aracımıza ceza yazdı. Bunun üzerine tartıĢma çıktı. Emniyet‟in 
elektrik borcu yüzünden biz dayak yedik. ġikayetçiyiz” dedi. Emniyet Müdürü Kamil Çolak ise Aras EDAġ 
ekiplerinin “görevli polis memuruna mukavemette bulunduğunu” öne sürdü. (Evrensel-23.09.08) 
 
Kadriye Terkoğlu ve Sabuha Terkoğlu 

Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Kadriye Terkoğlu 24 Eylül günü yaptığı açıklamada, ilçede 
meydana gelen patlamadan sonra evlerine baskın yapıldığını, polisin içeri girer girmez oğlunu dövmeye 
baĢladığını, bir polisin sırtına yumruk vurarak fırlattığını, belirtti. Sabuha Terkoğlu ise "Bana verilen belgeye 
okumamı istediler. Bende Kürtçe okumayı bilmediğimi söyledim. Birisi bana 'Ġyi ki bilmiyorsun, eğer bunu 
okusaydın seni öldürecektik' dedi. Sonra hamile olmama rağmen bana sen hamile değilsin, karnında bir Ģeyler 
gizliyorsun' diyerek bana saldırdılar” dedi. (24 Eylül 2008/DĠHA) 
 
Siraç Deniz 

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Ġpek Yolu Ġlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Siraç Deniz, Terörle Mücadele 
ġubesi'nde görevli Y.A. adlı polis memuru tarafından darp edildiğini iddia etti. Deniz, nöbetçi öğretmen olduğu 
gün çocukların çıkıĢını kontrol etmek için kapıya çıktığını, öğrencilerin dıĢarı çıkmaları sırasında karĢı taraftan iki 
öğrencinin koĢarak içeri girmek istediğini, izdiham yaĢanmasın diye çocukların kolundan tutarak 'Onlar çıksınlar. 
Siz daha sonra girin' dediğini, bu sırada öğrenci velisi olan polis memuru Y.A.‟nın kravatını sıkarak kendisini 
boğmaya çalıĢtığını ve küfürler ettiğini, okul müdürünün araya girmesine rağmen kendisine yumruk sallamaya 
baĢladığını ve yüzüne darbeler aldığını belirtti. (25 Eylül 2008/DĠHA) 
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Fatma Yıldeniz ve Evin Yıldeniz 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fatma Yıldeniz, 8 Ekim günü Seyrantepe mevkiinde polis 
otobüsünün taranmasında sonra gece saat 03.00 civarlarında evlerine baskın yapan polislerin, “Köpek oğlu 
köpekler açın” diye bağırarak kapıları yumrukladıklarını, “M. ġah Yıldeniz‟i sorduklarını, evde olmadığını 
söylemeleri üzerine bağırdıklarını ve küfür ettiklerini, Evin (17) adlı kızını tokatladıklarını, ağır hakaretlerde 
bulunan polislerin evin içine kurt köpeği dolaĢtırdıklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Hikmet Engin ve ġükriye Engin 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hikmet Engin ve ġükriye Engin, 8 Ekim günü Seyrantepe 
mevkiinde polis otobüsünün taranmasında sonra 9 Ekim sabahı sabah saat 05.00‟de evlerine baskın yapan 
polislerin iĢkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını belirttiler. Hikmet Engin, kapıları kırarak eve giren 
polislerin eĢine kardeĢi M.ġah Yıldeniz‟i sorduklarını, onların sorularına cevap verirken eĢine ve kardeĢine küfür 
etmeye baĢladıklarını, müdahale etmesi üzerine kendisine de küfür etmeye ve dövmeye baĢladıklarını belirtti. 
Hikmet Engin, polislerden birinin yumrukla burnuna vurduğunu, M.ġah Yıldeniz‟i tanıyıp tanımadığını sorunca 
kaynı olduğunu söylediğini, yine vurmaya baĢladıklarını, silah dipçikleriyle göğsüne vurduklarını ve boğazından 
tutup yere yatırıldığını, Ģınav pozisyonu almasını isteyen polislerin bu pozisyondayken sırtına çok sert bir Ģekilde 
vurduğunu, arama sonunda, M.ġah Yıldeniz‟in öldürüldüğünü ve teĢhis için eĢini götüreceklerini söylediklerini, 
daha sonra ayrıldıklarını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ġaban Noyan 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġaban Noyan, 8 Ekim günü Seyrantepe mevkiinde polis 
otobüsünün taranmasında sonra evlerine baskı yapan polislerin babası Hasan Noyan‟ı (1968) gözaltına aldığını, 
baskın sırasında polislerin ayaklarına tekme attığını ve hakaretlerde bulunduğunu, polislerin kendilerine 
“babanızı 2-3 saat içerisinde bırakacağız” dediklerini, babası bırakılmayınca ĠHD Diyarbakır Ģubesine gitmek 
üzere yola çıktığını, yolda kimlik kontrolü için kendisini durduran polislerin “gel aslanım biz de seni arıyoruz” 
diyerek plakası sökülmüĢ bir minibüsün içine bindirdiklerini, 2 saatten fazla minibüste sorgulandığını, küfür ve 
hakaretlere maruz kaldığını, Dicle Kent bulvarı civarında bırakıldığını, polislerin kendilerini bırakırken “Evden 
çıkarsan seni öldürürüz” diyerek tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ahmet GüneĢ 

ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet GüneĢ, 8 Ekim günü Seyrantepe mevkiinde polis 
otobüsünün taranmasında sonra yol üstünde bulunan dükkânına 3 el ateĢ edildiğini, bir süre sonra gözaltına 
alındığını, polislerin kendisini dövdükten sonra serbest bıraktığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Sami TavĢancı ve Niyazi TavĢancı 

Diyarbakır‟da düzenlenen silahlı saldırıda yaĢamını yitiren Ramazan TavĢancı‟nın kardeĢi Sami TavĢancı, 10 
Ekim günü Ġstanbul‟da abisinin cenaze töreni sırasında mezarlıkta fenalaĢtı. Sami TavĢancı otomobille 
hastaneye götürülürken Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün önünde ters yöne girdi. Aracı durduran polis ekibi, 
tartıĢma çıkması üzerine araçta bulunan Ramazan TavĢancı‟nın yakınlarını dövdü. Yediği dayak sonucu iki 
gözünün altında da morluklar ve yara oluĢan Niyazi TavĢancı, “hastamız olduğunu, hastaneye yetiĢtirmeye 
çalıĢtığımızı söylememize rağmen 3 sivil 7 polis bize saldırdı. ġehit yakını olduğumuz söyledik. Aldırmadılar. 
Küfür ettiler, „polisiz, vatanseveriz‟ diye geçinen insanlar bunlar. Ġki gözümde morardı” dedi. Kavga sırasında 
yüzünden yaralanan Sami TavĢancı ise “Önceki gün ağabeyimi ellerimle toprağa verdim. Baygın halde polisten 
dayak yiyoruz. Böyle bir Ģey olamaz. KardeĢim boĢuna mı öldü” dedi. Sami TavĢancı‟ya, 29 Mayıs 
Hastanesi‟nde ayakta tedavi yapıldı.   
 
Serhat Eyüpoğlu 

11 Ekim günü Ġstanbul‟un Kartal Ġlçesi‟nde, bir kafede bardak yerine fincanda çay getirilmesine sinirlenen ve 
hesabı ödemek istemeyen sivil polis memurlarıyla kafe sahibi Serhat Eyüpoğlu arasında baĢlayan tartıĢmada 
sivil polis memurları kafe sahibini döverek komaya soktu. Eyüpoğlu‟nun kardeĢi Ebru Eyüpoğlu Ģu beyanda 
bulundu, “„polis 'ne hesap ödeyeceğim, biz senden bardak çay istedik, sen bize fincan getirdin ödemiyorum‟ 
demiĢ. Kafa atmıĢ, o sırada „polisim‟ demiĢ. Silahı çıkartıp masanın üzerine yatırıp, kafasına dayamıĢ. 
ArkadaĢlardan bir tanesi atlamıĢ, uzaklaĢtırmıĢ. Sonra 6-7 kiĢi gelmiĢler, kafenin kapılarını kapamıĢlar, abimi 
mutfağa götürmüĢler. Abimin kafasına telsiz vurmuĢlar, telsiz parçalanmıĢ, yerden toplamıĢlar. Sonra abimi yere 
yatırıp kafasına basmaya baĢlamıĢlar, zaten beyin zarlarının hepsi ezilmiĢ, kafatası çatlamıĢ.” Kartal Cumhuriyet 
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BaĢsavcılığı‟nın olayla ilgili açtığı soruĢturma devam ederken, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı 
yazılı açıklamada olayla ilgili adlî ve idarî soruĢturma baĢlatıldığını duyurdu.  
 
ĠrkuĢ ailesinden 3 kiĢi 

Hakkari Çukurca'ya bağlı Köprülü bölgesinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren MuĢ Bulanık Doğumlu er Hasan 
ĠrkuĢ‟un 16 Ekim günü cenazesini almaya giden ĠrkuĢ ailesi, resmi cenaze töreni düzenlemek istemeyince asker 
ve korucular ile tartıĢma yaĢandı. Korucuların silah dipçikleriyle ĠrkuĢ'un yakınlarına vurduğu saldırıda ĠrkuĢ 
ailesinden 3 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı.  
 
Ayla Akat Ata, Zülküf Karatekin ve 8 kiĢi 

Diyarbakır‟da 18 Ekim günü,  “PKK Lideri Adullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek” için düzenlenen 
yürüyüĢün ardından yapılan müdahale sonrasında, DTP il binasına doğru giden DTP Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata, Kayapınar Belediye BaĢkanı Zülküf Karatekin ve 8 parti üye ve yöneticisinin polisin küfür ve fiziki 
saldırısına maruz kaldıkları iddia edildi.  
 
Cudi Akpınar 

Cudi Akpınar isimli kiĢinin, 19 Ekim günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan için yapılan 
yürüyüĢe güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında  Musa Anter Parkı'nda polislerce dövüldüğü ve daha sonra 
ġirin Sokağı'na bırakıldığı iddia edildi. 2 kadın tarafından hastaneye getirilen ağır yaralı Akpınar, ilk müdahalenin 
yapıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nden Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
Mehmet Tunç 

Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 20 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto için 
yapılan gösteriler sonrasında evinin sokağında polisler tarafından gözaltına alındığını iddia eden Mehmet Tunç 
(20) Ģu beyanda bulundu; “Cadde üzerinde eylemler vardı ve polisler bizim mahalleye girdi. 4 polis beni 
yakaladı. Tekmelerle sırtıma vuruyorlardı. Sonra dudağımı patlattılar. Küfür ediyorlardı. O arada beni gören 
amcam beni korumaya çalıĢtı ama polisler onu da dövmeye baĢladılar. Tekmeler, coplar, yumruklar ile dövdüler. 
Hepsi sivil polisti. Beni Terörle mücadele Ģubesinin bodrumuna koydular. Birkaç saat boyunca orada Ģiddet 
gördüm. Vücudumun her yerinden kanlar akmaya baĢladı. Artık gözlerimi bile açamıyordum. Beni döven polisler 
o sırada benim yanımda komisere anons etti. Komisere benim için 'Ne yapalım' dedi. Komiser ise 'Bir çöpe atın' 
diye anons etti telsizden. 'Kimsenin bulmayacağı bir çöpe atın' dediler. Sonra beni oradan çıkarıp Musa Anter 
Parkı civarındaki çöplüğe attılar. BayılmıĢım. Ondan sonra birkaç tane bayan beni gördü ve beni alarak 
hastaneye getirdiler. Hastanede de beni rahat bırakmadı polisler. Hastanedeki doktorları sık sık tehdit 
ediyorlardı. Doktorları benim sağlığım hakkında bir Ģeyi yok demesi için zorluyordular.”  
 
Ercan Öksüz 

20 Ekim günü Van‟ın ErciĢ ilçesi Dalan Caddesi'nde düzenlenen "Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik 
Cumhuriyet" mitinginin ardından dağılan kitleye “slogan atıldığı” gerekçesiyle biber gazı, cop ve panzerle 
müdahalede bulunan polis, DĠHA muhabiri Ercan Öksüz‟ü tekme ve tokatla dövdü.  
 
Kurt ailesi 

20 Ekim günü Batman‟da,  Seyfetin Kurt'un Ġpragaz Mahallesi'ndeki evine ihbar var gerekçesiyle baskın 
yapıldığı, evdeki eĢyalarının dağıtıldığı, Kurt ailesinin polis tarafından darp edildiği iddia edildi.  
 
S.K. 

“Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto” amacıyla 20 Ekim günü Adana'nın Barbaros Mahallesi'nde 
gerçekleĢtirilen gösteride gözüne plastik mermi isabet eden S.K. (15) bir gözünü kaybetti. S.K. polislerin 
kendisini yakalayıp, yakından gözüne ve sırtına plastik mermi ile ateĢ ettiğini iddia etti. S.K. Ģu beyanda bulundu; 
“Mahallede lastik yakmıĢlardı. Daha sonra mahalleye polisler gelip müdahale etti. Polisler beni yakaladı. Beni 
ellerimden tutup yere yatırdılar. Bana ağır küfürler ediyorlardı. Önce copla bana vurdular. „Bu da içindeydi. Pis 
vatan haini‟ dediler. Sonra yüzüme baktılar. Tam yüzüme doğru silahı tutarak plastik mermi sıktılar, belime 
sıktılar. Daha sonra yine vücudumun her yerine copla yine vurdular. Yüzüm kan içinde kaldı. Bana „bu sana ders 
olsun‟ deyip beni bırakıp gittiler.”  
 
Feyzullah Ene 
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23 Ekim günü Siirt'te, “Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleĢtirilen fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla ateĢ 
yakan gruba müdahale eden polis Feyzullah Ene (12) adlı çocuğu darp etti. Darp nedeniyle Siirt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Ene'nin sağ kolu kırılırken, kafasının sağ kısmında kırıklar ve sağ ayak bileğinde çatlak 
olduğu tespit edildi. Ene ailesi polisler hakkında dava için ĠHD Siirt ġubesi'ne baĢvurarak hukuki yardım 
talebinde bulundu.  
 
S.D., V.D., B.A., H.K. ve S.P. 

Diyarbakır‟da 24 Ekim günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya maruz kalmasını protesto etmek” için 
yapılan gösterilerin ardından, polisin YeniĢehir Ġlçesi'nin Ġplik Mahallesi'nde oturan S.D. (18), V.D. (16), B.A. (16), 
H.K. (17) ve S.P. (18) adlı kiĢileri darp ettiği iddia edildi. 24 Ekim günü öğleden sonra at arabası ile maça 
giderken sivil giyimli 4 polis tarafından durdurulduklarını belirten S.D. “Polisler bize 'Elleriniz neden boyalı? Açın 
ellerinizi' dediler. Sonrada ellerimize copla vurdular. Daha sonra polisler bizi kendi arabalarına bindirdiler. Bizi 
Tekel Fabrikası'nın arkasındaki boĢ araziye götürdüler. Yolda polisler bize sürekli küfür ve hakaret ettiler. BoĢ 
araziye gidince yaklaĢık 10 polis daha orada bekliyordu. Burada polisler bizi tekrar copla dövdüler. Kafamı 
arabanın camına vurdular. Polisler daha sonra bize 'Ġplik Mahallesi'nde geliĢen tüm olaylar hakkında bize bilgi 
vereceksiniz' dedi. Bilmediğimizi söyledi. Bunun üzerine polisler, 'Siz bizim sağ kolumuzsunuz, bilgi verirseniz 
size karıĢmayız. Bilgi vermezseniz mahallede yaĢanacak her türlü olaydan sizi sorumlu tutarız' dediler” dedi.  
 
Sıddık Cengiz 

ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan DTP Ġl Yöneticisi Sıddık Cengiz 24 Ekim günü polis tarafından darp 
edildiğini iddia etti. Congbayır Mahallesi'nde 24 Ekim günü saat 19.00 sıralarında bir grup gencin mahallede ateĢ 
yaktığını ve yaklaĢık 20 dakika sonra polislerin olay yerine gelmesiyle grubun dağıldığını belirten Sıddık Cengiz, 
“Polisler kimseyi yakalamayınca bizim dükkana geldi. 5'i sivil olmak üzere 10 polisti. Polisler bana 'Neden burada 
ateĢ yakılmasına müsaade ediyorsun?' dediklerini, kendisinin ne onlara ateĢ yakmalarını söyleyebileceğini ne de 
ateĢlerini söndürün diyebileceğini söylediğini, bunun üzerine 2 sivil polisin, “Bu bölgede olup bitenden sen 
sorumlusun” dediğini, polisin eylemcileri tanıyıp tanımadığını sorusuna olumsuz yanıt vermesi üzerine ilerde 
bekleyen baĢka bir polisin gelerek yüzüne yumruk attığını, bir diğerinin dirseğiyle yüzüne vurduğunu, coplarla 
kollarına darbe aldığını, polislerin kendisine “ġimdi burada kafana sıkarız, en çok biraz hapis yatarız” Ģeklinde 
sözler sarf ettiklerini belirtti. Cengiz, daha sonra polislerin kendisini gözaltına almak için arabaya bindirdiğini 
ancak vazgeçtiklerini ifade etti.  
 
Mehmet ġah AraĢ 

30 Ekim günü Ġstanbul‟da, Mehmet ġah AraĢ, eĢi ve çocuklarıyla birlikte evlerine giderken yolu kapayan çöp 
kamyonunu kenara çekmesi için polis ekibine ricada bulunduğunu, bunun üzerine polis memurunun “sen kimsin? 
Bana görevimi mi öğretiyorsun” diyerek copla defalarca kendisini darp ettiğini, taksiden inen eĢi ve çocuklarının 
da aynı muameleye maruz kaldığını belirtti.  
 
Hıdır Güngör 

Almanya‟da 20 yıldır siyasî mülteci olarak yaĢayan Hıdır Güngör (54), ziyaret için Ekim ayında geldiği memleketi 
Tunceli‟de “canlı bomba” olduğu iddiasıyla özel harekât timlerinin fizikî saldırısına maruz kaldığını belirtti. Güngör 
Ģu beyanda bulundu; “Ağabeyim su kenarında balık yemeye davet etti beni. AkĢama doğru eve dönerken 
benzinliğin önünde kimlik kontrolü yapan timler tarafından durdurulduk. Pasaportumu ve kimliğimi verdim. Kimlik 
bilgilerime bakar bakmaz üzerime saldırdılar. Tekme, dipçik ve yumruklarla beni yere yatırdılar, kollarıma, 
bacaklarıma basarak hareket edemez duruma getirdiler. Belime halat bağlayarak beni yukarıya çekip helikoptere 
bindirdiler. BaĢıma bir çuval geçirdiler, nefes almakta zorlanıyordum. Sağıma, soluma iki tim yerleĢtirmiĢlerdi. 
Canlı bomba olduğumu ve dağdan indiğimi söylüyorlardı. Ġtiraf etmemem halinde helikopterden atmakla tehdit 
ediyorlardı. Oysa ellerinde, nerden, ne zaman geldiğimi gösteren pasaportum duruyordu. Sonra Elazığ‟da 
bilmediğim bir yere götürdüler. Karanlık, bodrum gibi bir yere koydular. Karanlıkta canlı bomba olduğumu itiraf 
etmemi istiyorlardı. Kafamı duvarlara çarpıyorlardı, tekme tokat ve yumruklarla acımasızca vuruyorlardı. Sonra 
yüzüme projektör tutup ağzı salyalı saldırgan iki köpeği üzerime saldırttılar. ĠĢkence çığlıkları duydum. Kaset 
miydi gerçek mi bilmiyordum. Tarif edemiyorum; insanı çıldırtan iĢkence sesleri duyuyordum. Kimliğim, 
pasaportum ve uçak biletime rağmen bana neden canlı bomba muamelesi yaptıklarını bilmiyorum. Psikolojim 
bozuldu, iĢkenceli kâbuslar görüyorum, yatamıyorum”  
 
Erhan Bayrak 
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3  Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Erhan Bayrak, 1 Kasım günü akĢam saat 17:00-
18:00 saatleri arasında Turgut Özal bulvarından Hhuzurevlerine doğru giderken yaklaĢık olarak 10 sivil giyimli 
polis memuru tarafıdnan durdurulduğunu ve dövüldüğünü iddia etti. Bayrak Ģu beyanda bulundu; “Yanımda 
birkaç kiĢi daha vardı. Onları serbest bıraktılar. Sen BĠM‟e taĢ atmıĢsın, sen Ģunu yapmıĢsın, niye DTP‟ye 
gidiyorsun gibi çok sayıda soru soruyorlardı. Soru sorarlarken ağza alınmayacak küfürler edip beni dövüyorlardı. 
Cüzdanımı telefonumu ve bir miktar paramı aldılar. Bana sadece kimliğimi geri verdiler. Ve bana bir daha 
karĢımıza çıkarsan kurtulamazsın gibi tehditlerde bulundular. Ondan sonra beni serbest bıraktılar.”  
 
Ali Tepedelen 

5 Kasım günü Ankara‟nın Yenimahalle Ġlçesi‟nde, Ali Tepedelen adlı atık kâğıt iĢçisi Yenimahalle Belediyesi‟ne 
bağlı temizlik ekipleri tarafından dövülerek hastanelik edildi. Kafa travması geçiren, vücudunun çeĢitli yerlerinde 
çatlaklar tespit edilen ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tepedelen Ģu beyanda bulundu; "Hurda toplarken 
birden ekipler geldi. Arabama koyduğum atıkların geri boĢaltılmasını istediler. Ġstediklerini yapmayınca en az 20 
kiĢi üzerime çullandı. Sonrasını hatırlamıyorum." Yenimahalle Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürü Hasan Özdemir 
ise "Bu kiĢi daha önce de uygulamaya koyduğumuz geri dönüĢüm projesini bozduğu gerekçesiyle uyarılmıĢtı. 
Yaptığı toplama iĢinin Ģu anda cezası da var. Yenimahalle sınırları içinde hiç kimse belediyeninin bilgisi olmadan 
toplayıcılık yapamaz. Temizlik görevlisi bir arkadaĢ kendisini uyarınca balta ve bıçak çekerek üzerine yürümüĢ. 
ÇalıĢanımız da diğer arkadaĢlarından yardım isteyince tatsız bir olay yaĢanmıĢ. Ben olayın uzaktan görgü 
tanığıyım" dedi. Atık kağıt iĢçileri 4 Kasım günü yazılı bir açıklama yaparak, bahsedilen proje ile Yenimahalle`nin 
katı atıklarının bir Ģirkete peĢkeĢ çekilmek istendiğini, bu oyunu bozan atık kağıt iĢçilerinin ise komalık edilene 
kadar dövüldüğünü ve yasalarda kağıt toplama iĢiyle ilgili bir ceza bulunmadığını belirttiler.  
 
Akın Dumlu 

12 Kasım günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde, bir börekçide çalıĢan Akın Dumlu (19), araçlarını dükkânın önüne  
park eden polis ekibini uyarınca sivil polis memurları tarafından dövüldüğünü iddia etti. Dumlu, dükkânda 
baĢlayan dayağın polis memurlarının kendisini minibüse alması üzerine minibüste de devam ettiğini, aldığı 
darbeler nedeniyle gözü kapandığını, polis memurları tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.  
 
Alaattin Ecer,  Remziye Ecer ve çocukları 

Mardin ili  Mazıdağı ve Derik ilçesinde bulunan evlerine 25 Kasım sabah saatlerinde baskın yapılan Alaattin Ecer 
ve ailesi, polisin hakaret ve Ģiddetine maruz kaldığını iddia etti. Alaattin Ecer'in eĢi Remziye Ecer, polisin sabahın 
erken saatinde geldiğini ve kapıyı kendisinin açtığını,  daha sonra polisler tarafından yere yatırıldığını ve polisin 
sırtına bastığını belirtirken, “EĢime polislerin geldiğini söyledim ve kapıyı açtım. O anda beni yere yatırdılar ve 
belime basarak silah çektiler. Sonra çocukları dıĢarı çıkartıp duvara döndürdüler. Onlara da silah dayadılar. Hem 
belime basıyorlardı hem de küfür ediyorlardı. Çocuklarıma ise 'Sizler teröristsiniz. Sizleri öldürelim mi' diyorlardı” 
dedi. 
 
Mustafa Akdoğan 

4 Aralık gecesi Ġstanbul‟da, Avcılar sahilinden Küçükçekmece istikametine giden Mustafa Akdoğan trafik kontrolü 
için kendisini durduran polislere kimlik sorduğu için dövüldüğünü iddia etti. Akdoğan Ģu beyanda bulundu; “Bir 
araç geldi, çok sert bir Ģekilde önümü kapattı ve beni durdurdular. Sert tavırlarla bana niye kaçtığımı sordular. 
Ben de kaçmadığımı, sadece biraz alkollü olduğumu, bunun için, alkol muayenesi olabileceğimi düĢünerek geri 
dönüp evime gittiğimi söyledim. Kimliğimi istediler. Çıkarıp verdikten sonra, „ben de sizin kimliğinizi görebilir 
miyim?‟ dedim. Küfürden sonra „sen bizim resmî üniformalı olduğumuzu görmüyor musun, nasıl kimlik sorarsın 
lan?‟ deyip önce biri bir tane yumruk attı, sonra diğeri kapıyı açtı ve beni yaka paça aĢağı indirdiler. Önce 
kollarımı aĢağıdan kelepçelediler. Sonra o Ģekilde yere oturttular. Birisi üstten bastırdı, artık yapabilecek bir 
Ģeyim kalmadığı için diğerleri de tekmelemeye baĢladı. Kafatasım çatlamıĢ, çenem kırılmıĢ.”  
 
Tayyar YaĢar 

4 Aralık günü Van‟da, Tayyar YaĢar isimli kiĢi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yol istediği polis tarafından 
dövüldüğünü iddia etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan adliye binası önünde kırmızı ıĢıkta sivil polis aracında 
yol isteyen Tayyar YaĢar, “yeĢil ıĢık yanmasına rağmen önümdeki araç gitmedi. Ben de kurna çaldım. Ancak o 
sırada araçta inen kiĢi bana 'Ben polisim sen nasıl bana kurna çalarsın' diyerek bana saldırdı ve hakaret etti. 
Sonra gelen resmi polis beni tuttu. Diğer sivil polis beni dövmeye baĢladı” dedi.  
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Hüseyin Ġnan Ġzmirlioğlu 

6 Aralık günü Ġstanbul‟un Yenibosna Ġlçesi‟nde, avukat Hüseyin Ġnan Ġzmirlioğlu, kız arkadaĢını vedalaĢırken 
öptüğü için iki sivil polis memuru tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ġzmirlioğlu, polis memurlarından birinin 
“ahlâksız herif” diyerek elindeki telsizle baĢına vurduğunu, Ġstanbul Barosu kimliğini gösterdiğini ve avukat 
olduğunu söylediğini, diğer polis memurlarının da kendisine vurmaya baĢladığını belirtti. Darp edildiğine dair 
rapor alan Ġzmirlioğlu‟nun vücudunda çok sayıda yara izinin oluĢtuğu, sol dirseğinde ödem meydana geldiği 
belirlendi.  
 
Erkan ve Fethullah Aktı  

Batman ili Sason ilçesinde ikamet eden Erkan Aktı (20), 12 Aralık  günü ilçe merkezindeki bir internet kafede 
kendi yaĢıtları olan bir grupla tartıĢtığı için polislerin iĢkencesine maruz kaldığını öne sürdü. Aktı Ģu beydanda 
bulundu; 'TartıĢmamız çok uzun sürmedi ve ciddi bir tartıĢma da değildi. TartıĢmanın ardından 4 sivil polis 
internet kafeye geldi. Biri dıĢında diğer polisler direk üzerime çullanarak beni coplarla ve tekmelerle vurmaya 
baĢladılar. Yüzümü yumruklarla morartan polisler beni kanepeye uzatarak her tarafıma vurdular. Kafenin 
kapısını kapattıkları için kimse müdahale edemiyordu.” Olay yerine gelen babası Fethullah Aktı‟nın kendisini 
döven polisleri engellemeye çalıĢtığını belirten Aktı, babasının da polisler tarafından dövüldüğünü öne sürdü. 
Polislerin daha sonra kendisini karakola oradan da Sason Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ifade eden Aktı, 
“Hastane doktorunun bana rapor vermesine izin vermediler. Benim sırtımda elimde ve yüzümün her yerinde darp 
izi varken doktor sadece 'gözünde morartı oluĢmuĢ' dedi ve rapor vermedi” dedi. 
 
Adnan Aytaç 

12 Aralık günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟ndeki Taksim Meydanı‟nda arkadaĢları ile birlikte çarĢı iznine çıkan 
çavuĢ Adnan Aytaç (24), Siirt‟teki yakınlarıyla Arapça yaptığı telefon görüĢmesinin hemen ardından sivil polis 
memurlarının sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sivil hayatta ilkokul öğretmeni olduğunu belirten Aytaç"ın uğradığı 
polis tacizine tesadüfen orada Birgün muhabiri Zeynep Kuray tanık oldu. Sivil giyimli polisler Taksim 
Meydanı"nda önceki gün saat 14.00 sıralarında çarĢı iznine çıkan iki askerle bir arkadaĢlarını durdurarak 
içlerinden Adnan Aytaç"a kimlik sordu. Aytaç, asker olduğunu söyleyerek askeri kimliğini yasa gereği polislere 
vermeden uzaktan gösterdi. Ancak sivil giyimli polisler için bu yeterli olmadı. Bu sırada bir kiĢinin etrafını sarmıĢ 
sivil giyimli kiĢileri gören Birgün muhabiri Zeynep Kuray yanlarına yaklaĢıp ne olduğunu anlamaya çalıĢtı ancak 
polisin engellemesi ile karĢılaĢtı. Kuray fıotoğraflarını kalabalıktan biraz uzaklaĢarak gizlice çekti. Kuray 
fotoğraflarını çekerken sivil giyimli polislerin asker Adnan Aytaç"a yönelik Ģiddet içeren sözlerine ve itip 
kakmalarına da tanık oldu. BirGün muhabiri polislerin olay yerinden uzaklaĢmaya baĢlamasıyla birlikte Adnan 
Aytaç"ın yanına gidip görüĢme talebini iletti.  Ancak tam bu sırada polisler geri dönüp Aytaç"ı gazetecilerle 
görüĢmemesi konusunda ikna etmeye çalıĢtı. Hatta Aytaç"ın iki arkadaĢına da bu yönde telkinlerde bulundu. 
Ancak baĢarılı olamadılar. AktaĢ Ģu beyanda bulundu; "Taksim Meydanı"nda arkadaĢlarımla yürürken polis 
olduğunu önce anlamadığım iki sivil Ģahıs bana emrivaki bir Ģekilde durmamı söyledi. Sonradan sivil polis 
olduklarını öğrendiğim bu iki Ģahıstan biri telsizi yüzüme tutarak "Derdin ne duymadın mı lan" diyerek sert bir 
uslup ile konuĢtu. Ben ise ĢaĢırarak bir Ģey olmadığını söylediğimde kimliğimi istediler. Asker olduğumu 
söyledikten sonra askerlikte bize verilen emire uyarak kimliğimi gösterdim ancak ellerine vermedim. Onlar bu 
kuralı gayet iyi bilmelerine rağmen bana hakaretler edip, tartaklamaya baĢladılar. Sokaktan geçen milletin durup 
baktığını görünce beni ceketimden tutarak bir köĢeye götürmek için itip kakmaya baĢladılar. Direnince etrafımı 
bir sürü sivil polis çevirdi ve onlara asker olduğumu defalarca belirtmeme rağmen, tacizlerini sürdürdüler. Onlara 
öğretmen olduğumu söylediğimde ise bu sefer sivil mesleğime hakaret etmeye baĢladılar. Sonradan yanımıza 
bir komiser yardımcısı geldi. Beni rahat bırakmaları için bana verilen emri çiğneyerek komisere kimliğimi verdim"" 
dedi. Kimliğini gösterdikten sonra gitmek istemesine rağmen sivil polisin kendisine hakaret etmeyi sürdürdüğüne 
dikkat çeken AktaĢ, "Aralarından birtanesi bana „Bana bak biz asker masker dinlemeyiz, ben subay bile dövdüm, 
sen kimsin lan‟ dedi.”  
 
Osman Eryılmaz 

15 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Osman Eryılmaz, 13 Aralık günü Kaynartepe 
Mahallesinde Azadiya Welat gazetesini dağıtırken kimlik kontrolü yapan polislerin kendisni yanlarına çağırdığını, 
kimliğini kontrol ettikten sonra gazeteler hakkında toplatma kararı olup olmadığını öğrenmek için gerekli yerleri 
aradıklarını, bu esnada kendisine hakaret ve küfür etmeye baĢladıklarını, daha sonra kendisini serbest 
bıraktıklarını belirtti. 
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Mehmet Kaya 

26 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan öğrenci servisi Ģoförü Mehmet Kaya, 26 Aralık günü 
saat 12:00 sıralarında YeniĢehir Polis Karakolu‟nun önünden Valiliğe döndüğü esnada Ofis istikametinden gelen 
bir aracın kendisine selektör yaptığını, araç uzak olduğu için döndüğünü, virajı geçtikten sonra arkadan gelen 
aracın önünü kestiğini, araçtan inen Ģahsın arabasının yanına gelerek polis olduğunu söylediğini, kimliğini 
gösterir göstermez sağ eliyle yüzüne yumruklar savurmaya baĢladığını, kendisine neden arabayı durdurduğuna 
dair bir Ģey söylemediğini, aldığı yumruklar nedeniyle burnu ve ağzının kanamaya baĢladığını, kendisini darp 
eden Ģahsın ardından telefonuyla birilerini aradığını ve gelen polis ekibinin kendisini darp eden polisle karakola 
götürdüğünü belirtti. Serviste bulunan Heja GümüĢ ve YuĢa GümüĢ isimli ilkokul öğrencilerinin babası Mehdi 
GümüĢ ise, 26 Aralık günü ġehit Bahtiyar Ġlköğretim Okulu‟nda öğrenim gören kızı Heja GümüĢ‟ün (1998) 
öğretmeninin telefonla kendisini arayarak kızının sınıfta ağladığını ve okula gelmesi gerektiğini söylediğini, okula 
gittiğinde kızının kendisine servis ile okula gelirken bir kiĢinin arabayı durduğunu ve polis olduğunu söyleyerek 
Ģoförü dövdüğünü gördüğünü anlattığını, aynı okulda ööğrenim gören oğlunun da çok korkmuĢ ve ürkmüĢ 
olduğunu gördüğünü belirterek ilgili polisten Ģikayetçi olmak için hukuki yardım talep etti 
 

3. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 
 
Siirt‟in Aydınlar Beldesi'ne bağlı Akyayla Köyü'nde ikamet eden 15 köy  korucusunun, 15 Ağustos günü Kırkacık 
Mezrası'nda bulunan bir eve baskın düzenlediği ve Mediha Efe'yi yaraladığı iddia edildi.   
 
 
20 Ağustos günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuruda bulunan Karlıova ilçesi Hasanova Köyü‟ne bağlı BurmataĢ 
Mezrası‟nda ikamet eden Orhan Sayak, bir ay önce TaĢlıçay Köyü korucularının mezralarına gelerek Baran 
Sayak adındaki birini sorduklarını, tüm Sayak Ailesini öldüreceklerini söyleyerek kendilerini tehdit ettiklerini, 
etrafa rastgele ateĢ açtıklarını belirttiler. 
 

4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
 
Muzaffer Akengin, Deniz Güzel ve Naif Bal 

Bolu F Tipi Cezaevi'nden ĠHD Ankara ġube Cezaevi Komisyonu'na mektupla baĢvuruda bulunan Aydın 
Adıyaman isimli mahkum, 17 Ocak günü arkadaĢları Muzaffer Akengin, Deniz Güzel ve Naif Bal‟ın bulundukları 
odada gardiyanların saldırısına uğradıklarını iddia etti. Adıyaman, gardiyanlarca yapılan iĢkence sonucu 
sözkonusu 3 kiĢide dudak, kaĢ yarılması, kafa kırılması ve vücutta morluklar oluĢtuğunu, bunların cezaevi 
doktoru tarafından da tutanak altına alındığını, ancak arkadaĢlarının hastaneye sevk edilmediğini belirtti. 
 
Tevfik Mıho 

Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 16 Ocak günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Tevfik Mıho, 9 Ocak günü hastaneye sevki sırasında askerlerin kendisine Ģiddet uyguladığını 
iddia etti. Mıho, askerlerin dirseklerini aynı hizaya getirip karĢılıklı birden kaburgalara bastırdıklarını ve pres 
uyguladıklarını, sonra dirseklerini sıkıĢtırıp kaburgaların üzerinde sağa sola hareket ettirdiklerini, yine dirsekleri 
kaburgalara yapıĢık tutuluyken diğer ellerini süratlice kaburgaların üstünde tuttuğu kollarına çekiçle vurar gibi 
vurduklarını belirtti.  
 
Sinan Ġyit 

Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 20 Ocak günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Sinan Ġyit, sevk sırasında askerlerin hakaretlerine ve Ģiddete maruz kaldığını, son olarak 
tansiyon nedeniyle hastaneye sevke götürülürken, kolundan tutan askerlerin her iki taraftan dirsekleriyle 
kaburgalarına baskı yaptığını, uyarlarına rağmen devam ettiklerini belirtti.  
 
Nurten KarataĢ 

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 18 ġubat günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Nurten KarataĢ, 13 ġubat günü duruĢmaya getirilirken, cezaevi kantininden aldığı bisküvinin 
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“sakıncalı” görülüp verilmediğini, görevli kadın gardiyan ile kadın komutanın sözlü saldırısına maruz kaldığını, 
ringe bindirilirken de fiziki olarak saldırıya uğradığını belirtti. 
 
Uğur YeĢiltepe, Cemgil Demir ve Kazım Doğan 

Sincan 1 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 18 ġubat günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Uğur YeĢiltepe, duruĢmaya getirilmek için cezaevinden çıkıĢta yapılan asker aramasında 
yanına aldığı peçete ve sigaranın kendisine verilmediğini, bu uygulamaya itiraz ettiğinde ise komutanın emri 
olduğunun söylendiğini, ring aracına bindirilmesi sırasında askerlerin tekme, itme kalkma ve hakaretlerine maruz 
kaldığını belirtti. YeĢiltepe ayrıca, Cemgil Demir ve Kazım Doğan isimli mahkumların adliyeye giriĢ sırasında 
tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığını, duruĢmaya çıkarılırken de duvarlara çarpma, kola giren askerce kolun 
sıkılması, kelepçenin bileklerde sıkıĢtırılması vb. gibi yöntemlerle kötü muamelenin devam ettiğini belirtti. 
 
Ömer Çelik 

19 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan GüneĢ, arkadaĢı Ömer Çelik‟in (1984) tutuklu 
bulunduğu Diyarbakır Cezaevi‟nden Bitlis Cezaevine nakledilirken cezaevi giriĢinde gardiyanların Ģiddetine 
maruz kaldığını, soyunmayı reddettiği için tek kiĢilik hücreye atıldığını belirterek hukuki yardım talep etti.    
 
Kemal Yiğit 

Ġzmir Buca Kırıklar 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Kemal Yiğit, elini cebinden çıkarmadığı için cezaevi 
gardiyanları tarafından dövüldüğünü iddia etti. ĠHD yöneticisi avukat GüneĢ Kırmızıgül, Kemal Yiğit ile yaptığı 
görüĢme sonucunda olayı Ģu Ģekilde anlattı: “Kemal Yiğit, rahatsızlığı nedeniyle ellerini sıcak tutması gerektiğini 
ve bu nedenle elini cebine koyduğunu söyledi. Ancak gardiyanlar elini cebinden çıkarmasını ve kendilerine 
saygılı davranmasını istemiĢler. Çıkan tartıĢmanın ardından gardiyanlar, elini cebinden çıkarmadığı takdirde 
kendisini sohbete çıkarmayacaklarını ifade etmiĢ. Bunun üzerine koridorda bekleyen sohbet grubundaki diğer 
tutuklu ve hükümlüler de, „o zaman biz de sohbete çıkmıyoruz‟ diyerek durumu protesto etmiĢler. Diğer 
tutukluları odalarına geri götüren gardiyanlar, Yiğit‟le koridorda yalnız kalınca bir anda üzerine çullanmıĢlar, kaba 
Ģiddet uygulamıĢ ve kendisini darp etmiĢler. Darp olayı kameraların bulunmadığı görüĢ kabinlerindeki 
koridorlarda gerçekleĢmiĢ. Ancak Yiğit, olayın bir kısmının kamera kayıtlarıyla tespit edilebileceğini söylüyor”.  
 
Meryem Özsöğüt 

11 Ocak günü tutuklanan ve Sincan F Tipi Cezaevi‟ne konulan SES MYK Üyesi Meryem Özsöğüt, mahkemeye 
gidiĢ-geliĢlerde askerlerin adli tutukluları kıĢkırtmasıyla kadın tutukluların saldırısına uğradı. 
 
Ġsmet Aras 

Sincan 2 nolu F tipi cezaevinde tutuklu bulunan ĠHD Ankara Ģube yöneticisi Ġsmet Aras (64) 23 Haziran günü 
cezaevinde yaĢadığı sağlık sorunları sebebiyle Ankara numune hastanesine sevk edilirken iĢkence, kötü 
muamele ve tehdide maruz kaldığını belirtti. ĠHD MYK üyesi avukat Sinem CoĢkun 25 Haziran günü Ġsmet Aras 
ile bir görüĢme gerçekleĢtirdi. Ağır cezaevi koĢulları nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaĢayan 64 
yaĢındaki Aras, karaciğerde büyüme, tansiyon, böbreklerde hasar ve rahatsızlık, prostat gibi hastalıkları 
sebebiyle daha önce Sincan devlet hastanesinde muayene edilmesi ile birlikte daha iyi bir tetkik ve tedavi 
görmek istemiyle Ankara numune hastanesine sevk edildi. Aras avukat Sinem CoĢkun ile yaptığı görüĢmede, 23 
Haziran günü sabah saat 9: 00‟da askeri görevliler nezaretinde cezaevinden hastaneye sevk edilmesi sırasında 
ve hastane dıĢında da cezaevi aracında bekletilirken kendisine eĢlik eden görevlilerin saldırısına uğradığını 
belirterek, cezaevinden çıkmadan x-ray cihazının bulunduğu yerde yapılan arama ve kontrol sırasında görevli 
askeri personelin amiri konumundaki kiĢi tarafından tek ayak üzerinde beklemesinin istendiğini, bir iki defa 
ayağını kaldırmasına rağmen yaĢından dolayı zorlandığını belirtince “pis terörist, sen teröristsin, elimde olsa seni 
imha ederim” Ģeklinde tehdit ve hakarete uğradığını ifade etti. Aras, bu sırada diğer askerlerin de kendisiyle yaĢı 
sebebiyle alay ettiğini ve “terörist” Ģeklinde hakaretlerde bulunduklarını belirtti. Aras, saat 11:00‟de araçla 
hastaneye getirildiği halde ring aracında bekletildiğini, yolda görevlileri defalarca sağlık sorunları olduğunu ve 
nefes almada zorluk çektiğini ve bu nedenle havalandırmanın açılmasını istediği halde tam 3 saat boyunca 
hastane bahçesinde araçtan indirilmediğini, kapalı araçta yanında hiçbir görevli olmadan havasız bir halde 
bırakıldığını belirtti. Öğleden sonra saat 14.00‟de hastane binasına götürülmek üzere askerler yanına geldiği 
sırada kısa boylu, açık tenli komutan olan görevlinin kendisine hitaben birkaç kez “teröristi” getirin diye askerleri 
çağırması üzerine “ben terörist değilim, neden bana hakaret ediyorsunuz” demesi üzerine iri yarı 2 askerin elleri 
kelepçeli olduğu halde iki taraftan kollarından tutup çekiĢtirerek havaya kaldırdıklarını, 20 dakika bu halde tutup 
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çekiĢtirdikten sonra bu sefer 2 yana doğru, bileklerindeki metal kelepçenin kollarını ve bileklerini zorlayacak 
biçimde, çektiklerini ve bu halde hastaneye kadar 50–60 metre boyunca sürüklendiğini, burada bir askerin 
kendisine “seni ……m, seni öldürürüm, pis terörist “ Ģeklinde küfür etiğini, hastane kapısında ve içerisinde 
askerlerin kalabalığa hitaben “teröristi getirdiler!” diye yüksek sesle bağırdığını ifade etti. Aras muayene 
odasında ellerindeki kelepçe çözülmeden ve odada komutan ve 4 asker olduğu halde sadece soru sorularak 5 
dakika içinde muayenesinin tamamlandığını, herhangi bir tetkik, röntgen vs uygulama yapılmadığını, muayene 
sırasında kolunda kelepçe izleri taĢıdığı halde doktorun bu konuda askeri görevlilere herhangi bir uyarıda 
bulunmadığını ve muayene sonrasında aynen getirildiği Ģekilde araca kadar hırpalanarak sürüklendiğini ve 
birçok hakarete maruz kaldığını belirtti. 
 
Deniz Tepeli, Zeliha Bulut ve Resmiye Vatansever 

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 14 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Sema Gül ile Ģahsen baĢvuruda bulunan Gülgün Vatansever, Sincan Kadın Cezaevi'nden 
tutuklu bulunan Deniz Tepeli, Zeliha Bulut ve Resmiye Vatansever‟in 8 ġubat günü mahkemeye getirilirken keyfi 
sorularına cevap vermemeleri üzerine jandarmalar tarafından dövüldüğünü belirttiler. Vatansever‟in ring 
aracından tekmelenerek indirildiği Adliye'de bekleyen yakınları tarafından da görüldü. Vatansever askerlerin 
kaba dayak ve hakaretlerine duruĢma sırasında da uğradı. DuruĢma sonrası mahkumların konulduğu adliye 
nezerethanesinde ise yerler ve oturulacak her yer askerler tarafından ıslatıldı. 
 
Abdurrahman Doğar 

DTP Van il binasına yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan DTP Ġl BaĢkanı Abdurrahman Doğar, 
cezaevi giriĢinde askerlerin kendisini darp ettiğini belirterek, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. 
Doğar, suç duyurusu dilekçesinde Ģunlara yer verdi: "Tutuklandıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından cezaevine 
götürüldüm. Takriben saat 01.00-02.00 sularında cezaevinin yan bölmesinde infaz koruma memurları üst 
araması yaparken, cezaevi güvenliğinden sorumlu jandarma personelleri, belime cop ile vurmaya baĢladılar. Bu 
esnada tepki gösterdim. ġikâyet edeceğimi belirttim. Vurma esnasında Ģahsıma yönelik hakaretlerde bulundular. 
Bu esnada genç bir uzman çavuĢ orada bulunmasına rağmen ve diğer görevliler bu duruma seyirci kaldılar. 
Ayrıca aynı gün tutuklanan ve halen cezaevinde tutuklu olan Musa KadaĢ, Zeki Aladağ, Yavuz Azizoğlu bu 
duruma Ģahit oldular. Yasalara aykırı davranıĢta bulunan personel ve üstlerinin yüzlerini gördüm. TeĢhis 
edebilirim." Doğar`ın görüĢüne giden avukatı Zeki Yüksel Van Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda 
bulunarak, Doğar`ın beyanlarında geçen isimlerin tanık olarak dinlenerek, sorumlular hakkında yasal iĢlem 
baĢlatılmasını istedi.  
 
Ethem Açıkalın ve 2 mahkum 

Adana Kürkçüler F tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın, Adliyeye 
götürülürken askerlerin saldırısına uğradı. Açıkalın, tutuklandıktan sonra hapishane giriĢinde doktorun olmadığı 
bir yerde “Tıbbi arama” adı altında dayatılan aramayı kabul etmeyerek, hapishane idaresi hakkında suç 
duyurusunda bulunmuĢtu. ġubat ayı sonunda içerisinde konuyla ilgili olarak ifade vermeye götürülen Açıkalın 
askerler tarafından dövüldü. Adliyeye götürülen diğer iki mahkumla birlikte birbirlerine kelepçelenmesine karĢı 
çıkan Açıkalın askerlerin saldırısına uğradığı görüĢe giden yakınlarından öğrenildi. Keyfi uygulamaya karĢı çıkan 
Açıkalın‟ın engellemek için slogan atarak kendisini yere attığı bu sırada askerler tarafından kaba dayak 
iĢkencesine ve hakarete maruz kaldığı belirtildi.  
 
Bilgehan Karpat 

“Ankara‟da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde, ellerinde „yasadıĢı örgüt mensupları‟nın fotoğraflarını 
taĢıdıkları” gerekçesi ile gözaltına alınan ve 28 Mart günü tutuklanan ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümü 
öğrencisi Bilgehan Karpat‟ın, 18-21 yaĢ arası tutuklu ve hükümlülerin konulduğu Ankara Sincan Çocuk ve 
Gençlik Kapalı Cezaevi‟ne götürüldüğü sırada iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Karpat'ın 
avukatı Özgür Yılmaz, 4 Nisan günü müvekilliyle yaptığı görüĢme sonrası iĢkence nedeniyle cezaevi müdürleri, 
müdür yardımcısı, doktor, infaz koruma memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Yılmaz 
Ģu beyanda bulundu; " Karpat, cezaevindeki iĢlemleri yapılırken altı gardiyan tarafından 'Burda seni biz 
akıllandırılmasını biliriz' denilerek bir odaya alındı ve dövüldü. Karpat, maruz kaldığı kötü muamele sonrasında 
özürlülerin konduğu söylenen tek kiĢilik hücreye konuldu. Kulağında çok Ģiddetli bir ağrı oluĢtu, denge sorunu 
yaĢamaya baĢladı. Revire çıkmayı talep etti. Doktor Karpat'a kulak zarının patladığını söyledi."  Avukat Yılmaz, 
savcığa suç duyurusu yaparken verdiği dilekçeye cezaevi müdürü olduğu belirtilen bir yetkilinin Karpat'la yaptığı 
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konuĢmayı da yazdı. Yılmaz, "Bu yetkili tarafından müvekkilime cezaevinin bir kuralı olduğu, bu kurallara 
uymayan kiĢinin bunlarla karĢılaĢabileceği, olayın normal olduğu söylenmiĢtir" dedi. Suç duyurusu üzerine 
Karpat, 8 Nisan günü savcılığa ifade verdi. Karpat, iĢkence gördüğü iddilarını yineledi ve "Üst aramam yapılıp 
darp edildikten sonra görevliler tarafından üzerime su döküldü. Bu olayları aynı günün akĢamı cezaevi müdürüne 
ilettim" dedi. Cezaevi yetklileri iĢkence iddialarını yalandı ve bu tür iddiaların cezaevi yönetimini karalama amacı 
taĢıdığını öne sürdü.  
 
Zeki Akan 

9 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Zübety Akan, kardeĢi Zeki Akan‟ın 2 Nisan 2008 tarihinde 
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulduğunu, tecrit odasında 23 kiĢiyle birlikte kalan kardeĢini 9 
Nisan günü ziyarete gittiğini, görüĢ sırasında kardeĢinin cezaevinde kötü muamele ve dayağa maruz kaldığını 
kendisine ilettiğini belirtti. Zübety Akan, kardeĢi Zeki Akan‟ın cezaevine götürüldükten sonra birkaç gün 
müĢahede odasında tutulduğunu, bu sırada diğer müĢahede odasında kalan arkadaĢıyla konuĢtuğunu, sesini 
duyan gardiyanın kendisini koridora çıkardığını ve diğer gardiyanlarla dövmeye baĢladığını, yere düĢtükten 
sonra müĢahede odasına geri götürdüklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Aytekin GümüĢbaĢ 

Muğla‟nın Milas ilçesinde nikahsız yaĢadığı Ümran Ç.‟nin kızı H.Ç.‟ye (6) iĢkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 
Aytekin GümüĢbaĢ, 12 Nisan günü konulduğu Milas Cezaevi`ndeki koğuĢunda 5 mahkum tarafından ranzaya 
bağlandıktan bayılıncaya kadar dövüldü. Ġnfaz koruma memurları tarafından mahkumların elinden alınan Aytekin 
GümüĢbaĢ Milas 75`inci Yıl Devlet Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı.   
 
Aydın Ertekin 

24 Nisan günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Aydın Ertekin 
isimli hükümlü, cezaevine yeni atanan birinci müdürün gelmesiyle mahkumların koĢullarının kötüleĢtiğini ve 
haklarının elinden alındığını, müdür hakkında suç duyurusunda bulunmaları üzerine müdürün intikam hırsıyla 
hareket ederek mahkûmlara kötü muamele ve iĢkencede bulunmaya baĢladığını iddia etti. Ertekin sistemli bir hal 
alan iĢkencenin özellikle yeni tutuklananları sindirmek için kullanıldığını belirti. 
 
YaĢar GümüĢ 

13 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Suat GümüĢ, kardeĢi YaĢar GümüĢ‟ü 13 Mayıs günü Van 
F Tipi Cezaevi‟nde ziyaret ettiğini, kardeĢinin kendisine hücre cezası verildiği, hücreye çıplak bir Ģekilde 
konulduğu, ortak alan da diğer arkadaĢlarıyla görüĢmesinin yasaklandığı, spor yasağı konulduğu ve tehdit 
edildiği yönünde bilgi verdiğini belirtti. 
 
Ġlker Ekiz 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sivas ġubesi‟nde “Ortak DüĢman Amerika‟dır” baĢlıklı bir 
karikatür sergisi düzenledikleri gerekçesiyle 23 Mayıs günü tutuklanan Gençlik Federasyonu üyelerinden Ġlker 
Ekiz‟in Sivas E Tipi Cezaevi‟nde gardiyanlarca depoya kapatılarak saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Saldırı sonucu 
Ekiz‟in yüzünde ve kollarında morluklar oluĢtuğu bildirildi  
 
Muharrem Süren 

Aydın Söke Cezaevi'nden Ġzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne sevkini isteyen Muharrem Süren adlı tutukluya, 17 
Mayıs günü sevk aracında ve Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar ve jandarma erleri tarafından iĢkence 
yapıldığı iddia edildi. Süren, iĢkence sonrasında diĢlerinin kırıldığını ve 3 gün boyunca doktor muayenesine 
götürülmediğini belirtti.  
 
Aygül Kapçak, GüneĢ Arduç, Nuriye Adet, Raife Gül ve Nazliye Erkan 

Yukarıda isimleri yazılı 5 mahkum, 21 Mayıs günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruĢmaları sonrası 
götürülürken jandarma erlerinin fizikî saldırısına uğradıklarını iddia ettiler. Ġddialar üzerine ĠHD MYK yöneticisi 
Av. Sinem CoĢkun ile Ankara Ģube yöneticisi Av. Filiz Kalaycı  2 Mayıs günü Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟ne 
giderek önce Cezaevi Müdürü ile görüĢtü. Müdür, kadınların Ģikayetleri doğrultusunda doktora çıkarıldıklarını, 
suç duyurularının iĢleme konulduğunu belirtti. ĠHD yöneticileri daha sonra mahkumlar Nuriye Adet, Raife Algül, 
Nazliye Erkan, Aygül Kapçak ve GüneĢ Arduç ile görüĢmeler gerçekleĢtirdi. Mağdurlar, olay günü duruĢma 
sonrasından ite kalka çıkarıldıklarını, aĢağıya hücrelere inen merdivenlerden inerken arkadan jandarmaların 
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tekmeli yumruklu saldırılarına maruz kaldıklarını, özellikle bacak aralarına ve cinsel organının olduğu bölgelere 
tekmeler atıldığını, özellikle ağır sözlü ve el-kol hareketleriyle küfür ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirttiler. 
Nuriye Adet, tekmeler nedeniyle vajinasından akıntı gelmeye baĢladığını, baĢına ve sırtına aldığı yumruklar 
sonucunda bu bölgelerinde ağrılar çektiğini belirtti. Raife Algül ise astım hastası olduğunu, bunun özellikle 
bilinmesine karĢın boğazından sıkılarak nefes almasını engellediklerini, bir jandarmanın kollarını tutup sıktığını, 
tırnaklarını geçirdiğini, merdivenlerden inerken elleri kelepçeli olmasına karĢın, jandarmanın bir koridor 
oluĢturduğunu, tekmeler ve yumruklarla saldırdıklarını, özellikle vajinal bölgesine gelecek Ģekilde 
tekmelendiklerini, bu nedenle vajinal bölgede kan ve sonrasında akıntı baĢladığını, baĢına aldığı yumruklar 
nedeniyle baĢında ve gözlerinde Ģiddetli ağrılar çektiğini ifade etti. Mahkum Nazliye Erkan, duruĢma sonrasında 
jandarmanın merdiven baĢında koridor oluĢturduklarını ve “asıl sırat köprüsü burası” diyerek, elleri kelepçeli 
olduğu halde,  yumruk ve tekmelerle vajinal bölgesinden, sırtından ve baĢından darp edildiğini belirtti. Aygül 
Kapçak isimli mağdur da, saldırı sonrası kendilerini muayene eden cezaevi hekiminin detaylı bir muayene 
yapmadığını, geçiĢtirdiğini, baĢlarından altıkları darplar konusunda hiçbir tetkik yapmaya ihtiyaç duymadığını ve 
bu nedenle bağımsız bir hekim heyeti tarafından muayene edilmek istediklerini belirtti. GüneĢ Arduç ise, 
duruĢmadaki savunmasında “kendisinin Kürt olmadığını ama Kürtlerin bir dostu olarak bu dilekçeyi yazdığını” 
belirttiği için Jandarmanın “dost musun, sana dostluğun ne demek olduğunu göstereceğiz” diyerek tekmeler 
savurduğunu belirtti.  
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Mehmet Bal 

8 Haziran günü gözaltına alınan ve karakolda iĢkenceye maruz kaldıktan sonra 9 Haziran günü Hasdal Askeri 
Cezaevi'ne sevk edilen vicdani retçi Mehmet Bal,  burada saç ve sakalı zorla tıraĢ edilken sonra götürüldüğü 
koğuĢta saldırıya uğradı. KoğuĢa götürüldüğü sırada bir subayın oradaki askeri mahkumlara "Gerekeni yapın, ne 
yapacağınızı biliyorsunuz, ona cezaevi kurallarını hatırlatın" demesiyle altı kiĢilik bir grubun saldırısına uğradı. 
Tekme, yumruk ve odunla dövüldükten sonra yarı baygın vaziyette soğuk suyun altına sokulan Bal bacağını, 
belini ve boynunu kıpırdatamaz halde sabaha kadar bekletildi. 10 Haziran günü GümüĢsuyu Askeri Hastanesi'ne 
götürülen Bal, durumunun kritik olmasına rağmen tekrar saldırıya uğradığı Hasdal Askeri Cezaevi'ne geri 
götürüldü. Avukatlar Gülseren Yoleri ve F. Ahmet Tamer, GümüĢsuyu Askeri Hastanesi'nde bulunan Bal ile saat: 
15:00'te görüĢebildi.   
 
Engin Babayiğit 

ĠHD Ġstanbul ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Bolu F Tipi cezaevi mahkumlarından Engin Babayiğit‟in ailesi, 
çocuklarının cezaevinde darp edildiğini iddia etti. 18 Haziran günü Bolu F tipi cezaevine çocuklarını ziyarete 
gittiklerini belirten aile, cezaevindeki uygulamalarda değiĢiklikler fark ettiklerini, görüĢme sırasında Kürtçe 
konuĢmalarına izin verilmediğini, Engin Babayiğit‟in kendilerine vücudundaki darp ve yara izlerini gösterdiğini ve 
“arama yapılacak” denilip kıyafetlerini çıkarttıktan sonra sopalar ve dipçiklerle dövüldüğünü anlattığını belirttiler. 
 
Didem Akman 

“Ankara‟da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde, ellerinde „yasadıĢı örgüt mensupları‟nın fotoğraflarını 
taĢıdıkları” gerekçesi ile 28 Mart günü tutuklanan HÖC üyesi Didem Akman, bulunduğu Sincan Kadın 
Cezaevi‟nde 21 Haziran günü 4 kadın gardiyan tarafından darp edildiğini ileri sürdü.  
 
BarıĢ Yiğit, Halim Arpa, Harun AkbaĢ, Musa Yalçın 

BayrampaĢa Cezaevi‟nden Maltepe Cezaevi'ne sevk edilen ve yaĢları 16 ile 17 arasında olan BarıĢ Yiğit, Halim 
Arpa, Harun AkbaĢ, Musa Yalçın adındaki çocuklar, Maltepe hapishanesinde gardiyan ve askerler tarafından 
dövülerek, küfürlü hakaretlere maruz bırakıldılar. Çocukların özel eĢyaları, kitap ve radyoları idare tarafından 
alıkonularak verilmezken, Kürtçe konuĢmaları yasaklandı ve tek kiĢilik hücrelerde tutuldular. Çocuklar bu ihlallere 
karĢı gerçekleĢtirdikleri 20 gün açlık grevi sonucunda eĢyalarının kendilerine teslimini ve uygulanan tecridin 
kaldırılarak arkadaĢları ile bir araya getirilmelerini sağladılar.  
 
Mehmet Türker, Adem Yıldız ve Sevcan GöktaĢ 

3 Haziran günü Malatya HÖC Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs afiĢi asarken gözaltına alınan 
ve ardından tutuklanarak Malatya Cezaevi'ne konulan HÖC üyesi Mehmet Türker, Adem Yıldız ve Sevcan 
GöktaĢ'ın cezaevinde iĢkenceye maruz kaldığı iddia edildi.  
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Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Kalan 12 Çocuk 

ĠHD Diyarbakır ġube BaĢkanı avukat Muharrem ġahin ve Fuat CoĢacak 11 Haziran günü Diyarbakır E Tipi 
cezaevinde kalan çocuklarla görüĢmeler gerçekleĢtirdiler. 15 ġubat 2008 ve sonrasında ġırnak Ġli Cizre Ġlçesinde 
meydana gelen olaylar sonrasında “yasadıĢı örgüt adına eylem ve propaganda yaptıkları” iddiasıyla tutuklanan 
12 ortaokul ve lise öğrencisi yapılan görüĢmede çocuklar, tutuklandıktan sonra sevk edildikleri Cizre ve 
Diyarbakır E Tipi cezaevlerinde iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttiler. “Mahkemece tutuklama 
kararı verilip Cizre Cezaevine götürüldüklerinde Ö.P., M.A., Ġ.A., C.R., S.P.‟nin gece saat 24:00‟te sadece iç 
çamaĢırları ile “arama yapacağız” denilerek cezaevi bahçesinde eksi 10 derece soğukta 2-3 saat bizi dıĢarıda 
bekletildiğini, Cizre Cezaevi‟nden Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne nakledildikleri esnada kelepçelerinin çok 
sıkıldığını, otobüste su olmasına rağmen ısrarla su istemelerine rağmen kendilerine su verilmediğini, küfürlere 
maruz kaldıklarını, H.ġ. isimli tutukluya görevli Jandarma Komutanı tarafından bir tokat atıldığını, Y.K. isimli 
çocuğun Cizre Jandarma Karakol Komutanı tarafından kulübeye alınarak tokat ve kemerle dövüldüğünü, 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne getirildiklerinde, Cizre Ġlçesinden gelen Jandarma Komutanı‟nın “bayrağı indiren kiĢi 
Y.K. isimli kiĢidir” diye açıklamada bulunmasından sonra, Cezaevi Jandarma Komutanlığı‟nda görevli esmer, 
uzun boylu ve uzman çavuĢ olduğunu tahmin ettikleri bir askerin “Y.K. kimdir, aĢağı insin” dediğini, Y.K.‟yı aĢağı 
indirdikten sonra kemerini alarak dövdüğünü, bir diĢini kırdığını, tutuklu çocuklardan A.K.‟ye de vurduğunu, 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne getirildiklerinde “arama yapılacağı” söylenerek, çırılçıplak bir halde cezaevi 
bahçesinde bekletildiklerini belirttiler. Çocuklar ayrıca, iki ay öncesine kadar yemeklerin çok az olduğunu, 
doymadıklarını, Cezaevi Müdürü‟ne, BaĢgardiyana ve psikologa söylemelerine rağmen bu sorunun 
giderilmediğini, ana binada bulunan tutuklu-hükümlülerin yemeklerinden az alarak ve personelin artık 
yemeklerini yiyerek açlıklarını gidermeye çalıĢtıklarını, Ģu an gelen yemeğin yeterli olduğunu beyan ettiler. 
Çocuklar, M.ġ. isimli infaz koruma memurunun sürekli küfürlü konuĢtuğunu, cinsel içerikli konuĢmalar yaptığını 
“mastürbasyonun nasıl çekildiğini biliyor musunuz?” Ģeklinde sorular sorduğunu, E. isimli çocuğun cinsel 
organına cop sürdüğünü, aynı çocuğa “sen götveren misin?” Ģeklinde sözler sarf ettiğini belirttiler. Sağlık 
sorunları olan H.Y. isimli çocuğun tedavi amacıyla Elazığ Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğünde, 
giriĢte kısa boylu gördüğünde tanıyabileceği bir infaz koruma memurunun “PKK‟den yatan sen misin?” diyerek 
kendisini kadın arama kabinine aldığı, daha sonra 3-4 infaz koruma memurunun da gelerek H.Y.‟yi dövdüklerini,  
H.Y.‟nin konulduğu revirde Ģizofren bir hastanın problem çıkarması nedeniyle olaya müdahale eden ve 
kendilerini Yıkım Ekibi olarak adlandıran infaz koruma memurları tarafından bir daha dövüldüğü belirtildi 
 
Dürket Süren ve NeĢe Kayacan 

Aydın E Tipi Cezaevi‟nde bulunan Dürket Süren ve NeĢe Kayacan adlı kadın tutuklular, avukatları Nezahat PaĢa 
Bayraktar aracılığıyla yaptıkları açıklamada, cezaevine getirildikleri günden bu yana onur kırıcı uygulamalara 
maruz kaldıkları belirttiler. 5 Mayıs 2008 tarihinde Ġzmir Kadifekale‟de bulunan evinden emniyet müdürlüğüne 
bağlı Terörle Mücadele ġubesi (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Süren, “Götürüldüğüm Bozyaka 
Terörle Mücadele ġubesi‟nde bayan polisler tarafından çırılçıplak soyunmaya zorlandım ve aramam bu Ģekilde 
yapıldı” dedi. Daha sonra çıkarıldığı Aydın Sulh Ceza Mahkemesi‟nce tutuklanan Süren, cezaevine 
götürüldüğünde de iç çamaĢırları çıkarılarak aranmak istendiğini, çıkarmadığı takdirde erkek gardiyanlardan 
birinin müdahale edeceğiyle tehdit edildiğini belirtti. Cezaevine ilk geldiklerinde yaklaĢık 40 kiĢinin kaldığı bir 
koğuĢa verildiklerini belirten Süren ve Kayacan, 4 gün boyunca koğuĢta değil koğuĢun önündeki koridorda 
uyumak zorunda bırakıldıklarını belirterek, “Bize verilen yataklar zaten kirliydi ve üzerlerinde çeĢitli haĢereler 
bulunuyordu. Bunun dıĢında gardiyanların odaları ve tüm tuvaletler dahil tutuklu ve hükümlülere temizlettiriliyor. 
Ġtiraz ettiğimizde gardiyanların tehditleri ve baskısıyla karĢılaĢıyoruz” dedi. Avukat Nezahat PaĢa Bayraktar ise, 
“gardiyanlar, „arama‟ bahanesiyle müvekkillerimi çırılçıplak soyarak, ellerini iki yana açtırıp, „oturun-kalkın‟ 
Ģeklinde talimatlarla muayene benzeri bir uygulamanın mahkeme kararı dıĢında yapılamayacağını, mahkeme 
kararı sonrasında da sadece doktorun böyle bir arama yapabileceğini, cezaevi yönetiminin müvekkillerine “siz 
teröristsiniz, her Ģeyi hak ediyorsunuz” diyerek hakarete ettiğini, cezaevinde bulunan 11 kadın siyasî tutuklunun 
her gün kadın adlî tutuklular tarafından tehdit edildiğini belirtti.  
 
Ahmet Kırboğa, Servet Özgün, Ömer Çelik ve Burhan Urtekin 

20 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mahkumlar, 
ġubat ayında Diyarbakır Cezaevi‟nden Bitlis Cezaevi‟ne sevk edilirken, cezaevine ilk getirildiklerinde üstlerinin 
soyularak onur kırıcı bir aramaya tabi tutulduklarını ve bu uygulamaya karĢı çıktıkları için üç ay açık ve kapalı 
görüĢ cezası aldıklarını, sayım iĢlemlerinin yönetmeliğe aykırı bir Ģekilde yapıldığını, buna karĢı çıktıkları için de 
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12 Haziran 2008‟de 20‟den fazla infaz koruma memurunca dövüldüklerini, doktora bir gün sonra çıkarıldıklarını 
belirttiler. 
 
Bilgen Geçgil 

Adana Kürkçüler Bölge Kadın Cezaevi‟nde bulunan Bilgen Geçgil adlı tutukluya 8 Temmuz günü KarataĢ 
Savcılığı‟na götürüldüğü sırada çift kelepçe takılmak istendiği, ancak bu uygulamayı kabul etmeyen Geçgil‟in 
gardiyan ve jandarma erlerinin fizikî saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.  
 
Harun AkbaĢ  

Maltepe Cezaevi‟nde tutulan Harun AkbaĢ‟ın annesi Pürüze AkbaĢ, 9 Temmuz günü ĠHD Ġstanbul Ģubesinde 
yaptığı açıklamada, BayrampaĢa'dan Maltepe'ye götürülen oğlunun sevk esnasında ve hapishane içinde 
saldırıya maruz kaldığını ve hücreye konulduğunu belirtti.  
 
Askeri Ekin 

22 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ayhan Ekin, abisi Askeri Ekin‟in 2 ay önce 
tutuklanarak Diyarbakır F Tipi Cezaevi‟ne konulduğunu, burada yaklaĢık 1 hafta kaldıktan sonra Bismil 
Cezaevi‟ne götürüldüğünü, abisinin Bismil Cezaevi‟nde iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, annesinin 
görüĢte abisinin elbiselerinin parçalandığını gördüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Metris Cezaevi’nde bulunan 8 tutuklu 

28 Temmuz günü Ġstanbul‟un Güngören Ġlçesi‟nde meydana gelen ve 18 kiĢinin öldüğü 154 kiĢinin yaralandığı 
patlamanın ardından gerçekleĢtirilen soruĢturma kapsamında “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklanan 8 kiĢinin sevk edildikleri Metris Cezaevi‟nde jandarma erlerinin ve gardiyanların fizikî saldırısına 
maruz kaldıkları iddia edildi. 6 Ağustos günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde açıklama yapan sanık avukatları, 
sorumluların cezalandırılması için Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. 
Avukat Hüseyin ÇalıĢçı, “müvekkillerim tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi‟ne gönderilmiĢlerdir. Metris 
Cezaevi‟ne götürüldüklerinde önce çırılçıplak soyulmuĢlardır. Daha sonra 15-20 kiĢilik jandarma ve gardiyan 
tarafından müvekkillere çıplak haldeyken coplarla, tekme ve yumruklarla saldırılmıĢ ve feci Ģekilde darp 
edilmiĢlerdir. ġu an tek kiĢilik hücrelerde tutulmaktadırlar, kendilerine sürekli tehditler ve hakaretler edildiğini bize 
beyan etmiĢlerdir. Ayrıca yüzlerindeki darp izlerini görüp sormamız üzerine korkarak ve çekinerek bize anlatmıĢ 
ve vücutlarında bulunan diğer darp izlerini de göstermiĢlerdir. Saldırının tekrarından çekinmektedirler” dedi.  
 
Ahmet Kırboğa 

6 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Ahmet Kırboğa, 11 Temmuz günü isteği 
dıĢında Bitlis E Tipi‟nden Erzurum H Tipi‟ne sevk edildiğini, Erzurum Cezaevi giriĢinde askerlerin hakaret ve 
tehdidine maruz kaldığını, zorla soyulduğunu, ü gün hücrede kaldığını, havalar soğuk olmasına rağmen 
nevresim ve battaniye verilmediğini, yemek verildiğinde kaĢık verilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ġerif Alkan ve Nazim Yakın 

Ağustos ayında Bitlis Cezaevi'nden Van'a mahkemeye getirilen ġerif Alkan ve Nazim Yakın adlı tutukluların, 
Van'da yapılan duruĢmalarına katıldıktan sonra tekrar geri götürülürken cezaevi giriĢinde askerlerce kaba 
dayakta geçirildiği öne sürüldü.  
 
Takiyettin Sürme ve 7 tutuklu 

21 Ağustos‟ta Ġzmir'de 1 kiĢinin ölümü ve 15 kiĢinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili oldukları 
gerekçesiyle 27 Ağustos günü Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan 8 kiĢinin,  
Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟ne götürülmek için bindikleri ring aracında askerler tarafından dövüldükleri iddia 
edildi. Avukat Canan Uçar, vücutlarında darp izleri bulunan ve feci Ģekilde dövülen tutuklulardan Takiyettin 
Sürme'nin (65) iĢkenceden dolayı yürüyemez hale geldiğini belirterek, tutukluların yaralı halde getirildikleri 
cezaevinde doktora dahi gösterilmeden koğuĢlara gönderildiğini ifade etti.  
 
Ġsmail Tüzün 

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ġsmail Tüzün adlı hükümlü, Ağustos ayında tedavi edilmek için gittiği 
hastane odasında askerler tarafından iĢkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Tüzün Ģu beyanda bulundu; 
"Tedaviden sonra beni tek kiĢilik bir odaya götürdüler. Sonra 5 asker, 1 uzman çavuĢ ve 1 subay tarafından 
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iĢkence gördüm. Beni ayağımdan ve kollarımdan ranzaya kelepçe ile bağlamak istediler. Ben karĢı çıkınca, bu 
sefer hepsi birden üzerime çullandılar. Kafamı duvara vurdular. Boğazımı sıktılar. Nefesim kesilinceye kadar 
sıktılar. Subay bana 'Senin gibi birçok köpek öldürdük, seni de öldürebiliriz' dedi.”  
 
Maltepe L Tipi Cezaevi‟ndeki tutuklu çocukların gardiyanların iĢkencesine ve cinsel tacizine uğradığı belirtildi. 
Eylül ayında tutuklu çocuklarla görüĢen ĠHD Ġstanbul ġubesi yöneticisi avukat Ahmet Tamer, gardiyanların 
çocukları su hortumlarıyla dövdüğünü, koğuĢlarında sorun yaĢayan çocukların koğuĢ değiĢtirme isteklerinin 
reddedildiğini belirtti. Tamer, çocukların psikolojik sorun yaĢadığını ve kendilerini jiletle kestiklerini söyledi.  
 
Misbah AktaĢ  

Ġzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi‟nde 21 Eylül günü, Misbah AktaĢ adlı tutuklu cezaevi yönetimini Adalet Bakanlığı‟na 
Ģikâyet ettiği için iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia ederek uygulamaları protesto etmek için 
boynunu kesti. AktaĢ, 2006 yılında cezaevi idaresinin kendilerinden rüĢvet istediğini ve bunu kabul etmeyerek, 
dönen rant iliĢkisini avukatı aracılığı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü‟ne dilekçeyle 
duyurduğunu, iĢkence ve kötü muamelenin bundan sonra baĢladığını, demir çubuklar ve silah dipçikleriyle darp 
edildikten sonra yaraları geçene kadar tedavi edilmeden hücreye atıldığını belirtti.  
 
Engin Çeber, Aysun Baykal, Özgür Karakaya ve Cihan  
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme 
getiren basın açıklamasının ardından tutuklanan Engin Çeber, Aysun Baykal, Özgür Karakaya ve Cihan Gül 
sevk edildikleri Metris Cezaevi‟nde iĢkence ve kötü muameleye maruz kaldılar. Cezaevinde rahatsızlanan ve 
kaldırıldığı ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde 9 Ekim günü yaĢamını yitiren Engin Çeber'in Cihan Gün ve Özgür Karakaya, 
savcıya verdikleri ifadede cezaevine getirildikleri 30 Eylül günü önce ahĢap copla, tekme ve tokatla, ertesi 
günlerde kapı açma demiri, tahta sopa, plastik sandalye, tekme ve tokatla dövüldüklerini belirttiler 
 
Derya Bakır 

Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟ne Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüĢe gelen mahkûm yakınları, 
gardiyanların yarattığı sorunlara tepki gösterince 20 kiĢilik gardiyan grubunun saldırısına maruz kaldı. GörüĢ 
sırasında, gardiyanların önce astım hastası mahkûm yakının yanında sigara içtiği, sonra da “burada yasaları biz 
belirleriz” diyerek, bir saatlik olan görüĢ hakkını 45 dakika ile sınırlı tutmaya çalıĢtıkları ileri sürüldü. 
Gardiyanların saldırısına maruz kalan mahkûm yakını Derya Bakır‟ın bacağı iki yerinden kırıldı ve Bakır‟a, Adlî 
Tıp Kurumu tarafından 1 ay iĢ göremez raporu verildi.  
 
Abdullah Öcalan  

17 Ekim günü Asrın Hukuk Bürosu avukatları tarafından yapılan açıklamada, Ġmralı Tek KiĢilik Kapalı 
Cezaevi'nde bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan‟ın cezaevi personelinin fiziki saldırısına ve hakarete maruz 
kaldığı iddia edildi. Açıklamada Ģu ifadelere yer verildi; “Ġmralı Cezaevi‟nde bulunan müvekkilimizin odası, „arama 
yapacağız‟ bahanesiyle görevlilerce dağıtılmıĢtır. Müvekkilimizin bu duruma itirazı üzerine kendisine, „Sus, sen 
konuĢamazsın, bir kelime bile konuĢma hakkın yok‟ denilmiĢ, akabinde iki görevli kollarına girerek, müvekkilimiz 
yan odaya götürülmüĢ, bir görevli de arkadan sırtına bastırmak suretiyle yere çökmesine yol açmıĢlardır. 
Müvekkilimiz bu durum karĢısında, „Bu uygulamadansa beni öldürün daha iyi‟ demesi üzerine bir görevli „Ona da 
sıra gelecek‟ Ģeklinde açık tehditte bulunmuĢtur.” Avrupa Konseyi ĠĢkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Ankara‟ya 
bir heyet göndererek Abdullah Öcalan‟a iĢkence yapıldığı iddialarına iliĢkin üst düzey temaslarda bulundu. CPT 
BaĢkanı Mauro Palma‟nın önderliğindeki dört kiĢilik heyet, baĢta Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin olmak üzere 
çok sayıda görüĢme yaptı. Heyet, Genelkurmay BaĢkanlığı yetkilileriyle de biraraya geldi.  
 
Azime IĢık, Sibel Kurt, Zeynep TaĢgül, Songül Yılmaz, ġehnaz ġahin, Aslı Doğan, AyĢe Irmak, Gülbahar 
Altsoy ve Dilek Kurt 

Ġzmit‟te Gebze Kapalı Cezaevi‟nde adlî suçlardan yargılanan erkek tutuklular, 17-18 Ekim günü siyasi kadın 
mahkumlara bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırıda PKK davasından yargılanan Azime IĢık, Sibel Kurt, Zeynep 
TaĢgül, Songül Yılmaz, ġehnaz ġahin, Aslı Doğan, AyĢe Irmak, Gülbahar Altsoy ve Dilek Kurt yaralandı. 
Cezaevi idaresi ile görüĢen kadın tutuklulara ise “vatanî duyguları kabarmıĢ biz bir Ģey yapamıyoruz” yanıtı 
verildiği iddia edildi. Saldırıya uğrayan mahkumlar baĢka cezaevine sevk edildiler.  
 
Y.K ve R.K  
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Adana‟nın Pozantı Ġlçesi‟nde bulunan M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi‟ndeki çocuklara jandarma, gardiyan ve adlî 
tutuklular tarafından iĢkence yapıldığı iddia edildi. Ekim ayında Mersin‟den görüĢ amaçlı cezaevine gittiğinde 
oğlu Y.K‟nin (15), kendisine yaĢadıklarını anlattığını belirten R.K., “oğlum, görüĢe gittiğim zaman gördükleri 
baskılardan dolayı feryat ediyordu. Gardiyanlar, mektupta „heval‟ kelimesi kullanıldığı için oğlumu ve 
arkadaĢlarını idare odasına alarak dayaktan geçirmiĢler. Daha sonrada „sizin tutukluluğunuzu bitirmeyiz. Burada 
çürütürüz‟ diye tehdit etmiĢler” dedi. (Gündem-31.10.08) 
 
Fehmi Çapan  

4 Kasım günü Ġzmir‟de Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden muayene olmak için hastaneye sevk edilen Fehmi 
Çapan ve Ġleri Kızılaltın, cezaevinin dıĢ güvenlik bölümünde jandarma erlerinin fiziki saldırısına maruz kaldı. 
Çapan'ın vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralandığı, kafasına dikiĢ atıldığı; Kızılaltın‟ın da çeĢitli yerlerinden hafif 
yaralandığı belirtildi.  
 
Dilek Öz, Newroz Bozkurt ve Süreyya Bulut  

12 Kasım günü Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi'nden Burdur M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne sevk edilen Dilek Öz, 
Newroz Bozkurt ve Süreyya Bulut adlı hükümlülerin, ring aracında jandarma erleri tarafından ve götürüldükleri 
cezaevinde gardiyanlar tarafından dövüldükleri iddia edildi.  
 
Mesut Çeki 

24 Kasım günü Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nden Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟ne sevk edilen Mesut 
Çeki‟nin annesi Sakine Çeki, 16 Aralık günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde yaptığı basın açıklamasında, 3 Aralık günü 
görüĢtüğü oğlunun diz kapağında yaralar olduğunu gördüğünü, oğlunun 29 Kasım günü “sayıma direndikleri” 
iddiasıyla gardiyanların fizikî saldırısına maruz kaldığını belirtti  
 
Halil Doğan 

26 Kasım günü “YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanan ViranĢehir Belediyesi Meclis Üyesi 
Halil Doğan‟ın, cezaevine getirildiği sırada görevliler tarafından giysilerinin zorla çıkartıldığı ve iĢkenceye maruz 
kaldığı iddia edildi. Bir baĢka tutuklu yakını Ferzende Ata olayla ilgili Ģu beyanda bulundu; “Tutuklu bulunan 
oğlum ile görüĢmek için Halil Doğan'ın annesiyle cezaevine gittik. Halil Doğan annesinden çekindiği için olayı 
bana anlattı. Cezaevine getirildiği sırada görevlilerin soyunmasını istediğini, kendisi soyunmayacağını 
söylediğinde yaklaĢık 10 kiĢi tarafından öldüresiye dövülerek, çırılçıplak soyduklarını, daha sonra oturup 
kalkmasını istediklerini anlattı. Ġki kez kalkıp oturduktan sonra onu da yapmayacağını söyledikten sonra zorla 
havaya kaldırıp yere fırlattıklarını ve onur kırıcı muameleyle karĢı karĢıya kaldıklarını ifade etti.” 
 
Ethem Çelik 

29 Kasım günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Çelik, kardeĢi  Ethem Çelik'in Kasım ayında 
tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevi'ne konulduğunu, kardeĢini ziyarete gittiğinde burnunda ve kafasında kırık 
olduğunu gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda, kardeĢinin basında kendisi hakkında “örgüt üyeliğinden 
cezaevinde yattığı, PKK'nın dağ kadrosundan olduğu” gibi haberler çıktığını, ancak cezaevi idaresinin kendisini 
adli mahkûmların içine koyduğunu, bu haberler ve Kürt olmasından dolayı diğer mahkûmlar tarafından saldırıya 
maruz kaldığını ve idarenin de buna göz yumduğunu belirttiğini, kardeĢinin cezaevinde can güvenliğ inin 
bulunmadığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Burak Demirci 

Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi`nde tutuklu bulunan Burak Demirci 28 Kasım günü cezaevinde, rink aracında 
ve götürüldüğü hastanede dayağa ve iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. Guatr hastalığı nedeniyle 28 Kasım 
2008 tarihinde cezaevi yönetimine baĢvuruda bulunan Demirci, kendisini almaya gelen askerlerin “kazağını 
çıkart” demesi üzerine “beni bu kazakla arayın” diye cevap verdi. Demirci, bunun üzerine cezaevi içinde askerler 
tarafından dövüldüğünü, kendisine arkadaĢlarının da destek vermesi üzerine askerlerin, Demirci`yi ve diğer 
arkadaĢlarını Seyfi Demirsoy Hastanesi`ne götürdüğünü belirtti. Hastanede doktorun `kelepçeyi çıkartmayın, 
böyle muayene edeceğim` demesi üzerine kelepçeleri çıkartılmayan Demirci, bu duruma itiraz etmesinden sonra 
askerler tarafından yine dövüldü. Askerler tarafından boynuna ip dolanarak sıkılan Demirci, doktor nezaretinde 
dövüldükten sonra tekrar cezaevine götürüldü. Halen hücrede bulunan ve arkadaĢlarıyla görüĢtürülmeyen 
Demirci`nin bir bacağını kullanamadığı ve ĢiĢlik oluĢtuğu bildirildi. Olay hakkında bilgi veren Burak Demirci`nin 
Avukatı Dinçer Çalın, son dönemlerde cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin `zorla ya da kanuna aykırı` Ģekilde 
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aranmak istediğini belirterek, `Kazağını çıkartmasını istemiĢler. Oysaki yönetmelikte bu tarz bir arama yöntemi 
yok. Bu tamamen keyfi bir uygulama. Yolda çok kötü Ģekilde dövmüĢler` dedi. Burak Demirci`nin üçüncü kez 
cezaevinde ve ring aracında dövüldüğünü ifade eden Çalın, `Gerekli baĢvurularımızı yapacağız. Biz kelepçelerin 
çıkartılmasına engel olan doktor hakkında da suç duyurusunda bulunacağız` dedi.  
 
H.H.A. 

Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde 18 Temmuz 2008‟den beri tutuklu bulunan ve “görevli polis memuruna mukavemet 
ettiği” gerekçesiyle 37 yıl hapis istemiyle yargılanan H.H.A.‟nın (16), 2 Aralık günü ailesiyle görüĢürken zafer 
iĢareti yaptığı için gardiyanların fizikî saldırısına uğradığı iddia edildi.  
 
Mehmet Ali GümüĢ, Murat GümüĢ, Doğan Çiçek, Bozan Güçlü ve Nedim Bilgiç 

Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan yukarıda isimleri yazılı mahkumların 3 Aralık günü gardiyanlar 
tarafından dövüldüğü iddia edildi. Mehmet Ali GümüĢ'ün ağabeyleri Hüseyin ve ġeyhmus GümüĢ ile Murat 
GümüĢ'ün ağabeyi Mahir GümüĢ, ĠHD Gaziantep ġubesi'ne baĢvuruda bulunurken, mahkum yakınlarından 
Mahir GümüĢ, “GörüĢte kardeĢinin ve oda arkadaĢlarının yüzünde, kafasında darp izleri olduğunu gördüğünü, 
kendilerine gardiyanların saldırdığını söylediklerini, odalarına gelen gardiyanların duvarlarında asılı Ahmet Kaya 
posterini bıçakla çizdiklerini, kardeĢi ve arkadaĢlarının karĢı çıkarak “Eğer yasaksa söyleyin kaldıralım. Bu 
yaptığınız hakarettir” dediklerini, ardından 30 kadar gardiyanın odaya gelerek kendilerini dövdüklerini, olaydan iki 
gün sonra revire çıkarıldıklarını revir doktorunun da darplara iliĢkin rapor vermediklerini söylediğini belirtti.  
 
Bayram Malay 

22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nazime Malay, oğlu Bayram Malay‟ın iĢlemiĢ olduğu 
iddia edilen bir suçtan dolayı yargılanıp ceza aldığını ve Bingöl Kapalı Cezaevi‟ne konulduğunu, yaklaĢık 3 yıldır 
cezaevinde bulunduğunu, bayramda oğlunu ziyaretine gittiğinde sağ kulağının sarılı olduğunu gördüğünü, 
kendisine H.T., Z.B. ve M.K. adlı kiĢiler tarafından dövüldüğünü, bunu sürekli yaptıklarını ancak en son 
dövdüklerinde sağ kulak zarının patladığını, doktora götürülmediğini, cezaevi müdürü ile yaptığı görüĢmelerin 
sonuçsuz kaldığını ve yapılan kötü muamelelere cezaevi müdürü tarafından göz yumulduğunu ilettiğini belirterek 
hukuki yardım talep etti 
 
Mehmet Tapar 

Maltepe L Tipi Cezaevi‟nde kalan Mehmet Tapar‟ın 23 Aralık günü gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edildi. 
Baba Ġbrahim Tapar, 26 Aralık günü ĠHD Ġstanbul ġubesi‟nde yaptığı açıklamada, 24 Aralık günü cezaevine 
ziyarete gittiğinde, oğlunun koğuĢunun ve görüĢ gününün değiĢtirildiği söylenerek geri gönderilmek istendiğini, 
ısrar etmesi üzerine görüĢ kabinine alındığını, yaralı halde kabine getirilen oğlunun 23 Aralık akĢamı C-4 
koğuĢuna sevk edildiğini, kendisiyle birlikte 4 kiĢinin daha aynı koğuĢa getirildiğini ve bu 4 kiĢiden 2‟sinin Tapar‟a 
saldırdığını, bunun üzerine koğuĢa giren gardiyanlarının sopa ve coplarla koğuĢtaki 5 kiĢiye saldırdığını 
kendisine ilettiğini belirtti.  
 
Zühür Yıldırım 

Adana‟nın Kozan Ġlçesi‟nde bulunan Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Zühür Yıldırım‟ın gardiyanlar 
tarafından dövüldüğü iddia edildi. Yıldırım‟ın kardeĢi Mustafa Yıldırım, ağabeyinin durumunu 24 Aralık günü 
telefonla kendilerine bildirdiğini belirtti.  
 

5. Tehdit Edilenler 
 
S.K. 

1 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan S.K., köyünün yakılmasından sonra Diyarbakır‟a 
yerleĢtiğini, 2006 yılının yaz ayında Lice ilçesine gittiğini, Lice‟de bir lokantada oturduğu sırada yanına gelen bir 
kiĢinin “yardıma ihtiyacın var mı, iĢin nasıl” diye sorduğunu, “durumum yok iĢsizim” demesi üzerine kendisini 
doğrudan Lice‟de tugaya götürüp yiyecek ve giyecek malzemesi verdiklerini, 2007 yazında aynı Ģahsın köye 
geldiğini ve muhbirlik teklif ettiğini, reddetmesi üzerine tehdit ettiğini ve kendisinin ve ablasının evine baskın 
yapıldığını belirterek hukuki yardım talep etti 
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Mehmet Veysel AteĢ 

Özgür Halk Dergisi Van çalıĢanı Mehmet Veysel AteĢ, 12 Ocak günü BaĢkale Ġlçesi‟nden Van‟a gelirken yol 
üzerinde araçtan indirildiğini ve kar maskeli kiĢiler tarafından  “Sen Diyarbakırlısın, burada ne iĢin var? 
BaĢkale‟ye niye gittin? Van‟da öğrenci derneğine gidiyor musun? Burada kalma. Van‟da kalırsan senin için kötü 
olur. Dağa git ama Van‟da kalma” biçiminde tehdit edildiği iddia etti.   
 
DTP'nin düzenlediği operasyonlara karĢı 'Demokratik Çözüm YürüyüĢü'ne katılmak üzere 4 ġubat günü  
Ankara'dan Diyarbakır'a hareket eden 30 kiĢilik grup Ankara'nın GölbaĢı Ġlçesi çıkıĢında polisler tarafından 
durduruldu. Her hangi bir gerekçe gösterilmeden durdurulan araçların Ģoförlerinin polisler tarafından tehdit 
edildiği iddia edildi. ġoförlerin yürüyüĢçüleri götürmekten vazgeçmesi üzerine, yürüyüĢçüler Ankara ġehirler 
Arası Otobüs Terminali'ne geldi. YürüyüĢçüler biletlerini keserek buradan Diyarbakır'a doğru yola çıktı.  
 
Fuat Arslan 

Erzurum'un Karayazı Ġlçesi DTP Ġlçe BaĢkanı Fuat Arslan, 8 ġubat günü evine baskın düzenleyen polislerin 
kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Arslan, arama yapan polislerin ġırnak'ta düzenlenen “Operasyonlara KarĢı 
Demokratik Çözüm YürüyüĢü”ne katılım çağrısında bulunduğu için kendisinin tehdit ettiğini belirtti.  
 
Medeni Demir 

Van ili Özalp Ġlçesinde 13 Eylül 2007 tarihinde askerler tarafından vurularak öldürülen Ejder Demir‟in ağabeyi 
Medeni Demir, kardeĢinin ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Özalp ilçe Jandarma Komutanı M.K. 
hakkında avukatları aracılığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na baĢvuruda bulunduğunu, baĢvuru 
sornası sonrası M.K.‟nın aracılar üzerinden kendisine “Muhtara söyleyin onu sağ bırakmayacağım” Ģeklinde 
tehditler gönderdiğini iddia etti.  
 
Ersin Çelik 

ġırnak ili Cizre ilçesinde Yahya MenekĢe isimli vatandaĢın polis panzeriyle ezilmesi sonrası meydana gelen takip 
eden DĠHA muhabiri Ersin Çelik, 17 ġubat günü Nusaybin Caddesinde sivil polisler tarafından araca bindirilerek 
"Kendine dikkat et, gümbürtüye gitmeyesin. Bir alınırsan tekrar çıkıĢın olmaz"  biçiminde tehdit edildi.  
 
BaĢak ÖztaĢ 

Ġzmir‟de bulunan Halk Kültür DayanıĢma Derneği Yönetim Kurulu üyesi BaĢak ÖztaĢ, çalıĢtığı iĢyerinde 21 ġubat 
günü sivil polis memurları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. ĠHD Ġzmir ġubesi‟nde basın toplantısı düzenleyen 
ÖztaĢ, kendilerini, “dernekler masası”ndan görevliler olarak tanıtan kiĢilerin, “hangi örgüte mensupsun”, “bunlar 
mı seni örgütledi” Ģeklinde sorular sorduğunu ve daha sonra “eğer birilerini bu durumdan haberdar edersen 
senin için çok kötü olur” Ģeklinde tehdit ettiklerini belirtti.  
 
Agit Kaçar 

23 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan DTP Siirt Ġl yöneticisi Agit Kaçar,  Terörle Mücadele ġube 
Müdürü‟nün 23 ġubat günü evinin önünde kendisini “Bu mahallede bir daha eylem olursa biz seni sorumlu 
tutarız. Burada bir Ģey olursa seni ya öldürürüm ya da ömür boyu cezaevine gönderirim” biçiminde ölümle tehdit 
ettiğini iddia etti.  
 
Y.Ç. 

NevĢehir'in Avanos ilçesinde 28 ġubat günü, Y.Ç. adlı lise öğrencisi Kızılırmak Kültürevi Derneği‟ne girerken 
zorla polis aracına bindirilip ilçe dıĢında bir yere götürüldüğünü iddia etti. Aynı gün Avanos Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Y.Ç. , "Polis beni, 'Seni DHKP-C'ye yardım etmekten içeri atarım, kafanı, 
gözünü kırarım, o gittiğin yer teröristlerin yeri, gidersen seni mahvederim' diye tehdit etti" dedi.  
 
Zülkif Gümgüm 

18 Mart günü ĠHD MuĢ Ģubesine baĢvuruda bulunan Zülkif Gümgüm, Varto ilçesinde ikamet ettiğini, DTP Varto 
ilçe üyesi olduğunu ve yapılan etkinliklere katıldığını, Varto Kemal isimli Jandarma Karakol Komutanı 
BaĢçavuĢun kendisi ve eĢini tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.  
 
Vesile Kaçmaz 
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Mardin ili Nusaybin ilçesinde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamaları sonrasında yürüyen kitleye yapılan müdahale 
sonucunda kolu kırılan Vesile Kaçmaz, hastaneye giderken polislerin  "rapor alırsan oğullarını alırız" Ģeklinde 
kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.  
 
Hikmet Erden, Asmin Bayram ve Ġsmet Mikailoğulları 

Diyarbakır‟da 26 Mart günü, Siirt, Van, Hakkari ve Yüksekova'da Newroz kutlaması yapmak isteyen halka 
yönelik polisin tutumunu protesto etmek amacıyla Emek Caddesi'nde ateĢ yakılıp barikat kurulması üzerine olay 
yerine giden DĠHA muhabirleri Hikmet Erden, Asmin Bayram ve ulaĢımdan sorumlu Ġsmet Mikailoğulları, 
polislerin çalıĢmalarını engelleyerek "Sizi burada çalıĢtırmayız. Niye baĢka basın gelmiyor, siz geliyorsunuz?" 
dediklerini ve joplarını çıkartarak "Buradan hemen gidiyorsunuz, yoksa birazdan baĢınıza geleceklere 
karıĢmayız" diye tehdit edildiklerini belirtiler.  
 
Hikmet Erden, Mehmet Erol ve FatoĢ Tekin 

ġanlıurfa‟da 4 Nisan günü haber takibi yapan DĠHA muhabirleri Hikmet Erden, Mehmet Erol ve FatoĢ Tekin, 
Halfeti ilçesine 20 kilometre kala asker ve polis tarafından kurulan barikat yerinde "Buradan hemen çıkın, 
çıkmamanız halinde görürsünüz" Ģeklinde tehdit edildiklerini iddia ettiler.  
 
ġüĢan, Nergizi ve Taxik köylüleri 

Siirt‟in Aydınlar ilçesinde çıkan çatıĢma sonrası Ġl Jandarma Komutanlığı‟na bağlı askerlerin ġüĢan, Nergizi ve 
Taxik köylerini ablukaya aldığı, 10 Nisan akĢamı askerlerin köye gelip hayvanları taradıklarını ve “hayvanlarınızı 
dıĢarı çıkarırsanız hepsini öldürürüz, sizi de öldürürüz” Ģeklinde tehdit ettiği iddia edildi. Köylüler 2 küçükbaĢ ve 2 
büyükbaĢ hayvanın telef olduğunu belirttiler.  
 
S.K. 

ġırnak‟ın Silopi ilçesinde yaĢayan S.K. (17) isimli çocuk, 14 Nisan günü 2 sivil giyimli polisin kendisini yanlarına 
çağırarak ifade vermesi için Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesi gerektiğini söylediğini ve daha sonra sivil bir 
araca bindirilerek ilçe dıĢında bir otobana götürüldüğünü belirterek, “Ģehir dıĢına çıkartarak laptop bilgisayardan 
eylem görüntüleri gösterdiler. Görüntülerde PKK bayrağını taĢıyan birini gösterdiler. Görüntülerde gösterdikleri 
kiĢinin ben olduğumu söylediler. Daha sonra bir deste para çıkartarak bana 'eğer bizimle çalıĢırsan sana bu 
paraları vereceğiz aksi takdirde seni savcılığa çıkartırız ve tutuklanırsın' tehdidinde bulundular.” dedi. S.K. 
polislerin suçlamalarını kabul etmemesi üzerine “Ģehir dıĢına kaçtığın taktirde seni yine buluruz ve cezaevine 
gidersin” dediklerini ve birkaç saat tutulduktan sonra boĢ bir arazide serbest bırakıldığını belirtti.  
 
Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde Mayıs ayında,  Bagok Dağı'na yönelik yapılan operasyona Midyat ilçesinden katılan 
korucuların, Bagok Dağı eteklerinde bulunan köylere giderek, köylüleri, "Ya bize yardım edersiniz, yada 
operasyon bitinceye kadar köyden çıkarsınız" diye tehdit ettiği iddia edildi.  
 
H.Ç. 

5 Haziran ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.Ç., yerel basında muhabirlik yaptığını, Anadolu 
Ajansı‟ndan ayrılıp DĠHA muhabiri olarak çalıĢmaya baĢlayınca takip edilmeye baĢlandığını, 8 Mart Hastanede 
KavĢağı‟nda yanına gelen JĠTEM elemanlarının elindeki kasetleri istediğini, vermeyince “Bize senin evini 
biliyoruz, zaten telefonunda var bizde biz gidip çay içeriz akĢam seni alır gideriz” dediklerini, daha sonraki 
dönemde telefonla “sen artık Hakkâri‟de dolaĢamayacaksın” Ģeklinde tehdit almaya baĢladığını, 1 Nisan günü 
evine baskın yapıldığını, 35 gün saklandığını, daha sonra ifade vermeye gittiğini belirterek hukuki yardım talep 
etti. 
 
Mustafa Sevim 

Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesinde 13 Haziran günü, DTP Ġlçe Gençlik Meclis Üyesi Mustafa Sevim polisler tarafından 
ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Sevim, Kızıltepe ilçe merkezinde yürürken sivil giyimli iki kiĢinin kimliğini 
sorduğunu, kimliğini soranlara "Sizi tanımıyorum siz kimliğinizi çıkartın" dediğini, bu kiĢilerin kimliklerini 
çıkardığını, polislerin Terörle Mücadele ġubesi‟nde görevli olduklarını ve kendisine “Sen cezaevinden 
çıktığından beri DTP gençliği kendini toparlamıĢ. Sen onlara yardımcı oluyorsun, onların çalıĢmalarını düzene 
koymuĢsun. Bırak bu iĢleri, Seni kaybettiririz kimse senin izine bile rastlamaz” dediklerini, kendisinin “Sizleri 
savcılığa Ģikayet ederim” demesi üzerine “Kime Ģikayet edersen et, bizi ilgilendirmez ama sen ayağını yorganına 
göre uzat yoksa baĢına ne geleceğini biz bile tahmin edemeyiz” dediklerini belirtti.  
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Mehmet Toy 

18 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Toy, bir tanıdığı aracılığı ile tanıĢtığı 
Diyarbakır Ġl Jandarma Komutanlığı‟nda görevli Seyfi isminde bir askerin isteği üzerine A.Y. isimli kiĢiye 20.000 
YTL borç verdiğini, 3 ay önce parayı almak için gittiğinde Seyfi isimli asker ve arkadaĢları tarafından ölümle 
tehdit edildiğini, borç verdiği parayı almak istemekte ısrar etmesi üzerine 17 Haziran günü telefonla aranarak 
tekrar ölümle tehdit edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Cem Dinç 

DĠSK'e bağlı Limter-ĠĢ Sendikası üyeleri tarafından Tuzla tersanelerinde ''iĢçi ölümlerini durdurmak ve çalıĢma 
koĢullarının iyileĢtirilmesini sağlamak'' amacıyla 16 Haziran günü gerçekleĢtiren uyarı grevi  sırasıdan Limter-ĠĢ 
BaĢkanı Cem Dinç, polis tarafından tehdit edildi. Gren alanında Koma Çiya ve Bület Turan‟ın seslendirdiği 
Kürtçe Ģarkılar eĢliğinde bazı iĢçilerin DTP bayraklarıyla halay çekmesi üzerine çevik kuvvet polisleri kitlenin 
etrafını sardı. Duruma müdahale eden Limter-ĠĢ Genel BaĢkanı Cem Dinç‟e emniyet amiri “Ağzından emdiğin 
sütü burnundan getireceğiz” dedi. Dinç, 19 Haziran günü Tuzla Adliyesi‟ne giderek olayla ilgili suç duyurusunda 
bulundu.  
 
Mihriban Baysal 

30 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mihriban Baysal, eĢi Burhanettin AteĢ‟in 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, Gelecek gazetesinde eĢinin “muhbir olarak 
kullanıldığı” haberi sonrası eĢi ile görüĢmemeye karar verdiğini, bir süre sonra Terörle Mücadele ġube 
Müdürlüğü‟nden gelen polislerin kendilerini Ģubeye götürdüklerini, burada eĢi Burhanettin AteĢ‟le 
buluĢturulduğunu, eĢinin kendisine her Ģeyin yolunu gireceğini, yakında cezaevinden çıkacağını, iĢinin olacağını 
söylediğini, kendisinden ayrılması halinde ailesinden herkesi öldüreceği Ģeklinde tehdit ettiğini, festivale ve 
Nevroza gitmemesi konusunda uyardığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
Behyedin Elkoca 

BarıĢ Anaları Ġnisiyatifi üyesi Nefiye Çaylak (51), Ağustos ayında Mardin‟in Nusaybin ilçesi Fındık Köyü'nde 
yaĢayan annesini ziyarette gittiğini, geri döndükten sonra kardeĢim Behyedin Elkoca'nın  Fındık  Jandarma 
Karakoluna çağrılarak “Senin ablan neden buralara geliyor. Her taĢın altında çıkıyor. Roj Tv'ye katılıyor. Her 
zaman karĢımıza çıkıyor. Bir daha geldiğini duyarsak ya sen ya o diğer tarafa göçersiniz. Bu size son uyarımız. 
Terörist ablan köye gelmesin” biçiminde tehdit edildiğini iddia etti.  
 
Hengin Durak 

Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hengin Durak, cezaevinde oluĢturulan müdahale ekibinin baĢ sorumlusu 
Yunus isimli gardiyan tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, Savcılığa suç duyurusunda bulundu. A. Samet 
Durak, kardeĢinin hücre cezasının çıkıĢında Yunus isimli gardiyanın “Bu sefer de sağ çıktın ikinci kez 
olmayacak” dediğini iddia etti.  
 
Adem Deniz 

Iğdır ilinde Alternatif Gazetesini dağıtan Adem Deniz, 8 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın 
Caddesi üzerinde 2 sivil polis tarafından tehdit edildiğini, polislerin kendisine ilk olarak “bu gazete yasal değil” 
dediklerini, bunu kabul etmemesi üzerine “Bir daha bunu satma, eğer satarsan baĢın belaya girer. Seni alırız bu 
sefer bırakmayız” dediklerini belirtti. ) 
 
Ahmet Dün 

17 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Dün, yaklaĢık olarak 4 aydır beyaz renkli 
TofaĢ marka bir araba tarafından takip edildiğini, aracın içinde sürekli aynı kiĢilerin olduğunu, 9 Haziran günü 
ġehitlik Polis karakolu Gap Büro Amirliği‟ne gidip durumu bildirdiğini, aracın plakasını söyleyince “bu aracın kime 
ait olduğunu bilmiyoruz, bu aracı kullanan kiĢiler bellidir. Size bilgi veremeyiz. Bizi de bazen takip ediyorlar, 
isteseler seni iz bırakmadan kafana sıkar öldürürler” dendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
A.Y. 

Diyarbakırın‟ın Silvan ilçesi Çaldere köyüne bağlı dağlık alanda bulunan meralarda çobanlık yapan A.Y.‟nin  
resmi ve sivil güvenlik görevlileri tarafından muhbirlik yapması için tehdit edildiği iddia edildi.   
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2 Eylül günü ġirnak‟ın BeytüĢĢebap ilçesine bağlı Ambet köyünde Orhan Doğan isimli vatandaĢın evine askerler 
tarafından saat 04.00 civarında baskın düzenlendiği,  Doğan‟ın evde olamaması üzerine evdekilerin "Ya evi terk 
edersiniz ya da sizi rahat bırakmayız" biçiminde tehdit edildiği iddia edildi.  
 
4 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan ve ismini vermek istemeyen Dicle 
Üniversitesi‟nden 3 kız öğrenci, DÜÖ-DER üyesi olarak üniversitede kayıt için gelen öğrencilere yardımcı olmak 
amacı ile Eğitim, Fen Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerinde stand açtıklarını, çalıĢma yaparken bir polisin standın 
önünü kapatarak çekim yapmaya baĢladığını, bir arkadaĢlarının standın önünü açmasını söylemesi üzerine bir 
polisin kamera ile kendisine saldırmak istediğini, arkadaĢlarının engel olması üzerine “seni bir yerde yalnız 
yakalamayayım, çok kötü olur. Sorguda elime düĢme” dediğini belirtti 
 
Zeki ġimĢek 

10 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeki ġimĢek, arkadaĢı Ömer AĢan ile gözaltına alındıkları 
7-10 Eylül 2008 tarihlerinde iĢkence gördüklerine dair Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, suç duyurusu 
sonrası tutuklanan polisin arkadaĢlarının evlerine gelerek kendisini ve arkadaĢını tehdit ettiklerini belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
Deniz Özer 

Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde 24 Eylül günü, Ġlyas Kıraathanesi çalıĢanı Deniz Özer sivil polisler tarafından Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağırılarak Roj TV'yi izletmeleri durumunda bir aylık kapatma cezası alacakları konusunda 
uyarıldıklarını, “Roj TV'nin sakıncalı olduğu ve iĢyerinde açmayacaklarına” dair bir evrak imzalatıldığını belirtti.  
 
F.B. 

29 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.B.,  kız kardeĢi ve bie akrabası ile Ġstasyon 
caddesinde yürürken yanlarında duran Kırmız Dublo marka bir araçtan inen 4- 5 kiĢinin polis olduklarını 
söyleyerek kendisini arabaya bindirdiklerini, arabanın içinde kendisine “bunlar komünist bunlar vatanı bölmek 
istiyorlar neden bunlarla geziyorsun” Ģeklinde “nasihatlerde” bulunduklarını, TEM‟e götürülüp ailesi ile ilgili 
sorular sorulduğunu, “Av. M.E‟yi arayacağım” demesi üzerine “eğer ararsan senin gözaltı iĢlemlerini baĢlatıp 
savcılığa çıkarırız iĢin zorlaĢır” dediklerini, tehdit ederek kendisini serbest bıraktıklarını belirtti. 
 
Mehmet ġerif Kalkan 

Mardin'in Savur Ġlçesi'ne bağlı YeĢilalan (Barman) Köyü'nde yaĢayan Mehmet ġerif Kalkan, korucu ve askerler 
tarafından baskı ve tehditlere maruz kaldığını ve nedensiz yere defalarca karakola götürüldüğünü iddia etti. ĠHD 
Mardin ġubesi'ne baĢvuran Kalkan, HPG'li yeğeni Nüsret Kalkan'ın infaz edilmesinin ardından YeĢilalan 
Karakolu'nda bulunan askerler tarafından sürekli rahatsız edildiğini belirtti. Yeğeninin HPG'li olmasından dolayı 
daha önce de askerler tarafından rahatsız edilerek, tehditlere maruz kaldığını iddia eden Kalkan, sebepsiz yere 
defalarca karakola götürüldüğünü belirterek, "Karakola götürülünce bazen güneĢin altında bekletiyorlar ve daha 
sonra serbest bırakıyorlar. Askerlere soruyorum niye böyle diye Biz devletiz çağırdığımız zaman sen gelmelisin. 
Tüm iĢini bırakacaksın ve geleceksin. Geç geldiğin takdirde biz de seni cezalandırırız yanıtını veriyorlar" dedi. 
 
Mustafa ġimĢek 

Van'da 1 Kasım günü polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest 
bırakılan Göç-Der Yöneticisi Mustafa ġimĢek, gözaltındayken kendisine ajanlık teklif edildiğini, serbest 
bırakıldıktan sonra da polislerin aynı baskıyı sürdürdüğünü ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Gözaltındayken 
polislerin ajanlık teklifine karĢı çıktığını belirten ġimĢek, polislerin sokakta kendisine, “Bu sefer seni alırsak 
karakola değil Edremit veya GevaĢ'taki jandarma bölgelerine göndereceğiz. DTP içerisindeki günlük planlama, 
gündem ve çalıĢmaları bize bildireceksin. Yoksa çok fazla yaĢama Ģansın kalmadı” Ģeklinde tehdit etttiğini 
belirtti. 
 
Orhan Avcı 

7 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Orhan Avcı, kardeĢinin Bingöl ili Karlıova ilçesi Karga 
Pazar köyünde ikamet ettiğini, evinde tek olduğunu ve gece saat 22.30-23.30‟da arasında evin etrafını saran 
korucu ve askerlerin kendilerini baĢka Ģekilde tanıttıklarını ve eve zorla girmek istediklerini, bunun üzerine 
kardeĢinin kendilerini telefonla aradığını, kardeĢinin evine gittiklerinde, korucu ve askerlerin evin etrafında ateĢ 
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yakarak beklediklerini gördüklerini, Çatak Köyü'nde olan korucuların kendilerini tehdit ettiklerini belirterek hukuki 
yardım talep etti 
 
Sıttiye Maksut 

12 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sıttiye Maksut, 12 Kasım günü sabah saat 04.00 
sıralarında sivili polislerin evine gelerek kardeĢi Mehmet Maksut‟un nerede olduğunu sorduğunu, kardeĢinin 5 yıl 
önce yurtdıĢına gittiğini ve bu konuda bilgilerinin olmadığını söyleyince eve girerek arama yapmaya 
baĢladıklarını, istemelerine rağmen arama izinlerini göstermediklerini, arama sırasında polislerin kendisi ile 
tartıĢarak ve tehdit ederek üzerine yürüdüklerini, arama bittikten sonra da “daha çok görüĢeceğiz” diyerek 
ayrıldıklarını belirttiler 
 
Ömer AĢan 

27 Kasım günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer AĢan (16), arkadaĢı Zeki ġimĢek ile gözaltına 
alındıkları 7-10 Eylül 2008 tarihlerinde iĢkence gördüklerine dair  Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, 27 
Kasım günü BaĢkale pasajında daha önce  bize iĢkence yapan Gazi isimli polisin kendisini aracına bindirerek 
para teklif ettiğini,  kendisiyle beraner gözaltına alınan ve iĢkenceye maruz kalan Zeki ġimĢek adına da ifade 
alacağını söylediğini, saatlerce kendisini alıkoyduğunu ve tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Mehsima Tümer 

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 'Sayın Öcalan' ibaresini kullandığı için 12 Aralık günü gözaltına alınıp 
tutuklanan DTP Hakkâri Kadın Meclisi Üyesi Mehsima Tümer, gözaltında ve cezaevi yolunda hakaret ve 
tehditlere maruz kaldığını iddia etti.  Tümer, tutuklandıktan sonra polisler tarafından bir gün boyunca aç 
bırakıldığını ve iki polisin kendisini özel bir araçla Hakkâri Cezaevi'ne götürdüğünü belirterek, “Beni teslim alan 
polislerle birlikte bir taksiye bindirildim ve Hakkâri'ye doğru yola çıktık. Yol buyunca polisler sürekli 'tek bayrak, 
tek millet tek devlet' sloganları attı. Daha sonra Kürtler ve Öcalan'a hakaret etmeye baĢladılar. Ben itiraz 
ettiğimde bana 'eğer bu yaptıklarımızı beğenmiyorsan çıktığın zaman dağa gidersin' dediler. Hakkâri Kapalı 
Cezaevi‟ne götürüldüğümde ise giriĢteki askeri kulübede yüzüm duvara dayalı olarak saatlerce bekletildim. Gün 
boyunca yemek ve içecek vermedikleri için de güçsüz kalmıĢtım. Yere düĢeceğim sırada askerlere dönerek 
'bana niçin böyle davranıyorsunuz' deyince, asker ve polisler bana bağırarak duvara dönmemi istediler. Hangi 
koğuĢa gideceğim sorulunca siyasi koğuĢa gideceğimi söyledim. Bunun üzerine bana bağırarak 'sana nereden 
siyasi koğuĢ getirelim, terörist. Siz teröristlere siyasi koğuĢta mı açacağız' diyerek hakaretlerde bulundular” dedi.   
 
Nacide Gülen, Salih Gülen ve Emine Gülen 

15 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nacide Gülen, oğlu ġeref Gülen‟in bilmedikleri bir 
suçtan dolayı arandığını, oğlunun nerede olduğunu bilmediğini, ancak evlerine polis memurlarının sürekli baskın 
yaptığını, arama esnasında eĢyaları tahrip ederek hakaret ettiğini, Kasım ayında alt kata oturan eltsi ReĢat 
Gözgörmek‟in kapısını kırarak evine girdiklerini, evdeki eĢyaları tahrip ettkiten sonra kendi ebine gelen polis 
ekiplerinin eĢi Salih Gülen‟e hakaret ettiğini, eĢnin ve kendisinin Türkçe bilmediğini söylediği polisin kendisini 
taklit ettiğini, Aralık ayında tekrar gelerek “oğlunuz eve gelince bizi arayın” dediklerini ve bir telefon numarası 
verdiklerini, bayramda tekrar gelerek hakaret ettiklerini ve bayramı kendilerine zehir edeceklerini söylediklerini, 
15 Aralık günü çocuklarımın gittiği Ġskender PaĢa Ġlköğretim Okulu‟na giden polis memurlarının 9 yaĢındaki 
Emine Gülen‟i korkutarak abisinin nerede olduğunu sorduklarını, korkusundan kahvede olduğunu söylemesi 
üzerine polislerin kahvehaneyi basıp kaynının oğlu Nafiz Gülen‟i gözaltına aldıklarını belirterek hukuki yardım 
talep etti 
 
Emine Demir 

17 Aralık günü gazete bürosuna gittiği sırada polislerce gözaltına alınan ve 19 Aralık günü serbest bırakılan 
Azadiya Welat Gazetesi Ġmtiyaz Sahibi Emine Demir 20 Aralık günü yaptığı açıklamada, Diclekent Bulvarı'nda 
sivil giyimli Ģahıslar tarafından kendisini zorla araca bindiren Ģahısların kimliklerini göstererek polis olduklarını 
belirttiğini, gazetede çalıĢanlara nasıl sıkıldığını belirterek, kendisinin de gazetede çalıĢmaması yönünde tehdit 
ettiklerini belirtti.  
 
Vedat Bulut 
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Diyarbakır'da Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat ile haftalık yayın yapan Özgür Yorum gazetelerini dağıtan Vedat 
Bulut (16), 21 Aralık günü Sur ilçesinde dağıtım yaptığı sırada polislerin kendisini karakola götürdüğünü ve tehdit 
ettiğini iddia etti.  
 
27 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Leyla Gülcü, 27 Aralık günü saat 06.00‟da evlerinin 
sivil polisler tarafından basıldığını, arama esnasında evdeki eĢyaların dağıtıldığını, bu sırada kendiler ine hakaret 
edildiğinin belirttiler 
 

6. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

 
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü Batman'da gösteri 
yapmak isteyen yaklaĢık 150 kiĢilik gruba çevik kuvvet ekipleri panzerler eĢliğinde müdahale etti. Polis 
ekiplerinin biber gazı kullandığı müdahale sonucu 2‟si ağır 4 kiĢi yaralandı. 
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hakkâri‟de 15 ġubat günü yapılan 
protesto gösterilerine müdahalede Yakup TaĢ isimli kiĢi ağır olmak üzere 5 kiĢi yaralandı.  
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesinde 16 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” 
için yapılan gösterilerde panzer tarafından ezilerek yaĢamını yitiren Yahya MenekĢe için yapılan cenaze törenine 
güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sırasında 6‟sı polis 19 kiĢi yaralandı.  
 
22 ġubat akĢamı Ankara'daki ÖzelleĢtirme Ġdaresi binası önünde özelleĢtirmelere karĢı çıkan Tekel Sigara 
Fabrikası iĢçilere müdahale eden polis, hava sıcaklığının eksi 12 derece olduğu saatlerde iĢçileri panzerden 
tazyikli su sıkarak püskürttü. Birçok iĢçi basınçlı suyun etkisiyle uçup yerlere serilirken kalanlar da biber gazıyla 
etkisiz hale getirildi. Olaylarda iki gösterici hastaneye kaldırıldı.  
 
DTP Van il teĢkilatının “TSK‟nın 21 ġubat günü baĢlattığı Kara harekâtını protesto etmek” amacıyla 26 ġubat 
günü AK Parti Ġl TeĢkilatı önünde yaptığı basın açıklaması sonrası yapılan yürüyüĢ sırasında çıkan olaylarda 
Salih Babat isimli bir kiĢi ile 4 polis memuru yaralandı.  
 
27 ġubat günü Tuzla tersanelerindeki ölümlü kazaları protesto etmek için yolu trafiğe kapatan DĠSK ve Limter- ĠĢ 
Sendikası üyesi iĢçilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında iĢçi ve sendikacılardan 15'i yaralandı.  
 
29 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Aziz Bayın, 29 Mart günü Mardin yolu özerinde 
bulunan evine giderken 10 Nisan Polis Karakolu‟na yakın bir yerde 2‟si resmi 6 polis memuru tarafından 
durdurularak “kimlik” istendiğini, bir polisin kimliğini kontrol etikten sonra yırttığını, “bir daha sana kimlik 
vermeyeceğiz” dediğini ve tehdit ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
2 Mart günü Adana‟da, Tekel Sigara Fabrikası iĢçilerinin özelleĢtirmeyi protesto için gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe 
polis müdahale etti. Polis yürüyüĢü dağıtmak için cop ve biber gazı kullanılırken, olaylarda baĢına darbe alan 
CHP milletvekili Tacidar Seyhan ile Fadime Kıray (34), Ahmet Özyürek (35) ve Fatma Koç (38) isimli iĢçiler ve 3 
polis memuru yaralandı.  
 
Van'ın ErciĢ Ġlçesi'nde 5 Mart günü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
tarafından Öksüzler Düğün Salonu'nda gerçekleĢtirilen Ģölen sonrası slogan atarak yürüyüĢ yapmak isteyen 
kitleye polis cop ve biber gazıyla müdahale etti ve havaya ateĢ açtı. Çıkan olaylarda 6'si polis 17 kiĢi yaralandı.  
 
5 Mart günü Siirt‟te, 24 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen çatıĢmada yaĢamını yitiren PKK militanı Hediye 
Kurhan'a ait cenazenin defin iĢlemi sonrasında Alan Mahallesi'nde toplanan bir gruba polisin müdahale etti. 
Müdahale sırasında 3'ü kadın 6 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. 
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17 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Samet Koç, 15 Mart günü Lice‟ye bağlı Yorulmaz 
Köyünde Lice Askeri komutanlığına bağlı askerler tarafından baskın yapıldığını, aramalar sırasında evindeki 
eĢyalara ve tütününe ciddi zararlar verildiğini, Karakol Komutanı‟nın köy muhtarına hakarette bulunduğunu 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
19 Mart günü Ġstanbul‟un Maltepe ilçesi BaĢıbüyük Mahallesi‟nde bulunan gecekondu bölgesine yapılmak 
istenen toplu konutların inĢaatı sırasında çıkan olaylarda Felek Ekrem (40) isimli bir kadın polisin müdahalesinde 
ağır yaralandı.  
 
20 Mart günü Ġzmir'in Çamlıkule, Torbalı, Menemen, Kadifekale, Çınartepe, Yamanlar, Narlıdere ve Gaziemir ile 
Eskiçamlık semtlerinde düzenlenen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti. Olaylarda toplam 18 kiĢi 
yaralandı. Polisin Kadifekale'de evlerin içine attığı biber gazından etkilenen 5 kiĢi, YeĢilyurt Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, KarĢıyaka Yamanlar ve Buca Çamlıkule'de de polisin Newroz ateĢini panzerlerle söndürmeye 
çalıĢması sırasında çıkan olaylarda 3'ü polis 8 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. Narlıdere'de yapılan Newroz 
kutlamasında ise polis ateĢler yakarak halay çeken kitleye panzerlerle ve havaya ateĢ açarak, müdahale etti. 
Müdahaleye ara sokaklara dağılarak taĢlarla karĢılık veren kiĢilerin üzerine polisler tarafından ateĢ açılması 
sonucu 5 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı.  
 
20 Mart günü Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde yapılan Newroz kutlamaları sonrası yürüyüĢ yapan topluluğa polis 
panzer, gaz bombaları ve silahla müdahale etti. Çıkan olaylarda Kadri Bilen, Vesile Kaçmaz, Netice Elçioğlu, 
Rumeya Arık, Sebahat Bilgiç, Halime Konak, Bahar Karlan, Kadriye Ekine, Türkan Alaca ve Kazım Altınkaynak 
(16) yaralandı.  
 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 20 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarında Recep Aşan (15) isimli çocuk kalçasına 
isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandı.  
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde 21 Mart günü Newroz kutlaması sonrası Karacadağ Caddesi‟nden çarĢı 
merkezine doğru yürümek isteyen göstericilere polis gaz bombası ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 3‟ü polis 11 
kiĢi de yaralandı.  
 
Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda, Elif Ete (16)  isimli 
çocuk, zihinsel engelli Hamit Çağlar, Ġsmail Sevgin ve Kahraman Sevgin, Ahmet Bartık ve Sosın Özalp  
yaralandı.  
 
22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına güvenlik güçleri 
tarafından uyarı yapılmaksızın cop ve gaz bombaları ile müdahale edildi. Müdahale sonrası kentin birçok 
mahallesinde olaylar çıktı. ĠHD Heyeti‟nin gözlemci olarak bulunduğu olaylarda 4‟ü ağır olmak üzere 84 kiĢi 
yaralandı.  
Not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili özel rapora bakabilirsiniz. 
 
Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nde 24 Mart günü bildiri dağıtan öğrencilere sağ görüĢlü öğrencilerin 
saldırması sonucu okula giren çevik kuvvet ekipleri sol görüĢlü öğrencilere müdahale etti. Müdahale sırasında 2 
öğrenci yaralandı.  
 
Adana'da 1 Mayıs günü, 1 Mayıs Mitingi sonrasında Ġstanbul'da iĢçilere yönelik polis müdahalesini kınamak için 
AKP'ye yürümek isteyen Halkevi üyelerine polis müdahale etti. Halkevciler ile polis arasında çıkan çatıĢma 
sonunda 4 Halkevci yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Çevik Kuvvet ġube Müdürü Duran 
Özfen'in de aralarında bulunduğu 28 polisin çıkan çatıĢmada yaralandığı iddia edildi.  
 
2 Nisan günü Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "30 Mart Kızıldere, geçmiĢi hatırlamak bugünü 
anlamaktır" baĢlığıyla kısa film gösterimi, Ģiir dinletisi ve konuĢmalardan oluĢan anma etkinliği düzenlemek 
isteyen öğrencilere, çevik kuvvet coplar ve sandalyelerle müdahale etti. Müdahale sırasında 3 öğrenci yaralandı.  
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13 Nisan günü Ġstanbul‟un Maltepe ilçesi BaĢıbüyük Mahallesi‟nde bulunan gecekondu bölgesine yapılmak 
istenen toplu konutların inĢaatı sırasında, TOKĠ‟nin Ģantiyesine malzeme giriĢine izin vermeyen mahalleliye polis 
biber gazı ve copla müdahale etti. Olayda 20 kiĢi yaralandı. 
 
Denizli Merkez`e bağlı Üçler Beldesi`nde Denizli Belediyesi`ne ait 800. Yıl Toplu Konutları`nda çalıĢan ve 
taĢeron firmadan paralarını bir türlü alamadıkları gerekçesiyle beĢ ayı aĢkın zamandır eylemler yağan 400 
iĢçinden 12`si, 24 Nisan günü Denizli Belediye BaĢkanı Nihat Zeybekci`nin makam odasının önünde oturma 
eylemi yapmak istedi. Eyleme belediyenin güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti. Müdahale sırasında 
iĢçilerden Yılmaz Çevik (34) baĢından yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi`ne kaldırıldı. 
 
Silopi ilçesinde 30 Nisan günü, Ramazan Aybi‟nin ailesi tarafından Barbaros Mahallesinde kurulan taziye 
çadırına giden gruba polis ekiplerinin müdahale etti. Müdahalede Mehmet Tarhan (60) isimli kiĢi yaralandı. 
 
Ġstanbul‟da 1 Mayıs günü Taksim Meydanı‟nda 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı kutlamak isteyen iĢçilere, siyasal partilere, 
demokratik kitle örgütlerine ve öğrenci gruplarına güvenlik güçleri tarafından orantısız Ģiddet uygulandı. Emniyet 
birimleri Taksim, Harbiye, Osmanbey, Şişli'de toplanan göstericilere tazyikli su, gaz bombaları ve coplarla 
müdahalerde bulundulular. Polis özellikle, Anadolu illerinden gelen iĢçilerin ġiĢli'deki DĠSK Genel Merkezi önünde 
toplanmasına engel oldu. Polisin DĠSK binasına attığı gazlardan etkinen CHP Ġstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Özpolat, kalp spazmı geçirdi. Özpolat'a kalp masajı yapıldı. DĠSK, KESK, Türk-ĠĢ, TTB, DiĢ Hekimleri Birliği polis 
saldırıları karĢısında "Polisin müdahalesinin beklenenden çok daha sert olduğu ve bu nedenle Taksim'e çıkmayı 
zorlamanın kitlenin can güvenliğini tehlikeye düĢüreceği" değerlendirmesini yaparak Taksim'e yüyüyüĢü iptal 
ettile. KESK Genel BaĢkanı Ġsmail Hakkı Tombul, "Taleplerimiz meĢrudur. Emekçilerin talepleri önünde kimse 
duramaz" dedi. Süleyman Çelebi ise "Hanemize tecavüz edildi. Taksim'de buluĢmak istedik olmadı, artık bütün 
alanlar Taksim'dir" dedi.  Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu BaĢkanı Süleyman Çelebi ise, yaĢananların 
devlet terörü olduğunu ifade etti. Çelebi “Ġstanbul Valisi, bu kenti yönetemiyor, derhal istifa etmelidir. BaĢbakan 
da istifa etmelidir” dedi. 
 
1 Mayıs günü Ġstanbul‟un ġiĢli Ġlçesi'nde 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı için Taksim'e yürümek üzere ġiĢli'de toplanmaya 
çalıĢan bir grubu kovalayan polis, göstericilerin hastaneye girdiklerini iddia ederek hastaneye girdi ve hastaların 
da bulunduğu bölüme gaz bombaları attı. Ġstanbul Valisi Muammer Güler, ġiĢli Etfal Hastanesi‟ne atılan gaz 
bombalarıyla ilgili “Asla böyle bir Ģey söz konusu olmamıĢtır. Yaralı getiren polis aracının içindeki koltuk 
kenarında bulunan gaz bombasının patlamasıyla, öncelikle kendisi bundan etkilenmiĢtir ve o giriĢte bazı kiĢileri 
etkilemesi söz konusu olmuĢtur” Ģeklinde açıklama yarken, hastanenin giriĢine polisin gaz bombası attığı Ahmet 
ġık isimli gazetecinin çektiği ve Taraf gazetesinde yayımlanan fotoğrafla ispatlandı. Görgü tanıkları, Acil Servis'in 
karĢısındaki kantinin sorumlusunun polislere "Burada hastalar ve çocuklar var; gaz bombası atmayın" dediği 
sırada bir polisin yanındaki meslektaĢına "Ver lan Ģu bombayı" deyip pimini çektiği gaz bombasını kantinin içine 
attını belirttiler.  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ġstanbul Tabip Odası üyeleri ve doktorlar 2 
Mayıs günü “SavaĢta bile hastanelere saldırılmaz” dövizleriyle hastane önünde toplandı. Radyoloji Klinik ġefi Dr. 
Muzaffer BaĢak polislerin, kaçan göstericilerin arkasından hastaneye gelerek hasta yakınlarının bulunduğu 
bölgeye gaz bombası attığını belirterek, “Gaz bombaları hastalar için çok büyük risk taĢıyor. Akciğer 
problemlerine neden oluyor. Damarları, bronĢları daraltıyor. Göz rahatsızlıklarına neden oluyor. Ġleri derecede 
rahatsız olan insanlarda istenmeyen olaylar olmaması büyük Ģans” dedi. Doktor Melahat Cengiz ise olayları “Biz 
hastanede hastalarla ilgileniyorduk. Gaz bombası geldi. Neredeyse altıncı kattaki hastalar bile etkilendi” dedi. 
 
Türk-ĠĢ‟e bağlı sendikaların Ankara ġubeleri, KESK Ankara ġubeleri Platformunun öncülüğünde bazı sivil toplum 
kuruluĢları ve siyasi partiler tarafından 1 Mayıs günü Sıhhiye Meydanı‟nda düzenlenen 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı 
kutlamalarına bazı gruplarla polis arasında çıkan gerginlik sırasında kalabalığın üzerine göz yaĢartıcı bomba 
atıldı. Polisin müdahalesi nedeniyle pek çok gösterici biber gazından etkilenerek meydanı terk etmek zorunda 
kalırken, CNN TÜRK kameramanı Cüneyt Ünal da göz yaĢartıcı bombadan etkilenerek fenalaĢtı. Kameraman, 
diğer basın mensupları tarafından bölge dıĢına çıkarıldı. 
 
Sivas‟ın Yıldızeli Ġlçesi‟ne bağlı yaklaĢık 1000 kiĢinin yaĢadığı Bayat köyünde 26 Haziran günü, köye 20 
kilometre uzaklıkta bulunan turistik bir tesisin içme suyu ihtiyacı için köyün arazisinden su alınması için baĢlatılan 
çalıĢmalara köylüler tepki gösterdi. Jandarmanın 300 dolayındaki köylüyü dağıtmak için biber gazı kullanması 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

192 İŞKENCE YASAĞI 

 

 

sonucu AyĢe Soyutek (36), Bilal Soyutek (35), Halil Soyutek (35) ve Zeliha Soyutek (14) ve Fadime ġahin (36) 
gazdan etkilenerek ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
18 Ekim günü Diyarbakır‟da, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı iddiası üzerine düzenlenen yürüyüĢün ardından polisle göstericiler arasında çıkan çatıĢmada 3 kiĢi 
yaralandı.  
 
19 Ekim günü Siirt‟te düzenlenen gösteriye yapılan polis müdahalesi sırasında Ġdris Teymur ve Mehmet Altay 
(65) adlı kiĢiler yaralandı.  
 
Ağrı`nın Doğubeyazıt ilçesinde 20 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddiası üzerine DTP tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Müdahalede ikisi ağır altı kiĢi yaralandı.  
 
ġırnak`ın Cizre Ġlçesi`nde 20 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı iddiası üzerine Nur Mahallesi`nden Kurami Caddesi`ne yürüyüĢ yapan gruba güvenlik güçleri 
gaz bombalarıyla müdühale etti. Çıkan olaylarda bir kiĢi yaralandı.  
 
20 Ekim günü Diyarbakır‟da, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı iddialarını ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelmesini protesto etmek için yapılan 
gösteride Ferhat Ortaç adlı kiĢi, 3 polis ve 1 sağlık personeli yaralandı.  
 
Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 21 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddiasını protesto etmek amacıyla Nusaybin'de bir araya gelen ve AKP Nusaybin Ġlçe 
binasına yürümek isteyen topluluğa polis müdahale ett. Müdahale sırasında 1‟i polis 4 kiĢi yaralandı.  
 
21 Ekim günü ġırnak‟ta “Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla gerçekleĢen 
yürüyüĢün ardından güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatıĢmada 2‟si polis memuru 7 kiĢi yaralandı.  
 
21 Ekim günü ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddiaları üzerine yapılan gösteriler sonrası meydana gelen olaylarda 1 polis yaralandı.  
 
21 Ekim günü ġırnak‟ta, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı iddiasını protesto etmek isteyen topluluğa polis, asker ve korucuların gaz bombaları ile müdahale 
etti. Müdahale sırasında ġırnak Haber Gazetesi Muhabiri Mikail ġan, Cihan Haber Ajansı Muhabiri M.ġerif Kaya 
ve Anadolu Ajansı muhabiri Cafer Balık ile 2‟si polis 7 kiĢi yaralandı.  
 
21 Ekim günü ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde, Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı iddiasını protesto etmek isteyen göstericilere gaz bombası, göz yaĢartıcı bomba ve tazyikli su 
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında Fehmi Demir ve Rabia Vesek'in kolları kırıldığı, Ebubekir Norman ve 
Cevahir Yağbasan da güvenlik güçlerince darp edilmeleri sonucu yaralandılar. 
 
Ağrı Doğubeyazıt`ta çıkan olaylar sırasında yaĢamını yitiren Ahmet Özkan için 22 Ekim günü gerçekleĢtirilen 
cenaze töreninde sırasında, slogan atan kitleye polis gaz bombası atarak müdahale etti. Müdahale sırasında 
Ramazan AktaĢ ve isimleri tespit edilmeyen 2 kiĢi yaralandı. 
 
26 Ekim günü ġırnak ili Cizre ilçesinde, Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı iddiasını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis ve özel harekat timleri hiç bir uyarıda 
bulunmadan ve hedef gözetmeksizin gaz bombası, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalede 
Gülsüm Gasır (50) ve bazı göstericiler yaralandı. 
 
Gaziantep‟in ġahinbey Ġlçesi'nde 26 Ekim günü, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı iddialarını protesto etmek için düzenlenmek isten basın açıklamasına polis gaz 
bombası ve panzerler ile müdahale etti. Müdahalesi sırasında 60 yaĢındaki Fatma isimli bir kadın yaralandı.  
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“Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleĢtirilen fiziki Ģiddeti protesto etmek” amacı ile 26 Ekim günü Ġstanbul 
Sultanbeyli'de toplanan ve DTP Ġlçe binası önünden AKP binasına yapmak yürüyüĢ yapmak isteyen gruba  polis 
müdahale etti. Müdahale sırasında 10 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. 

30 Ekim günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin 75. kuruluĢ yıldönümü törenlerine katılan CumhurbaĢkanı 
Abdullah Gül‟ü protesto eden bir grup öğrenciye polis müdahale etti. Müdaahle sırasında bir öğrencinin parmağı 
kırıldı. (ntvmsnbc-31.10.08) 
 
2 Kasım günü Van‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Van‟a geliĢini protesto eden göstericilere polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 13 kiĢi yaralandı.  
 
DTP‟nin 2 Kasım günü “Kürt sorununda demokratik çözüm talebiyle” Ġstanbul Taksim Meydanı‟nda düzenlemek 
istediği oturma eylemine güvenlik güçleri eylem baĢlamadan DTP Ġl Binası önünde müdahale etti. Müdahale 
sonrasında 2 kiĢi yaralandı. 
 
29 Kasım günü Ankara‟da “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” Mitingi‟ne güvenlik güçlerinin biber gazı ve copla 
müdahale etmesi sonucu çıkan arbede de 6‟sı polis memuru 20 kiĢi yaralandı.  
 
KESK Mersin ġubeler Platformu tarafından 27 Aralık günü yapılmak istenen "Krize, yoksulluğa, iĢten 
çıkarmalara karĢı meĢaleli yürüyüĢ"e polis biber gazı ile müdahale etti.  Müdahale sırasında 2 kiĢi yaralarak 
hastaneye kaldırıldı.  
 

7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz 
Kalanlar 

 
Ġdris Gökçek 

26 ġubat günü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören kızını okuluna bırakmak isteyen 
Ġdris Gökçek ile üniversitenin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede Gökçek‟in dudağı patladı ve 
baĢından yaralandı. Gökçek, "Kızlarımın biri Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf, diğeri de Ġlahiyat Fakültesi 1. sınıfta 
okuyor. Sabah, Ġlahiyatta okuyan kızımı arabamla üniversiteye bıraktım. Kapıda güvenlikçiler bizi içeri almak 
istemedi. Biz de 'kızım her zaman ki gibi baĢını açacak' dedim. Araba ile dönecek yer olmadığı için 'ilerden 
dönün gelin' dediler. Ben de ileri gitmiĢken, kızımı da okuluna bırakıp döndüm. Kapıya tekrar geldiğimde 
arabada kızımı göremeyince üzerime yürüdüler" dedi. "BaĢını açıp, Ģapkasını giydi dememize rağmen, saldırıya 
uğradığını" söyleyen Gökçek, "Kızıma zorluk çıkartmaması için tembihte bulundum. O da arabadan inmeden 
baĢını açıp Ģapkasını giydi okuluna gitti. Kapıya dönüĢte güvenlikçiler üzerime yürüyerek 'ulan biz sizden daha 
müslümanız' diyerek üzerime yürüdü. Ne olduğunu anlayamadım. Arabama tekme atıp, bana saldırdılar." dedi. 
Gökçek'e Samsun Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra telsiz darbesiyle yarılan kafasına 4 dikiĢ 
atıldı. 5 gün iĢ göremez raporu alan Gökçek güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel 
güvenlik görevlisi N.A. ise, suçlamaları kabul etmeyip, kendisine saldırıldığını, bu nedenle Ģikayetçi olduğunu 
belirtti.  
 
Deniz Özdemir 

ĠHD Ġstanbul Ģubesine baĢvuruda bulunan Deniz Özdemir isimli kiĢi, , 21 Mart günü resmi iĢlem yapmak için 
gittiği GaziosmanpaĢa Belediyesi'nde güvenlik görevlilerinin kendisini darp ettiklerini ve yaka paça dıĢarı 
attıklarını iddia etti. Özdemir, olay günü X-Ray cihazından geçerek binaya girdiğini, sonrasında ise güvenlik 
elemanlarının hiçbirĢey söylemeden üstüne atladığını ve zorla binadan çıkarıldığını belirtti. Yerde sürüklendiğini 
belirten Özdemir, müdür odasına götürüldüğünü, fiziksel saldırıya ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Sol 
kaĢına iki dikiĢ atıldığını söyleyen Özdemir, Ģikayetçi olmak için gittiği GaziosmanpaĢa Karakolu'nda ise “olayı 
unutmasının” telkin edildiğini ifade etti. Eyüp Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan darp edildiğine dair 
rapor aldığını söyleyen Özdemir, kendisine saldıran güvenlik elemanları hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
BarıĢ Ġnce ve 4 kiĢi 

19 Nisan günü Ġstanbul NiĢantaĢı‟nda bulunan Özel Amerikan Hastanesi önünde, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası (SSGSS) ile Adana‟da bir özel hastanede 230 YTL ödemedikleri için bir yangında yaralanan 2 
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kiĢinin bir saat boyunca müdahale edilmeden bekletilmesini protesto eden Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) 
üyelerine, hastanenin Veli Küçük'e ait olduğu bildirilen özel güvenlik Ģirketi elemanları tekme ve yumruklarla 
saldırdı. Saldırı sonucu aralarında ÖDP Genel BaĢkan Yardımcısı BarıĢ Ġnce'nin de bulunduğu 5 kiĢi yaralandı. 
 
Eren Yolsal 

10 Mayıs günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü‟nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden Eren Yolsal, 
üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin kendisine küfür etmelerinin ardından fizikî saldırıda bulunduğunu iddia 
etti. Yolsal, Adlî Tıp Kurumu‟ndan darp raporu almasının ardından Cebeci Polis Karakolu‟na ve fakülte 
dekanlığına Ģikâyette bulundu. Yolsal ifadesinde “olay günü 7-8 güvenlik görevlisi kameraların görmediği 
noktaya doğru beni sürükleyerek copla darp etti. Okula girerken kimlik kontrolünün olduğu noktada, güvenlik 
görevlilerinin arkadaĢlarıma bağırdığını gördüm. Ne olduğunu anlamaya çalıĢırken bir güvenlik görevlisi 
arkadaĢıma omuz attı. Ben olayı sakinleĢtirmeye çalıĢırken bana da küfür etmeye baĢladılar. Birden 7 güvenlik 
görevlisi birden bana saldırdı. Olayın ardından hemen Ģikâyette bulunmak üzere dekanlığa gittim. Dönerken 
güvenlik Ģefi beni sözle taciz etmeye baĢladı. Sonra birden benim üzerime 15 güvenlik görevlisi coplarla ve kırık 
cam parçalarıyla saldırdı” dedi.  
Zafer Algül 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü öğrencisi Zafer Algül, kafasına 
kampusta görevli özel güvenlik elemanlarından biri tarafından silah dayandığını ve tehdit edildiğini iddia etti. 
Algül, 16 Mayıs günü kampus giriĢine turnike konulması ve özel güvenlik biriminin tutumuyla ilgili sabah 
saatlerinde bir basın açıklaması yaptıklarını ve açıklamanın ardından kampusun karĢısındaki Türk Telekom 
Bayii‟ne kadar takip edildiğini, burada, sivil kıyafet giyen özel güvenlik elemanının silahını çıkardığını ve kafasına 
dayayarak kendisini tehdit ettiğini belirti. “Kafana sıkarım senin, hadi suyumu ısıtsana” Ģeklinde tehdit aldığını 
dile getiren Algül, özel güvenlik elemanının dıĢarı çıkarken de “Ġçerde terörist var” dediğini ve kendisine 
beklemesini söylediğini kaydetti. Görgü tanıklarının da bulunduğunu bildiren Algül, olayla ilgili suç duyurunda 
bulundu.  
 
Sezer ġahihdaĢ ve Nilüfer KandırmıĢ 

24 Mayıs günü Muğla‟nın Bodrum Ġlçesi‟nde bir otelde küresel ısınmayla ilgili kongreye katılan CumhurbaĢkanı 
Abdullah Gül‟ün otelden ayrıldığı sırada fotoğrafını çekmeye çalıĢan Doğan Haber Ajansı muahbirleri Sezer 
ġahihdaĢ ve Nilüfer KandırmıĢ otelin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı.  
 
Sevil UlaĢ 

19 Eylül günü Ankara Kızılay‟da bulunan metro istasyonuna gelen Liseli Genç Umut üyelerinin, Deniz Feneri 
standı önünde gerçekleĢtirdikleri eyleme müdahale eden metro özel güvenlik birimleri, eylemi takip eden 
Sendika.Org muhabiri Sevil UlaĢ‟ı darp etti.  
 
Ahu Dindar , Murat Dindar 

21 Eylül günü Antalya‟da, kas hastası yürüme engelli kızı Armağan Dindar‟ı (13) bisiklete bindirerek Karaalioğlu 
Parkı‟ndaki Ramazan ġenlikleri‟ne götüren Ahu Dindar ve Murat Dindar, bisikletle Ģenlik alanına 
giremeyeceklerini söyleyen özel güvenlik görevlilerine Ahu Dindar‟ın, “kızımızın özel durumu var. Bu nedenle, 
bisikletle geldik” dediği ancak ailenin geçiĢlerine izin verilmediği ve Dindar çiftinin özel güvenlik görevlileri 
tarafından tartaklandığı ileri sürüldü. Aile daha sonra Yenikapı Karakolu‟na giderek özel güvenlik görevlilerinden 
Ģikâyetçi olması üzerine, özel güvenlik görevlilerinin bağlı bulunduğu firma, özel güvenlik görevlilerinin iĢine son 
verdi.  
 
22 Eylül günü Hacettepe Üniversitesi‟nin Ġngilizce hazırlık sınıfı binasında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi 
öğrencilerin açtığı standa üniversitenin müdahale eden özel güvenlik görevlileri öğrencileri tartakladı, stantta 
bulunan dergi, bildiri ve yayınlara da el koydu. 
 
29 Eylül günü Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi önünde, sevk edilen Dursun Levent (65) adlı 
kadın hasta için beklenen ambulansın gelmemesine sinirlenen yakınları, tartıĢtıkları 4 özel güvenlik görevlisinin 
coplu saldırısına uğradı. Bir hasta yakınını odaya kapatıp copladığı iddia edilen güvenlik görevlileri, olayı 
görüntüleyen yerel yayın yapan Kanal 5 Televizyonu kameramanı Süleyman Doğan‟ı morgun da bulunduğu 
bodrum katında bir odaya kilitleyip görüntü kasetini almaya çalıĢtı. Olayın duyulması üzerine Ġl Sağlık Müdürlüğü, 
geliĢmelerle ilgili idarî soruĢturma baĢlatıldığını ve özel güvenlik görevlilerinin iĢine son verildiği açıkladı.  
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Selçuk ġenyüz 

Devlet Bakanı Murat BaĢesgioğlu‟nun oğlu Çağrı BaĢesgioğlu‟nun Sheraton Oteli‟nde düzenlenen nikah töreni 
sırasında otel güvenlik görevlilerinin gazetecilere müdahalesi sırasında Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Selçuk 
ġenyüz‟ün kolu 5 yerinden kırıldı. ġenyüz‟ü iterek düĢmesine neden olan koruma Ersin Demirhan, Çankaya Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Demirhan, gazetecilere kesinlikle zor kullanmadığını; ancak 
aralarındaki itiĢme sırasında bir gazetecinin yere düĢtüğünü ileri sürdü. Demirhan, savcılık tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ġenyüz, 5 saat süren bir ameliyat geçirdi.  
 
Servet Mehrekula ve Enver Yalçın 

10 Kasım günü Ġstanbul‟da, Ekspress Kargo‟da yaklaĢık 5 aydır ücretleri ödenmeyen iĢçilerin iĢ bırakma eylemini 
izlemeye giden Hayat Televizyonu kameramanı Servet Mehrekula ve haber aracı Ģoförü Enver Yalçın kargonun 
özel güvenlik görevlililerinin fizikî saldırısına maruz kaldı. Darp edilen Mehrekula‟nın çekim yaptığı kasete özel 
güvenlik görevlileri el koydu.  
 
Akın Sümer  

5 Aralık günü Ġstanbul‟da, Vakıf Gureba Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde ame liyat olan anneleri Nesrin 
Sümer‟i ziyarete gelen Akın Sümer ve Ayhan Sümer, ziyaretçi kartı olmadığı için kendilerini içeri almayan 
güvenlik görevlisi Mustafa Hamarat‟ı darp etti. Olay yerine gelen 15 güvenlik görevlisi ise Akın Sümer‟i dövdü. 
BaĢından ve vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan Akın Sümer dayaktan sonra bayılınca Vakıf Gureba Eğitim 
ve AraĢtırma Hastanesine Acil Servisi‟ne alındı. Göğsünde ve yüzünde darp izleri bulunan Sümer, tomografi 
çekilmesi için Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edildi. 
 
Almina Uygun 

21 Aralık günü Ankara‟da, babası Bülent Uygun‟un teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor‟un maçını izlemek 
için 19 Mayıs Stadyumu‟na girmek isteyen Almina Uygun‟a Y.Ö. adlı özel güvenlik görevlisi tokat attı.  
 

8. Okulda Şiddet 
 
Ġzmir Bornova'nın AKP'li Belediye Meclis üyesi Latif Aydemir, YeĢilova Halil Atilla Ġlköğretim Okulu Müdürü Aslan 
ġahin'i kızı AĢkın Aydemir'in saçını çekip yere düĢürdüğü gerekçesiyle savcılığa Ģikâyet etti. Aydemir, "Müdür 
kızımı tanıyınca 'Eyvah sen Latif Aydemir'in kızı mıydın' diye özür dilemiĢ. Bu daha vahim. Çocuklarımızı okula 
dayak yesin diye göndermiyoruz" dedi. Müdür ġahin suçlamalara iliĢkin olarak "ġaka olsun diye kızın baĢını 
okĢadım. Bu tepkiye çok üzüldüm" dedi.  
 
Ġzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ĠMKB Yatılı Bölge Ġlköğretim Okulu'nda 10 Ocak günü,  4. Sınıf öğretmeni 
E.D.‟nin kendi sınıfına girerek ortalığı dağıttıkları öne sürülen 5. sınıf öğrencileri R.K. (11), F.U. (11), A.K. (11), 
Y.K. (11) ve E.A'yı (11) demir çubukla dövdüğü iddia edildi. Yöneticiler öğrencileri hastanede tedavi ettirirken, 
dayağı kabul eden E.D. ise "Demir çubukla değil, elimle vurdum" dedi. SoruĢturma baĢlatan Seferihisar Ġlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, öğretmeni baĢka bir okulda görevlendirdi. Cumhuriyet Savcılığı da öğretmen hakkında 
soruĢturma baĢlattı.  
 
Ġstanbul ġiĢli Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi B.T. (16), 15 Ocak günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
M.K. tarafından dersin bitimine doğru cep telefonunu çıkartarak saate baktığı için feci Ģekilde dövüldü. 
Öğretmeninin boğazına sarılıp yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek sınıfın dıĢına sürüklediği öğrenci, arkadaĢları 
ve diğer öğretmenler tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre eğitime ara verdikten sonra bu eğitim yılının 
baĢında tekrar öğretmenlik yapmaya baĢladığı öğrenilen öğretmen M.K. hakkında ise okul yönetimi soruĢturma 
açtı.   
 
Ġstanbul Kadıköy'de 15 Ocak günü, teneffüs sırasında arkadaĢlarıyla kavga eden Hüseyin Ayaz Ġlköğretim Okulu 
5'inci sınıf öğrencisi O.Ö.,  arkadaĢlarının önünde öğretmeni H.E. tarafından dövüldü. O.Ö.'ye kafa atıp tokat 
vurduğu iddia edilen öğretmen hakkında, ailesi tarafından Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunuldu.  
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Erzincan'da 14 Ocak günü düzenlenen Trabzon ġehit YüzbaĢı Cengiz Topel Ġlköğretim Okulu ile Giresun YeĢil 
Giresun Ġlköğretim Okulu takımları arasında Basketbol Yıldız Kızlar Grup Birinciliği için düzenlenen maç 
sırasında, Trabzon takımının antrenörü Hakan Yamak, bir basketi kaçıran bir öğrencisine saha kenarında önce 
tokat attı sonra da kulağını çekti.  
 
Konya Mustafa Karaciğan Ġlköğretim Okulu Müdürü Bekir Tekkaymaz‟ın, 7‟nci sınıf öğrencisi Âdem Ġzi‟yi (14), 
yakıt, su, temizlik ve bilgisayar masraflarından oluĢan 90 YTL‟yi ödemediği için dövdüğü iddia edildi. Oğlu Âdem 
Ġzi‟yi Konya Numune Hastanesi‟ne getirerek sağlık kontrolünden geçiren inĢaat boyacısı baba Mustafa Ġzi (43), 
oğlunun okul müdürü tarafından dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.  
 
Ġstanbul Esenler'deki Sibel Can Ġlköğretim Okulu‟nda okuyan F.A. adlı öğrencinin velisi, F.A.‟nın 25 ġubat günü 
öğretmeni Y.R. tarafından dövüldüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu. Öğrenciye hastane tarafından darp 
edildiğine dair rapor verildi.  
 
Batman'da bulunan Fatih Ġlköğretim Okulu‟nda 11 Mart günü, Ġlköğretim okulu 2/E sınıfında okuyan 9 yaĢındaki 
öğrenci S.Ç.‟nin sınıf Öğretmeni H.B. matematik problemini çözemediği gerekçesi ile dövüldüğü ve darp edildiği 
iddia edildi. Yüzü morarmıĢ halde eve gelen oğlunu gören baba M.Ç., savcılığa suç duyusunda bulunarak "Daha 
önce de oğluma yönelik dayak olayı vardı. Biz Ģikayetçi olmadık. Ancak bu kez oğlumun yüzünde çürükler 
meydana geldi. Öğretmenin soru çözemediği için öğrenciyi dövmesine bir anlam veremedim" dedi. Batman Milli 
Eğitim Müdürü ġerif Akboğa ise öğretmen hakkında disiplin soruĢturması yürütüleceğini belirterek, konuyu 
incelemek için müfettiĢ görevlendirdiklerini belirtti.  
 
Muğla Yatağan‟da Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu‟nda Türkçe öğretmeni olan T.K.‟nin, 27 Mart günü ders anlattığı 
sırada öğrencisi S.Y.‟nin ayağa kalkması üzerine sinirlenerek S.Y.‟ye yumruk attığı ileri sürüldü. Karın 
boĢluğunda zedelenme saptanan S.Y.‟ye Yatağan Devlet Hastanesi‟nden “darp” raporu verildi. Ġlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü‟nün de olayla ilgili idarî soruĢturma baĢlattı.  
 
Ġstanbul'daki Kadıköy Moda Ġlköğretim Okulu'nda 2005 yılında rehber öğretmenin bir sınıfta yaptığı ankette, 
'Müdür sopasını bıraksın', 'O çağdıĢı sopayı istemiyoruz' yanıtlarının kamuoyuna yansıması üzerine Okul 
Müdürü Hüseyin Ceylan hakkında Milli Eğitim Bakanlığı müfettiĢleri yapılan araĢtırma sonucu hazırlanan 
raporda, okullarda 'eğitim amaçlı' dayak atılabileceği savunuldu. Okul Müdürü Hüseyin Ceylan'ın öğrencilerini 
sopayla dövdüğü ve tehdit ettiği yönündeki iddiaların gazeteye yansıması üzerine harekete geçen MEB 
müfettiĢleri okula giderek müdür, öğretmen, öğrenci ve velilerle görüĢtü. Yanında çakı taĢıdığı ve sürekli olarak 
okul içerisinde sopa gösterdiği iddia edilen Ceylan, hakkındaki iddialara, "Çakı taĢıdığım doğrudur ancak bu 
çakıyı uzun yola gittiğim için yanımda bulunduruyorum" yanıtını verdi. Müdür, öğrencileri dövdükten bir gün 
sonra sınıfa gelerek "Sizin bu yediğiniz dayak değil, siz dayak görmemiĢsiniz. Sizi öyle bir döverim ki dayak nedir 
görürsünüz" sözleriyle tehdit ettiğini de doğrulayarak, "Bu sözleri söyledim. Bizler zaman zaman öğrencilerin 
kulağını tutarız ama çekmeyiz. Zaman zaman kaĢlarımızı çatarız ama kızmayız" dedi. MüfettiĢler, soruĢturmayı 
bitirirken, dayakla suçlanan okul müdürü aklanmıĢ ve görevde kalmasına karar verilmiĢti. Buna karĢılık Ceylan'ın 
davranıĢlarını eleĢtiren dört öğretmen baĢka okullara sürgün edilmiĢti. Bunun üzerine öğrenciler eylem yaparak 
öğretmenlerini geri istemiĢti. Basında geniĢ yer bulan olayda müfettiĢlerin hazırladığı rapor, iki yıl sonra 
detaylarıyla yeniden gündeme geldi. 'Eğitim amaçlı dayağın serbest olduğuna' hükmedilen 2006 tarihli rapora 
göre öğrenciler 'okul müdürlerinin sopayı bırakması' yönündeki ifadelerini doğruladı. Ancak aynı raporda, 
öğrencilerin müdüre yönelik Ģikâyetlerini geri aldıkları kayda geçirildi. DanıĢtay'ın 30 yıllık bir kararı da dayanak 
yapılan rapor Ģöyle: "Öğrencilerin ellerine elindeki bando bagetiyle vurması, sınıf disiplinini sağlama ve 
eğitim/terbiye amaçlıdır. Öğrencilerin sağlığına zarar verilmemiĢ, bu öğrencilerden ve velilerden de Ģikâyetçi 
yoktur. Disiplini sağlamak için eğitim amaçlı olan bu davranıĢı DanıĢtay 2. Dairesi'nin 27 Aralık 1978 tarihli 
kararında belirtildiği üzere, 'Öğretmenin öğrencisini dövmesi, disiplini sağlama amacına yönelik terbiye 
niteliktedir' kararına da uygun düĢmektedir. Söylenen çakı anahtarlığında takılı olup 5 santimetredir. Üzerinde 
öğrenci ve velilerden gören yoktur. TaĢınmasında eğitim açısından bir kusur ve taĢınmayacağıyla ilgili yasak da 
yoktur."  
 
Ġstanbul Bostancı Ġlköğretim Okulu‟nda 8. sınıf öğrencisi ġ.‟nin (14), 6 Mayıs günü okul müdürü H.A.‟nın sözlü ve 
fizikî saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Müdürün, ġ.‟nin saçının uzunluğunu ve kıyafetini bahane ederek ġ.‟ye 
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vurduğu, kulağını çektiği, tokat attığı ve “Ģuna bak, zaten Çingene çocuklarına benziyorsun, Kürtlere 
benziyorsun” dediği belirtildi.  
 
Sivas‟ın SuĢehri Ġlçesi‟nde bulunan Çeteloluk Ġlköğretim Okulu‟nda öğretmen olarak görev yapan B.ġ.‟nin, D.Ö. 
(9) isimli öğrenciyi ödevini yapmadığı gerekçesiyle dövdüğü iddia edildi. Okuldan eve gelen kızının yüzünün 
ĢiĢtiğini gören anne B.Ö., kızını devlet hastanesine götürdü. Yapılan muayenede, D.Ö.‟nin yediği dayak sonucu 
kulağında geçici iĢitme kaybı sorunu belirlendi.  
 
MuĢ ili Bulanık Ġlçesi‟nde bulunan Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu‟nda (YĠBO) okuyan D.Ç. (9), M.Ç. (10) ve M.Ç. 
(9) isimli öğrencilerin "Atatürk"ün hayatı" konulu ödevi eksik yaptıkları için öğretmenleri F.S. tarafından feci 
Ģekilde dövüldüğü iddia edildi. Subay olan babasının PKK ile çıkan bir çatıĢmada öldüğü öğrenilen F.S.‟nin 
çocuklara “Atatürk yerine Öcalan‟ın hayatını verseydim yapardınız” diyerek dövdüğünü belirten veliler, 
hastaneden rapor aldıktan sonra F.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Mersin‟in Silifke ilçesindeki Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Müdürü Yusuf Kılıç‟ın, ilk dersleri boĢ olduğu için 
„mıntıka temizliği‟ görevi verdiği 6/A sınıfındaki 12 kız öğrenciyi temizlikten kaçtıkları gerekçesiyle büyük bir 
pergelle sıra dayağından geçirdiği iddia edildi. Ġddiaya göre Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu‟nun 6/A sınıfında görsel 
sanatlar dersi öğretmeni hasta olduğu için 13 Mayıs günü okula gelmedi. Bunun üzerine Müdür Yusuf Kılıç, ilk 
dersleri boĢ geçen 12‟si kız 34 mevcutlu 6/A sınıfı öğrencilerinin bahçeye çıkıp „mıntıka temizliği‟ yapmalarını 
istedi. Müdür Kılıç, bir süre sonra temizliği bırakıp sınıflarına doğru tek tek gitmeye baĢlayan kız öğrencileri 
yoldan çevirdi. 12-13 yaĢlarındaki 12 kız öğrenciyi sıraya dizen Müdür Kılıç, elindeki büyükçe bir pergelle 
avuçlarına vurmaya baĢladı. Çevre temizliğinin yarım bırakılmasını iddia ederek öfkelenen müdür, kızları sıra 
dayağından geçirdi. Dayak sırasında pergelin sivri metal ucu da öğrencilerin ellerini yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan 12 öğrencinin pergelin sivri metal ucunun yırttığı ellerine dikiĢ atıldı. Öğrenciler daha sonra veli leriyle 
birlikte emniyete giderek müdürden Ģikâyetçi oldu. Veliler müdürün Ģiddet yanlısı tutumu nedeniyle birçok 
öğrencinin okuldan ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan Kılıç, sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Kılıç, 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Silifke Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, müdürün açığa alındığını ve hakkında 
soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.  
 
Gaziantep KarĢıyaka Mahallesi Cemil Alevli Ġlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi F.K.‟nin,  21 Mayıs günü sabah 
saatlerinde okulda öğretmeni tarafından tartaklandığı iddia edildi.  
 
Konya 23 Nisan Egemenlik Ġlköğretim Okulu`nda öğrenim gören Sevda Gülsen, Merve BaĢar ve Safa BaĢar 
isimli öğrenciler, 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersine giren öğretmen Perihan Büyükbalcı‟nın derste giydiği 
önlüğünü yere düĢürdüğü gerekçesiyle kendilerini dövdüğünü iddia ettiler. Öğrencilerin Ģikâyeti üzerine 
öğretmenin savunması alındı. Öğretmen, önlüğünün yere düĢürülmesine çok sinirlendiğini, ancak öğrencileri 
dövmediğini belirtti.  
 
F.K. kendisini döven öğretmenin okulda birçok öğrenciye Ģiddet uyguladığını da belirterek, "Sabah acıktığım için 
simit almıĢtım. ArkadaĢımla konuĢuyordum ve aniden Z.K. isimli öğretmen yanıma gelerek elimdeki simidi aldı. 
Daha sonra beni arkadaĢlarımın yanında dövdü, simidi de pencereden atarak bağırdı. Daha sonra beni müdür 
yardımcılarının yanına götürerek dövdü. Bu öğretmenimiz okulda bulunan birçok öğrenciyi de dövüyor" dedi. 
Olayı gördüğünü ileri süren F.K.'nin sınıf arkadaĢı H.Ö. de arkadaĢına öğretmeni tarafından Ģiddet uygulandığını 
belirterek, "ArkadaĢım F.K. acıktığı için simit almıĢtı, arkadaĢıyla konuĢurken öğretmen kalkarak kulağını çekti ve 
dövdü. Simidi isteyince de öğretmen pencereden atarak, 'Müslümanlığı benden daha mı iyi bileceksiniz?' dedi. 
Daha sonra zil çalınca öğretmenimiz F.K.'yi alarak müdür yardımcısının yanına götürdü. Ağabeyi geldiğinde F.K. 
baygındı. Aynı öğretmen beni ve diğer arkadaĢlarımı da dövmüĢtü" dedi. ġikâyet üzerine öğretmen hakkında 
soruĢturma baĢlatılırken F.K. de tedavi altına alındı  
 
3 Haziran günü Malatya‟da, Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟ne bağlı „Erkek Yurdu‟nda kalan üç çocuk, darp 
edildikleri iddiasıyla polise sığındı.  
 
Sakarya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu‟na (SHÇEK) bağlı Arifiye Çocuk Yuvası‟nda kalan 
çocukları dövdükleri iddiasıyla kurum görevlisi Ġ.D. (43) ile özel bir Ģirketin temizlik hizmetlerinde görevli H.ġ. (20) 
Haziran ayında tutuklandı. Çocuğu yuvada kalan Hanife K, savcılığa verdiği dilekçede, yuvaya ziyarete gittiğinde 
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çocuklara Ģiddet uygulandığını gördüğünü, bazı çocukların vücutlarında darp izi olduğunu iddia etti. Bunun 
üzerine yapılan soruĢturma kapsamında, uzmanlar tarafından, yuvada kalan çocukların ifadeleri alındı. Yuvada 
kalan 15‟e yakın çocuk, kötü muamele gördüklerini belirtti. 
 
Balıkesir'in Burhaniye Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu‟nda 9 Haziran günü, okul müdürü Veysel Karaaslan‟ın katkı 
parası getirmeyen yaĢları 7 ve 8 arasında değiĢen 60 öğrenciyi bodrum kattaki bir sınıfa kapatıp, psikolojik baskı 
uyguladığı iddia edildi. Öğrenci velilerinin iddialarına göre, Karaaslan, 9 Haziran günü sınıf öğretmenlerinden, 
„katkı parası‟ adı altında toplanan 25'er YTL'yi getirmeyen öğrencileri belirleyip, bodrum kattaki önceden depo 
olarak kullanılan, sonradan sınıfa dönüĢtürülen bölüme göndermelerini istedi. Çoğunluğu 1 ve 2'nci sınıf 
öğrencisi olan, yaĢları 7 ve 8 arasındaki 60 öğrenciyi iddiaya göre yaklaĢık 40 metrekarelik odaya toplayan 
Müdür Karaaslan, burada yaptığı konuĢmada, “Sizler 25 YTL'lik katkı paylarını getirmediniz. Bunu sizlere 
defalarca söyledik. ġimdi sene sonu da geldi. 25 YTL'yi getirmeyene karne verilmeyecek. Paraları 
getirmeyenlerin hepsi sınıfta kalacak. Eve gidince annelerinize, babalarınıza söyleyin. Para gelmezse, size karne 
vermeyeceğiz” dedi. YaklaĢık 20- 25 dakika süresince sınıf olarak nitelendirilen, 30 x 60 santim ebadında 2 
havalandırma penceresine sahip odada bekletilen öğrencilerden biri iddiaya göre korkudan altını ıslattı. Sara ve 
astım rahatsızlığı olan bir kız öğrenci ise kriz geçirdi. Eve dönüĢte durumu ailelerine anlatan çocuk lar, okula 
gitmek istemediklerini söyledi. Veliler imza toplayıp müdür hakkında kaymakamlığa Ģikayette bulundu. Olayla 
ilgili soruĢturma baĢlatıldı.  
 
Van‟da bulunan  Ġsmail Hakkı Tonguç Ġlk Öğretim Okulu öğrencilerinden M.A., Ekim ayında Okul Müdürü Erhan 
Ġvedik'in kendisini dövdüğünü ve babasına söylememesi için tehdit ettiğini, bu nedenle korkudan bir haftadır 
okula gitmediğini belirtti. Öğrencilerden G.P. de müdür Ġvedik tarafından dayağa maruz kaldığını, arkaĢları ile 
okul bahçesinde ĢakalaĢırken müdür Ġvedik'in yakasından tutarak odasına götürüp orada dövdüğünü iddia etti.  
 
Yalova GaziosmanpaĢa Ġlköğretim Okulu‟nda derse cetvel getirmeyen öğrencisi H.G.T.‟nin (12) kulağını çekip, 
çıkarttığı koridorda boğazını sıktığı öne sürülen matematik öğretmeni Hüseyin BaĢaran hakkında Ekim ayında 
soruĢturma baĢlatıldı.  
 
Ġzmir Buca Kız YetiĢtirme Yurdu‟nda kalan E.D.‟ye (13) Ģiddet uygulandığı ileri sürüldü. Yurdun 
çamaĢırhanesinde çalıĢan bir görevlinin yaramazlık yaptığı gerekçesiyle koluna sıcak çaydanlık bastırdığı E.D. 
25 Ekim günü hastaneye kaldırıldı.  
 
27 Ekim günü Edirne'de, Ġsmail Güner Ġlköğretim Okulu 5/C sınıfı öğretmeni S.K.‟nin (37) öğrencilerini dövdüğü 
ileri sürüldü. Olayın öğrencilerin cep telefonuyla dayağı görüntülemesi sonucu Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen 
hakkında soruĢturma baĢlattı. Görüntülerde dayak yiyen öğrencinin “öğretmenim ne olur yapmayın” demesine 
rağmen öğretmenin “sus” diye bağırarak öğrenciyi dövmeye devam ettiği tespit edildi.  
 
31 Ekim günü Iğdır‟da, Karakoyunlu Ġlçesi‟ndeki Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu (YĠBO) Müdür Yardımcısı V.T., 
B.M. (13) isimli öğrenciye tokat atıp, anahtarla dövdüğü iddiası üzerine gözaltına alındı.  
 
Adana‟da 7 Kasım günü, Denizli Mahallesi‟ndeki ilköğretim okulu önünde toplanan veliler, 2008-2009 eğitim-
öğretim yılında atanan Ġngilizce öğretmeni S.A`nın çocuklara sürekli kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü. 
Son olarak 5 Kasım günü 7. sınıfta eğitim gören çocuklarının ağlayarak eve geldiğini belirten aileler, öğretmen 
S.A`nın bazı çocukları saçlarından tutup masa ve duvara vurduğunu, dizlerine tekme attığını iddia etti. Aileler, 
okul yönetimine durumu aktarmalarına karĢın, idarecilerin duyarsız davrandıklarını savundu. Okul yöneticileri, 
iddiaları cevaplandırmazken, gazeteci ve velilerin okul bahçesine girmesini engellemek için kapıların kilitlendiği 
görüldü. Ġl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat konuyu inceleyeceklerini belirtti. 
 
10 Kasım günü Samsun‟da, 100. Yıl Ġlköğretim Okulu‟nda öğretmen N.E.‟nin derste verilen ev ödevini yapmayı 
unutan M.Ç.‟nin (11) saçından tutarak kafasını sıraya vurup yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Ġlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi, konuyla ilgili soruĢturma baĢlatıldığını belirtti.  
 
Gaziantep Ali Süzer ĠĢitme Engellileri Okulu`nda 11 Kasım günü, iĢitme engelli Mustafa GümüĢ (13) adlı 
öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni tarafından dayak atılarak, Ģiddete maruz kaldığı ve bir 
odaya kilitlendiği iddia edildi. 3'üncü sınıf öğrencisi GümüĢ, yemekhanede akĢam yemeğini yedikten sonra boĢ 
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tabldotunu mutfağa bırakırken, çarpıĢtığı arkadaĢı ile aralarında tartıĢma çıktı. TartıĢmanın çıkması üzerine o 
gün okulda nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Aziz Solmaz, GümüĢ`ün yanına gelerek 
yakasında tutup kendisine bir baĢıyla vurdu. GümüĢ, öğretmeninden yediği kafa darbesini okul müdürüne 
Ģikayet etmek için dıĢ kapıya yöneldiğinde ise öğretmen Solmaz tarafından kolundan tutularak yatakhaneye 
götürüldü ve kapısı da kilitlendi. Sabaha kadar yatakhanede kilitli kalan GümüĢ, sabah olayı okul müdürüne izah 
etti. Bunun üzerine okul idaresi tarafından hastaneye kaldırılan GümüĢ`e hastanede sağ gözün de darp izi 
olduğuna dair rapor verildi. Olayın ardından okula çağrılan GümüĢ`ün ailesinin öğretmenden Ģikayetçi olması 
üzerine olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. GümüĢ`ün babası Ramazan GümüĢ, oğlunu darp eden öğretmen 
Solmaz ile görüĢtüğünü belirterek, “Kendisinden Ģikayetçi olacağımı belirtmem üzerine `Bana hiçbir Ģey 
yapamazsınız. Ben 15 dakika sonra yine iĢimin baĢında olurum` dediğini belirtti.  
 
18 Kasım günü Tekirdağ‟da, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi‟nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmeni A.Ü.‟nün ders sırasında gürültü yapan O.E. ve H.T.K.‟yi tekme ve tokatla dövdüğü iddia edildi. 
Cumhuriyet Savcılığı, öğrencilerin Ģikâyeti üzerine olayla ilgili soruĢturma baĢlattı. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü de 
idarî soruĢturma baĢlattı.  
 
Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi TOKĠ Ġlköğretim Okulu'nda E.E adlı öğretmen, 20 Kasım günü okul bahçesinden kavga 
eden bir grup öğrenciyi tekme-tokat dövdü. Öğrencilerden beĢinci sınıf öğrencisi M.F.K (12) bacağından aldığı 
darbeden dolayı yürüyemez hale geldi. Ayağındaki ağrıdan dolayı derse geç gelen K. ikinci kez öğretmeni 
tarafından öğrencilerin gözü önünde dövüldü. Yediği dayaktan dolayı fenalaĢan K. annesi ve diğer öğretmenleri 
tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak K.'nın annesinin Ģikayeti üzerine K. özel hastaneden Bismil Devlet 
Hastanesi'ne sevk edilerek rapor aldı. 
 
21 Kasım günü Adıyaman‟da, AltınĢehir Ġlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi A.K.‟nin, derste zorla namaz kıldırmak 
isteyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretmeni K.G.‟nin bu isteğini yerine getirmemesi üzerine K.G. 
tarafından dövüldüğü öğrenildi. A.K., Ģu beyanda bulundu; “Öğrencilerden biri „ilk ders abdest alın‟ dedi. Din 
dersine girdiğimizde ise öğretmen elinde seccade ve Kur‟an ile geldi. K.G., „hem okuyun, hem de namaz kılın‟ 
dedi. Sınıfa getirdiği seccadenin üzerinde tek tek namaz kıldırdı. Ben kılmak istemediğimi söyleyince karĢı çıkıp 
dövdü. Sonra dıĢarı gönderdi. Ben de müdürün yanına gittim. Müdüre „hoca zorla namaz kıldırıyor‟ dedim. 
Müdürle beraber sınıfa girdik. Olanları anlatınca K.G. de, „o da benim dediğimi yapsın‟ dedi. Müdürün de „sen de 
onun dediğini yap‟ demesi üzerine, namaz kılmak istemediğimi söyleyince müdür kafama vurdu. Ardından 
sırama geçmek zorunda kaldım.”  
 
Ġzmir‟de Bergama Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Tolga Yılmaz, Trafik Dersi‟ne giren Müdür 
Yardımcısı O.Ö. tarafından 24 Kasım günü kapalı olan telefonunun saat alarmı çaldığı için dövüldü.  
 
27 Kasım günü Denizli'nin Çal ilçesinde, Çal Lisesi'nde görev yapan öğretmen C.Y.'nin (35) “sınıfta huzursuzluk 
yarattığı” gerekçesiyle öğrencisi Ö.D.'yi (16) döverek burnunu kırdığı iddia edildi. Ġl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz, olayla ilgili adli ve idari soruĢturma baĢlatıldığını belirterek, “okula müfettiĢ gönderdik. SoruĢturmanın 
tamamlanmasının ardından gerekeni yapacağız” dedi.  
 
28 Kasım günü Ġstanbul‟da, Bağcılar Kocayusuf Ġlköğretim Okulu öğrencisi S.D. (16), Türkçe Öğretmeni M.K. 
tarafından dövüldüğünü iddia etti.  S.D. Ģu beyanda bulundu; “Öğretmenimiz iki ayrı sınıfın derslerine bakıyordu, 
diğer sınıfa geçtiği zaman tuvaletimin geldiğini belirterek sınıf baĢkanı arkadaĢımdan izin alarak tuvalete gittim. 
Sınıfa dönerken benim içeriye girdiğimi gören öğretmen beni yanına çağırmıĢ. Beni çağırdığını duymadım ve 
sırama geçerek yerime oturdum. Ardından sınıfa hızla girdi ve beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bana „senin 
dıĢarıda ne iĢin var‟ dedi ve bana vurdu. Bende bana sınıf arkadaĢlarımın içinde vurmasına sinirlenerek 
kendisine küfür ettim. Kendisine küfür ettiğimi duyan öğretmen ceketini çıkartarak kravatını gevĢeterek beni 
sınıfta dövmeye baĢladı ve ardından koridora çıkartarak tuvalete doğru götürdü. Koridorlarda kamera olduğu için 
bana tuvalete götürene kadar hiç vurmadı. Tuvalette geldiğimizde ise kapıyı kapatarak boğazımı sıktı, vücuduma 
yumruk ve tekmeler attı.”  
 
1 Aralık günü Çorum‟da, bir ilköğretim okulunda M.Y. (8) adlı öğrenci öğretmeninin attığı dayaktan yaralanarak 
kaldırıldığı hastanede baĢına 5 dikiĢ atıldı. (Milliyet-02.12.08) 
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Aralık ayında Adıyaman Cumhuriyet BaĢsavcılığına Ģikayette bulunan Ramazan T., kent merkezindeki bir lisede 
eğitim gören oğlu Umuthan T.'nin ceket giymediği için okul müdürü B.K. tarafından darp edildiğini, oğlunu 
Adıyaman Devlet Hastanesine götürdüğünü ve darp edildiğini doğrulayan rapor aldığını belirtti.  

9. Davalar 
 
2007 yılında Manisa Salihli‟ye bağlı Kabazlı Köyü'ne çöp tesisini yapmak isteyen belediyeyi protesto ederken 
Oktay Konyar'ı gözaltına alıp, iĢkence eden polislerin yargılanması devam ediyor. Salihli Belediyesi'ni protesto 
ettiği için 21 Mart 2007 tarihinde gözaltına alınan ve rahatsızlığı göz ardı edilen Oktay Konyar'ın elleri arkadan 
kelepçelenmiĢ ve tuvalet ihtiyacını gidermesi engellenmiĢti. Muameleyi yapan polislerin teĢhisi için Salihli 
Cumhuriyet Savcılığı'nda 23 Mayıs günü yüzleĢtirme yapıldı. Ancak farklı polisler getirildiği için yüzleĢtirme ileri 
bir tarihe ertelendi. SoruĢturma öncesi Adliye önünde bir konuĢma yapan ĠHD Ġzmir ġube BaĢkanı Lütfü 
Demirkapı, “Polis bizim vergilerimizle geçimini sağladığını unutuyor. Polis kendi halkına iĢkence yapmayı görev 
biliyor. Oktay Konyar‟a yapılan insanlık dıĢı olayın takipçisi olacağız” dedi.  
 
Adana‟da 2005 yılında, Askeri Cezaevi‟nde Murat Polat‟ı iĢkenceyle öldürdükleri gerekçesiyle, askeri görevlilerin 
yargılandığı dava, 5. Ağır ceza Mahkemesi‟nde 12 Haziran günü görüldü. Davada, Adana Cumhuriyet 
BaĢsavcısı, sorumlular hakkında 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcısı Veli Bayram‟ın hazırladığı iddianameyi 
esas aldın ve Murat Polat‟a iĢkence yapıldığını anlattı.  
 
 Ġstanbul‟un Beyoğlu ilçesi GümüĢsuyu Mahalle Muhtarı Çiğdem Nalbantoğlu‟nun Ağustos 2006 tarihinde 
kendisine iĢkence yaptıkları için haklarında Ģikayetçi olduğu 2 kadın polis yargılanacak. Polisler hakkında 
kovuĢturmaya yer olmadığına iliĢkin kararı kaldıran Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi, IĢıl Tufan ve Mahinur 
Akbulut isimli polislerin “görevi kötüye kullanma”, “darp, cebir ve hakaret” suçlarından yargılanmalarına karar 
verdi. Polisler tarafından dövüldüğünü ve Ģikâyetçi olmak için gittiği polis merkezinden mağdur olarak çıkan 
GümüĢsuyu Mahalle Muhtarı Nalbantoğlu, “görevli memura mukavemet” iddiasıyla yargılandığı davadan 2008 
Mayıs ayında beraat etmiĢti. Nalbantoğlu‟nun avukatı Erdal Doğan‟ın suç duyurusu üzerine baĢlatılan 
soruĢturmada önce takipsizlik kararı verildi. Ancak itiraz üzerine iki polisin yargılanmasına karar verildi.  

 
Transseksüel Esmeray'ı 5 Haziran 2007'de evine giderken Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü önünde döven ve 
hakaret eden polis memurları Mustafa Muhammet Çırakoğlu ve Ceyhun Göven hakkında Beyoğlu 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. Esmeray'ın suç duyurusunun üzerinden bir yıldan fazla süre geçtikten sonra açılan 
davada polis memurları "basit yaralama ve hakaret"le suçlanıyor. Esmeray evine giderken Emniyet Müdürlüğü 
önündeki polisin kendisini durdurduğunu, "Nereye gidiyorsun?" diye azarlandığını, "Buradan geçiĢin yasak 
olduğunu bilmiyor musun?" deyip saldırarak gözüne yumruk attığını, yere düĢtüğünü, yerde de diğer polisler 
tarafından tekmelendiğini belirtmiĢ ve "Bu uygulama yeni değil, bir süredir travesti ve transseksüellerin karakolun 
önünden geçiĢi yasaklanmıĢtı. Bu tür bir uygulamanın yasal dayanağı varsa bilmek istiyorum" diyerek suç 
duyurusunda bulunmuĢtu. Esmeray ayrıca, "Sonradan polislerden biri gelip özür diledi. 'Midye sattığını 
bilmiyordum, namaz kılan inançlı bir insanım, vicdan azabı çekiyorum' dedi. Ona midye satıcısı olmasam bile 
saldırı hakkının olmadığını söyledim. Davayı geri çekmemi istedi. ġikayetimi geri almadım" dedi. 
 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, toplam 38 kiĢinin 2007 yılı 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı'nda saldırıya uğradıkları 
gerekçesiyle altı polis yetkilisi ve olay yerinde görev yapan Emniyet görevlileri hakkında yaptıkları Ģ ikayette dava 
açılmasına gerek görmedi. 1 Mayıs saldırılarıyla aralarında Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu (DĠSK) 
Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel BaĢkanı Ġsmail 
Hakkı Tombul, 78'liler GiriĢimi yetkilisi Celalettin Can, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut, Türk Tabipler 
Birliği (TTB) Genel BaĢkanı Gençay Gürsoy'un da bulunduğu 38 kiĢinin yaptığı suç duyurusu takipsizlikle son 
buldu. 12 Mart 2008 tarihli kararında Cumhuriyet Savcısı Abdülaziz Özatlan, Taksim Meydanı'nda sendika ve 
sivil toplum örgütlerince "izin verilmediği halde ve güvenlik birimlerince terör örgütü mensuplarının da katılacağı 
yönünde istihbarat üzerine tedbir almalarına rağmen" eylem yapıldığına yer veriyor. Kararda, "BeĢiktaĢ Ġlçesi'nde 
birçok insanın ellerindeki pankartlarla Taksim'e doğru yürümek istemeleri üzerine eylemden geri durmaları ve 
dağılmaları konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen çeĢitli noktalardaki grupların, uyarılara karĢın slogan 
atmaya devam etmeleri, bazı yerlerde Emniyet görevlilerine saldırmaları ve mukavemette bulunmaları üzerine 
grupların dağılması için yasal zor kullanılarak göz yaĢartıcı gaz kullanıldığı ve birçok kiĢinin gözaltına alındığı 
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anlaĢıldı….Bazı mağdurlar yaralandıysa da, bunlar Emniyet görevlilerinin yasal zor kullanmaları sonucu 
meydana geldi. Tüm Ģüpheliler, zor kullanım sınırlarını aĢarak ya da memuriyet nüfuzlarını kötüye kullanmak 
suretiyle mağdurlara karĢı etkili eylemde bulunduklarına dair, haklarında kamu davası açmaya yeter, kesin ve 
inandırıcı delil elde edilemediği, mağdurların meydana gelen yaralanmaların dereceleriyle Ģüphelilerin yasal 
olarak kullandıkları zor arasında herhangi bir orantısızlık bulunmadığı, müsnet suçun unsurlarının oluĢmadığı 
anlaĢıldı" deniyor. Gazeteci Alper Turgut'un avukatı Tora Pekin'in 17 Aralık 2007 günü yaptığı bilgi edinme 
baĢvurusuna Ġstanbul Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü'nün 10 Ocak 2008 tarihinde verdiği yanıtta ise, "Ġnceleme 
raporu, getirilen teklif doğrultusunda, Valilik makamının 27 Temmuz 2007 tarih ve 07/2694 sayılı olurları ile 
iĢlemden kaldırılmıĢtır" denildi.  
 
1 Mayıs 2007'de polisin Ģiddetine maruz kalarak yaralanan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ve sinema yazarı 
Alper Turgut, ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhine açtığı 1000 YTL'lik manevi tazminat davasını kazandı. Ġdarenin hizmet 
kusuru olduğunu iddia ederek gazete avukatı Tora Pekin ile birlikte Ġstanbul 9. Ġdare Mahkemesi'ne baĢvuran 
Alper Turgut, 1000 YTL'lik manevi tazminat talep etmiĢti. Ġstanbul 9. Ġdare Mahkemesi 21 Nisan 2008 tarihli 
kararında, " Kolluk görevini yürütmekle görevli personelin, görevini yerine getirmek amacıyla zor Ģartlar altında 
mücadele eden gazetecilere yardımcı olması gerekirken onların haber alma hakkını engelleyecek Ģekilde 
davranmasının kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Kolluk personeli gazetecilerin haber hakkını 
sağlayacak tüm imkânları sağlamakla görevlidir. Zira vatandaĢların en iyi doğru ve sağlıklı Ģekilde haber alma 
imkânından yararlanması ancak bu Ģekilde mümkündür" denildi. Hâkim Zafer ġeker, Turgut‟un darp edilmesi ve 
kötü muamelelere maruz kalmasının Ģüphe götürmediğini vurgulayarak, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın personel seçimi ve 
yetiĢtirilmesi konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyerek hizmet kusuru iĢlediğine hükmetti. Yargıtay 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, avukat Tora Pekin'in, Ġstanbul Valisi Muammer Güler, Ġstanbul Emniyet Müdürü 
Celalettin Cerrah ve Çevik Kuvvet ġube Müdürü hakkında yaptığı Ģikâyeti "ĠĢleme koymama kararı" vermiĢti. 
Pekin, "kasten insan yaralama" ve "iĢ ve çalıĢma hürriyetini ihlal" gerekçeleriyle DanıĢtay Daire BaĢkanlığı'na da 
itirazda bulunmuĢ ancak sonuç alınamamıĢtı. Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı ise, toplam 38 kiĢinin 1 Mayıs 
2007'de saldırıya uğradıkları gerekçesiyle altı polis yetkilisi ve olay yerinde görev yapan Emniyet görevlileri 
hakkında yaptıkları Ģikâyette dava açılmasına gerek görmemiĢti.  
 
Adana'da 2007 yılında çantasını sınıfa bırakmak isteyen Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu öğrencisi O.E'nin (12) 
parmağını kıran resim öğretmeni Nezih Mahmutoğulları (39) hakkında açılan 27 Mart günü dava sonuçlandı. 
Adana 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeni 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, duruĢmadaki 
iyi hali nedeniyle cezası 11 ay 20 güne indirilen öğretmeni, 5 yıl denetim süresine tabi tuttu. Bu denetim 
süresinin bir yılı boyunca da Mahmutoğulları'nın internet kafelere gitmesi yasaklandı.  
 
2002 yılında “PKK'ya kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin Kızıltepe'de gözaltına alınan Hamdiye Aslan‟a iĢkence 
yaptıkları gerekçesiyle 2003 yılında eski TCK‟nin 64/1. maddesi uyarınca haklarında dava açılan polis memurları 
Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer, Hanife ġennur Pat ve Levent Birsel‟in yargılanmaları 14 ġubat 2008 
tarihinde sonuçlandı. Aslan, mahkemeye verdiği ifadede iĢkence iddialarını Ģöyle anlattı: "...Copla vücudumun 
neresine denk gelirse vuruyorlardı. Bu dövmelerine ancak beĢ dakika dayanabildim, daha sonra bayılmıĢım. 
Bayılmadan önce sırtıma ve vücudumun değiĢik yerlerine vurduktan sonra makatıma cop sokmaya çalıĢıyorlardı. 
Yine bayılmadan önce 4-5 kiĢi üzerime çullanmıĢtı, ben gözümü açamıyordum, ancak elimle birisine 
dokunduğumda göğsüne dokundum ve bayan olduğunu anladım." Aslan, gözaltındayken yaĢadığı 'bayılmalar' 
nedeniyle, polisler tarafından ilk olarak 5 Mart 2002 tarihinde Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede 
Aslan'a herhangi bir 'darp ve cebir' izine rastlanmadığı Ģeklinde rapor verildi. Bedenindeki izlerin bünyesinden 
kaynaklandığı savunuldu. Bir gün sonra tekrar doktora götürüldüğünde aynı rapor verildi. 7 Mart'ta savcılığa 
çıkarılmadan önce doktorlar aynı raporu tekrar etti. Hastaneden alınan 'Darp ve cebir izi yoktur' Ģeklindeki 
raporla Aslan, savcılığa götürüldü. Savcı Salih Kılıçdağ, Aslan'ın vücudundaki izleri fark ederek yine 'muayene' 
istedi. Dördüncü doktor raporu aynıydı. Aslan, örgüte yardım ve yataklık suçundan tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  Aslan'ın durumunu gören cezaevi yetkilileri sorumluluk almamak için yeni rapor istedi. Aynı 
hastaneye üç kere gönderilen Aslan'ın son muayenesini yapan doktor raporunda iĢkence bulgularına yer verdi: 
"Mağdurenin sol koltuk altında iç kısımından dirseğe kadar 25 santimetre yaygın ekimoz, sağ koltuk altında aynı 
Ģekilde ekimoz, sol koltuk altında ön yüzde ödem ve hassasiyet, her iki ayak tabanında ödem tespit edilmiĢtir." 
Adli Tıp Kurumu Diyarbakır ġubesi, 12 Mart 2002'de düzenlediği raporda, Aslan'ın vücudunda iĢkence izleri 
olduğu tespitini yaparak beĢ günlük 'iĢ göremez' raporu verdi. Aslan, cezavine konulduktan yaklaĢık iki ay sonra 
avukatlarıyla yaptığı görüĢmede gözaltındayken copla tecavüze uğradığını belirtti. 21 Mayıs 2002 tarihinde 
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Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderilen Aslan hakkında hazırlanan raporda, copla tecavüzün bulgularına yer 
verildi. Raporda, "Rektal tuĢede saat 12 hizasında kronik anal fissür mevcut olduğu, bu yaranın en az iki ay 
öncesine ait makat zorlamasını gösterdiği ancak oluĢumun dıĢarıdan (copla) veya kabızlığa ait olup olmadığının 
fizik muayene ve tespit edilemedi" denildi. Alınan hastane raporları ve adli tıp raporlarında Aslan'ın iĢkenceye 
maruz kaldığı net bir Ģekilde ifade edilmiyordu. Bunun üzerine avukatlar Hamdiye Aslan'ın raporlarının 
incelenmesi için bağımsız adli tıp uzmanlarına baĢvurdu. Bağımsız uzmanlara göre Hamdiye Aslan için verilen 
'Darp cebir izine rastlanmamıĢtır' Ģeklindeki 5-6-7 Mart tarihli raporlar yeterli muayene sonucu hazırlanmamıĢtı. 
Üstelik adli tıp rapor formuna uygun da değildi. Aynı uzmanlar Aslan'a 21 Mayıs tarihinde verilen ve 'copla 
tecavüz iddiasını kısmen doğrulayan' raporda yasal ve tıbbi eksiklikler bulunduğunu belirtti. Uzmanlar, raporlar 
incelendiğinde Aslan'ın karĢı karĢıya kaldığı muamelenin iĢkence olduğunu vurguladı. Sanık polislerse iĢkence 
iddialarını reddetti. Sanık polislerden Levent Birsel, "DavranıĢının sebebini sorulduğunda kalbinden ve 
böbreklerinden rahatsız olduğunu söyledi. Ayakta duramadığını beyan etti. Nezarethane görevlisi arkadaĢım 
mağdurenin kendisini yataktan yere attığını ve bunu bir kaç kere tekrarladığını söylemesi üzerine hekim raporu 
almak için hastaneye gönderdim. Konversiyon (numara yapmak, kendini hasta göstermek) teĢihisiyle geri 
getirildi" dedi. Diğer zanlı Hanife ġennur Pat da Aslan'ın kilolu olduğunu ve ifade odasına götürüldüğünde 
koltuğunun altına girmek zorunda olduklarını belirtti. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi altı yıllık yargılamanın 
ardından sanık polislerin beraatine karar verdi. Mahkeme 10 Mart 2008 tarihinde açıkladığı gerekçeli kararında, 
beraat kararında samimi sanık anlatımları, polis kayıtları ve mağdureye ait raporların dikkate alındığı belirtildi. 
Kararda, "Dava boyunca değiĢmeyen ve yek diğerlerine teyit eden sanık savunmalarını yemin tanık anlatımları 
ve gözaltı sonrasında mağdurda tespit edilen yaralama ve arazların koltuk altında sıkıca kavranmak suretiyle 
taĢıma sırasında oluĢabileceği, ayak altındaki ödemlerle makattaki kronik fisürün bünyesel kaynaklı olabileceği 
değerlendirimesini taĢıyan adli tıp kurumu raporları ile teyit edilmesi karĢısında, mağdurenin çeliĢki arz eden 
iddiaları dıĢında sanıkların müsnet suçu iĢledikleri yönünde mahkumiyetlerine yeterli ve inandırıcı ve kesin delil 
elde edilemediğinden beraatlerine karar verildi" denildi. Yargıtay'a temyiz baĢvurusu yapan Aslan'ın avukatı 
Erdal Kuzu, "Mahkeme kararına dayanak olarak sanık savunmalarını göstermiĢ. Oysa ki sanıkların suçu 
kabullenmeyecekleri tabiatın bir gereğidir. Verilen raporlarda söz konusu yaraların iĢkence ve kötü muameleyle 
oluĢabileceği gibi doğal nedenlerden kaynaklanabileceği belirtilmiĢ. Ama mağdurenin daha önce böyle 
Ģikâyetleri yok. Yani doğal nedenle olamaz."  
 
12 Ocak 2007‟de Kocaeli Derince Ġlçe Jandarma Karakolu‟nda askerlik yaptığı dönemde karakol komutanı 
Yılmaz Konut tarafından dövülerek komaya sokulan er Nimet Çelik davasıyla ilgili, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askerî Savcılığı iddianamesini tamamladı. Askerî savcılık 
iddianamede, Yılmaz Konut‟un, “Nimet Çelik intihara teĢebbüs etti, askerlikten kaçmak için kendini 8 metreden 
attı” Ģeklindeki iddiasının gerçekdıĢı olduğunu vurgulayarak erlerin Konut‟un talimatıyla, “yalan yere tanıklık 
etmeleri” suçundan, Konut‟un ise “astın vücudunda tahribatı mucip olacak Ģekilde asta müessir fiil” suçundan 
yargılanması talep etti. Nimet Çelik, 2 böbreğinde bulunan taĢlar yüzünden hastaneye gidip gelmek zorunda 
kalması nedeniyle, “burası tedavi merkezi mi?” diyerek, Karakol Komutanı Astubay Yılmaz Konut tarafından feci 
Ģekilde dövülerek komaya sokulmuĢtu. Aynı gün bacağı, 2 elmacık kemiği ile burnu kırık ve komaya girmiĢ halde 
önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi‟ne kaldırılan, ardından Gölcük Askeri 
Hastanesi‟ne, daha sonra ise Ġstanbul‟da bulunan GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesi‟ne sevk edilen Çelik‟in, 
intihar giriĢiminde bulunduğu kayıtlara geçmiĢti. Çelik‟i döven Astsubay Konut‟un askeri yetkililere, “kendisini 8 
metreden aĢağıya attı” Ģeklinde ifade vermesi üzerine, Çelik “astsubayın kendisini dövdükten sonra bir yerden 
atmıĢ olabileceğini” söylemiĢti. Olayın ardından Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç duyurusunda bulunan 
Çelik, Yılmaz Konut ve olay hakkında “yalan yere tanıklık” eden erler hakkında soruĢturma baĢlatılmasını 
istemiĢti. Çelik‟in vücudundaki izlerin bilirkiĢi tarafından incelenmesinden sonra hazırlanan rapor doğrultusunda 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Savcılığı iddianame hazırladı. 
Savcılık iddianamesinde, Konut‟un ifadesinde Çelik‟e vurmadığını söylemesine rağmen, "Askeri Savcılığımızca 
bilirkiĢi olarak dinlenen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı BaĢkanı Doç. Dr. BaĢar Çolak‟ın 
8 sayfadan ibaret raporunun sonuç bölümünde, „... kiĢiye ait belgelerdeki ilk muayene bulgularında; sağ gözde 
kanama bulunduğu, sol ayakta ĢiĢlik, sol ayak tarak kemiklerinde kırıklar, ayak tarak kemikleri ve parmak 
kemikler arasındaki eklemde çıkık, kafa travmasına bağlı beyin dokusunda zedelenme olduğu, sağ kaĢ üzerinde 
1 cm‟lik kesik, burunda kanama, dudakta ĢiĢlik‟ olduğu kaydedilmiĢtir. KiĢinin kendini askere elveriĢsiz hale 
getirmek amacı ile kendi kendisini direkt travmalarla yaralaması sonucu ile de oluĢmasının „yaralamaların 
lokalizasyonları ve Ģiddeti dikkate alındığında beklenir travmalarla uyumlu olmadığı‟ yönünde görüĢ belirtilmiĢtir" 
denildi. Ġddianamede, Yılmaz Konut‟un „astın vücudunda tahribatı mucip olacak Ģekilde asta müessir fiil‟ 
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suçundan yargılanması talep etti. Öte yandan, iddianamede, Konut‟un talimatıyla Çelik hakkında, „intihara 
kalkıĢtı‟ Ģeklinde ifade veren erler Ġsmail AltıntaĢ, Hamit Casun, Erdem Leylek, Ahmet Kılıç, Murat Mavigöz, 
Yusuf Bulut, Müslüm Eren ve Tuncay Arslan‟ın „Yalan yere tanıklık etmek‟ suçundan yargılanması istendi. 
Yılmaz Konut ve 8 er hakkında açılan davanın ilk duruĢması 30 Haziran günü Kocaeli Adliyesi‟nde görülecek.  
 
1 Mayıs 2008 tarihinde göstericilere karĢı Ģiddet kullanan polisleri belirlemekiçin Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 
kurulan komisyon ġiĢli'de bir kadının kafasına tekme ile vuran, ġiĢli Etfal Hastanesi Acil Servisi'ne gaz bombası 
atan ve Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ali Deniz Us'un kolunu cop darbeleriyle kıran polisleri bulamadı. 
MOBESE, iĢyeri ve basın-yayın organlarının çektiği görüntüleri topladıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin 
bahçesinde gazete muhabiri Ali Deniz Us'un kolunu kıran polisi belirlemek için olay günü bölgede bulunan 
AsayiĢ ġube Müdürlüğü Motorize Yunus Tim Amirliği'ndeki polislere kamera görüntüleriyle karĢılaĢtırmalı teĢhis 
yapıldı. Daha sonra 1 Mayıs'ta nerede görevli oldukları ve hangi konulara müdahale ettikleri konusunda ifadeleri 
alındı. Polis teĢhis ve ifadenin ardından görev bölgelerine gönderilirken kol kıran, tekme atan ve hastaneye gaz 
bombas polis atan polisleri bulamadı.  
 
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme 
getiren basın açıklamasının ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Çeber‟in, Metris Cezaevi'nde gördüğü 
iĢkence sonrası kaldırılığı ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde 9 Ekim günü hayatını kaybetmesi sonrası açıklama yapan 
Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin, Engin Çeber'in yakınlarından "Devletim ve hükümetim adına özür diliyorum" 
dedi. Bakan ġahin görevlendirdiği baĢmüfettiĢ ve müfettiĢin cezaevindeki incelemeleri sonucunda rapor 
hazırladığını, Çeber'e kötü muameleyi belirlediklerini ifade ederek "ölüm olayında sorumlulukları olabileceği 
düĢüncesiyle, iki infaz koruma ikinci müdürü, koruma baĢmemuru, infaz koruma memuru ve tutukluyu görmeden 
sağlam raporu veren cezaevi doktorunun da aralarında bulunduğu 19 görevlinin, geçici olarak görevden 
uzaklaĢtırılması kararı alındığını" bildirdi. ĠçiĢleri Bakanlığı ise, Engin Çeber‟in ölümünde polisin sorumluluğu 
bulunup bulunmadığıyla ilgili yürüttüğü ilk 20 Ekim günü tamamladı. Raporda, Çeber‟in Ġstinye Karakolu‟nda 
gözaltında bulunduğu sürede fiziksel Ģiddet gördüğüne dair bir izlenim elde edilmediği vurgulandı. Çeber‟le ilgili 
gözaltına alınırken, 24 saat geçtikten sonra ve teslim edilirken üç ayrı Adlî Tıp raporu alındığı ve bu raporlarda 
da Ģiddet uygulandığına iliĢkin bir tespit bulunmadığı ifade edildi. Hakkında sorulturma açılan 19 kiĢiden 6‟sı 3 
Kasım günü tutuklandı. Tutuklanan cezaevi nöbetçi müdürü Fuat Karaosmanoğlu "görevi ihmal sonucu ölüme 
sebebiyet vermek"le, beĢ gardiyansa "doğrudan ölüme sebebiyet vermek", infaz koruma memurlarından Yavuz 
Uzun “1 Ekim 2008 tarihinde Özgür Karakaya‟ya yumruk, tekme; Engin Çeber‟e yumruk; Cihan Gün‟e tokat 
atmak. Engin Çeber‟i plastik sandalyeyi altından çekip üzerine su dökmek, ıslattıktan sonra sopayla dövmek. 
Özgür Karakaya‟nın ayaklarına ve vücuduna vurmak”,     Murat Çise “1 Ekim‟de Engin Çeber‟in kafa ve beline 
kapı açma demiriyle vurmak”, Nihat Kızılkaya "7 Ekim‟de elini yumruk yapmaksızın Engin Çeber‟in iki yanağına 
vurmak”, Selahattin Apaydın "7 Ekim‟de avucunun içiyle Engin Çeber‟in baĢının üst kısmına vurmak. Kafasını 
duvara vurmak. ensesine vurmak.” ve Sami Ergazi de “7 Ekim‟de Engin Çeber‟in sırtından tutmak, elinin içiyle 
vurmak, bahçede vurmaya devam etmek”le suçlanıyor. Çeber‟in gözaltına alındığı Sarıyer Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟nde görevli 35 polis memuru ve Metris Cezaevi‟nde görevli 30 gardiyan da, “Ģüpheli” sıfatıyla 
ifadelerinin alınması amacıyla 5 Kasım günü Ġstanbul‟da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı‟na çağrıldı. Ġfadeleri 
alınan kiĢilerin hiçbiri mahkemeye sevk edilmedi.  Ġddianame ise 17 Kasım günü tamamlandı. Ġddianamede, 
jandarma eri, polis memuru ve cezaevi görevlisi 60 kiĢinin “Ģüpheli” olarak yer aldığı öğrenildi. ġüphelilerden 
bazılarının “iĢkence” ve “kötü muamele” gibi suçlardan cezalandırılmasının istendiği iddianamede, Avrupa Ġnsan 
Hakları Mahkemesi (AĠHM) kararlarına da atıfta bulunuldu. Davanın ilk duruĢması 21 Ocak günü görülecek. 
Ceber‟in ölümü sonrası açılan soruĢturmada 13 Ekim günü gizlilik kararı alınırken, Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığı'nın isteği üzerine Bakırköy Nöbetçi Sulh ceza Mahkemesi 24 Ekim günü “yayın yasağı” kararı verdi. 
Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Çeber'in ölümü sonrası hazırladığı rapor 4 Kasım günü tamalandı. Raporda, 
Çeber'in ölümünün "künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve bu nedenle geliĢen komplikasyonlar sonucu" 
gerçekleĢtiği yazılı. Doç. Dr. Bülent ġam, Uz. Dr. Yaçın Büyük, Dr. Erdem Okdemir ve Dr. Fikret YeĢiloğlu'nun 
hazırladığı rapora göre, Çeber'in vücudunda saptanan yaralar 10 Ekim'deki ölümünden 4-7 gün önce, yani 
Metris Cezaevi'nde bulunduğu sırada meydana gelmiĢ. Raporda Çeber'in vücudunda fiziksel Ģiddet nedeniyle 
oluĢmuĢ birçok yaygın iç kanama alanları saptandığı belirtiliyor. Sol kalçada uyluğa uzanan 30x17 santimetrelik 
ekimoz (çürük) Çeber'in ölümünden 5-7 gün önce meydana gelmiĢ. Raporda, yaraların eskiliği nedeniyle, fiziksel 
Ģiddette alet kullanılıp kullanılmadığının anlaĢılamadığı yazılı. Çeber'in ölümüyle ilgili altı cezaevi görevlisi 
iĢkence değil, "kasten insan öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıĢlardı. Bu suçun cezasıyla, iĢkenceyle ölüme 
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neden olmanın cezası farklı. ĠĢkenceyle ölüme neden olmak, ağırlaĢtırılmıĢ ömür boyu hapisle, yani yasadaki en 
ağır cezayla cezalandırılıyor  
 
21 Mart 2008‟de Siirt‟te düzenlenen Newroz kutlamasında yaralanan Sosin Özalp ve Ahmet Bartık ile gözaltına 
alınan ve gözaltında iĢkence ve kötü muamele gören Mehmet Zeki Ete‟nin polis memurları hakkında yaptığı suç 
duyurusunu inceleyen Siirt Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 9 Kasım 2008 tarihinde 15 polis memuru hakkında 
kovuĢturmaya yer olmadığına karar verdi.  
 
Yargıtay, 2 Temmuz 1999‟da Ġzmir‟deki evinden gözaltına alınan Alpaslan Yelden‟in sorguda fenalaĢıp 
hastanede ölmesiyle ilgili davada hapis cezası alan polislerin beraat ettirilmesini istedi. Yelden, Alman uyruklu 
kız arkadaĢı Rima‟nın ölümünü soruĢturan polisler tarafından 2 Temmuz 1999‟da Ġzmir‟deki evinden gözaltına 
alındı. Ġzmir Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü Faili Meçhul Olayları AraĢtırma ve Ġnceleme Büro 
Amirliği‟ne götürülen Yelden burada sorgulanmaya baĢladı. Aynı gün, YeĢilyurt Devlet Hastanesi‟nde sağlık 
kontrolünden geçirilen Yelden için vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmadığına dair rapor alındı. 
Polisler, Yelden‟i sorgunun ertesi günü saat 19.40‟ta yine hastaneye götürdü. Polisler hastaneden ayrılırken aynı 
gün saat 23.30 sıralarında pratisyen hekim olduğunu söyleyen kimliği meçhul bir kiĢi Yelden‟i “Yolda buldum. 
Adını bilmiyorum” diyerek hastanenin acil servisine koma halinde bıraktı. Aile, oğullarını hastanenin yoğun bakım 
servisinde buldular ve savcılığa suç duyurusunda bulundular. Ailesinin kendisini hastanede bulmasından bir gün 
sonra, 14 Temmuz‟da Alparslan Yelden öldü. Ġnceleme baĢlatan Ġzmir Savcılığı, Faili Meçhul Olayları Ġnceleme 
Bürosu‟nda görevli polislerin ifadelerini aldı. Polisler iĢkence iddialarını reddetti. Ancak Yelden‟in cesedinde 
yapılan otopside, vücudunda travmatik bulgulara rastlandı. SoruĢturma sonucunda baĢkomiser ve komiserlerin 
de bulunduğu 10 polis hakkında „iĢkence sonucu ölüme sebebiyet vermekten‟ 22.5‟ar yıl hapis istemiyle dava 
açıldı. Ġzmir 2‟nci Ağır Ceza Mahkemesi‟nde yapılan yargılama sonucunda sekiz sanık 17 Mayıs 2006 tarihinde 
„kastı aĢan müessir fiil‟ suçundan üç yıl dörder ay hapis cezasısına çarptırıldı. Ġki sanıksa beraat etti. Bu karar, 
hem sanık polisler hem de Yelden ailesi tarafından temyiz edildi. BaĢvuruyu inceleyen Yargıtay 1‟inci Ceza 
Dairesi, „sanıklara beraat etmeleri gerekirken, ceza verildiği‟ gerekçesiyle mahkûmiyet kararını bozdu.  
 
ġubat ayında Diyarbakır Cezaevi‟nden Bitlis Cezaevi‟ne sevk edilen Ahmet Kırboğa, Servet Özgün, Ömer Çelik 
ve Burhan Urtekin adlı tutukluların cezaevine ilk getirildiklerinde üstlerinin soyularak onur kırıcı bir aramaya tabi 
tutuldukları ve bu uygulamaya karĢı çıktıkları için üç ay açık ve kapalı görüĢ cezası aldıkları, sayım iĢlemlerinin 
yönetmeliğe aykırı bir Ģekilde yapıldığı, buna karĢı çıktıkları için de 11 Haziran 2008‟de 20‟den fazla infaz 
koruma memurunca dövüldükleri iddia edildi. ĠĢkence iddiları üzerine DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin 
DemirtaĢ, Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin‟in yanıtlaması için TBMM BaĢkanlığı‟na yazılı soru önergesi verdi. 
ġahin, Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın 6 Ağustos 2008 tarihinde görevliler hakkında soruĢturma baĢlattığını belirtti.  
 
17 Eylül 2007‟de Balıkesir‟in Burhaniye Ġlçesi‟nde, Mustafa Keskin Ġlköğretim Okulu‟nda öğrencilerini dövdüğü 
öne sürülen Nazmi Özenç hakkında “öğrencilerine kötü muamelede bulunmak” iddiasıyla açılan dava Eylül 
ayında sonuçlandı. Burhaniye Sulh Ceza Mahkemesi, Özenç‟e öğrenci baĢına 25‟er gün hapis cezası verdi. 
Hapis cezası günlüğü 20 YTL‟den olmak üzere öğrenci baĢına 500 YTL adlî para cezasına çevrildi. Öğretmenin, 
6 öğrencisi için toplam 3 bin YTL para cezası ödemesine hükmedildi. 
 
Burdur‟un Bucak Ġlçesi‟nde 2000 yılının Mayıs ayında 17 köylüye “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla açılan dava 2008 
Ekim ayında sonuçlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi`nde 2001 yılında baĢlayan, Yargıtay`da bozulan iĢkence 
davasında Mahkeme, sanıklardan dönemin Bucak Jandarma Komutanları Hikmet M., Sedat ġükrü A. ve Mustafa 
T.`nin ayrı ayrı `Gözaltındayken iĢkence etmek ve gayri insani muamelelere baĢvurmak. Zalimane ve gayri 
insani muamelelere baĢvurmak`` suçlarından 2 yıl hapis ve 1`er yıl da kamu hizmetinden mahrumiyet cezasına 
çarptırılmasına hükmetti. ĠĢkence yapıldığını yazan kararda Ģunlara yer verildi: Gözaltına alınanlar aç, susuz 
bırakılmıĢ. Kendilerine küfür, hakaret edilmiĢ, üzerilerine su sıkılmıĢ ve dövülmüĢlerdir. Ġnsanlık dıĢı ve haysiyet 
kırıcı davranıĢlara maruz kalmıĢlardır. Olay sonrasında koynuna yılan sokulan ve baĢına poĢet geçirilen Salih 
Duran (57), gördüğü bedensel ve psikolojik iĢkence sonucu aklî dengesini yitirmiĢ, gözaltına alındığında 65 
yaĢında olan Ali Macit ise vücuduna elektrik verilmesinin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle 2006‟da mahkeme 
sonuçlanmadan ölmüĢtü. Mağdurlarda Tahir Yıldız “Hayatımda tek kalıcı iz bırakan iĢkence yöntemi sürekli 
baĢıma poĢet geçirilmesiydi. Ġzmir Tabip Odası‟ndan iĢkence gördüğüme iliĢkin rapor almıĢtım. Ġki yıl boyunca 
psikolojik tedavi gördüm. Davada ısrarcı olduğum için 7 yıl boyunca sürekli tehdit edildim. Evim kurĢunlandı” 
dedi.  
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Sakarya L Tipi Cezaevi‟nde kalan S.Ġ. isimli tutuklunun Adalet Bakanlığı‟na cezaevinde “iĢkence gördüğü”nü 
bildirmesi üzerine baĢlatılan soruĢturma sonucunda Adalet Bakanlığı iddiaları cezaevinin bulunduğu Ferizli 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na taĢıdı. Savcılık soruĢturması sonucunda 5 infaz korumu memuru, Ferizli Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından “iĢkence” suçundan 13 Kasım günü tutuklandı. 22 Kasım günü ise tahliye edildi  
 
15 Haziran 2007‟de hakkında resmî iĢlem yapılmadan gözaltına alındığında gördüğü iĢkence nedeniyle beyin 
kanaması geçiren ve 17 Haziran 2007‟de Ġstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevinde ölen Mustafa Kükçe (24) ile ilgili 
dosyaya, 4 Aralık 22008 tarihinde, Kükçe‟nin “gözaltına alınmadan önce düĢüp beyin kanaması geçirmiĢ 
olabileceği” ihtimaliyle takipsizlik kararı verildi 
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ADİL YARGILANMA HAKKI 
 
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 sekiz askerin yargılanmasına Van 
Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutalığı Askeri Mahkemesi'nde 1 ġubat günü baĢlandı. Davada tanık ve sanık 
ifadelerine yayın yasağı getirilirken, yapılan duruĢmada sanık askerler Piyade er Ramazan Yüce, piyade uzman 
çavuĢ Halis Çağan, piyade erler, Fuat BaĢoda, Ġlhami Demir, Ġrfan Beyaz, Özhan ġabanoğlu, Fatih Atakul ve 
piyade çavuĢ Mehmet ġengül dinlendi. 2 ġubat günü yapılan duruĢmanın ikinci oturumunda ise, tanıkların 
dinlenmesinden sonra askeri savcı, piyade er Ramazan Yüce dıĢındaki tüm askerler için tahliye isteminde 
bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından askeri mahkeme, 11 Kasım 2007 tarihinden beri 
cezaevinde olan ve aralarında ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Ramazan Yüce'nin de bulunduğu tutuklu 
sekiz askerin tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Piyade uzman çavuĢ Halis Çağan, 'Memuriyet görevlerini 
yerine getirmemek', 'Büyük zararlar doğuran emre itaatsizlikte ısrar' ve 'Zincirleme olarak basın ve yayın yolu ile 
bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından, diğer askerler er Fuat BaĢoda, er Ġlhami Demir, er 
Ġrfan Beyaz, er Özhan ġabanoğlu, er Fatih Atakul ile piyade çavuĢ Mehmet ġenkul hakkında ise, 'Büyük zararlar 
doğuran emre itaatsizlikte ısrar' suçlarından beĢ yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.  
 
Mısır ÇarĢısı'nda meydana gelen ve yedi kiĢinin ölümü, 127 kiĢinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın 
nedeni belli olmadığı için hakkında ceza verilmeyen sosyolog Pınar Selek hakkında Yargıtay'ın bozma kararı 
üzerine ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası istendi. Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Haziran 2006'da 
sanıklardan Alaattin Öget “devletin hâkimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf 
eylemde bulunmak” suçundan ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis, Abdülmecit Öztürk ile Ġsa Kaya ise aynı suçtan 
müebbet hapis cezasına çarptırılmıĢtı. Diğer sanıklar da çeĢitli hapis cezalarına çarptırılırken patlamaya, 
bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı için sosyolog Pınar Selek ve 
sanıklardan Abdülmecit Öztürk'e bu konuya iliĢkin ceza verilmesine gerek görmemiĢti. Yargıtay'sa kararı 
bozmuĢtu. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mart günü görülen duruĢmada, tutuklu sanık Alaattin Öget ile 
tutuksuz sanık Abdülmecit Öztürk katıldı. Savcı Nuri Ahmet Saraç da 28 Aralık 2005 tarihinde verdiği 
mütalaasını tekrar etti. Ancak savcı o mütalaada ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği 
Abdülmecit Öztürk'e, Yargıtay'ın bozma ilamına göre 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezası öngören 'yasadıĢı 
örgüte üye olmak' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Savcı Nuri Ahmet Saraç'ın atıfta bulunduğu 
mütalaada, Selek, Alaattin Öget, Ġsa Kaya ve Kadriye Kübra Sevgi'nin, “devletin hâkimiyeti altında bulunan 
topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya kalkıĢmak” suçundan ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapisle 
cezalandırılması istenmiĢti. DuruĢma esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için ertelendi.  
 
Dicle Haber Ajansı Tunceli muhabiri RüĢtü Demirkaya hakkında TCK‟nın 314/2 maddesi uyarınca "PKK'ye 
yardım ve yataklık" iddiasıyla açılan dava Malatya 
3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 21 Haziran günü 
sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Demirkaya‟ya 
"PKK'ye yardım ve yataklık" iddiasıyla 6 yıl 3 ay 
hapis cezası verdi. Sadece itirafçı ifadeleri üzerine 
kurulduğunu savunduğu mahkumiyet kararını 
"hukuka aykırı" olarak nitelendiren gazetecinin 
avukatı BarıĢ Yıldırım, karara itiraz edeceklerini 
belirtti. Suçlamaların mantıksal hiçbir temeli 
olmadığını belirten Yıldırım, "Demirkaya 
suçlamanın yapıldığı tarihte Ġzmir Alsancak'ta 
Vizyon Dershanesi'ne devam ediyordu. Tunceli il 
sınırları içerisinde değildi" dedi. Yıldırım, Buca Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü'nce 11 Aralık 2006'da 
mahkemeye gönderilen ve Demirkaya'nın 2005 
Eylül-2006 ġubat sonuna kadar Çamlıkule 
Mahallesi'nde kiracı olarak oturduğu ve oturduğu 

4 bin avroluk bekâret testi 
Türkiye‟de gözaltına alındıktan sonra zorla bekâret 
muayenesinin yapıldığını öne süren Alman vatandaĢı, 
Türkiye‟yi mahkûm ettirdi. Avrupa Ġnsan Hakları 
Mahkemesi (AĠHM), Türkiye‟nin, gözaltına alınan Alman 
vatandaĢının özel hayat hakkının ihlal edildiğini 
belirterek 4 bin avro manevi tazminat ödenmesine 
hükmetti. AĠHM; 1997 yılında PKK üyesi olduğu 
gerekçesiyle Hakkâri‟de gözaltına alınarak 15 yıl hapis 
cezasına çarptırılan Alman vatandaĢı Eva Tatjana 
Ursula Junhke‟nin Türkiye aleyhine açtığı davayı 
sonuçlandırdı. Özel hayat ve adil yargılama haklarının 
ihlal edildiği kararına varan Mahkeme, Türkiye‟yi manevi 
tazminat olarak 4 bin avroyu ödemeye mahkûm etti. 
Junhke‟nin, Aralık 2004‟te tahliye edildikten sonra sınır 
dıĢı edildiği belirtildi. (Radikal-14.05.08) 
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binadaki kiĢilerin Demirkaya'nın dershaneye gidip geldiğini belirtmelerini kanıtlayan belgenin mahkemece dikkate 
alınmadığını ifade etti.  
 
Önce ülkücüler saldırdı, ardından da gaz bombalarıyla polis. Bu da yetmedi bir de mağdurlara hapis istemiyle 
dava açıldı. “Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü‟nde görevli polislere karĢı koyarak, görevlerini yapmalarına engel 
olma”, “kasten adam yaralama” ve “görevi yaptırmamak için birden çok kiĢi ile direnme” suçlarından Ankara 
Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 5 yıl 6‟Ģar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.  
 
31 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cihan Güçlük ġırnak ili Ġdil ilçesinde ġırnak 
Barosuna bağlı olarak avukatlık yaptığını ve ĠHD Diyarbakır ġubesi üyesi olduğunu belirterek Ģu beyanda 
bulundu; “29 Mayıs 2008 tarihinde, Ġdil Adliyesinden arandım ve bir Ģüphelinin tutuklama talebi ile Sorgu 
hakimliğine sevk edildiği, savunmasını yapmak üzere nöbetçi avukatın  adliyeye gelmesi gerektiği iletildi. 21-30 
Mayıs tarihleri arasında nöbetçi CMK avukatı ben olduğumdan adliyeye ben gittim. Gittiğimde bir ambulansın 
adliye bahçesinde bekler vaziyette olduğunu, çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını gördüm. DuruĢma 
salonuna girdiğimde, Ģüpheli sedye üzerinde yatar pozisyonda idi. Sol baldırında büyük bir ĢiĢkinlik vardı. Ġçeri 
girdiğimde hakim Ģüpheliye günlük yaĢamı ile ilgili soru sormaktaydı. Ben, sorguya baĢlanmadan evvel, 
soruĢturma dosyasını incelemek istediğimi, bilahare Ģüpheli ile de yalnız görüĢmek istediğimi beyan ettim. Sorgu 
Hakimi, “avukat bey, Ģüphelinin durumu zaten belli, ne görüĢeceksiniz, dosyayı ne diye inceleyeceksiniz” demesi 
üzerine dosyayı incelemeden ve Ģüpheli ile yalnız görüĢmeden savunma yapmayacağımı, bununla ilgili yasal 
dayanakları sorgu hakimine bildirmemin gerekmeyeceğini izah ve bu konuda ısrar ettim. Bunun üzerine hakim, 
Savcı ile görüĢmesinin gerekeceğinden bahisle dosyayı da eline alarak salonu terk etti. 10 dakika sonra Hakim 
geri gelerek elindeki dosyayı bana teslim etti. Dosyayı inceledim. ġüphelinin kendi beyanına göre açık kimlik 
bilgilerinin Suriye uyruklu, Xelin ve Meryem oğlu 1981 Afrin doğumlu Suphi Ġsmail olarak kayıtlara geçtiğini 
gördüm. Dosyada soruĢturmanın temel dayanakları olan, Kolluk Ġfade Tutanağı, Olay Yeri Tespit Tutanağı, 
Yakalama Tutanağı vb. belgelerin bulunmadığını, Ģüpheli yaralı olarak bulunduğundan ilgili doktor raporu, 27 
Mayıs 2008 tarihinden beri ġırnak Asker Hastanesinde tutulduğuna dair yazılar, Yakalama Emri, Yol 
Tutuklaması yapılmasına dair yazılar, iki ayrı tanığın bu Ģüpheli aleyhine oldukları değerlendirilen ifadeleri, 
Ģüphelinin Ġdil Cumhuriyet Savcısı‟nca alınan ifadesinin bulunduğunu tespit ettim. Keza, soruĢturma dosyasında 
mevcut belgelere göre, Ģüpheli  yakalanır yakalanmaz Suriye uyruklu olduğu  için konsolosluğa derhal haber 
verildiğine veya Ģüphelinin bunu istemediğini yazılı olarak beyan ettiğine dair herhangi bir belgenin bulunmadığı, 
Ģüpheliye müdafi tayin edilmediği, Ģahsın mevcut sağlık durumundan dolayı ifade verebilecek durumda 
olmadığına dair tanzim edilen bir tutanakta Av. Bilal Aktuğ‟un  müdafi olarak imzasının bulunduğu ancak bu 
meslektaĢımın ġırnak‟ta değil Cizre ilçesinde CMK listesine yazılı olduğu, keza Ģahıs ile yaptığım görüĢmede de 
kendisinin herhangi bir avukatla görüĢme yapmadığını beyan ettiği, incelediğim soruĢturma dosyasının bu hali ile 
Sorgu Hakimliğine sevk edilmesinin ve Ģüphelinin sorgusunun yapılmasının Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı 
olduğunu tespit ettim. Dosyayı inceledikten sonra, Ģüpheli ile yalnız olarak görüĢme talebimi hakimin “ne 
görüĢeceksiniz avukat bey, durumu zaten belli” Ģeklindeki beyanları ile geçiĢtirmek istemesi karĢısında 
talebimde ısrar etmem neticesinde Ģahıs ile yalnız olarak duruĢma salonunda görüĢtüm. Suphi Ġsmail, bana 
sağlık durumunun çok kötü olduğunu, uzun bir süredir bir mayın patlaması nedeniyle bacağından yaralı 
olduğunu, hastanede kaldığı süre içerisinde çok yoğun psikolojik baskıya ve kötü muameleye maruz kaldığını 
beyan etmiĢtir. ġahıs, bana bir soru sormak istediğini belirtmiĢ ve devamla “Beni öldürecekler mi 
öldürmeyecekler mi” diye sormuĢtur. ġahsın çok yoğun bir ölüm korkusu içerisinde bulunduğu gözlemlenmiĢtir. 
Sorgu neticesinde Suphi Ġsmail, Ġdil Sorgu Hakimliğinin 29 Mayıs 2008 tarihinde  ve 2008/22 sayılı kararı ile 
yasadıĢı silahlı örgüte üye olmak suçundan tutuklanmıĢtır. ġahsın, sağlık durumunun kötü olması nedeniyle 
öncelikle bir hastaneye yerleĢtirilmesi gerektiği talebim konusunda, mahkeme herhangi bir karar vermemiĢtir. 30 
Mayıs 2008 tarihinde, Ģahsın tutuklanmasına dair kararına itiraz, dosya fotokopisinin tarafıma verilmesine dair 
dilekçelerim ile birlikte adliyeye gittiğimde Ģahsın Diyarbakır‟a gönderildiği, soruĢturma dosyasının da fezlekesi 
ile birlikte Diyarbakır C. BaĢsavcılığı‟na gönderildiği beyan edilmiĢtir. 30 Mayıs 2008 tarihinde  saat 14.00 
sularında Midyat ve Mardin cezaevleri görevlileri ile yaptığım telefon görüĢmesinde Suphi Ġsmail‟in bu 
cezaevlerinde bulunmadığı tarafıma bildirilmiĢtir. Tutuklanan ve yaralı olan Suphi Ġsmail‟in nereye götürüldüğü 
veya hangi kuruma yerleĢtirildiği konusunda güven verici herhangi bir veriye ulaĢabilmiĢ değilim.” 
 
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Çatak köyünde Selim Kısaoğlu adlı kiĢinin öldürülmesi olayına “Selahattin” adlı 
kiĢinin karıĢtığı iddiasıyla açılan soruĢturma kapsamında tutuklanan Selahattin Ötken, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 
hapis cezası aldı. Olaya karıĢtığı iddia edilen Selahattin isminden aynı köyde 7 kiĢi bulunmasına rağmen 
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Ötken'in araĢtırma yapılmadan cezalandırıldığı iddia edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Ülke birliğini 
bozmaya yönelik olarak vahamet arz edici nitelikte silahlı olaya katıldığı” iddiasıyla 3 yıldır tutuklu yargılanan 
Selahattin Ökten ve Mehmet Tiryaki'nin karar duruĢması Eylül ayında görüldü. Ġddia makamı mütalaasında, 
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mehmet Tiryaki'nin 'Örgüt adına devlet yanlısı olduğu gerekçesiyle Selim 
Kısaoğlu'nu öldürmesi' olayının Selahattin Ökten'in yönlendirmesi olduğunu savundu. Mütalaada, Mehmet 
Tiryaki'nin ifadesi üzerine yakalanan Selahattin Ökten'in, Tiryaki'yi çocukluğundan beri tanıdığını ancak yıllardır 
kendisiyle kesinlikle görüĢmediğini ve söz konusu öldürülen kiĢinin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla hiçbir ilgisinin 
olmadığını belirtmesine rağmen Ökten'in daha önce “Örgüte yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle yargılanması ve 
delil yetersizliğinden beraat etmesinin kanaat oluĢturduğu belirtildi. “Ökten'in örgüte sempati duyduğu ve örgütün 
talimatı doğrultusunda bu olayın emrini verdiği” öne sürülerek, Tiryaki ve Ökten'in TCK'nin 125, 31, 33, 40 
maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Ökten'in avukatı Meral DanıĢ BeĢtaĢ ise, Tiryaki'nin 
mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde önceki ifadesini kabul etmediğini, müvekkilinin cep telefonu taĢımadığını 
ve ev telefonunun bulunmadığını belirterek, söz konusu telefon görüĢmesinin Ökten'e ait olmadığını söyledi. 
Tiryaki'nin emniyette verdiği ifadesinde sadece Karlıova Çataklı köyünden Selahattin isimli bir kiĢiden 
bahsettiğine dikkat çeken DanıĢ, 'Ġstediğimiz deliller ve müvekkilimin lehine olan geliĢmeler tümüyle gözardı 
ediliyor. Bingöl'de 4 tane Çatak isminde yerleĢim yeri var ve ayrıca müvekkilinin yaĢadığı köyde birden fazla 
Selahattin adında kiĢi bulunuyor. AraĢtırma istemimize verilen cevapta 7 tane Selahattin isimli kiĢinin bulunduğu 
tespit edilmiĢ. Tiryaki'nin ifadesinin hiçbir bölümünde müvekkilim olduğu iddia edilen Selahattin'e bilgi verildiği 
yazılmıyor.' Selahattin'in isim benzerliği olduğunu söyleyen DanıĢ, Ökten'in beraatını istedi. Mahkeme heyeti, 
sanık Ökten ve Tiryaki'ye 'Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma, 
ülke birliğini bozmaya yönelik olarak vahamet arz edici nitelikte silahlı olaya katıldığı' gerekçesiyle TCK'nın 125. 
maddesi uyarınca 'AğırlaĢtırılmıĢ müebbet ağır hapis' cezası verdi.  
 
16 Mart 1978‟de Ġstanbul‟da Beyazıt Meydanı‟nda üniversite öğrencilerinin üzerine bomba atarak 7 kiĢiyi 
öldüren, 41 öğrenciyi de yaralayan Mustafa Doğan, Latif Aktı ve Özgün Koç adlı 3 sanığın Ġstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yargılandığı dava, zaman aĢımı süresi dolduğu gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından 20 
Ekim 2008 tarihinde ortadan kaldırıldı.  
 
19 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Sakine Toka, oğlu Salim Çelik‟in Mart ayında 
Selahattin Eyyubi mahallesinde çıkan bir kavga sonrası tutuklanarak cezaevine konduğunu, 9 ay geçmesine 
rağmen oğlunun her hangi bir mahkemeye çıkarılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti 
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KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

1. GÖZALTINA ALINANLAR ve TUTUKLANANLAR 

Adana 
 
15 Ocak günü polis tarafından Barbaros ve Gülbahçesi mahallelerinde yapılan operasyonlarda 7'si çocuk, 
toplam 9 kiĢi, “araç kundakladıkları” iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı  
 
17 Ocak günü Küçükdikili Beldesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık raporunun açıklanması amacı ile 
imza topladığı iddia edilen 11 kiĢi, Küçükdikili Jandarma Karakolu askerlerince gözaltına alındı. Ġfadeleri 
alınanlardan 8 kiĢi serbest bırakılırken Adil Sevin, Rahmi Timur ve Metin Cin çıkarıldıkları mahkemece 'YasadıĢı 
örgüt propagandası yapma' iddiası ile tutuklandı.   
 
18 Ocak günü Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri YardımlaĢma DayanıĢma Derneği'ne (TUHAD-DER) Ġl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekiplerince yapılan baskında 6 kiĢi gözaltına alındı.   
 
Adana‟da 23 Ocak günü polis tarafından bazı evlere yapılan baskında, 17 Aralık 2007 tarihinde Adana Haklar ve 
Özgürlükler Cephesi Temsilciliği tarafından “10 Aralık 2007 tarihinde Ankara'da polis tarafından ev baskınında 
öldürülen Kevser Mızrak'a iliĢkin” yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle ĠHD Adana ġube BaĢkanı 
Ethem Açıkalın, ESP Temsilcisi Dinçer Ergün, HÖC Temsilcisi ġemsettin Kalkan ve ÇHKM Temsilcisi Hasan 
Yüksel'in de aralarında bulunduğu 7 kiĢi “YasadıĢı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Kürkçüler 
Hapishanesi'ne konuldu.   
 
Adana‟da 25 Ocak günü polis tarafından bazı evlere yapılan baskında, “19 Aralık günü Kürkçüler Hapishanesi 
önünde yapılan eyleme” katıldıkları için ESP'li Seval Gündoğdu, DHP'li Cemal Doğan, Alınteri okuru Mine 
Kaymak, BDSP'den Serpil Demirel ve TUHAD-DER BaĢkanı Hasan Hüseyin Reyhanlı gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 26 Ocak günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 
kiĢiden ESP'li Seval Gündoğdu, DHP'li Cemal Doğan ve BDSP'li Serpil Demirel tutuklandı.   
 
/HÖC üyesi Halime Keçeli “hakkında arama olduğu” gerekçesiyle 26 Ocak günü gözaltına alındı.   
 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Parti Meclisi üyesi Murat Avcı, “Bursa'da yaptığı bir konuĢmada „örgüt 
propagandası yaptığı‟ iddiasıyla verilen 1 ay hapis cezasına istinaden” 28 Ocak günü Seyhan ilçesi Onur 
Mahallesi‟nde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.   
 
Adana'da 1 ġubat günü, “Türkiye'deki demiryollarının güvensiz olduğunu” öne sürerek Adana Tren Garı‟nda 
kendilerini raylara zincirleyen Ümit A. ile Burak K., Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ve Güvenlik ġube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından "demir yolu güvenliğini tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan Halkevi üyeleri akĢam saatlerine doğru serbest bırakıldı.   
 
Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Hüseyin Sağat, 10 ġubat günü Ceyhan ilçesinde dağıtım yaparken polisler 
tarafından gözaltına alındı. Sağat'ın evine de baskın düzenleyen Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
ġubesi ekipleri evde arama yaptıktan sonra anne Kudret Sağat'ı da gerekçe göstermeden gözaltına aldı.   
 
Adana‟da 12 ġubat günü Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
gösteri yapan kiĢilere müdahale eden polis 12 kiĢiyi gözaltına aldı.   
 
Adana'da 14 ġubat günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan 
gösteriler sonrası Gülbahçesi ve Barbaros mahallelerinde gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Aziz ve Ġzzettin 
Bahadır ile ismi öğrenilemeyen 2 vatandaĢ gözaltına alındı.   
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Çukurova Üniversitesi öğrencisi Ġlyas Toptamur 14 ġubat günü ĠHD Adana ġubesi'nden çıkarken gözaltına 
alındı.   
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü Adana'da polis ekipleri 
ve göstericiler arasında çıkan çatıĢmalarda 17 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3‟ü “örgüt üyesi 
olmak” iddiasıyla tutuklandı.   
 
“PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Adana'da 15 ġubat günü düzenlenen 
protesto eylemine katıldıkları” gerekçesiyle 9 kiĢi Terörle Mücadele ġubesi (TMġ) ekipleri tarafından 18 ġubat 
günü gözaltına alındı.   
 
Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Kadri Bağdu 24 ġubat günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.   
 
Adana Yılmaz Güney Kültür Merkezi üyesi Ġsmail Akyol, 26 ġubat günü evine baskın düzenleyen Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.   
 
Adana'nın Gülbahçesi ve ġakirpaĢa mahallelerinde 2 Mart günü yapılan gösterilerde gözaltına alınan 7 kiĢiden 
6'sı, 3 Mart günü sevk edildiği Mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt lehine eylem yapmak” suçlamasıyla 
tutuklandı.   
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde saygı duruĢu sırasında Nazım Hikmet‟in “Akın var güneĢe akın 
güneĢin zaptı yakın, vaktimiz yok onların matemini tutmaya...” diye baĢlayan Ģiirini okuduğu gerekçesiyle 
hakkında soruĢturma baĢlatılan Mehmet Pekinoğlu, 6 Mayıs günü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.   
 
11 Mart günü Adana'da bir eve polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Fevzi Özer, Sultan Özer, Yüksel, 
Hasina, Aysel, Beritan, Menaf ve Rıdvan Özer adlı 8 kiĢilik aile “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık etmek 
suçlamasıyla gözaltına alındı.   
 
Adana Emniyet Müdürlüğü 26 Mart günü yaptığı açıklamada, 16-23 Mart tarihleri arasındaki Newroz haftası 
boyunca yapılan Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Barbaros ve ġakirpaĢa mahalleleri baĢta olmak üzere birçok mahallede 
evlere yapılan baskınlarda 70 kiĢinin gözaltına alındı. Bunlardan 29‟u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.   
 
25 Mart günü Adana Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekiplerce DTP Yüreğir Ġlçe binasına “ihbar” olduğu 
gerekçesiyle düzenlenen baskında, Muhittin Beyazıt, Selma Keskin, Ġsmail Sarı, Leyla Topçu, GülĢen TaĢkın, 
ġahin Durdu, Doğan ġenses, Hasan Polat, Mehmet Yağız ve adı öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.   
 
4 Nisan günü Mardin‟den yapılacak olan “Amara YürüyüĢü”ne Adana‟dan katılmak üzere yola çıkan Murat AkkuĢ 
3 Nisan günü gözaltına alındı.   
 
Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi 13 kiĢi, 13 Nisan günü Adana Buruk Mezarlığı'nda Güven Keskin 
için düzenlenen mezar anmasının ardından Ġl Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alındı. 14 Nisan günü 
mahkemeye sevk edilen HÖC üyelerinden Huriye Göze, Gözde Öncü, KurtuluĢ Yıldız, Metin Keskin, Gina 
Özçelik ve soyadlarını öğrenilemeyen ġahin ve Servet adlı kiĢiler tutuklandı.   
 
13 Nisan günü Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatıĢmada yaĢamını yitiren PKK militanı Fuat 
Turğay'ın Adana'ya getirilen cenazesine katılan ve aralarında Küçükdikili Belediye BaĢkanı Leyla Güven ile 
Yakapınar Belediye BaĢkanı Burhan Aras‟ın da bulunduğu 30 kiĢi 28 Nisan sabahı jandarma tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 kiĢi 29 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler. Mahkemeye 
çıkarılan 32 kiĢiden 31'i serbest bırakılırken, Seyithan Karayiğit tutuklandı.   
 
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 12 kiĢi, 28 Nisan günü polis ekiplerinin üniversiteye düzenlediği baskında 
gözaltına alındı. Balcalı Karakolu‟na götürülen öğrenciler TEM polislerinin polise mukavemet suçundan tutanak 
tutulmasını istemeleri üzerine serbest bırakılmaları üzerine Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldüler. Gözaltına 
alınanlardan 2‟si 30 Nisan günü polise mukavemet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldılar. Oktay Türk, Ġhsan Yiğit 
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Demirel, Hasan Basri Çiftçiler ve Hazal Kılavuz ise baĢka bir soruĢturma için yeniden TEM‟e götürülürken 
diğerleri serbest bırakıldılar.   
 
Alınteri Gazetesi muhabiri Mine Kaynak, 29 Nisan günü Adana‟da bir basın açıklamasını izledikten sonra 
çalıĢtığı gazetenin bürosuna dönerken gözaltına alındı. Kaynak, 30 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.   
 
Adana‟da 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı çalıĢması yürüten Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyeleri Ethem Sönmez, 
Ali Nazlıgül, Hazal Kılavuz, Bilgen Gelgeç, Ramazan IĢık, Sevda Yavuz ve CandaĢ Yıldız 28 Nisan günü 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 30 Nisan günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.   
 
Adana'da 1 Mayıs günü, 1 Mayıs Mitingi sonrasında Ġstanbul'da iĢçilere yönelik polis müdahalesini kınamak için 
AKP'ye yürümek isteyen Halkevi üyelerine polis müdahale eden polis, 47 kiĢiyi (Adana Halkevi baĢkanı Osman 
Erkut, Adana Halkevi Yöneticisi Burak Kaya, Mersin Halkevi Yöneticisi UlaĢ Korkut, ġakirpaĢa Halkevi 
Yöneticileri Özlem Yalçınkaya ve K. Abdullah BĠKET, Mahir Mansuroğlu, Ümit Akdemir, Onur Aksüt, Onur 
Yıldırım, Onur Yüce, Ceylan Çakır, Eren Arslan, Burak Arslan, Emel Yalçınkaya, Orkun Çağatay, Tufan Ahi, H. 
Engin Sakın, Ümran Berberoğlu, Metin Aslan, ġükrü Akbıyık, Alirıza Arık, Ünsal Bolat, H.Ġbrahim Yayıcı, Emre 
Aslan, Gülbahar KarakuĢ, Derya Çiçek, Bekir Sarıcan, Recep Polatdik, Ecevit Uğur, UlaĢ Yumrutepe, ġahin 
Tüfekçi, Halil Demiray, Ġ. Uğur Erdoğan, Salih Kara, Kadir Batmaz, Hasan SüzülmüĢ, Önder Fıkırsındı, Ali 
Arslan, Volkan Güdük, Halil TaĢ, N. Sinan ÖzdeĢ, Ġlknur ÖzgüneĢ, Miray Üstüngör, Mehmet Güler, Eren Arslan 
ve UlaĢ Yumrutepe) gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Eren Arslan ve UlaĢ Yumrutepe isimli Halkevi üyeleri 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.  
 
Ceyhan ilçesinde 3 Mayıs günü, aralarında DTP Ceyhan Ġlçe BaĢkanı'nın da bulunduğu 20 kiĢi, "terör örgütü 
PKK'yı ve elebaĢını övdükleri" iddiasıyla gözaltına alındı. DTP Ceyhan Ġlçe BaĢkanlığı'nın düzenlediği Newroz 
Bayramı kutlamalarında gerçekleĢtirilen konuĢmalar ve 26 Mart günü Küçük Kırım mahallesinde Halepçe 
Katliamı hakkındaki basın açıklamasıyla ilgili soruĢturmayı tamamlayan güvenlik güçleri, DTP PM Üyesi 
Abdullah Aydemir, DTP Ceyhan Ġlçe BaĢkanı Seyfettin Aydemir, Ġlçe yöneticileri Salih Demir, Ġhsan Nas, Ġsmet 
ġendul, Ali Kaya, Abdurrahman Kaya, Kaze Durak, Ġmam Bencik, Adil Değmez ile Gökhan ġen, Ġsmail Oğuz, 
Abdurrahman Nas, Ġsmail Yıldırım, Ömer BeĢtaĢ, Bedri ErtaĢ, Muzzaffer Nas, Ali GiriĢkin, M.Yahya Kaplan 
Seyfettin GiriĢkin ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu “PKK'yı ve Abdullah Öcalan‟ı övdükleri ve lehine slogan 
attıkları" iddiasıyla gözaltına aldı.   
 
Çukurova Üniversitesi'nde 12 Mayıs günü, bir grup öğrencinin çıkardıkları yayınları okuyucularına ulaĢtırmalarını 
engellemek için açtıkları stantlara müdahale eden polis Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Burcu Çıplak, Ekim 
Gençliği'nden Yiğit Demirel ve Hasret Demirel ile Ġlker isimli öğrencileri gözaltına aldı.   
 
23 Mayıs günü Pozantı ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı.   
 
31 Mayıs günü Adana'nın Ceyhan ilçesi Küçükkırım Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 2005 
yılında PKK‟dan kaçtığı iddia edilen Abdulhadi K. (30) gözaltına alındı.   
 
2 Haziran günü Adana‟da Çukurova Demokratik Haklar Derneği (DHD) üye ve yöneticilerine yönelik yapılan ev 
baskınlarında 17 kiĢi, “1 Mayıs‟a katıldıkları ve alanda yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 4‟ü tutuklandı.   
 
5 Haziran günü KarĢıyaka Endüstri Meslek Lisesi önünde “ÖSS‟yi Protesto Mitingi”ne çağrı bildirileri dağıtan 
Burcu Ciniviz, Ferdi AlakaĢ ve soyadı öğrenilemeyen Suat isimli kiĢi ile haberi izleyen Atılım muhabiri ÇağdaĢ 
Saltalı polis tarafından gözaltına alındı.   
 
23 Haziran günü Adana‟da, “Abdullah Öcalan'a Sayın diyerek kendimi ihbar ediyorum” kampanyası 
çerçevesinde savcılığa dilekçe veren grup üyelerinden DTP Parti Meclisi (PM) üyeleri Abdullah Aydemir ve 
Mehmet GüneĢ, Ceyhan Ġlçe BaĢkanı Seyfettin Aydemir, Seyhan Ġlçe BaĢkanı Mehmet Nardan ve Yüreğir Ġlçe 
BaĢkanı Durmaz Özmen polis tarafından gözaltına alındı.   
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Adana‟nın ReĢatbey Mahallesi'nde bulunan Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği‟ni 15 Temmuz günü, 
"kaçak terörist, bomba ve silah bulunduğu ihbarı" gerekçesiyle basan polis ekipleri, dernek üyeleri Karip Polat, 
Recep Gedik ve Akil Nergüz‟ü gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar "YasadıĢı örgüt propagandası ve memura 
mukavemet" iddiasıyla çıkarıldıkları savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldılar.  
 
5 Ağustos günü Adana‟nın Seyhan Ġlçesi‟nde, “iki yere ses bombası ile molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla 11 kiĢi 
gözaltına alındı.   
 
Adana‟da 14 Ağustos günü evlere ve DTP il BaĢkanlığına yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında 
DTP Küçükdikili Belediye BaĢkanı Leyla Güven, Yakapınar Beldesi Belediye BaĢkanvekili Burhan Aras, DTP Ġl 
BaĢkanı Zeki KarataĢ ile Yüreğir Ġlçe BaĢkanı Durmaz Özmen‟in de bulunduğu 61 kiĢi 16 Ağustos gecesi 
“PKK‟nin propagandasını yapmak” ve “örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiası ile adliyeye sevk edildi. DTP 
üyelerinden 30‟u savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 31 kiĢi de 
burada serbest bıraktı   
 
Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Adana muhabiri Ġsmail Yıldız ile Azadiya Welat gazetesinin çalıĢanı Ercan Kutluk, 15 
Ağustos günü DTP'lilere yönelik gözaltıları protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasını izledikten sonra 
büroya dönerken polis tarafından gözaltına alındı.   
 
Türkiye BarıĢ Meclisi'nin 31 Ağustos günü Adana'da düzenlediği barıĢ mitingine katılan Servet Akyürek (19), 
mitingin ardından gözaltına alınarak YarbaĢı Polis Karakolu'na götürüldü.   
 
/Adana‟nın Ceyhan Ġlçesi‟nde 20 Ekim günü, “Abdullah Öcalan‟a cezaevinde kötü muamelede bulunulduğunu” 
iddiasıyla gerçekleĢtirilen gösterilere katıldığı ve polise taĢ atıp lastik yaktıkları iddia edilen 6‟sı kadın 46 kiĢi 23 
Ekim günü, 17 kiĢi ise 24 Ekim günü gözaltına alındı.   
 
Adana‟nın Barbaros, Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Ova mahallelerinde “izinsiz gösteri yaptığı” iddia edilen 26 kiĢi, 11 
Kasım günü düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kiĢiden Mehmet Nardan, Mehmet 
Aslan, Bayram Demirhan, Osman Demirhan, Ramazan Demirhan, Seyithan Karavil, Osman Eskicioğlu, Hasan 
Özen, Ahmet Akyol, Tacettin Kutluk, Emrah Temel ve Seyithan Ortaç, 14 Kasım günü sevk edildikleri Adana 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.   
 
Adana'nın Ceyhan Ġlçesinde 12 Kasım günü Belediye Evleri, Yersuat, Küçükkırım ve 6 Ocak mahallelerinde 
düzenlenen eĢ zamanlı ev baskınlarında, aralarında yaĢlı ve çocuklarında bulunduğu en az 32 kiĢi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan ve isimleri öğrenilen kiĢiler Ģunlar; Hazan Çifçi, Havva Çetin, Fatma Çetin, Emin Erbek, 
Delal Çelik, Cengiz Çelik, Zerri Baysal, Mehmet Özdemir, Mecit Özdemir, Bedri ErtaĢ, Abdulhalim Güzen, Fırat 
Kaya, Zozan YüztaĢ, Yusuf Aksa, Ali Can, Ömer Öner, Cüneyt Celebkolu, Ali GiriĢkin, Tahir Özdemir, Hakan 
Bahadır, Hamail ġahin, Emin Kaya, Sercan Kaya, Rıdvan Dayan, Mehmet Emin Erdem, Hasan Baysal. 
Gözaltına alınanlardan 21‟i 15 Kasım günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.   
 
16 Kasım‟da Adana‟da Vali Ġlhan AtıĢ'ı protesto için duvara yazı yazdıkları iddia edilen beĢi 18 yaĢından küçük 
olan 8 lise öğrencisi Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler 17 Kasım günü serbest 
bırakıldılar.   

Adıyaman 
Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin, 4 Ocak 2008 tarihinde “Feto ve Apo” baĢlıklı bir yazı kaleme 
aldıktan dört gün sonra “PKK örgütü propagandası” ve “Abdullah Öcalan'ı övmek” iddialarıyla gözaltına alındı. 
Boğatekin kendisine “Teröriste ne dersen de; ama sen milyonların gönlünde taht kuran Fethullah Gülen Hoca 
Efendi Hazretlerine Feto diyemezsin. Derhal ikinci sayında özür dile. Yoksa seni fena yaparım” dediğini iddia 
ettiği Gerger Cumhuriyet BaĢsavcısı Sadullah Ovacıklı‟ya ifade vermeyi reddetti. Boğatekin, baĢka bir savcıya 
verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yazıda “APO‟nun yurtsever güçleri” ifadesi yer aldığı gerekçesiyle 
gazetecinin tutuklanmasında ısrar ederek karara itiraz etmesi üzerine dosya Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
gitti, ancak bu mahkeme de tutuklama talebini reddetti. 
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Gerger Fırat Gazetesi Sahibi Hacı Boğatekin, 4 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan "Feto ve Apo" yazısına 7,5 yıl 
hapis istemiyle açılan davayla ilgili yayınlarla "adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs ettiği" iddiasıyla 13 Nisan 
günü gözaltına alındı. Boğatekin, ifadesinin alınmasından sonra tutuklama kararıyla Gerger Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Hakim Abdullah Günakın, "adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs", "kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" iddialarından "suç Ģüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğu 
iddiasıyla Boğatekin‟i Ceza Muhakemesi Yasası'nın 100. maddesi uyarınca tutukladı. Boğatekin, gazete sahibi 
ve yazı iĢleri müdürü olduğu için sabit ikametgâh sahibi olduğundan tutuklanmaması gerektiğini savundu.   
 
Adıyaman ilinde bir aracı kundakları iddiasıyla gözaltına alınan C.E, E.E, ve M.B adlı kiĢiler 29 ġubat günü 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.   

Adıyaman ilinde, DTP Adıyaman Ġl Örgütü yöneticisi ġahin DurmuĢ‟un, 4 Nisan 2008 tarihinde yapılan 'Amara 
YürüyüĢü'ne katıldığı ve 'yasadıĢı slogan attığı' gerekçesiyle Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
(TEM) ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.   

Adıyaman ilinde 10 Haziran günü, Evin Toprak adlı kiĢi Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan evinden gözaltına alındı   

30 Ağustos günü Diyarbakır‟da düzenlenen Barış Mitingi’ne katılmak üzere Adıyaman‟dan hareket eden 
Demokrasi Platformu‟na ait 6 araçtan oluĢan konvoyun hareketi Adıyaman çıkıĢında polis tarafından 2 saat GBT 
gerekçesiyle engellendi. Yapılan görüĢmeler sonucu yola devama izin verilen konvoyun geçiĢi, Akpınar 
Jandarma Karakolu‟nda tekrar durdurularak 2 saate yakın aynı gerekçeyle engellendi.   
 
Adıyaman ilinde, "Eğer Sayın Öcalan demek suç ise ben bu suçu iĢliyorum ve kendimi ihbar ediyorum" 
kampanyası kapsamında 185 dilekçenin posta yolu ile Adıyaman Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderilmesinin 
ardından DTP Ġl BaĢkan Yardımcısı Zeynep Ölbeci, BDP Adıyaman Ġl BaĢkanı Mulla ġahin ve Aziz Akdağ polis 
tarafından gözaltına alındı.   
 
Adıyaman‟da 11 Kasım günü “yasak yayın dağıttığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah Akbaba, sevk edildiği 
Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi'nce “yasak yayın dağıttığı” iddiasıyla 12 Kasım günü tutuklandı.   

Ağrı 
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢullarına dikkat çekmek ve operasyonları protesto etmek” amacıyla 
Doğubayazıt ilçesinde dönüĢümlü 3 günlük açlık grevine giren DTP Yöneticisi Mustafa Özel, TUHAY-DER 
Yöneticisi Halit Oral ve Ahmet Kaya, “Terör örgütünü propagandasını yapmak” suçlamasıyla 29 Ocak günü 
gözaltına alındılar.   
 
Doğubayazıt Ġlçesinde 4 ġubat günü, DTP‟nin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"ne katılmak isteyen 
Doğubayazıt Belediyesi çalıĢanı Mehmet Gelin ile DTP Doğubayazıt Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Ahmet Ġnan, ilçe 
çıkıĢında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ahmet Ġnan, "Öcalan siyasi irademdir" adlı referanduma 
katılarak hakkında "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davadan 
verilen 500 YTL para cezasını ödemediği gerekçesiyle 5 ġubat günü tutuklandı.   
 
4 ġubat günü Diyadin Ġlçesi'nden DTP‟nin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"ne katılmak üzere yola 
çıkan Orhan Tuç ve Ali Çiftçi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.   
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢullarına dikkat çekmek için TBMM ve CPT'ye mektup gönderdikten 
sonra gözaltına alınan DTP il yöneticileri Mustafa Tuğyıldız ve Aysel Güven, Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
(DÖKH) aktivisti Sebahat Oral ile Selma DalmıĢ, Edip Demir ve Suna Eliuz, 5 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından "yasadıĢı slogan attıkları" ve "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandı.   
/ 
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Doğubeyazıt Ġlçesinde, "Öcalan siyasi irademdir" adlı referanduma katıldıkları ve haklarında "Suçu ve suçluyu 
övmek" iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 500 YTL para cezasını ödemedikleri 
gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Kebude ile Mehmet Ġsmailoğulları 9 ġubat günü tutuklandı.   
 
Doğubayazıt Ġlçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın 
açıklamasında “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı iddia edilen TUHAYDER BaĢkanı Ahmet Özbey, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından "Suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle 18 ġubat günü tutuklandı.   
 
DTP Doğubayazıt Ġlçe eski BaĢkanı Dalha Kaya, "Öcalan siyasi irademdir” adlı referanduma katılarak suç ve 
suçluyu övmek" iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davadan verilen 500 YTL para cezasını 
ödemediği gerekçesiyle 19 ġubat günü tutuklandı.   
 
“Abdullah Öcalan‟ın yakalanarak Türkiye‟ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle DTP Patnos ilçe binası önünde 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 7 kiĢi 22 ġubat günü tutuklanma talebiyle 
Patnos Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, Abdullah KarataĢ, Önder Korkmaz, Ahmet Kılınç, 
Nurullah Koçlu adlı 4 kiĢiyi “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle tutuklarken, 3 kiĢiyi de serbest bıraktı. 
(Gündem, 22 ġubat) (22 ġubat 2008/DĠHA) 
 
Doğubayazıt ilçesinde 27 ġubat günü düzenlenen sınır ötesi kara harekâtını protesto gösterisine müdahale eden 
polis 45 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Nuri Çelik, Nizamettin Ardin, Fehim Aydin, Enver YaĢmin, 
Mustafa Ekrem, BarıĢ Kaker, Ahmet Temel ve Mehmet AkkuĢ, 29 ġubat günü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
"yasa dıĢı slogan atmak" ve "devlet malına zarar vermek" gerekçesiyle tutuklandı.   
 
Doğubayazıt Ġlçesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda “slogan 
attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan M.C.Ö., Ö.F.Y., M.N.T., T.Y., Ö.Y., Y.K., S.S. ve A.D., çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (11 Mart 2008/DĠHA) (09 Mart 
2008/DĠHA)   
 
Doğubayazıt ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde konuĢan DTP PM Üyesi Yıldız AktaĢ polis 
tarafından gözaltına alındı. AktaĢ, 14 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "Suç ve suçluyu övmek" 
iddiasıyla tutukladı.    
 
Doğubayazıt Ġlçesinde 12 Mart günü, Turgut Eraslan, Savcı Temel, Sait Tayfur, Mehmet Sıddık EĢiyok, Saffet 
Oral, Salih Gültekin ile ismi öğrenilemeyen iki kiĢi “27 ġubat günü yapılan sınır ötesi kara harekâtını protestosu” 
nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.   
 
DTP Ağrı Ġl BaĢkanı Murat Öztürk, 13 Mart günü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince evinden gözaltına alındı. 
Sorgulanan Öztürk daha sonra serbest bırakıldı.   
 
Patnos ilçesinde 14 Mart günü, “ErciĢ Ġlçesinde polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Deniz olayını 
ve operasyonları protesto etmek amacıyla 10 Mart'ta düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları” gerekçesiyle Mustafa 
Yıldız, Nimettullah Çelebi, Mehmet Sena TaĢdan‟ın evlerinden, Kemal Kartal, Salih Altınay ve Muhammet Uygar 
adlı kiĢiler ifade için gittikleri Emniyet Müdürlüğünde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
Mehmet Uygar, Nimettullah Çelebi ile Mehmet Sena TaĢdemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından TCK‟nin 215. 
maddesi uyarınca “Suç ve suçluyu övme” iddiasıyla tutuklandı.   
 
Doğubayazıt ilçesinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle gerçekleĢtirilen mitingde "YasadıĢı slogan 
attıkları" iddiasıyla Berivan Salman, Hacer Özbay, Turgut Sarıhan ve Turgut Eraslan evlerinden polis tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, 27 Mart günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt propagandası" 
yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar.   
 
Polis tarafından evinden gözaltına alınan DTP Ağrı Ġl yöneticisi Semra Yel, 28 Mart günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.   
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3 Nisan günü Ağrı ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.   
 
Tutak Ġlçesinin Burnubulak Köyünde 16 Nisan günü, Mustafa Tahtalı, Temel Oğul, Halil Talay, Adem Ekmekçi ile 
Ġhsan Akıcı adlı kiĢiler sabah saatlerinden Ġlçe Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından “Newroz 
kutlamalarına katıldıkları” gerekçesiyle, ġerif Akıcı ise askerlik için teslim olmaya gittiği Erzincan'da gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan Temel Oğul, Adem Teknikçi ve Ġhsan Akıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 
"YasadıĢı örgüte yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
11 Haziran günü Doğubayazıt ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 2 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.   

Ağrı ilinde, 10 Temmuz günü Ağrı Dağı‟nda kaçırılan 3 Alman dağcı olayı ile ilgili 1 çocuk gözaltına alındı.   

Ağrı ilinde 24 Temmuz günü, DTP Ağrı Ġl BaĢkanı Murat Öztürk, BDP Ġl BaĢkanı Murat TaĢ ve Belediye-ĠĢ 
Sendikası Ağrı Temsilcisi Ersin Erincik polis tarafından gözaltına alındı.   

Ağrı ilinde 25 Temmuz günü, Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı Sayime Bayar polis tarafından gözaltına alındı.   

DTP Ağrı Ġl BaĢkanı Murat Öztürk, 14 Ağustos günü DTP il birasında Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. Hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen 
Öztürk, savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.   
 
“Hakkında daha önce kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunduğu” gerekçesiyle 24 Eylül günü Ağrı‟da gözaltına alınan 
Azadiya Welat Gazetesi çalıĢanı Rahmi Özen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
“Abdullah Öcalan'a Ġmralı'da kötü muamele yapıldığı” iddiası üzerine 17 Ekim günü yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle 7 kiĢi 27 Ekim günü gözaltına alındı.   

Ağrı ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı kınamak amacıyla 17 Ekim'de yapılan basın 
açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle DTP'li Belediye Meclis Üyesi Cemal Salman, DTP'li Ġl Genel Meclisi üyeleri 
Nevzat Ayna, Celal Bozacı, Ağrı Dağı Üniversitesi öğrencisi Erdal Petekkaya, Mustafa Deniz, Mahmut Çakır ve 
soyadı öğrenilemeyen Onur adlı bir kiĢi polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.   

Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesi'nde 19 Ekim günü, Zeki KarakuĢ, Ġbrahim Tayfun ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi polis 
tarafından evlerinden gözaltına alındı.   

 
20 Ekim günü düzenlenen gösteride polisin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Ahmet Özkan‟ın cenaze törenine 
katılan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Alkan, gözaltına alındıktan sonra 17 Kasım günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.   
 
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 20 Ekim günü, “Abdullah Öcalan'a Ġmralı'da fiziki Ģiddet uygulanmasını ve ölüm 
tehdidi yapılmasını protesto etmek” amacıyla Belediye Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale eden polis 
20 kiĢiyi gözaltına aldı.   
 
Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesinde 22 Ekim günü, Ahmet Özkan cenaze töreninden sonra çıkan olaylara müdahale 
eden polisin 3 kiĢiyi gözaltına alındı.   
 
Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi ve Iğdır'da 5 Kasım günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları 
protesto etmek için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 7 kiĢi gözaltına alındı.  
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Dengê Welat gazetesi 5 Kasım günü Ağrı çalıĢanı Nuri YeĢil ve Mecit AkkuĢ adlı vatandaĢ, polisler tarafından 
gözaltına alındı. Yol ortasında gözaltına alınan ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen YeĢil ile AkkuĢ gözaltına 
alındı.   
 
Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde 10 Kasım günü yapılan ev baskınlarında 2 kiĢi gözaltına alındı.   
 
Doğubayazıt ilçesinde 10 Kasım sabahı güvenlik güçlerinin düzenlediği ev baskınlarında, Ayhan Esen ve 
Mehmet Güven isimli kiĢiler 20 Ekim günü düzenlenen gösteride polisin aktığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren 
Ahmet Özkan‟ın cenaze törenine katılarak “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.   
 
“DTP Diyadin Ġlçe Örgütü‟nün Abdullah Öcalan‟a cezaevinde iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek 
amacıyla 6 Kasım günü düzenlediği açıklamaya katıldıkları” ve “yasadıĢı slogan attıkları” iddia edilen 12 kiĢi, 11 
Kasım günü yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alındı.   

11 Kasım günü DTP Diyadin Ġlçe Örgütü'nün Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla 
düzenlediği açıklamaya katıldıkları gerekçesiyle yapılan ev ve iĢyeri baskınları sonucunda 12 kiĢi, gözaltına 
alındı.   

Ağrı'nın Patnos Ġlçesi'nde DTP Patnos Ġlçe BaĢkanı Sıddık Genç ile DTP üyesi Kemal Yiğit evlerine yapılan 
baskında gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Genç ve Yiğit, Patnos'ta 21 Ekim'de Abdullah 
Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alındı.   

Ağrı'da Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 23 Aralık günü yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan DTP Ağrı Ġl BaĢkanı Murat Öztürk, Nihat K, Sabahattin A, Veysi S, Fırat A, Mehmet K, Halil Ö, Cemal I, 
Ozan ġ. ve Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Rahmi Özen, 24 Aralık günü mahkemeye sevk edildiler. Gözaltına 
alınanlardan Murat Öztürk serbest bırakılırken, diğerleri “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla tutuklandı. 
(Gündem-24.12.08)   

Ağrı DTP Belediye BaĢkan aday adayı Murat Öztürk ve Merkez Ġlçe BaĢkanı Mustafa Akyol 29 Aralık günü parti 
binasına gelen TEM polisleri tarafından gözaltına alındı.   

Ankara 
Ankara‟da ulaĢım, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlara karĢı 4 Ocak günü bir basın açıklaması gerçekleĢtiren 
ve daha sonra bir belediye otobüsüne bilet atmadan binerek protesto eylemi yapan Halkevleri‟ne mensup gruba 
müdahale eden polis 22 Halkevi üyesini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 5 Ocak günü serbest bırakıldı.   
 
5 Ocak günü, ulaĢım zammına tepkilerini dile getirmek için kendilerini Kızılay‟da metro turnikelerine zincirleyen 
Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 kiĢi gözaltına alındı.   
 
Ankara'da 7 Ocak günü düzenlenen ev baskınlarında “3 Ocak‟ta Diyarbakır‟da yaĢanan patlamayla ilgileri 
oldukları” gerekçesiyle 20 öğrenci gözaltına alındı. 10 Ocak günü Cumhuriyet savcılarına ifade veren 20 kiĢiden 
7'si serbest bırakılırken, 13'ü tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesinde hakim karĢısına çıkarılan 13 kiĢiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
8 Ocak günü Ankara‟da gerçekleĢtirilen ev baskınlarında, “10 Aralık 2007 tarihinde KurtuluĢ‟ta bir eve yapılan 
baskında öldürülen DHKC üyesi Kevser Mızrak‟ın Polatlı‟da yapılan cenaze törenine katıldıkları” gerekçesiyle 
Ankara Gençlik Derneği BaĢkanı Didem Akman, SES MYK Üyesi Meryem Özsöğüt, Erdinç Eroğlu, Sadık 
ġenbaba, Evrim Yücel, Eray Destegül, Umut ġener, Bilgehan Karpat, Ġbrahim Akın, Ebru Gürler, Can Bilen, 
Murat Korkut, Utku Aykar ve Çiğdem YakĢi gözaltına alındı. 11 Ocak günü “suçu ve suçluyu övmek, örgüte 
yardım yataklık, örgüt üyeliği” iddialarıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan Sadık ġenbaba ve Bilgehan 
Karpat serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
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28 Ocak günü Sakarya Meydanı‟nda megafonla konuĢmalar yaparak bildiri dağıtan Halk ve Özgürlükler Cephesi 
üyesi 5 kiĢi (Uğur Eyilik, Berna Yılmaz, Onur Yıldırım, Bahtiyar Doğruyol ve Celal Elmacı) “megafonla konuĢma 
yaptıkları” gerekçesi ile gözaltına alındı.   
 
10 ġubat günü, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren TEGA Mühendislik firmasında çalıĢan 
BirleĢik Metal ĠĢ sendikasına üye iĢçilerin toplu iĢ görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamaması sonrası baĢlattığı 
grevin 3. gününde, iĢverenin dıĢarıdan 20 iĢçi getirerek grevi kırmaya yönelik teĢebbüste bulunması üzerine 
grevdeki iĢçiler ile özel kuvvetleri arasındaki arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden güvenlik kuvvetleri grevdeki 
46 iĢçiyi gözaltına aldı.   
 
12 ġubat günü, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren TEGA Mühendislik firmasında çalıĢan 
BirleĢik Metal ĠĢ sendikasına üye iĢçilerin toplu iĢ görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamaması sonrası baĢlattığı 
grevin 5. gününde, sendika aracı ile grev gözcüsü iĢçileri iĢyerine götüren sendika çalıĢanlarına Sincan Organize 
Sanayi Müdürlüğü‟nün görevlendirdiği “CATSET” Özel Güvenlik ġirketi saldırıda bulundu. Saldırı sonrası 
jandarma, sendika görevlisi ve saldırıya uğrayan iĢçiler de dahil olmak üzere toplam 8 kiĢiyi gözaltına aldı.   
 
Eğitim Emekçileri Derneği yöneticisi Özge Astan, 25 ġubat günü öğretmen atamalarının yapıldığı MEB ġura 
salonunda konuĢma yapan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik‟e "65 bin öğretmen açığı var. Siz kimi 
kandırıyorsunuz?" diye seslenerek protesto eylemi gerçekleĢtirdi. Bakanın talimatı ile salonun dıĢına çıkartılan 
Astan, daha sonra gözaltına alındı.   
 
1 Mart günü Hüseyingazi semtinde“Ortak DüĢman Amerika‟dır” afiĢi asan Sadık ġenbaba, Erdinç Eroğlu, 
Bilgehan Karpat ve Erdem Gök adlı HÖC üyeleri, polis tarafından gözaltına alındı. ġehit Selahattin Doğan 
Karakolu'na götürülen 4 kiĢi “Kabahatler Kanununa aykırı davrandıkları” gerekçesiyle para cezası kesilerek 
serbest bırakıldılar.   
 
5 Mart günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nde, aĢırı sağcı bir grubun fakültede düzenlendiği 
panele karĢı çıkan öğrencilerden 4‟ü polis tarafından gözaltına alındı.   
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟ne çağrı yapmak için 3 Mart günü Ege Mahallesi‟nde afiĢ asan ESP‟li 
Cenan Altunç, SGD‟li Ġlhan Aslan ve Ġnan Kara gözaltına alındı. “Kabahatler Kanunu‟na muhalefet” ettikleri 
iddiasıyla Yavuz Selim Karakolu'na götürülen ESP ve SGD‟liler bir süre sonra serbest bırakıldılar.   
 
Ankara‟da 8 Mart günü, Ankara 8 Mart Kadın Platformu‟nun düzenlediği mitingde Kürtçe konuĢma yapan BarıĢ 
annesi Nezahat Teke polis tarafından gözaltına alındı.   
 
17 Mart günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü‟nde “16 Mart Beyazıt Katliamı” ve “Halepçe Katliamı”nı 
protesto etmek için yapılan etkinliğe katılmak isteyen 10 öğrenci, “öğrenci kimlikleri olmadığı” gerekçesiyle polis 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 öğrenci savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.   
 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü öğrencilerinin 20 Mart günü gerçekleĢtirmek istediği Newroz kutlamasına 
müdahale eden polis 23 öğrenciyi gözaltına aldı.   
 
25 Mart günü Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi‟nde sol görüĢlü öğrencilere yönelik saldırıları 
kınamak için DTCF‟de basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden polis, 3 öğrenciyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan Ġnan Özden, Erhan ġatur ve Ġsmail Yıldız isimli öğrenciler 26 Mart günü çıkarıldıkları 
mahkemece “polise mukavemet” suçundan tutuklandılar. 3 öğrenci, 22 Nisan günü 27. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülen ilk duruĢmalarında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
24 Mart 2008 tarihli Taraf gazetesinde “Yargıtay‟ı da vuracaklardı” baĢlıklı manĢet haberi yapan Taraf Gazetesi 
Muhabiri Soner Arıkanoğlu, 27 Mart günü Ankara Ballıbaba'da gözaltına alındı. Gazeteci, Ġstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'nde, BeĢiktaĢ Adliyesi'nde ve aynı gün en son çıkarıldığı Kadıköy 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda söz konusu haber kaynaklık eden bağlantı konusunda sorgulandı. Serbest 
bırakıldıktan sonra meslektaĢlarına açıklama yapan gazeteci, Basın Yasası'nın 12. maddesinin verdiği hakka 
dayanarak, kaynağını açıklamayı reddettiğini belirtti.   
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi Bayram Dalyan, Ġsmail Cengiz Mumcu, ġahan Uyanık, Erdinç 
Eroğlu, Tuncer GümüĢ, Bünyamin KeneĢ, Ezgi ġahin, Gültaç Harmancı, Elif Atar, Berna Yılmaz, Didem Akman, 
Funda Tosun, Alev ġahin, Ebru Gürler, Bilgehan Karpat ve Meliha Kulu, “Ankara‟da 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü‟nde, ellerinde „yasadıĢı örgüt mensupları‟nın fotoğraflarını taĢıdıkları” gerekçesi ile 25 Mart 
sabahı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Erdinç Eroğlu, Tuncer GümüĢ, Ezgi ġahin, Gültaç Harmancı, 
Didem Akman, Funda Tosun, Alev ġahin, Bilgehan Karpat, Murat Korkut, “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Mart 
günü tutuklandı.   
 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kamupsu‟nde 31 Mart günü, okulda yaĢanan gerginliğe karĢı 
toplu olarak okula giriĢ yapmak isteyen öğrencilerden 4‟ü gerekçe gösterilmeden Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.   
 
Ankara Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Selçuk Mart 14 Nisan günü polis tarafından evinden gözaltına 
alındı. SGD tarafından yapılan açıklamada Mart'ın 2004 yılında Osmaniye Düziçi ilçesinde yapılan bir toplantıya 
katıldığı ve DHKP-C üyesi olduğu iddiaları ile gözaltına alındığı ancak Mart'ın polisin toplantıda olduğunu iddia 
ettiği tarihlerde Sincan F Tipi cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi. Mart, 15 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı.   
 
Nükleer santral ihalesini protesto eden küresel çevre örgütü Greenpeace'in üyeleri, 25 Nisan günü, Enerji 
Bakanlığı'nın Balgat'taki merkez binasına tırmandılar. "Kral Çıplak" pankartları açan 9 Greenpeace gönüllüsü 
gözaltına alınarak Balgat Karakolu'na götürüldü.   
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel BaĢkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, 3 Mayıs sabahı saat 05.00‟te Ankara‟da 
gözaltına alındı. “2004‟te hakkında Ġstanbul Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin çıkarttığı bir arama emri” 
nedeniyle gözaltına alınan ve Ankara Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde hâkim karĢısına çıkan Gürsoy, 
ifadesinin alınmasının ardından hakkındaki “tutuklama kararı” kaldırılarak serbest bırakıldı. Kaldığı otel odasında 
sabaha karĢı “derdest edilerek” önce karakola daha sonra adli tabiplik ve emniyet müdürlüğüne götürüldüğünü 
ve oradan adliyeye çıkarıldığını kaydeden Gürsoy, adli tabiplikte muayene için kendisinden 25 YTL talep 
edildiğini, bu ödemeyi yapmasına karĢın muayene edilmediğini belirtti. Gürsoy, 2000 yılında baĢkanlığını yaptığı 
bir kültür-sanat vakfının dergisiyle ilgili hakkında “ön ödeme davası açıldığını” belirtti. O tarihten sonra kendisine 
herhangi bir tebligat yapılmadığını anlatan Gürsoy, “2004 yılından beri de beni bir türlü adresimde bulamıyorlar. 
Ne hikmetse... O sıralarda Ġstanbul Tabip Odası baĢkanıyım. Ġki yıldan beri Türk Tabipleri Birliği baĢkanıyım” 
dedi.   
 
27 Mayıs günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyelerinin 
evlerine düzenlenen baskınlarda, “30 Mart-17 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara‟da asılan pankartların 
sorumlusu oldukları” suçlamasıyla 11 kiĢi gözaltına alındı.   
 
26 Mayıs günü evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 8 kiĢiden 
Zülküf Kurt, Duygu Çiftci ve Pınar Bukağıkıran, 29 Mayıs günü çıkarıldıkları 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
tarafından “örgüt üyeliği” suçlaması ile tutuklandı. Öğrenci evlerindeki puĢî ve kefiyeler ile Ģair Ahmed Arif‟in 
kitaplarına da “örgütsel doküman” denilerek el konuldu.   
 
Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği çalıĢanlarından Ġsmail Özmen adlı kiĢi, 4 Haziran günü Yüksel 
Caddesi‟nde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
23 Haziran günü TMġ‟ye bağlı ekipler tarafından çeĢitli evlere yapılan baskınlarda, Sosyalist Gençlik Derneği 
BaĢkanı Yağız Yağız Özel'in de aralarında bulunduğu 27 kiĢi gözaltına alındı.   
 
23 Haziran günü BaĢbakanlık Merkez Binasında Bakanlar Kurulu toplantısının baĢladığı saatlerde, BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan‟ın gelmesinin hemen ardından „Saat kaç‟ diye bağıran bir vatandaĢ korumalar tarafından 
gözaltına alındı.   
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24 Temmuz akĢamı Gençlik Kültür Merkezi'nden çıkarken gözaltına alınan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sosyal 
Hizmetler Bölümü öğrencisi Yusuf Deveci, Ankara Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sevk 
edildiği 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.   
 
12 Eylül günü Ankara‟da, Darbe KarĢıtı Platform‟un 12 Eylül Darbesi‟nin yıldönümünde gerçekleĢtirdiği eyleme 
katılan Halkevleri üyesi Zafer Algül, eylem sonrası gözaltına alındı.   
 
19 Eylül günü AKP Ankara Ġl Binası önünde üniversite harç ücretlerini protesto etmek amacıyla eylem yapan 
Öğrenci Kolektifleri adlı bir gruba müdahale eden polis 9 kiĢiyi gözaltına aldı.   
 
19 Eylül günü TBMM Dikmen Kapısı‟nda basın açıklaması yapan Halkevleri üyesi 13 kiĢi Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik ġubesi tarafından gözaltına alındı.   
 
19 Eylül günü Ankara Kızılay‟da bulunan metro istasyonuna gelen Liseli Genç Umut üyelerinin, burada bulunan 
Deniz Feneri standı önünde gerçekleĢtirdikleri eylemi takip eden Sendika.Org muhabiri Sevil UlaĢ polis 
tarafından gözaltına alındı. Çankaya Karakolu‟na götürülen UlaĢ, yapılan iĢlemlerin ardından serbest bırakıldı.   
 
“Küresel Eylem Grubu” ve Greenpeace üyesi bir grubun 23 Eylül günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
önünde gerçekleĢtirdiği eyleme müdahale eden polis 34 kiĢiyi gözaltına aldı.   
 
11 Ekim günü Yüksel Caddesi‟nde bulunan Ġnsan Hakları Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasıyla vicdani ret 
kararını açıklayan Ahmet Karayay, polis tarafından gözaltına alınarak Çankaya Merkez Polis Karakolu‟na 
götürüldü. Burada hakkında TCK‟nin 318 maddesinde düzenlenen “Halkı askerlikten soğutmak” gerekçesiyle 
iĢlem yapılan Karayay iki saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı.   
 
27 Ekim günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi önünde hükümeti protesto etmek için oturma eylemi 
yapan Halkevleri üyesi grubuna müdahale eden polis ekipleri 27 kiĢiyi gözaltına aldı   
 
27 Ekim günü Ankara‟da Batıkent Metro ÇıkıĢı‟nda Kızıl Bayrak gazetesinin son sayısının satıĢını gerçekleĢtiren 
4 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. Gece boyunca Batıkent Karakolu‟nda tutulan 4 kiĢi 28 Ekim günü 
savcılıktan serbest bırakıldılar.   
 
30 Ekim günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin 75. kuruluĢ yıldönümü törenlerine katılan CumhurbaĢkanı 
Abdullah Gül‟ü protesto eden bir grup öğrenciye müdahale eden polis üç öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler 
daha sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.   
 
Ankara‟da 5 Kasım günü, Kızılay KavĢağı ile Demirtepe Köprüsü‟nde pankart açmak isteyen 4 kiĢi ile aynı 
amaçla Kızılay Meydanı‟nda bulunan kan merkezi otobüsünün üzerine çıkmaya çalıĢan 2 kiĢi, Çevik Kuvvet 
ekiplerince gözaltına alındı.   
 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü yemekhanesinde hizmet veren yemek Ģirketinin iflas etmesinin ardından 
iĢsiz kalan ve rektörlüğün anlaĢtığı yeni yılda hizmet verecek olan Ģirkette çalıĢmak isteyen iĢçilerin 
yemekhanede 15 gündür gerçekleĢtirdiği iĢgale polis 3 Aralık günü müdahale etti. Yemekhanede bulunan 12‟si 
iĢçi, 1‟i OLEYĠS sendikası temsilcisi olan 46 kiĢi gözaltına alınarak TEM‟e götürüldü. Sabah erken saatlerden 
itibaren kampus çevresinde GBT kontrolleri yapan polis Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin bulunduğu çevrede 10‟a 
yakın öğrenciyi iĢgale katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık gözaltına alınanları aynı gün tutuklama 
talebiyle mahkemeye sevk etti. Gözaltına alınanlar aksam 11.00 sıralarında çıkarıldıkları mahkemede serbest 
bırakıldılar.   
 
25 Aralık günü Batıkent Metro çıkıĢında bildiri dağıtan Kızıl Bayrak üyelerine müdahale eden polis 1 kiĢiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kızılbayrak üyesi Batıkent Polis Karakolu‟na kesilen “para cezası”nın ardından 
serbest bırakıldı.   
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Antalya 
7 Ocak günü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki AĢağı IĢıklar köyünde yapılan operasyonda “PKK, Roj TV ve 
Güneydoğu'da bazı belediyelerin internet sitelerini hazırladığı” iddia edilen A.D. (37) gözaltına alındı. A.D., 
Manavgat Adliyesi'nde yapılan duruĢma sonunda tutuklandı.   
 
Antalya‟da Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)‟nin “Ortak DüĢman Amerika'dır” kampanyası çerçevesinde afiĢ 
asmak isteyen Emrah Erdoğan 25 Ocak günü tutuklandı.   
 
DTP Antalya eski Ġl BaĢkanı Mustafa Gül, “27 Ocak günü DTP Antalya Ġl Örgütü'nün Olağanüstü Kongresi'nde 
yaptığı konuĢmada “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı” gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 11 ġubat günü gözaltına alındı.  
 
Antalya'da 23 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle GüneĢ, Ahatlı, Fevzi 
Çakmak, Varsak, MuratpaĢa, YeĢilyurt mahallelerindeki birçok eve baskın düzenleyen polis Berivan Çelik, AyĢe 
Toprak, Ġsa Kaya, Diyadin Alak, Enise Candan, ġirin Fidan, Ali Haydar ÇalıĢ, Esra Fidan, Yunus Akar, ġevket 
Aslan ve Tahir Biricik isimli kiĢileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 6‟sı “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla 31 Mart günü tutuklandı.   
 
Antalya Akdeniz Üniversitesi kampusu içinde 6 Nisan günü sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasında çıkan kavga 
sonrası sağ ve sol görüĢlü 45 kiĢi gözaltına alındı. Polis, gözaltındaki 4'ünün öğrenci olmadığını belirtti. 33 kiĢi 
savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, tutuklanmaları isteğiyle mahkemeye sevk edilen 12 kiĢiden, 
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Münir A, Mehmet Ç ve Ayvaz Ö. ile olaylar sırasında kuru sıkı tabancayla ateĢ 
ederken görüntülenen ve öğrenci olmadığı belirlenen Tahir K ve lise öğrencisi Ġsmail Ahmet T. ve yine öğrenci 
olmadığı anlaĢılan Mustafa G tutuklandı. Diğer 6 kiĢi ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.   
 
Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Ümit Çimen, Hasan Alpboğa, Cem Yılmazer, Muzaffer Çelebi ve Suat 
Doğan, Antalya Akdeniz Üniversitesi kampusu içinde 6 Nisan günü sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasında çıkan 
kavgaya iliĢkin olarak 11 Nisan günü gözaltına alındıktan sonra Yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” 
iddialarıyla tutuklandı. Tutuklama sonrası yazılı bir açıklama yapan Gençlik Federasyonu, tutuklanan sol görüĢlü 
öğrencilerin kavga sırasında elindeki tabanca ile hedef gözeterek sol görüĢlü öğrencilere ateĢ açan MHP 
sempatizanı Ömer Ulusoy ile yine elinde satırla fotoğrafı çekilen Çağrı Bulut ile aynı koğuĢta tutulmasına tepki 
gösterildi.   
 
“1 Mayıs kutlamasında yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 6 Mayıs günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri 
tarafından gözaltına alınan Neriman Çelik (25) ve Enise Candan (22) isimli kiĢiler “yasadıĢı örgüt üyesi olmak”, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla tutuklandılar.   
 
“Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek” için DTP Antalya Ġl Örgütü tarafından düzenlenen basın 
açıklamasının ardından 25 Ekim günü kentte operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında DTP Antalya il 
baĢkanı Cevdet Çağlar'ında bulunduğu 15 kiĢiyi gözaltına aldı.   

Ardahan 
Ardahan ilinde, kent merkezinde yapılan kimlik kontrolünde, “cüzdanında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı 
bulunduğu” ileri sürülerek gözaltına alınan Y.Y. (17) 20 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
Ardahan'da 1 Mayıs günü düzenlenen ev baskınlarıyla, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Newroz kutlamalarında 
yasadıĢı slogan atmak” gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kiĢi 2 Mayıs günü sorgularının ardından adliyeye 
çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 5 kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, Nevzat Gölali ile Ġmdat Gölali 
tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme Nevzat Gölali'yi serbest bırakırken, Ġmdat 
Gölali tutuklandı.   

Artvin 
13 Mayıs günü Hopa ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.   
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Aydın 
16 Mart günü Söke Ġlçesi‟nde DTP Aydın il örgütü tarafından “Irak‟a yönelik kara harekâtını protesto” için yapılan 
basın açıklamasında slogan attıkları gerekçesiyle 18 Mart günü evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Mahir 
Ġvdil, Melek ÇalıĢkan, Hakkı Özpolat, HaĢim Özpolat, Cengiz Bozan, Ümit Ölçer, Sevim Devrim, Gökhan Gölaç, 
Deniz Atalay, Mahmut Çelik, Serkan Sayın ve Güney Demir, “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle 21 Mart günü tutuklanarak Aydın E Tipi Cezaevi‟ne gönderildi.   
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde düzenlenen etkinlikte “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
Aydın‟ın Söke Ġlçesi Savurca Beldesi‟nde gözaltına alınan 4 kiĢi, 26 Mart günü tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟ne gönderildi.   
 
Aydın merkez ile Ortaklar, Söke, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde 5 Mayıs günü evlere düzenlenen baskınlarda, 
Newroz kutlamalarına katılarak "YasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla DTP Aydın Ġl yöneticileri ve Adnan 
Menderes Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 23 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda 12'si 
(Rıza Tunç, NeĢe Kayacan, Dürket Süren, Emrah Yasan, Serap Açı, Mehmet Resul Kartal, Burhan Duygun, 
Yunus KarataĢ, Sebahat Eren, Melek Toprak, Muzaffer Öner ve BarıĢ Akdemir) Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından tutuklandı. 11 kiĢi ise savcılıktaki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
Aydın‟ın Ovaeymür Beldesi‟nde “anadilde eğitim” kampanyasına iliĢkin bildirileri dağıtırken 13 Ekim günü 
gözaltına alınan Burhan Duygu, Fırat Karaman ve Ferhat Kabak, 14 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı.   
 
Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Gazal Er, 28 Ekim günü Aydın Belediye Otobüs Garajı‟nda Ġl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele polisleri tarafından gözaltın alınarak Aydın Merkez Polis Karakolu‟na götürüldü.   

Balıkesir 
27 Mayıs sabahı Balıkesir'de Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından yapılan ev baskınlarında 21 kiĢi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5‟i “yasadıĢı örgüte destek vermek amacıyla, Yurtsever Demokratik 
Gençlik Hareketi‟ne (YDGH) üye oldukları” suçlamasıyla 29 Mayıs günü tutuklandı.   
 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Balıkesir Ġl binası 5 Ekim gecesi taĢlı saldırıya uğradı. Camların kırıldığı ve 
maddi hasarın meydana geldiği saldırı sonrasında çevrede Ģüpheli hareketleri dikkat çeken 4 kiĢi polis 
tarafından gözaltına alındı.   

Bartın 
Bartın'ın Amasra ilçesinde, “DHKP/C üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan S.A, O.H.B ve B.B, 1 Nisan 
günü adliyeye sevk edildi. Sanıklardan S.A ve B.B tutuklanarak Bartın Cezaevine konulurken, O.H.B ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   

Batman 
10 Ocak günü GercüĢ ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu.   
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 19 Ocak günü DTP Batman Ġl binasında yapılan aramanın ardından 
DTP Gençlik Meclisi üyesi Mücahit Yürek, Mehmet Toprak ve Ġskender Kahraman adlı kiĢiler gözaltına alındı.   
 
4 ġubat günü il merkezinde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢullarına dikkat çekmek için TBMM ve 
CPT'ye mektup gönderme eylemi sonrasında” DTP Ġl yöneticisi Aysel Güven, DÖKH aktivisti Sebahat Oral, DTP 
Ġl Yöneticisi Mustafa Tuğyıldız, Edip Demir, Ferhat Ġnan ve ismi öğrenilemeyen 4 kiĢi polis tarafından gözaltına 
alındı.   
 
DTP Batman il binası 12 ġubat günü polis tarafından basıldı. Arama sonrası Ġl BaĢkanı Özcan Erdem, Eski Ġl 
BaĢkanı M. Salih Altun ve Merkez Ġlçe BaĢkanı Cemalettin Padir gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Özcan 
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Erdem ve Cemalettin Padir, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece “PKK'yı övmek” suçundan tutuklandı. Eski Ġl 
BaĢkanı Salih Altun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
Sıdık Çetin isimli kiĢi, 16 ġubat günü okul dönüĢünde mahallede yürüyen grup arasına katıldığı gerekçesiyle 
gözaltına alındı.   
 
Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan gösterilerde 28 
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 kiĢiden 16‟sı, 17 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandı.   
 
Lise öğrencisi Ahmet Seçkin, elinde “Savunmalar” kitabı olduğu gerekçesiyle 19 ġubat günü evinin önünde 
polislerce gözaltına alındı.   
 
ġükrü Kaya isimli kiĢi, 20 ġubat günü DTP‟nin düzenlediği basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle polisler 
gözaltına alındı.   
 
23 ġubat günü Kozluk ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı.   
 
26 ġubat günü Kozluk ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı.   
 
Emine GüneĢ, Serdar ġahin, Murat TaĢkın, Aziz TaĢkın, Mahmut BeĢtaĢ, M. Mehdi, A.Rahim, ġirin Aydın ve 
Mahsum Güzel, 2 Mart günü DTP‟nin düzenlediği Demokrasi ve BarıĢ mitingi bitimi sonrasında gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 7‟si çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yaptıkları' iddiasıyla tutuklandı.   
 
Mehmet DemirtaĢ, 11 Mart günü tutuklu bulunan yeğeni Edip Demir‟in görüĢüne giderken cezaevi jandarması 
tarafından gözaltına alındı.   
 
Maruf Erdem ve Sait Çetinkaya adlı kiĢiler 13 Mart günü çobanlık yapmak üzere Patnos‟a giderken Batman‟a 
bağlı Bıçakçı Köyü Jandarma Karakolu tarafından yapılan kimlik aramasında hiçbir gerekçe gösterilmeden 
gözaltına alındılar.   
 
13 Mart günü Batman ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.   
 
Kozluk Ġlçesinde 18 Mart günü, Azadiya Welat ve Haftalık BakıĢ Gazetesi'nin dağıtımını yapan Gündem 
Gazetesi Batman çalıĢanı Mehmet Ekinci, ilçeye gidiĢi sırasında güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ekinci 19 
Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “üzerinde Mart 2008 tarihli Özgür Halk Gerçeği Dergisi bulunduğu” 
gerekçesiyle tutuklandı  
 
22 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarının ardından, “yasa dıĢı slogan attıkları” iddiası ile 6 kiĢi polisler 
tarafından gözaltına alındı.   
 
Terörle mücadele Ģubesi ekipleri, “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesi ile Y.S. isimli kiĢiyi gözaltına alındı. 
Y.S. “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesi ile 24 Mart günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.   
 
Batman M tipi cezaevinde tutuklu bulunan DTP Batman Ġl BaĢkanı Özcan Erdem'in ziyaretine giden DTP Ġl 
Yöneticisi Mustafa Öztürk, 25 Mart günü askerler tarafından gözaltına alındı.   
 
Batman ilinde, Petrolkent ve Ġpragaz mahallelerindeki evlerinden gözaltına alınan Azat Akıncı, Lokman Demir, 
Burhan Oğuz, Abdurrahim Çakır, Seyfettin Kurt ile Mücahit Yürek, 6 Nisan günü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandılar.   
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17 Nisan günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Değirmenci “13 Nisan günü saat 15.00‟ta 
Kozluk ve GümüĢörgü Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerin ellerindeki arama kararına dayanarak evini 
aradıklarını, arama sonrasında yasak olmayan 6 kitap ve 3 tane CD‟ye el koyduklarını ve kendisini de bir gece 
Kozluk Jandarma Komutanlığı‟nda gözaltında tuttuklarını, ertesi gün savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldığını belirtti.   
 
13 Nisan günü Kozluk ve GümüĢörgü Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından yapılan ev baskınında 
Ahmet Değirmenci gözaltına alındı.   
 
18 Nisan günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Emin Bulut, 18 Nisan sabahı yapılan ev baskınında 
M. Sait, kızı Habibe Bulut ve kızının kız arkadaĢı ile beraber gözaltına alındığını belirtti.   
 
Batman‟ın değiĢik kesimlerinde ikamet eden 14 kiĢi “21 Mart günü Newroz mitinginde Saidi Nursi posterini 
taĢıdıkları” gerekçesi ile 19 Nisan günü gözaltına alındı.   
 
Batman, Siirt ve Konya‟da eĢ zamanlı olarak düzenlenen “deĢifre” operasyonunda PKK adına faaliyet 
gösterdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan 18 kiĢiden 14‟ü tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
29 Nisan günü Batman ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu.   
 
1 Mayıs günü Batman‟da toplanan ve Diyarbakır‟da kutlanan 1 Mayıs mitingine gitmek için yola çıkan çeĢitli 
STK‟lere ve partilere mensup kiĢiler Batman çıkıĢında durdurularak geçiĢlerine izin verilmedi.   
 
1 Mayıs günü Batman ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.   
 
11 Mayıs günü Ġnsan Hakları Anıtı önünde düzenlenen “Anneler Günü"ne iliĢkin basın açıklaması yapan DTP‟li 
Hidayet Tiryaki ve BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi‟nden Sinem Ġrem, “halkı askerlikten soğutmak” ve “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 17 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.   
 
Batman ili Sason Ġlçesinde 18 Mayıs günü, 4 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan patlama ile iliĢkileri oldukları 
gerekçesiyle Abdurrahman Gökalp, M. Can Özdemir, Süleyman Özdemir ve Aytekin Özdemir adlı kiĢilerin köyleri 
Tekevler‟de askerler tarafından gözaltına alındı.   
 
23 Mayıs günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeydin Kılıç, 17 Mayıs günü sabah saat 08.00 
sularında Mahatma Gandi Bulvarı‟ndaki Sevgi Market‟in önünde bir temizlik Ģirketi elemanı olarak bulvarın 
temizliğini yaparken Ģarkıcı Diyar‟a ait Kürtçe parça dinlediği için gözaltına alındığını belirtti.  
 
30 Mayıs günü Batman Adliyesi önünde toplanan ve aralarında Batman Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan ile 
demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 520 kiĢi, Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyerek kendilerini ihbar 
etmek istedi. Dilekçeleri savcılığa teslim etmek isteyen sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluĢturulan 7 kiĢilik 
heyet gözaltına alındı. Heyet mahkemece serbest bırakılırken, 520 dilekçeye el konuldu  
 
Batman ilinde 30 Mayıs günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diyerek kendilerini savcılığa ihbar eden 
GÖÇ-DER ġube BaĢkanı Hayrettin Çelik, Bahar Kültür Sanat Merkezi Yöneticisi Mehmet Candemir, Petrol-ĠĢ 
ġube Sekreteri Mustafa Tekik, DTP Ġl Yöneticisi Selahattin Getiren, Ġl Genel Meclis Üyesi Sıddık ToptaĢ, 
Belediye Meclis Üyesi Ercan Aslan ile belediye çalıĢanı Veysi Gürselen adliye çıkıĢında polis tarafından 
gözaltına alındı.   
 
18 Haziran günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Salih Ekinci, oğlu EĢref Ekinci‟nin talimatla 
ifadesi için gittiği adliyede güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirtti. 
 
25 Haziran günü Batman ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.   
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

224 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Batman'da 29 Temmuz günü ÖzgürleĢen Yurtsever Gençlik Dergisi‟ni dağıtan Batman Yurtsever Demokratik 
Gençlik (YDG) Meclisi üyeleri Rüzgar Onar ile Süleyman Yiğit polis tarafından gözaltına alındı.   
 
Batman ilinde, Batman YDG Meclis'i üyesi Lokman Demir Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah 
saat 07.00 evinden gözaltına alındı.   
 
“PKK adına faaliyette bulunduğu ve örgüte yardım ve yataklık yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan L.D., 4 Ağustos 
günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
Batman ili Hasankeyf Ġlçesinde 9 Ağustos günü, Azadiya Welat dağıtımcısı Cuma Alökmen ile Mizgin AvanaĢ 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gözaltına alındı.   
 
Batman‟ın Hilal Mahallesi‟nde 9 Ağustos gecesi, “Sayın Öcalan” kampanyası çerçevesinde imza çalıĢması 
yürüttüğü iddia edilen ġemsettin Eser ve Haydar Em Batman Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler tarafından 
gözaltına alındı.   
 
Batman Belediyesi‟nin DTP‟li Meclis Üyesi M. ġirin Bağlım, “saçlarını kazıtarak suç ve suçluyu övdüğü” 
iddiasıyla 13 Ağustos günü TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bağlım aynı gün serbest bırakıldı  

Batman ilinde, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin Aydınlıkevler ve Petrol mahallerindeki evlerden Sümeyye 
Gök ve Seyfettin Kurt gözaltına alındı.   

Batman Belediyesi‟nin DTP‟li Belediye Meclis üyesi Bülent Kurt, TEM Ekiplerince 13 Ağustos günü evine yapılan 
baskında gözaltına alındı. Kurt, l4 Ağustos günü çıkarıldığı Mahkemece serbest bırakıldı  
 

Batman ilinde, sonradan mahkeme tarafından alınan karar ile Batman Belediyesi'nde yapılan arama sonrası 
Belediye BaĢkan DanıĢmanı Nesim Turhan polisler tarafından 'RüĢvet aldığı' iddiasıyla gözaltına alındı.   

Batman ilinde, Batman Belediyesi‟nde yapılan arama ile ilgili 2 kiĢi daha polisler tarafından evlerinden gözaltına 
alındı.   

Batman ili GercüĢ ilçesinde, 5 kiĢi Belediye tarafından düzenlenen yaz eğlencesi programında slogan attıkları 
iddiası ile polis tarafından gözaltına alındı.   
 
/Batman‟ın GerçüĢ Ġlçesi‟nde Belediye tarafından düzenlenen “Halkla DayanıĢma ġenliği” sonrasında gözaltına 
alınan 2‟si çocuk 4 kiĢi, 26 Ağustos günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandılar.   

Batman ili GercüĢ ilçesinde, GerçüĢ Belediyesi tarafından düzenlenen "Halkla DayanıĢma ġenliği" sonrası ilçe 
çıkıĢında gözaltına alınan 4 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ile "Suçu ve 
suçluyu övmek" ten tutuklandı.   

Batman'da 10 Eylül günü düzenlenen anadil mitinginde yaptığı konuĢma gerekçe gösterilerek Van'da gözaltına 
alınan Kürt Yazar Hamid Dilbahar, sevk edildiği mahkeme tarafından “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
tutuklandı.   

Batman ilinde, okulların boykot edilmesine yönelik bildiri dağıttıkları iddia edilen soy ismi öğrenilemeyen Serhat, 
Mücahit ve Ağit isimli 3 genç, Batman Lisesi önünde Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına 
alındı.   

Batman ilinde, Azadiya Welat Batman Büro çalıĢanı Sinan Acar Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle 
Mücadele ġubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.   
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20 Ekim günü Batman‟da, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı iddiası sonrası esnafı kepenk açmamaları konusunda tehdit ettikleri iddia edilen üç kiĢi gözaltına 
alındı.   

Batman ilinde protesto gösterilerinde meydana olaylar sonrasında aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 kiĢi 
(Ġsmi tespit edilenler: Mervan Tan, Hasan Ecer, Yunus Tankitimur, Nusret Aydın, Delil Altun Kaynak, Hakkı Çetin 
ve Ferhat Kılıç Arslan) polis tarafından gözaltına alındı.   

22 Ekim 2008 tarihinde akĢam saatlerinde Petrolkent mahallesinde gerçekleĢtirilen yürüyüĢte Murat Oran 
polisler tarafından gözaltına alındı   

Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik geliĢtirilen fiziki saldırı nedeniyle düzenlenen gösteride 
gözaltına alınan Felat Kılıçaslan, Nasri Aydın, Mehmet Tahir Özer, Mevlüt Tekin, Ramazan DaĢlı, Yusuf Tüzün, 
Yunus Tiluktimur, Ferhat Geçit ve Ġrfan Ayyüz çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt adına faaliyet yürütmek" 
iddiasıyla tutuklandı.   

Batman Yoksullarla DayanıĢma ve Mücadele Derneği'ne (YMD) yapılan polis baskınının ardından aralarında 
dernek yöneticilerinin de bulunduğu 8 kiĢi gözaltına alındı.   

Batman'da Abdullah Koçer ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Yurtsever Gençlik Meclisi (YDGM) 
aktivisti olduğu öğrenilen 2 kiĢi Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü.   

Batman'da 4 Kasım günü gözaltına alınan 6 kiĢiden 2'si tutuklandığın belirtildi.   

Batman'da bulunan Yoksullukla Mücadale ve DayanıĢma Derneği'ne (YMDD) yapılan 4 Kasım günü baskında 
gözaltına alınan DTP PM üyesi Kerem Çiftçi ve Mehmet ġakar, Mehmet Özbey, Belediye Meclis Üyesi Talat 
Tuncer, Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) Meclisi Üyesi ġehmuz Savgi ve Abdullah Koçer, emniyetteki 
sorgularının ardından 7 Kasım günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan Kerem Çiftçi, Talat Tuncer, 
ġehmuz Sevgi ve Mehmet Özbey serbest bırakılırken, Mehmet ġakar ile Abdullah Koçer tutuklama talebi ile 
Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Yapılan yargılamada ġakar ve Koçer 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanarak 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
Azadiya Welat Gazetesi Batman çalıĢanı Hivdullah Seven, 22 Kasım günü Batman Festival alanında gazete 
dağıtımı yaptığı sırada gözaltına alındı.  
 
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından 4 Aralık günü Yoksullarla DayanıĢma ve 
Yoksullukla Mücadele Derneği'ne (NEFEL) yapılan baskında gözaltına alınan dernek yöneticileri Mehmet Acar, 
Süleyman Yiğit ve Sami Demir ile Belediye Meclis Üyesi Talat Tuncer ve 5 Aralık günü gözaltına alınan NEFEL 
BaĢkanı ve BeĢiri Belediye BaĢkanı Burhan Kurhan, dernek yöneticileri YaĢar Okçu, Kadri Yıldırım, Ġzzettin 
Onar, Fatma Kapalıgöz, Burhan ġat, Mahmut Akıl ile GÖÇ DER yöneticileri Muzafer Arıtürk, Hayrettin Çelik ve 
Abddulbari Karaağaç 6 Aralık günü tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yapılan 
yargılama sonucunda Batman Belediye Meclis Üyesi Talat Tuncer, NEFEL Saymanı Mehmet Acar, Sami Demir 
ve Süleyman Yiğit, Batman'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla 
yapılan gösterileri organize ettikleri iddiasıyla tutuklandı. NEFEL BaĢkanı Burhan Korhan, dernek yöneticileri 
Burhan ġat, Mahmut Akıl, Ġzzettin Onar ile Fatım Kapalıgöz, YaĢar Okçu, Kadri Yıldırım, GÖÇ DER Batman 
ġubesi eski BaĢkanı Hayrettin Çelik, Muzafer Arıtürk ve A. Bari Karaağaç ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.  

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Batman Merkezde yapılan bir operasyonda PKK örgüt 
üyesi olduğu iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı. 

Batman ili Sason'da ikamet eden 20 yaĢındaki Erkan Aktı, 12 Aralık 2008 tarihinde ilçe merkezindeki bir internet 
kafede kendi yaĢıtları olan bir grupla tartıĢtığı için polislerin iĢkencesine maruz kalarak gözaltına alındı 
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Batman'da Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDG) Üyesi Seyfettin Kurt 18 Aralık günü, gözaltına alındı. 

Bingöl 
3 ġubat günü Bingöl ilinde meydana gelen çatıĢmada yaĢamını yitiren 10 HPG'linin durumuna iliĢkin inceleme 
yapmak üzere 12 ġubat günü yola çıkan Diyarbakır BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi, 3 ayrı arama noktasında durduruldu 
ve bu noktalarda yaklaĢık 5 saat bekletildi.  
 
 Bingöl ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi yıldönümü dolaysıyla Yenimahalle'de 
“Demokratik Halk Ġnisiyatifi” adına dağıtılan bildiriler nedeniyle gözaltına alınan Bedri Ançın, 16 ġubat günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Bingöl ilinde, duvarlara "YaĢasın PKK", "Bijî Serok Apo" Ģeklinde slogan yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
Y.E ile Y.B. (17), 29 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
tutuklandı.  
 
DTP‟nin düzenlediği basın açıklamasına katılan Mehmet Çiçek, 24 ġubat günü gözaltına alındıktan sonra sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
“YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk toplam 3 kiĢi 3 Mart günü 
tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne konuldu.  
 
6 Mart günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından evlere yapılan baskınlarda, Niyazi Azak, Belediye 
Encümeni Meral Sal, Dilber Gündoğdu, DTP gençlik çalıĢanı Orhan Ergün, Hebet Elaltunlar ve Gülnaz Korkmaz 
isimli kiĢiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Meral Sal, Orhan Ergün, Gülnaz Korkmaz ve Hebet 
Elaltunlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.  
 
“Bingöl kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 10 HPG'linin durumuna iliĢkin yapılan basın açıklamasına 
katılarak „yasadıĢı slogan attığı‟ iddiasıyla” DTP'li Meclis Üyesi Saadet Koç ile Dilber Gündoğdu polis tarafından 
evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Saadet Koç, 25 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 
"Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Karlıova Ġlçesinde 22 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarına katıldıkları ve “yasadıĢı slogan attıkları” 
gerekçesiyle Z.A., Z.B., H.A., E.B. isimli çocuklar ile Abdulsamet Abir, Abdulmutalip Çiçek, Mürsel ErgünĢah, 
Muzaffer Seyat ve ismi tespit edilemeyen 1 kiĢi polis tarafından evelerinden gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan H.A., E.B, Abdulmuttalip Çiçek, Mürsel ErgünĢah ve Muzaffer Seyat çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı. (14 Nisan 2008/DĠHA) (13 Nisan 2008/DĠHA-ĠHD Bingöl) 
 
Karlıova ilçesinde 12 Nisan günü köylere düzenlenen baskında 3, ilçede evlere düzenlenen baskında ise Z.A., 
Z.B., H.A., E.B. ile Abdulsamet Abir ve Abdulmutalip Çiçek, “22 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarında 
yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
Bingöl ili Genç Ġlçesine bağlı Yazıkonağı (Kawar) Köyünde, Salih YakıĢır, A. Rahman Berk ve soy ismi 
öğrenilemeyen Abdullah ile B.Y. ve B.Y. adlı kiĢiler 23 Nisan günü askerler tarafından gözaltına alındı. 

Bingöl ilinde, Eğitim-Sen Bingöl ġube BaĢkanlığı tarafından 6 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen Mikail Arslan 
konserinde; yasadıĢı slogan attığı iddia edilen 1 kiĢinin çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör örgütünün 
propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.  

Bingöl‟de Azadiya Welat Gazetesi‟nin dağıtımcılığını yapan Yüksel Azak, “yasadıĢı örgüte üyelik ve yardım ettiği” 
gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 13 Mayıs günü tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi‟ne gönderildi.) 
 
14 Mayıs günü Bingöl ili merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı.  
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Bingöl ilinde 14 Mayıs günü, polis tarafından gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi'nin dağıtımcısı Yüksel 
Azak çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüte üyelik ve yardım" gerekçesiyle tutuklandı. 

16 Haziran günü Bingöl ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
“Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla 20 Ekim günü yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle 31 Ekim günü gözaltına alınan ve aralarında DTP PM Üyesi Hasan ÖzgüneĢ, DTP 
Bingöl Ġl BaĢkanı Yavuz Kıtay ile öğrencilerinde bulunduğu 22 kiĢi, tutuklama talebi ile Bingöl Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme aralarında DTP PM Üyesi Hasan ÖzgüneĢ 
ve DTP Bingöl Ġl BaĢkanı Yavuz Kıtay'ın da bulunduğu 3‟ü çocuk 21 kiĢinin “Örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.  

Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla Bingöl'de yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kiĢi arasında AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın yeğeni 
Mustafa Yılmaz da bulunuyor.  

 
Güroymak Ġlçesi‟nde “Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları” gerekçesiyle 4 Kasım günü gözaltına alınan C.K. 
ve S.T. adlı 2 lise öğrencisi “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklandı. 
 
Bingöl Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi'ne bağlı polislerce 23 Aralık günü gece evlere yapılan baskınlarda 
gözaltına alınan DTP üyeleri Mehmet Çiçek, Bedri AnĢin, Ahmet Bilmez ve Harun Açan çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandılar.  
 
Bingöl‟ün Karlıova Ġlçesi‟nde 25 Aralık gecesi evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan DTP üyesi Bayram 
Kılıç ve Fatih Gülen, “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 26 Aralık günü tutuklandı  

Bitlis 
DTP Geçlik Kolları üyesi Çetin Cayhan ve Hayri Demir, “Özgür Halk Dergisi dağıttıkları” gerekçesiyle Bitlis kent 
merkezinde 13 Ocak günü gözaltına alındılar. Cayhan ve Demir 14 Ocak günü serbest bırakıldılar.  
 
16 Haziran günü Güroymak ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Bitlis'in Güroymak (NorĢin) Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle 2 lise öğrencisi 
gözaltına alındı.  

Bolu 
20 Mart günü Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi‟nde Irak iĢgalinin 5. yıldönümünde savaĢ karĢıtı basın açıklaması 
yapmak isteyen Yurtsever Cephe üyesi öğrencilere 15 öğrenciyi döverek gözaltına aldı.  

Bursa 
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 10 Mart günü sol görüĢlü 6 öğrencinin ellerinde demir çubuk bulunan sağ görüĢlü 
öğrenciler saldırmasını protesto için Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı öğrenci yurduna doğru yürüyüĢe geçen 
öğrencilere biber gazıyla müdahale eden jandarma 67 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 51‟i 
serbest bırakılırken, aralarında Bursa SGD BaĢkanı BarıĢ Çırpan'ın da olduğu 16 öğrenci için ek süre istendi. 14 
Mart günü savcılığa çıkarılan öğrencilerden 4‟ü savcılıktan serbest bırakılırken, 12 öğrenci tutuklama talebiyle 
nöbetçi hakimliğe sevk edildi. (Atılım-14.03.08)  
 
Bursa emniyet müdürlüğü, 23 Mart günü Gökdere Meydanı'nda düzenlenen Newroz kutlamalarında “Abdullah 
Öcalan ve PKK lehine slogan attıkları” gerekçesiyle 2'si çocuk 17 kiĢinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet 
tarafından sorgulanan Sedat ġ. (27), Hakan ġ. (22), Sevda G. (27), Beytullah T. (24), Erhan T. (28), ġehmus A. 
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(30), Timur G. (29), Sıddık K. (33), Feyat T. ( 33), HaĢim O. (21), Ġdris Y. (22), Mehmet Can ġ. (23), KeremĢah 
S. (19), Ġbrahim B. (31) ve Mürüvvet Y. (28) adliyeye sevk edilirken E.S. (18) ve E.C. (17) serbest bırakıldı.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 28 Nisan günü gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sedat 
Sincar ve Gülistan Diken, 29 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
Bursa‟da 15 Haziran günü, 15- 16 Haziran direniĢinin 38. yıldönümünde Tuzla tersanelerinde yaĢanan iĢçi 
ölümlerini durdurmak için tersane iĢçilerinin “Artık ölmek istemiyoruz” grevine yürüyüĢle destek vermek isteyen 
gruba biber gazı ve copla müdahale eden polis 36 kiĢiyi gözaltına aldı. Acemler Güvenlik ġube Müdürlüğü‟ne 
götürülen eylemciler burada iĢlemleri yapıldıktan sonra, sabaha karĢı saat 05.00 sularında Adli Tıp‟tan serbest 
bırakıldılar. 
 
Tunceliler Derneği ġube BaĢkanı Özkan Arslan ile Serdar Atak isimli bir kiĢi Osmangazi Ġlçesi‟nde 19 Aralık günü 
gözaltına alındı. Arslan daha sonra serbest bırakılırken; Serdar Atak “Türkiye ĠĢçi Köylü KurtuluĢ Ordusu 
(TKP/ML-TĠKKO) üyesi” olduğu ve “sahte kimlik taĢıdığı” iddialarıyla tutuklandı.  
 
Bursa Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı TMġ ekiplerinin 24 Aralık günü ESP ve SGD`lilerin kaldığı 10`a yakın eve 
düzenlediği baskında “YasadıĢı silahlı terör örgütü MLKP‟ YE üye olmak ve propagandasını yapmak” iddiasıyla 
ESP Temsilcisi Serpil Arslan, Bursa SGD BaĢkanı Fatma CoĢkun, ESP`liler Aysel Akdemir, Rıza Çimen, SavaĢ 
Çimen, Hıdır Aslan, Veli Görgün, Metin Eren, Sevgi Aksu ile SGD üyeleri Mustafa Ali Güçlü ve SavaĢ Çimen 
gözaltına alındı. Üç günlük gözaltının ardından Bursa Adliyesi‟nde savcılığa çıkartılan 11 kiĢi, tutuklanma 
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, baĢka bir davadan tutuksuz yargılanan Serpil Aslan‟ın 
tutuklanmasına karar verirken, Veli Görgün, Serdar Özbil, Fatma CoĢkun ve Burçin Dengiz‟i de "suç ve suçluyu 
övmek" yani “Serpil Aslan‟ı övmek” suçlamasıyla tutukladı. Polis, savcı ve mahkemenin suçlu saydığı Serpil 
Aslan ise, kendisine isnat edilen suçtan dolayı henüz herhangi bir ceza almamıĢtı. 
 
Olay FM haber spikeri ve Olay TV program sunucusu BarıĢ Keskin ile Olay TV program müdürü Burak Özgün, 
yayına Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) temsilcisi Serpil Aslan'ı konuk ettikleri için, "yasadıĢı örgütün 
propagandasını yapmak" suçlamasıyla 29 Aralık günü gözaltına alındı. “Marksist Leninist Komünist Partisi 
(MLKP) üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmadan önce Aslan'ı 5 Ağustos'ta yayına çıkardıkları için gözaltına alınan 
Keskin ve Özgün, Bursa Savcılığı'nda tutuklama istemiyle sevk edildiği 5. Sulh Ceza Hakimliğince serbest 
bırakıldılar. Bianet'e açıklama yapan Keskin, suça gerekçe gösterilen programda Ergenekon SoruĢturması, 
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kapatılması süreci ve CumhurbaĢkanlık süreci gibi güncel geliĢmelerin 
tartıĢıldığını bildirdi. Dosyada gizlilik kararı alındığını açıklayan Keskin, Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince 
gözaltına alındıklarını, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 2,5 saat kaldıktan sonra, saat 17.30'da da hakim likten 
serbest kaldıklarını ifade etti. ÇağdaĢ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa ġubesi, ÇGD, programın yayınlandığı 
tarihte Serpil Aslan hakkında kesinleĢmiĢ bir yargı kararı olmamasına karĢın bu kiĢiyi konuk olarak programa 
çıkartmaları nedeniyle Keskin ve Özgün'ün gözaltına alınmalarının "iletiĢim özgürlüğüne vurulmuĢ bir darbe" 
olduğunu belirtti. Dernek, bugüne kadar programa çıkmak ya da gazeteye demeç vermek için kimseden sabıka 
kaydı istenmediğini, bundan sonra da istenmeyeceğini kaydetti.  

Çanakkale 
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Güvenlik ġube ekipleri 30 Ekim günü DTP Çanakkale Ġl Örgütü‟ne 
baskın düzenledi. Arama sonrası Ġl BaĢkanı Nihat Yalçın gözaltına alındı. 
 
Türk Ceza Kanunu‟nun 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övmek” ve TCK‟nin 216. maddesinde 
düzenlenen “halkı kin ve düĢmanlığa tahrik etmek” fiillerini iĢlediği gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çarptırılan 
DTP Çanakkale Biga Ġlçe BaĢkanı Birhat Akdeniz 6 Kasım günü tutuklandı.  

Denizli 
23 Mart günü Denizli‟deki Newroz kutlamalarında meydana gelen arbede sırasında 5 kiĢi gözaltına alındı.  
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Denizli‟de 23 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarına katıldıktan sonra gözaltına alınan Y.B, M.E ve A.A 
adlı çocuklar sevk edildikleri Denizli Çocuk Mahkemesi tarafından, “yasadıĢı pankart açmak”, “yasadıĢı slogan 
atmak” iddiasıyla tutuklanarak Denizli KocataĢ D Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.  
 
Denizli Merkez`e bağlı Üçler Beldesi`nde Denizli Belediyesi`ne ait 800. Yıl Toplu Konutları`nda çalıĢan ve 
taĢeron firmadan paralarını bir türlü alamadıkları gerekçesiyle beĢ ayı aĢkın zamandır eylemler yağan 400 
iĢçinden 12`si, 24 Nisan günü Denizli Belediye BaĢkanı Nihat Zeybekci`nin makam odasının önünde oturma 
eylemi yapmak istedi. Belediyenin güvenlik görevlileri ile eyleme müdahale eden polis 12 iĢçiyi gözaltına aldı.  

Diyarbakır 
Diyarbakır ilinde, 3 Ocak'ta askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olarak gözaltına 
alınan Ġ.P, N.P, F.P, M.P, A.T ve F.A. adlı kiĢiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
M.G, Z.K, S.K ve B.M. isimli kiĢiler, 3 Ocak'ta askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili 
olarak 4 Ocak günü gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar 6 Ocak günü serbest bırakıldılar. 
 
“3 Ocak günü Diyarbakır‟da askeri servis aracına yönelik saldırıyı gerçekleĢtirdiği” ileri sürülen E.P. isimli kiĢi 8 
Ocak günü gözaltına alındı. 
 
3 Ocak'ta askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olarak Suna, Meryem, Murat, Ġrfan, 
Serdal, Cimen, Kadri Polat ile Ayhan Turgut adlı kiĢiler 8 Ocak günü evlerinden gözaltına alındı.  
 
Remzi Polat isimli kiĢi, 3 Ocak'ta askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olarak 10 Ocak 
günü gözaltına alındı.  
 
Lice‟ye bağlı bir köyde ikamet eden L.Y. 10 Ocak günü jandarma tarafından yapılan baskında gözaltına alındı.  
 
12 Ocak günü Diyarabakır‟da düzenlenen “Güneydoğu Ġmajı'nda Medyanın Rolü” panelini izlemek için kente 
gelen Taraf gazetesi muhabiri KurtuluĢ Tayiz, “Kırklareli'nde bir davadan dolayı hakkında arama emri olduğu” 
gerekçesiyle gözaltına alındı 
 
3 Ocak'ta askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olarak 2 kiĢi 17 Ocak günü gözaltına 
alındı.  
 
Diyarbakır ilinde, gözaltına alınan M.P. ile akrabaları M.P. ve Z.P., 21 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“YasadıĢı örgüt mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Adnan Çakır 22 Ocak günü Bağlar Göçmenler Caddesinde bulunan bir kıraathanede, “arandığı” gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
 
Bismil Ġlçesinde 24 Ocak günü, Lokman Budak, Ömer Nadiroğlu, Mehmet Çiçek ve soy ismi öğrenilmeyen 
Bahtiyar adlı kiĢilerin evlerinden, Ö.D adlı dershane öğrencisi çarĢıdan, Cihan Aydın adlı kiĢinin ise Bismil Kültür 
Sanat Merkezi'nden çıktığı sırada polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ömer Nadiroğlu, Önal 
Dinar, Lokman Budak ve Cihan Aydın, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
DTP Ġl BaĢkanlığı olağanüstü kongresine katılan Bismil Kültür ve Sanat Derneği BaĢkanı Süleyman Bakır, 27 
Ocak günü salon bahçesinde polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Hazro Ġlçesinde, “Operasyonlara KarĢı Demokratik Çözüm YürüyüĢü” çalıĢmasını yürüten ve DTP Ġlçe BaĢkanı 
Görgin Ceylan'ın da aralarından bulunduğu 4 yönetici 31 Ocak günü polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ilinde gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi'nin Ġmtiyaz Sahibi Vedat KurĢun, 5 ġubat günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt adına eylem koymak” suçlamasıyla 
tutuklandı.  
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YeniĢehir Beldesi'ne bağlı Ġplik Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alınan Kemal Kaya adlı kiĢi, 5 ġubat günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “evinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla 
CPT ve TBMM'ye gönderilmek üzere hazırlanmıĢ mektup bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandı.  
 
“3 Ocak 2008 tarihinde Diyarbakır YeniĢehir Semti‟nde meydana gelen patlamayla ilgili bulunduğu” iddiasıyla 
gözaltına alınan C.Ç. adlı kiĢi 7 ġubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
Abdullah Birim isimli kiĢi, 12 ġubat günü Atatürk Lisesi önünde sivili polisler tarafından “basın açıklaması 
katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
Seyithan Yakmaz isimli kiĢi, 12 ġubat günü iĢe giderken polislerce gözaltına alındı. 
 
Abdullah Öcalan'ın yakalanıĢ yıldönümü olan 15 ġubat öncesi, 11-14 ġubat günlerinde operasyon düzenleyen 
Diyarbakır Emniyeti, Ģüpheli Ģahıslar üzerinde yaptığı uygulamalarda 48 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 Kayapınar beldesi BarıĢ Mahallesi'nde kiĢilere ve Hazine'ye ait arsalara inĢa edilen 13 kaçak yapının Kayapınar 
Belediyesi ekipleri tarafından 13 ġubat günü yıkılmak istenmesi üzerine, kaçak yapı sahipleri ekiplere taĢla 
saldırarak engel olmaya çalıĢtı. Polis, yıkımın gerçekleĢmesi için taĢ atanları göz yaĢartıcı bomba kullanarak 
dağıtırken, 19 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipleri, 14 ġubat günü bir dilenciyle tartıĢan ve BalıkçılarbaĢı Semti'ndeki 
Yoğurtçular Pazarı'nda peynir satan iki esnafı döverek gözaltına aldı.  
 
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Ergani Ġlçesinde 15 ġubat günü 
yapılan gösterilerde yer aldığı iddia edilen Tahsin Durmaz ile isimleri öğrenilemeyen 8 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Hakkında toplatma kararı verilen Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcıları Hanifi Kama, Mahmut Gülecan, Erhan 
Ekinci, Hilmi Gürpınar, Yakup Boztay, Nezir Gülmez ve Marangoz ile soyadı öğrenilemeyen Halime adlı kiĢi, 15 
ġubat günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Bingöl'ün Dallıtepe kırsalında 3 ġubat günü çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Mehmet Hayme'nin 18 
ġubat günü Diyarbakır‟da düzenlenen cenaze törenini izleyen DĠHA muhabirleri Veli Ay, RüĢtü Demirkaya, 
Volkan Bora ve Kerem Çelik, ajans bürosuna dönerken polis tarafından gözaltına alındı. Muhabirlerin ve 
mahkeme kararı veya C.Savcılığının yazılı emir olmadan fotoğraf ve kamera kayıtlarına el konuldu  
 
Diyarbakır ilinde 19 ġubat günü, Bingöl'ün Dallıtepe kırsalında 3 ġubat günü çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG'li Ġrfan Sayar ile Murat ġimĢek'in cenazesini camide bekleyen topluluğa polis cop, tazyikli su ve gaz 
bombası ile müdahale etti. Müdahale sırasında Lütfiye Zengin, Ömer Karabal, Selim Tutan, Remzi Aslan, 
Makbule Yıldırım ve ġeyhmus Karakoç‟un da aralarında bulunduğu 42 kiĢi gözaltına alındı.  
 
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat'ta düzenlenen gösteriye 
katıldıkları” gerekçesiyle 21 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11‟i 19 ġubat günü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından "yasadıĢı slogan atmak", "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı.  
 
“Bingöl kırsalında yaĢamını yitiren HPG'lilerin cenaze törenlerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 
Lütfiye Zengin, Makbule Yıldırım, Gökhan Yıldız, Abdulcabbar ġik ve Remziye Aslan 22 ġubat günü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
25 ġubat günü Diyarbakır DTP tarafından düzenlenen yürüyüĢ esnasında elinde Kur‟an-ı Kerim ile açıklama 
yapan emekli imam Muhittin Eryılmaz 28 ġubat günü gözaltına alındıktan sonra 1 Mart günü çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.  
 
25 ġubat günü DTP Diyarbakır Ġl Örgütü'nün “TSK‟nin Irak topraklarında düzenlediği kara harekatını protesto 
için” düzenlediği yürüyüĢ sonrasında meydana gelen olaylarda Ercan Öklav, Yakup Akhan, Aziz IĢıktaĢ, Mehmet 
Özcan, Ġzzet Ekinci, Serhat Ekinci, Sıddık Ekinci, Menifa Akbalık ve Orhan Tatlıdil ile T.H., L.K., A.K., S.Ç., D.Z., 
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R.K. ve V.E. isimli çocukların da aralarında olduğu 19 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 8 kiĢi 28 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Silvan ilçesine bağlı Doluçanak (Gulemira) Köyünde 5 Mart günü, “köy okulundaki Atatürk büstünü taĢlarla 
parçaladıkları, Türk bayrağını yaktıkları ve bazı kitapları yaktıkları” iddiasıyla H.B., M.S., H.A., C.E., C.P. ve M.Y. 
adlı çocuklar Jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındılar. Gözaltına alınan çocuklardan M.S., H.A. ve 
C.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Atatürk büstüne zarar vermek, devletin bayrağına zarar vermek, kamu 
malına zarar vermek ve hırsızlık" iddialarıyla tutuklandı.   
 
5 Mart günü evine yapılan baskında Mehmet Efe isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 
2007 yılı Ağustos ayında PKK‟li Deniz Türk'ün taziyesine katılan dershane öğrencisi A.B. (17) 5 Mart günü 
dershane çıkıĢında polis tarafından gözaltına alındı. A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak”tan tutuklandı.  
 
6 Mart günü Ergani ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 4 
kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ferit Dünen 8 Mart günü Ġstasyon meydanında miting izlerken polislerce gözaltına alındı. Dünen, çıkarıldığı 
mahkemece tutukladı. 
 
Ahmet Karahan isimli kiĢi, 13 Mart günü Namık Kemal Lisesinden çıkarken polislerce gözaltına alındı. 
 
16 Mart günü Diyarbakır ili Fiskaya mahallesinde Newroz Bayramı‟nı kutlamak amacıyla toplanan gruba 
müdahale eden polis 12 yaĢında soy ismi öğrenilemeyen Metin adlı bir çocuğu gözaltına aldı.  
 
DTP Diyarbakır il yöneticileri ġehmus Bülbül, Ehlam Kaçar ve DTP Gençlik Meclisi üyesi Ahmet Korhan 20 Mart 
günü polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
21 Mart günü Diyarbakır‟daki Newroz kutlamaları sırasında “Abdullah Öcalan posteri açtıkları ve yasadıĢı slogan 
attıkları” iddiasıyla 10 kiĢi 22 Mart günü gözaltına alındı.  
 
Abdullah Bayram, 24 Mart günü, “DTP Ġl Örgütü tarafından yapılan basın açıklamasına katıldığı” gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
 
Hasan Acun 26 Mart günü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskınında gözaltına alındı. 
 
Pelda ArĢimet isimli kiĢi, 26 Mart günü, 5 Nisan Mahallesinde yapılan basın açıklamasından sonra evine dönmek 
üzere dolmuĢ beklerken polislerce gözaltına alındı. 
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, Ġhsan Sevitekin (34) adlı kiĢiyi Hasırlı Mahallesindeki evinden 26 Mart günü 
gözaltına aldı.  
 
26 Mart günü, “Newroz kutlamaları sırasında Hakkâri, Siirt ve Van‟da çıkan olayları Diyarbakır‟da protesto 
etmek” isteyen gruba polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. 10 kiĢinin gözaltına alındığı 
müdahale sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne 26 Mart-3 Nisan 
tarihler arasında izinsiz arama yapabilme izni verdi.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 26 Mart günü çeĢitli gerekçelerle gözaltına alınan 14 kiĢiden 8‟i, 
“eylem yapma hazırlığında oldukları” suçlamasıyla 31 Mart günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
DĠHA muhabiri Ersin Çelik 31 Mart günü KoĢuyolu Parkında sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Çelik, 2 
Nisan günü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.  
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

232 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile YardımlaĢma ve DayanıĢma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) 
öncülüğünde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek” için yapılan "Amara YürüyüĢü"ne 
katılmak üzere 3 Nisan günü Diyarbakır'dan yola çıkan araçlara Pirinçlik Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce 
"sözleĢmesi olmadığı" gerekçesiyle 300 YTL tutarında para cezası kesildi.  
 
Saadet Kurt adlı kiĢi “4 Nisan günü Amara YürüyüĢü'ne katıldığı” gerekçesiyle 7 Nisan günü polis tarafından 
DTP Ġl binasından çıkarken gözaltına alındı.  
 
Bağlar Beldesi 5 Nisan Mahallesi'nde ikamet eden Ebru Güzel (22), 9 Nisan günü polisler tarafından evinden 
gözaltına alındı.  
 
10 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġener Özkül, 10 Nisan günü Saraykapı‟da bulunan 
Dicle adlı bakkalının soyulduğunu, olay yerine gelen polisin rapor ve parmak izi için çalıĢma baĢlattığını, bu 
sırada olay yerine gelen eĢinin abisi Salih Akkol‟un daha önce bu olayın birkaç defa tekrarlandığı ama bugüne 
kadar herhangi bir sonucun alınamadığını belirterek “niye polis çağırdığınız” dediğini, bunun üzerine orada 
bulunan polis memurlarının Akkol‟a “bizi hırsızlarla iĢ birliği yapmakla mı suçluyorsun” dediğini ve çıkan tartıĢma 
sonrası Salih Akkol‟un gözaltına alınıp ÇarĢı Karakolu‟na götürüldüğünü, Akkol‟un sağlık kontrolü için 
götürüldüğünü Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine giden bir akrabasının da burada polisler ile çıkan arbede 
sonrası gözaltına alındığını belirtti. 
 
Diyarbakır‟da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde düzenlenen mitingde 1 yaĢındaki bebeğine kırmızı, yeĢil 
ve sarı renkli bez sardığı iddia edilen Mehmet Can adlı kiĢi, gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan günü çıkarıldığı 
Mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
10 Nisan günü Kulp ilçesinde bulunan 3 köye düzenlenen baskında “yasadıĢı örgüte yardım yataklık yaptıkları” 
iddiasıyla 13 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Eğitim Sen'in 13 Nisan günü Diyarbakır Ġstasyon Meydanı'nda SSGSS'ye iliĢkin düzenlediği mitinge katılmak için 
Adıyaman'dan gelen Mehmet Garip, Murat Gözde, Sedat Garip, Fatih Ġnan ile ismi öğrenilemeyen 4 kiĢi miting 
sonrası Diyarbakır Eğitim Sen ġube binasına giderken polis tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Nisan günü Diyarbakır'da, “PKK'ye yardım-yataklık ettikleri” suçlamasıyla 5 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Bismil ilçesinde 19 Nisan günü, Tunceli kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li 
Nusrettin Er'in Akbayır (Sergevre) Köyü'ndeki ailesine taziye ziyaretine gidenlerin araçlarını kontrol eden trafik 
ekiplerinin, “Araçta ilk yardım malzemesi yok” gibi gerekçelerle 100 ila 150 YTL arasında değiĢen miktarda keyfi 
para cezası kestiği iddia edildi.  
 
21 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesini telefonla arayarak bir kiĢi Ahmet AkkuĢ isimli kiĢinin polislerce gözaltına 
alındığını belirtti. 
 
Silvan ilçesi Mala Elîkê köyünde ikamet eden Mehmet Hadi Kösek, Mahmut Eken ve Zeki TepebaĢı ile ismi 
tespit edilemeyen 3 köylü Ġlçe Jandarma Karakoluna bağlı askerlerce evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Kösek, Eken ve TepebaĢı çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüte yardım ve yataklık" 
yapma iddiasıyla tutuklandı.  
 
Silvan ilçesinde 4 Mart günü gerçekleĢtirilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamalarına katılarak "YasadıĢı 
slogan attıkları" iddia edilen lise 3. sınıf öğrencisi E.B, Fevzi Çakmak Ġlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileri N.Ö ve 
Ġ.K., Orhan Kaydu, ġenol Yaman, Ġlhami BaĢaran ve ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince ev ve iĢyerlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan E.B. ve N.Ö. çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı.  
 
Silvan Ġlçesinde 30 Nisan günü gözaltına alınan Ġlhami BaĢaran Silvan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8 Mart 
kutlamalarında "yasadıĢı slogan atmak"tan tutuklandı.  
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Diyarbakır ili Silvan Ġlçesi'nin Feridun Mahallesi'nde ikamet eden Erdal TaĢ adlı kiĢinin Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı polisler tarafından gece evinden gözaltına alındı.  

Elazığ ili Kovancılar Ġlçesinde, araç yakma olayına karıĢtıkları iddiasıyla Elazığ Ġl Jandarma ekipleri tarafından 
gözaltına alınan Mehmet Akalın, Ali Canpolat, Murat Karabal ve Ahmet Yıldırım, çıkarıldığı mahkeme tarafından 
"YasadıĢı örgüte yardım yataklık etme", "YasadıĢı örgüte üye kazandırma" iddialarıyla tutuklandı.  

Ahmet Fidancan 7 Mayıs 2008 tarihinde dıĢarıda çalıĢtığı esnada polislerce gözaltına alındı.  

14 Mayıs 2008 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi okuyan Murat Tacayha 
ve Selçuk Bingöl ile 25 kiĢi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece Murat Tacayha ile birlikte 8 kiĢi 
tutuklandılar.. 

Erzurum ilinde, evlerinden polis tarafından gözaltına alınan aralarında BÖDER BaĢkanı ReĢat Döler‟in de 
bulunduğu 8 öğrenci çıkarıldığı mahkeme „Örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklandı.   

Hebun Zengin 13 Mayıs 2008 tarihinde sabah saatlerinde polislerce yapılan ev basınında gözaltına alındı. 

Elazığ ilinde 14 Mayıs günü, Newroz mitingine katılarak slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü üniversite 
öğrencisi 4 kiĢinin çıkarıldığı mahkeme tarafından kiĢi 'Örgüt propagandası yapmak'tan tutuklandı. 

Elazığ' ilinde 14 Mayıs günü, evinden polis tarafından gözaltına alınan Akan Koç adlı öğrenci çıkarıldığı 
mahkeme tarafından Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) üyesi olmak ve 'örgüte adam kazandırmak' iddiasıyla 
tutuklandı.  

21 Mayıs 2008 tarihinde saat 14.00 civarında polislerce Eyüphan Yaka gözaltına alındı. 

Diyarbakır ili Silvan Ġlçesinde 2 Mayıs günü, ifade vermek için Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne giden ücretli öğretmen 
Ümit ġimĢek tutuklandı.  

25 Mayıs günü Diyarbakır ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim 
oldu. 
 
27 Mayıs günü Çınar ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Diyarbakır ilinde 27 Mayıs günü, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesin ve ziyaret 
sırasında geçiĢ güzergahında protesto bulunan 75, 26 Mayıs gecesi 5‟i öğrenci 15 kiĢi evlerinden, toplam 90 kiĢi 
gözaltına alın.  

5 Haziran sabahı il merkezinde, Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin yaptığı ev baskınlarında “haklarında ihbar 
olduğu” gerekçesiyle 4 öğrenci gözaltına alındı. 

Diyarbakır ilinde, ġengül ArdıĢoğlu, Ġbrahim Ġpek Esen, Akın Ömeroğlu, Vedat Karagöz, Ezel Avcı, Cihan GüneĢ, 
Fırat Ak, Ferat Kabalmak ve Kerem Özel adlı öğrenciler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri 
tarafından 'Örgüt kurmak', 'örgüte adam kazandırmak', 'yasadıĢı eylem yapmak' iddialarıyla gözaltına alındı.   

Diyarbakır ilinde, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin "Ġhbar var" gerekçesiyle 
Özgür Halk Diyarbakır Ġrtibat bürosuna baskın yaptığı, 4 dergi çalıĢanını gözaltına aldığı belirtildi.  

Özgür Halk dergisinin Diyarbakır irtibat bürosuna “ihbar olduğu” gerekçesiyle 10 Haziran‟da baskın düzenleyen 
polis ekipleri, dergi çalıĢanı 4 kiĢiyi gözaltına aldı.  
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Diyarbakır ilinde 11 Haziran günü, Bağlar Ġlçesi'nin Alay Caddesi'nde bulunan Viva Ġnternet Kafe'de polisin kimlik 
kontrolü yaptığı sırada meydana gelen tartıĢma sonrasında Ahmet ġahin ve ġirin Doğan gözaltına alındı. 

 
19 Haziran günü Çınar ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 

Diyarbakır ilinde 20 Haziran günü, Sanayi Sitesi içinde 21 EZ 101 plakalı araçta bulunan bir kiĢi, 21 EF 964 
plakalı ve sivil polis aracı olduğu belirtilen bir araçtan inenler tarafından gözaltına alındı.  

Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, Bingöl Yayladere kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟li Ali Çelik'e ait 
cenazenin Ergani'den geçiĢi sırada zafer iĢareti yapan 7 kiĢi, polis tarafından "Suç ve suçluyu övmek" 
suçlamasıyla gözaltına alındı.  

Diyarbakır‟da “Sayın Öcalan” kampanyası çerçevesinde yapılan açıklamaya katıldıkları gerekçesi ile 9 Temmuz 
günü gözaltına alınan 8 kiĢiden 6‟sı “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.  

Diyarbakır ilinde, 'Sayın Öcalan' kampanyası çerçevesinde dilekçe veren DTP Diyarbakır Bağlar Ġlçe BaĢkanı 
Abdullah Eflatun, DTP üyeleri Hasan Atsız, Murat Farisoğulları, Hakkı Yıldırım, Bedri Turan, Mustafa Batuge, 
Medeni Kavak ve Selma Metin adlı kiĢiler 9 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı. 

Diyarbakır ilinde, 'Sayın Öcalan' kampanyası çerçevesinde dilekçe verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan PM 
Üyesi Selma Tanrıkulu, DTP Diyarbakır Ġl Yöneticisi Yakup Çelik, DTP YeniĢehir Ġlçe BaĢkanı EĢref Güler, 
TUHAD-FED BaĢkanı Mehmet ġah Tekin, DTP'li Bedri Çakmak, Mehmet ġakir Doğri ve Medeni Kavak 
çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüte yardım ve yataklık etmek' iddiasıyla 11 Temmuz günü tutuklandı.   

Diyarbakır ilinde 13 Temmuz günü, Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) aktivisti Ramazan Genç Bağlar 
Ġlçesi'nin ġehitlik Mahallesi'nde polis tarafından sokakta gözaltına alındı.  

Diyarbakır ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın saçlarının kazıtılmasını protesto etmek için yapılan basın 
açıklaması sonrası KoĢuyolu Caddesi'ne doğru yürüyüĢe geçen topluluğa polis müdahale etti, daha sonra M.Z.Y 
ve Hebun Hakan Akkay adlı kiĢilerin aralarında bulunduğu 15 kiĢi gözaltına alındı.  

Diyarbakır ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın saçlarının kazıtılmasını protesto etmek amacıyla yapılan basın 
açıklamasının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan M.E, A.N, J.Y, H.H.A, M.Z.Y, 20 yaĢındaki Yusuf 
Çetinkaya ile 16 yaĢındaki R.S.,ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.  

DTP‟nin “Abdullah Öcalan‟ın saçlarının kazıtıldığı iddialarını protesto etmek” 14 Temmuz günü yaptığı basın 
açıklamasına müdahale eden polis ekipleri 30 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
DTP'nin 14 Temmuz günü Diyarbakır'da düzenlediği basın açıklaması sırasında bir grup partilinin görüntü almak 
isteyen polis memuruna müdahale etmesi üzerine çıkan olaylarda 11 kiĢi gözaltına alındı  
 
Gözaltına alınan 11 kiĢiden 6‟sı “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” ve “polis memuruna mukavemet etmek” 
iddialarıyla 18 Temmuz günü tutuklandı.  
 
15 Temmuz günü evlere yapılan polis baskınlarında, “Abdullah Öcalan‟ın saçlarının kazıtıldığı iddialarını 
protesto etmek” için yapılan basın açıklamasına katıldıkları belirtilen 3 kiĢi gözaltına alındı. 

Diyarbakır ilinde, DĠHA muhabiri Sertaç Kayar 14 Temmuz tarihinde KoĢuyolu Parkı'nda düzenlenen basın 
açıklaması sonrasında çıkan olaylarda haber takibi yaparken polis tarafından gözaltına alındı.  
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19 Temmuz 2008 tarihinde cumartesi gecesi, emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskında Hediye 
Kabaklı gözaltına aldı. 

28 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġsmail BaĢarı, bugün Bingöl Emniyet 
Müdürlüğü‟nden arayarak oğlu Ramazan BaĢarı‟nın gözaltında olduğunun bildirildiğini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
30 Temmuz günü Diyarbakır'da ÖzgürleĢen Yurtsever Gençlik Dergisi'ni dağıtan 3 kiĢi sivil polis ekipleri 
tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan D.G., eĢi Ġ.G.‟nin 31 Temmuz günü saat 04.00 
sularında evlerine yapılan baskında gözaltına alındığını belirtti. 
 
Diyarbakır ilinde, Batman'dan yolcu minibüsü ile Diyarbakır'da gelen soy isimleri öğrenilemeyen Ferid, Nemci ve 
Dilan adlı 3 genç, Ġlçe Otogarı'nda sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Dicle Ġlçesinde 3 Ağustos günü, Senayi Karakoç adlı bir kiĢi çarĢıda Jandarma tarafından gözaltına alındı. (03  
 
9 Ağustos günü Ofis Ekinciler Caddesi AZC Plaza önündeki otobüs durağında, 21H 0017 plakalı BüyükĢehir 
Belediyesi Özel Halk Otobüsü Ģoföründen evrak isteyen polisler otobüs Ģoförü Mehmet Yandı, muavin Sinan 
Yandı ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcuyu gözaltına aldı.  
 
Ferit Orak adlı kiĢi, 13 Ağustos günü il merkezinde Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından evinden 
gözaltına alındı.  

Diyarbakır ilinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin Bağlar Ġlçesinde 15 Ağustos 
nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldıkları iddiasıyla 3 kiĢi gözaltına alındı.  

PKK‟ye katıldığı iddia edilen ve 15 Ağustos günü yaĢanan olaylarda ġahin KarataĢ, M.Ali Çelenk, Mehmet Sıdık 
Çete ve Mirhan GöktaĢ gözaltına alındı. 

Diyarbakır ilinde 24 Ağustos günü, Zeki Bulut, Leyla Surma, Gökhan Dönmez, Recep Surme ve ismi 
belirlenmeyen bir kiĢi, Ġzmir‟de yaĢanan patlama ile ilgili olarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele 
ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  

Diyarbakır BarıĢ GiriĢimi‟nin 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle 31 Ağustos günü Ġstasyon Meydanı‟nda 
“Türkiye barıĢı için buluĢuyor, Kürt sorununa demokratik çözüm” sloganıyla düzenleyeceği mitingin afiĢlerini 
Suriçi Ġlçesi‟nde asan Ġlyas Efe, Nasır Eroğlu, Ahmet Ġhsan Özçelik polis tarafından gözaltına alındı.  
 
1 Eylül 2008 tarihinde 500 evler karakolu tarafından Yunus Karabel hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına 
alındı.  
 
1 Eylül 2008 tarihinde polisler tarafından yapılan ev baskında Seyfettin Beytekin gözaltına alındı. 
 
1 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hasan Ak, 30 Ağustos günü evlerine baskın yapan 
polisin “evde canlı bomba olduğu, kırsaldan gelen teröristleri barındırdıkları” iddiasıyla kendisini TEM Ģubesine 
götürdüklerinin, 4-5 saat sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden serbest bırakıldığını belirtti. 
 
Diyarbakır ili Kocaköy Ġlçesi'nde 8 Eylül günü, Kaya Mahallesi'nde oturan ġefik ve MaĢuk Kılıç isimli iki kardeĢ, 
evlerine gittikleri sırada polis karakolunun önündeki köpeklere taĢ attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Bağlar Ġlçesi'nde 12 Eylül günü, Turgut Özal Bulvar'ında bulunan Öğretmenler lojmanın 7. A.Blok'ta 
oturan ve kimliğini öğrenilemeyen bir kiĢi evinin balkonuna bayrak ve Abdullah Öcalan'a iliĢkin bir pankart astığı, 
bu kiĢinin polis tarafından gözaltına alındı.  
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Diyarbakır ili Silvan Ġlçesinde 13 Eylül günü, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Ġslam adlı polis memurunun 
sattığı aracını geri almak istediği ve amacına ulaĢamayınca yetkisini kullanarak Sanayi Sitesi'nde oto alım-satımı 
yapan Necdet Ayva adlı kiĢi gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ilinde 15 Eylül günü, Bermal Birtek, Evindar Özbek ve Nilgün Özkara‟nın da aralarında bulunduğu 6 
kiĢi, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Lice Ġlçesinde 16 Eylül günü, Azize Önkol, Tuba Oyunlu, Elif Nergiz ve Leyla Nergiz adlı kiĢiler, Lice 
Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Birlik (Çemê Elik) köydeki evlerinden gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ilinde, kesinleĢmiĢ cezası bulunduğu gerekçesiyle Azadiya Welat gazetesi Adana çalıĢanı Mahmut 
Güleycan gözaltına alındı.  
 

Pasaport baĢvurusunda bulunmak üzere Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü Pasaport ġube Müdürlüğü'ne giden ve 
burada gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi ġanlıurfa çalıĢanı Mahmut Güleycan, 19 Eylül günü 
“kesinleĢmiĢ cezası bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine kondu.  

Mustafa Bardakçı 4 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır Gaziler semtinde Zana inĢaatta iĢçi olarak çalıĢtığı esnada 
ġahin marka beyaz bir otomobil içinde bulunanlarca gözaltına alındı.  

Seyithan Narınç 9 Ekim 2008 tarihinde huzurevleri ilköğretim okulu karĢısında bulunan UMUT-2 ekmek 
fırınından ekmek almaya gittiği esnada polislerce gözaltına alındı.  

Diyarbakır ili Bismil ilçesinde 10 Ekim günü, TZPKurdi'nin baĢlattığı anadilde eğitim kampanyası kapsamında 
düzenlenen yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye giden Bismil Belediye Meclis 
üyesi Bahri Erdem gözaltına alındı.   

Diyarbakır ilinde 10 Ekim günü, Silvan yolu üzerinde polis servisine yönelik yapılan saldırı ile ilgili toplam 23 kiĢi 
(Rohat Karakoç) gözaltına alındı.    

Diyarbakır ili Lice ilçesinde, panzerlere taĢ attıkları iddia edilen Metin Pekol ve MaĢallah Karadağ adlı 12 ve 13 
yaĢlarındaki çocuklar güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
  
Diyarbakır ilinde, polis servis aracına düzenlenen saldırı olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan çıkarılan Neytullah 
Bayram, Halis Yıldeniz, Murat Yıldeniz, Arap Yıldeniz ve Kamile Bayram çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.  
 
Diyarbakır ilinde, D Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüĢe giden Mehmet ġafi Mikailoğulları adlı kiĢi cezaevinde görevli 
askerler tarafından gözaltına alındı.   

Diyarbakır ilinde, Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'nde çalıĢan Mevlüt Özbey adlı kiĢi, polis 
aracına yapılan saldırı nedeniyle iĢyerinden polis tarafından gözaltına alındı.  

Diyarbakır ilinde, 8 Ekim'de günü aracına yapılan saldırı ile ilgili gözaltına alınan Ali Nergiz adlı kiĢi çıkarıldığı 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekiplerinin 14 Ekim günü Fırat Dağıtım Limited ġirketi ve Aram 
Yayınları‟na Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla düzenlediği eĢ zamanlı baskınlarda Haydar Tekin, 
Bedri Adanır ve Dilovan Aslan gözaltına alındı.  
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15 Ekim 2008 tarihinde sabah saat 03.00 sıralarında polislerce yapılan ev baskınında 270 gr bomba ve bazı 
fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle Ġbrahim Süer, Abdurrahim Süer ve Mehmet Süer gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ilinde 17 Ekim günü, il merkezinden Lice ilçesine giden Faysal Bozkurt adlı kiĢi Ergani Ġlçesi giriĢinde 
bulunan arama noktasında kimlik kontrolü sırasında görevliler tarafından gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ilinde 17 Ekim günü, TZPKurdi'nin baĢlattığı "Êdi Bes e anadilde eğitim istiyorum" kampanyası 
çerçevesinde Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yapılan yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle Bilal Akçara, Abdulkadir 
Yılmaz, Engin Dayan, Hakim Aydın, ġahin Akbalık, Evin Bahar Dündar, ReĢat Engin Konak, Besim Altın, Ayhan 
Çelik, Veysi Farisoğulları, Muzaffer Özmaksan, GülĢen Özbek, Elif Uçar, Erdal Dayan, Mehmet Sevindiren, 
Kerem Uçar, Mustafa Fidancan, M. Veysel Sunda, Serhat Tüngür, Ümit Üyük, Mahfuz Çiftçi, Bora Narin, Rojin 
Topdemir, Songül Sıcakyüz, AvĢin Denizer, Talat Uçar ve soyadı öğrenilemeyen Hüsna ve Kadir adlı (28 kiĢi) 
öğrenciler Seyrantepe ve Yeniköprü yollarındaki kimlik kontrolü sırasında ve çeĢitli mekanlardan polis tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ilinde 18 Ekim günü, Dengê Welat gazetesi çalıĢanı Yusuf Doğan YeniĢehir Ġlçesi'nde dağıtım 
yaparken polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
“Êdi Bes e anadilde eğitim istiyorum” kampanyası çerçevesinde Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yapılan yürüyüĢe 
katıldıkları gerekçesiyle 28 öğrenci 16 Ekim günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 öğrenciden 14‟ü, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 19 Ekim günü tutuklandı.  
 
Dengê Welat gazetesi çalıĢanı Yusuf Doğan, 18 Ekim günü YeniĢehir Ġlçesi'nde dağıtım yaparken polisler 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır‟da DTP Ġl BaĢkanlığı‟nın 17 Ekim günü düzenlediği yürüyüĢün ardından çıkan olaylarda gözaltına 
alınan altı kiĢiden beĢi 22 Ekim günü “yasadıĢı örgüt adına suç iĢlemek” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Diyarbakır‟da 18-19 ve 20 Ekim günlerinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırı ve BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan‟ın Diyarbakır‟a geliĢini protesto eden Vedat Sayar, Sait Arslan, Mesut Çintosun, Emrullah 
Bayar, Selman Tut, Ercan Tut, Bilal Sağlam, SavaĢ Aslan, Salih Özbek, Enver AĢuroğlu, Mesut Bağcık, Hasan 
Aygün, Nurettin Oynak, Haydar Tekin, Ahmet Boltan, Civan Boltan, Erkan Tamil, V.D., H.K., Heybet Tükenmez, 
Süleyman Özbay, Hüseyin Karabal, Veysel Aslan, Mehmet Atlan, Hadice Koyuncu, Velat Dağ, Abdulmenap 
Aslan, Ferdi Tantekin, Ferhat Ortaç, Halil Kaya, Ġbrahim Pirinç, Medeni Fidan, Mehdi Ay, Mehmet Budak, 
Mehmet Ali Temel, Mehmet ġahin Güler, Nail Çınar, ġehmuz Güngör, Taylan TamriĢ, Vedat Kaya, Fadıl Garbul, 
Mehmet Açanlaroğlu, Mehmet AtlaĢ, Sercan Aydın, Hüseyin Karabağ, Ġlhami Taruk, Mehmet Ali Yıldız, Murat 
Alay, Mustafa Torun, Rojgej Bayram, Seyithan Akbal, Vahit Arslanhan, Yakup Ayçiçek, Ġlyas Alak, Mesut 
Çuntosun, Nihat Muğurtay, Sedat DürüĢ, ġahin AkkuĢ, Edip Güneyli, ġükrü Bulut, Hidayet Yıldırım, Vedat 
Seyyar, Baver Çoban, Ömer Savur, Sait Arslan, ġeyhmus Agar, Erkan Ihlamur, ġoreĢ Ölçen, Kevser Bal, Rojin 
Topdemir, Bora Barin, Mekin Kar, Mahfuz Çiftçi, Ümit Uyuğ, Ferhat Üngür, Mehmet Sundu, Besim Altın, Mustafa 
Fidanten, ReĢat Engin Konak, Abdulkadir Yılmaz, Kerem Uçar, Mehmet Sevdirir, Erdal Dayan, Elif Uçar, Ferdan 
Suiçmez, Rezan Çelik, Ġlyas Küçük, Hakim Aydın, Recep Güler, Cezair Özbas, Ömer Nadiroğlu, Hamit Demir, 
Mehmet Biter ve ismi belirlenemeyen 2 kiĢinin gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ilinde 24 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto amacıyla 
Diyarbakır'da gerçekleĢtirilen protesto gösterilerine müdahale edilmesinin ardından çıkan olaylarda gözaltına 
alınan 16‟sı çocuk (ġ.B (13), E.B' de (13), V.D (13), Ö.S (14), M.A (14), ġ.A (14), ) 36 kiĢi çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Terör örgütüne üye olmak", "Örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklandı.  
Mehmet Atlan 27 Ekim günü tarihinde Seyrantepe‟de yapılan aramada üzerinde kimliğinin bulunmadığı 
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
Serdan Yıldırım 28 Ekim günü sabah sat 05.30 sıralarında polislerce yapılan ev baskından sonra gözaltına 
alındı. 
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

238 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Ferhat Yiğit, Ömer Bulur ve Mustafa Ünal 4 Kasım 2008 tarihinde Ziya Gökalp Yurdu civarında gözaltına 
alındılar.  
 
4 Kasım günü tarihinde Dicle Üniversitesinden otobüs ile gelirken otobüs sivil polislerce durduruldu Hayrullah 
Uğur ve Kadir Demir gözaltına alındılar. 
 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen "Anadilde eğitimin önemi" konulu panel sonrası baĢlatılan 
operasyonda 5 Kasım günü 11 öğrenci gözaltına alındı.  
 
Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 4 Kasım günü düzenlenen 'Anadilde eğitimin önemi' konulu panel sonrasında 5 
Kasım günü gözaltına alınan 12 öğrenciden Berat Birlek, Hasan Yağız, Özgür Güven, Nurettin Salhan, Mustafa 
Önal, Ömer Bulur ve Kadir Demir serbest bırakılırken, Harun Turan, Hayrullah Uğur, Erdal Çetin, Ferhat Yiğit ve 
Sedat isimli öğrenciler 8 Kasım günü “Örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar.  
 
Diyarbakır‟da 8 Ekim 2008 tarihinde Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu servis otobüsüne düzenlenen 
ve 5 kiĢinin öldüğü, 18 kiĢinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” suçlamasıyla 12 Kasım günü tutuklandı.  
 
Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 10 Kasım günü bağlı sivil polislerin adres sormak için 
gittikleri Feridun Mahallesi'nde tartıĢtıkları 28 yaĢındaki Gündüz TaĢ tartaklayarak gözaltına alındı.  
 
Gündüz TaĢ (28) isimli kiĢi 10 Kasım günü Silvan Ġlçesi'nde evine baskın yapan polisler tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Diyarbakır Dicle Belediyesi'ne ait bir kepçe ile bir kamyona, izinsiz kum taĢındığı gerekçesiyle YokuĢlu (ġingrig) 
Karakolu tarafından el konularak, araç Ģoförleri de gözaltına alındı.   
 
ġevki Dilber 11 Kasım 2008 tarihinde cezaevinde bulunan amcasının kızını ziyarette gittikten sonra eve geldiği 
sırada TEM Ģube ekiplerince gözaltına alındı.  
 
Fatma Demirel 14 Kasım 2008 tarihinde saat 13.00‟da evden çıktıktan sonra TEM Ģube tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Diyarbakır Kürt Yazarlar Derneği Üyesi Abdurrahman Bakır, Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'ne bağlı Salihli Köyü'nde 
jandarma tarafından evine yapılan baskından sonra gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik yapılan saldırıda "yardım yataklık" ettiği iddiasıyla R.B. gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Lice ilçesinde, akĢam saatlerinde Lice Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev 
baskınları sonucu Mağruf Ergün ve Salih Alpaslan gözaltına alındı.  
 
Cengiz Çelik ve Mehmet Çelik 21 kasım 2008 tarihinde saat 04.00 civarında polisler tarafından yapılan ev 
baskında sonra ifadeleri var gerekçesiyle gözaltına alındılar. 
 
Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Ġbrahim Ucun ve Esra Atıcı, 22 Kasım günü dergi bürosundan çıktıktan sonra 
gözaltına alındı.  
 
Hani Ġlçesi‟nde Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından 22 Kasım gecesi düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan 11 kiĢiden Abdulbaki Korkmaz, Ġsmail Yalınkaya, DTP Ġlçe Yöneticisi Ercan Aslan, Muhsin 
Akdeniz, Serhat Arslan, Ramazan Arslan, Önder Özavcı ve Hasan Korkmaz, “Görevli polise mukavemet etmek” 
ve “yasadıĢı slogan atmak” iddiasıyla tutuklandı. Serbest bırakılanlardan Yusuf Narin Diyarbakır‟da yargılandığı 
farklı davası olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Hani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından dün gece evlere yapılan 
baskında, Abdulbaki Korkmaz, Ġsmail Yalınkaya, DTP Ġlçe Yöneticisi Ercan Aslan, Muhsin Akdeniz, Serhat 
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Arslan, Ramazan Arslan, Önder Özavcı ve Hasan Korkmaz, Sabri Özdemir ve Yusuf Narin'nin bulunduğu toplam 
11 kiĢi Görevli polise mukavemet etmek' ve 'yasadıĢı slogan atmak' iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır ili Hani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube polisleri tarafından dün gece evlere yapılan 
baskında, gözaltına alınan 9 kiĢi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.  
 
Diyarbakır Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Ġbrahim Ucun ve Esra Atıcı, dün akĢam saatlerinde derginin Gevran 
Caddesi üzerinde bulunun bürosundan çıktıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi'nde okuyan Burhan ġık adlı öğrenci gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ili Lice Ġlçesi'ndeki karakol baskınında yaĢamını yitiren HPG'li Ferzat Necip'in (ġiyar Kobani) cenazesi, 
ailesi tarafından alınarak doğum yeri olan Suriye'nin Kobani kentine götürüldü. Lice Devlet Hastanesi'nde cenaze 
alınırken polisler tarafından Hülya Günveren gözaltına alındı. 
 
25 Kasım 2008 tarihinde gece saat 3.30‟te polisler tarafından yapılan ev baskınında Cihat Çetin gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ili Bismil Ġlçesi'nde sabah saatlerinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġube 
polislerince birçok eve baskın düzenlendi. Yapılan baskınlar sonucunda, Selma Aksu, Metin Ok, Medine ve ġerif 
Aksoy, Ali ÖztaĢ, ġubat Aydın, Mehmet Oruç isimli kiĢiler gözaltına alındı. 
 
26 Ekim 2008 tarihinde Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe 
katıldıkları gerekçesiyle önceki gün DTP Gaziantep ġehitkamil Ġlçe Yöneticisi Ġsmet Kızılka ile eski yönetim 
kurulu üyeleri Ali K., Mehmet Ali Aka ve Mustafa Ġnce gözaltına alındılar.  
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 26 Kasım günü polislerin tüm izinleri kaldırıldı. Polise bir haftalık ev, iĢyeri, 
araç ve üst araması izni de mahkemece verilirken, bu arada son üç günde kontroller ve ev baskınlarında 
aralarında Dicle Üniversitesinde okuyan 3 öğrenci bulundu 13 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır ili Bağlar Ġlçesi 27 Kasım günü Yunus Emre, Fatih, 5 Nisan ve ġehitlik Mahallelerinde dün geceden bu 
yana polisin yaptığı ev baskınlarında Mehmet Aykol, Mehmet Ġmren, Yılmaz Çur, Sadık Solak, ġevder Zirek, 
Cihat Çetin, Ufuk Fidan, Ramazan Genç soyadları öğrenilemeyen Emin, DilĢah, ġahin ve ismi öğrenilemeyen 
toplam 12 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Hakkari ili Yüksekova'da PKK'nin kuruluĢ yıldönümü nedeniyle yapılan yürüyüĢe katıldıkları gerekçesiyle 
Yüksekova Belediye Meclis üyeleri Naif Öztekin, DerviĢ Canan, Ginyas Özcan, ĠHD Yüksekova Temsilcisi 
Ferzende Yılmaz, Veysi Bor ve 27 Kasım tarihinde gözaltına altına alındılar.  
 
30 Kasım günü Diyarbakır‟da, “çeĢitli gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 12 kiĢi gözaltına alındı.  
 
9 Aralık günü DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir, DTP Ġl 
BaĢkanı Nejdet Atalay ve beraberindekilerin partililer ile gerçekleĢtirdiği bayramlaĢma sonrasında, Yunus 
Karakoç, Adem Kalkan ve Hüseyin Kaçmaz adlı kiĢiler “kutlamada yasadıĢı slogan attığı” iddiasıyla gözaltına 
alındı. Akrabasının gözaltında tutulduğu gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğüne giden Serkan Karakoç da karakolda 
gözaltına alındı.  
 
Azadiya Welat Gazetesi Ġmtiyaz Sahibi Emine Demir, 17 Aralık günü gazete bürosuna gittiği sırada polislerce 
gözaltına alındı. Demir, 19 Aralık günü serbest bırakıldı.  
 
“Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hakkında Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 
ifade vermediği gerekçesiyle 18 Aralık günü Diyarbakır'da polis tarafından gözaltına alınan DTP eski EĢbaĢkan 
Yardımcısı Selma Irmak, çıkarıldığı Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, `Mahkemeye 
katılmadığı" gerekçesiyle tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Irmak'ın Adana'ya götürüleceği 
bildirildi. 
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Diyarbakır'da Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat ile haftalık yayın yapan Özgür Yorum gazetelerini dağıtan Vedat 
Bulut (16), Sur Ġlçesi'nde dağıtım yaptığı sırada 22 Aralık günü polislerce gözaltına alındı  
 
23 Aralık günü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan oğlu Ali Nergiz için cezaevine görüĢe giden 
Refika Nergiz, buradaki askerler tarafından “hakkında arama kararı bulunduğu” gerekçesiyle gözaltına alındıktan 
sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
26 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan öğrenci servisi Ģoförü Mehmet Kaya, 26 Aralık günü 
saat 12.00 sıralarında YeniĢehir Polis Karakolu‟nun önünden Valiliğe döndüğü esnada Ofis istikametinden gelen 
bir aracın kendisine selektör yaptığını, araç uzak olduğu için döndüğünü, virajı geçtikten sonra arkadan gelen 
aracın önünü kestiğini, araçtan inen Ģahsın arabasının yanına gelerek polis olduğunu söylediğini, kendisini 
aracında darp ettikten sonra gözaltına aldığını belirtti. 
 
27 Aralık günü Diyarbakır‟ın Hani Ġlçesi‟nde gözaltına alınan DTP Hani Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Osman Adsız ve 
Sabri Özdemir, “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla aynı gün tutuklandı.  
 
27 Aralık günü sivil polisler tarafından evine yapılan baskında Ömer Gülcü isimli kiĢi gözaltına alındı. 
 
Silvan Ġlçesi‟nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 27 Aralık sabahı düzenledikleri ev 
baskınlarında, DTP üyesi Muzaffer Doğru, Mahir Sağlam, Bayram Aktar, Misbah Umar, Metin Süren, Ozan 
Kaydu, Bekir Kaydu ve Ġhsan Muğaç, “20 Kasım günü BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Diyarbakır‟a yaptığı 
ziyarette yapılan gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mahir Sağlam, 
Metin Süren ve Ġhsan Muğaç nöbetçi mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 30 
Aralık günü tutuklandı.   
 
Diyarbakır ilinde, müzik çalıĢmalarını yürüten Koma Roja Nû grubunun üyesi Mehmet Çetin polis tarafından 
Bağlar beldesindeki evinden gözaltına alındı   
 
Diyarbakır ili Lice Ġlçesinde, kırsal alanında meydana gelen çatıĢma sonrası koçerlerin bulundukları çadırlara 
giden askerlerin Halis Toğcu, üç kızı bir oğlu ve yedi köylüyü, toplam 12 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Diyarbakır'da oturma eylemi devam ederken, Batıkent'te soy isimleri öğrenilmeyen Necmi ve Mevlüt adlı kiĢiler 
gözaltına alındılar. 

Düzce 
Düzce‟de bulunan Desa deri fabrikasında, Deri-ĠĢ Sendikası‟na üye oldukları için 29 Nisan günü iĢten atılan deri 
iĢçileriyle birlikte fabrika önünde eylem yapan 40 iĢçi 6 Mayıs günü gözaltına alındı.  
 
Deri-ĠĢ Sendikası‟na üye oldukları için iĢten atıldıkları Desa deri fabrikası önünde 6 Mayıs günü gözaltına alınan 
ve akĢam saatlerinde serbest bırakılan Deri-ĠĢ Sendikası Genel BaĢkanı Musa Servi ve iki sendika yönetici 
olmak üzere 43 kiĢi Düzce Alay Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.  

Edirne 
Edirne‟de Trakya Üniversitesi‟nin (TÜ) değiĢik bölümlerinde eğitim gören ve 10 Nisan günü “PKK‟yi övmek ve 
Abdullah Öcalan‟ın fotoğraflarını asmak” iddialarıyla gözaltına 21 üniversitesi öğrencisi ve bir köy imamı 11 
Nisan günü adliyeye sevk edildi. Köy imamı ve 12 öğrenci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 
nöbetçi mahkemede hakim karĢısına çıkartılan 9 öğrenciden 5‟i tutuklandı. 
 
Trakya Üniversitesi Güllapoğlu YerleĢkesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki grup öğrenci arasında 
kavga sonrası 11 kiĢi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan 9'u Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin 
alınmasının ardından ''eğitim öğretim hakkını engellemek ve terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 
mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
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Elazığ 
10 Ocak günü Elazığ Yeni Mahalle Hamdi BaĢaran Caddesinde park halindeki boĢ bir halk otobüsünün kimliği 
belirsiz kiĢiler tarafından benzin dökülerek yakılması sonrası çevrede geniĢ çaplı arama ve operasyon 
düzenleyen polis, 11 kiĢiyi “Ģüpheli oldukları” gerekçesiyle gözaltına aldı.  
 
Tunceli ESP Temsilcisi Ali Ġhsan Çıplak, 12 Ocak günü Elazığ'da “hakkında daha önce „Suç ve suçluyu övme‟ 
iddiasıyla açılan bir davada verilen 600 YTL'lik para cezasını ödememesi” nedeniyle gözaltına alındıktan sonra 
tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
Fırat Üniversitesi öğrencileri Mehmetcan Temel, Serkan Demirer, Derya Özdemir, Ejder Doğan, Mücahit Avres, 
Resul Ġnci, soy isimleri öğrenilemeyen Hakkı ve Newroz isimli kiĢiler ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrenci, 10 
Ocak günü polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden 6‟sı, 14 Ocak günü 
çıkarıldıları mahkeme tarafından “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 14 ġubat günü Arıcak'a bağlı Dükarzi Beldesi'nde düzenlediği 
operasyonda 8'i kadın olmak üzere, 38 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Hüseyin Çelik, 24 ġubat günü dernek binası önünde 
“kesinleĢmiĢ cezası” olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
DTP Karayazı ilçe yöneticisi Fatih Karatoprak, Karayazı ilçesinde 6 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı. 
Karatoprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından "yasadıĢı slogan attığı" gerekçesiyle tutuklandı.  
 
“DTP Erzurum Ġl Örgütü'nün olağanüstü kongresine katılarak yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle DTP 
Karayazı Ġlçe Yöneticisi Celal Algemi ile Tekman Ġlçesi'nden Fatih Karakoç 13 Mart günü evlerinden polis 
tarafından gözaltına alındı. Algemi ve Karakoç, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince "yasadıĢı slogan atmak" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
Recep Sadet ve Bahar AtiĢ adlı kiĢiler 15 Mart günü Elazığ merkezde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
Sadet çıkarıldığı mahkemece tutukladı.  
 
Maden ilçe jandarma ekipleri, 17 Mart günü Elazığ-Diyarbakır karayolundaki kontrol sırasında durdurdukları bir 
yolcu otobüsünde, “PKK üyesi olduğu ve eylemlere katıldığı” iddia edilen Süleyman AltaĢ`ı (28) gözaltına aldı.  
 
Maden ilçe jandarma ekipleri, 18 Mart günü Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrollerinde durdurdukları bir 
yolcu otobüsünde, “PKK üyesi olduğu ve eylemlere katıldığı” iddia edilen Süleyman AtlaĢ‟ı gözaltına aldı. AtlaĢ, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mart günü yaptığı baskınlarda, Fırat Üniversitesi öğrencileri Nesrin 
Deniz, Mustafa Doğrul, Ercan Kurkut, Resül Ġnci, Halil Kurum, Hayrettin Direk, Mücahit Avras, Doğan Aksan, 
Ramazan Budak, Erhan ġola, Ġrfan Dallı, Erdal Demir, Bengü Cengiz, Eylem Demir, Fidan BendeĢ, Alev Binay 
ve Gönül Gülmez‟i gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Alev Binay ve Gönül Gülmez serbest bırakılırken, 
diğerleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
21 Mart günü Gar Meydanı'nda yapılan Newroz mitingi ardından flama ve pankartları toplayan Burak Büyükkaya, 
Taner Elçin, Serdar KarakuĢ, Baran Gürbüz, Ali Seçer, Cahit Karahan ve Hadin Tunç polisler tarafından 
gözaltına alındı.  
 
21 Mart günü Karakoçan ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Elazığ ilinde 22 Mart günü, 12‟si Fırat Üniversitesi öğrencisi 19 kiĢi polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
22 Mart günü Karayazı ilçesinde yapılmak istenen Newroz kutlamasına katılmak üzere Karayazı'ya giden DTP 
PM Üyesi Alaattin Ege Jandarma tarafından gözaltına alındı.  
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26 Mart günü Elazığ-Diyarbakır karayolunda araç kontrolünde bulunan Maden ilçe jandarma ekipleri, 
Diyarbakır`dan Ankara`ya giden bir yolcu otobüsünü yapılan kimlik kontrolünde “Hizbullah üyesi olduğu” 
gerekçesiyle H.A. adlı kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Karaçoban ilçesinde polis tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alından DTP Ġlçe Yöneticisi 
Hüseyin Genç, DTP Erzurum Ġl Örgütü'nün olağanüstü kongresinde “yasadıĢı slogan attığı” iddiasıyla 28 Mart 
günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Fırat Üniversitesi öğrencileri Mehmet Bingöl, Taner Elçi, Cihat Keskin, Bahattin Cesur, Ali Mengütay, Murat 
Peker ve soyadı öğrenilemeyen Zeki isimli kiĢi, 28 Nisan günü Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan evlerinden 
gözaltın alındılar.  
 
Elazığ Temel Haklar Derneği, 29 Nisan günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından dernekte “yasadıĢı 
yayın bulunduğu” gerekçesiyle basıldı ve baskın sonrası 1 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Murat Tekin ile soyadları öğrenilemeyen Mehmet, Uğur, Özer, Baran, Ġlknur ve Kaya adlı üniversite öğrenciler 29 
Nisan günü Terörle Mücadele ġubesi görevlileri tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Elazığ ili Kovancılar Ġlçesinde 1 Mayıs günü, 13 kiĢi Elazığ Ġl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
3 Mayıs günü Elazığ valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kovancılar ilçesinde 30 Aralık 2007 tarihinde 
meydana gelen araç kundaklama olayına karıĢtıkları, örgüte eleman temini ve örgüt mensuplarına malzeme 
aktarımı yaptığı” iddia edilen 11 kiĢinin gözaltına alındığı belirtildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 
zanlılardan Murat Karabal, Mehmet Akalın ve Ahmet Yıldırım, ``Terör amaçlı araç kundaklama``, Ali Canpolat. 
``Terör örgütüne yardım ve yataklık`` suçundan tutuklandı. Diğer 7 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  
 
Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs günü il merkezinde bazı evlere düzenledikleri operasyonda 
“Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan posterini açtıkları ve övücü slogan attıkları” öne sürülen 2`si lise 
öğrencisi 9 kiĢiyi gözaltına aldı. 16 Mayıs günü mahkemeye çıkarılan 9 kiĢiden 5‟i tutuklandı.  
 
Elazığ ilinde 15 Ağustos günü, basın açıklamasında „Sayın Abdullah Öcalan' diyerek cumhuriyet savcılığına 
kendilerini ihbar eden DTP il baĢkanı Baki Yıldırım ile Merkez ilçe baĢkanı Mehmet Kılıçtepe polis tarafından 
parti binasına döndükten sonra gözaltına alındı.  
 
Elazığ ilinde, Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Mehmet Nur Kılıç, 02 Eylül 2008 tarihinde gece 
saatlerinde Elazığ Ġstasyon Caddesi'nde bulanan üst geçide "Demokratik Konfederalizm" bayrağı astığı 
iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Mehmet Nur Kılıç adlı kiĢi, 2 Eylül gecesi Elazığ'da “Demokratik Konfederalizm” bayrağı astığı iddiasıyla 
gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
DTP Elazığ'ın Karakoçan Ġlçesi'nde 30 Kasım günü düzenlediği mitingde “yasadıĢı slogan attıkları” iddiası ile 
ifadeleri alınmak üzere 18 Aralık günü Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne çağrılan 15 kiĢiden Sabri Acar, Naci Elgin, 
Celal Gürses, Erhan Bildirici, Hasan Doğan Aliye Doğan ve Cengiz Doğan gözaltına alındıktan sonra 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
18 Aralık günü Elazığ‟da YürüyüĢ Dergisi‟nin dağıtımını yapan Haklar Derneği üyesi Adem Yıldız, Zeynep 
Karademir, Nurcan Hanbayat ve Volkan Baran polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Gazeteci-Yazar Ahmet Akgül, bu sabah Elazığ‟daki evinde polis tarafından 05.00 civarında gözaltına alındığı 
belirtildi.   
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Erzincan 
4 Ocak günü Erzincan merkezinde “PKK‟ye yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç., 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
Erzincan DTP Ġl BaĢkanı Hüseyin BektaĢoğlu, DTP Üyesi Hüseyin ġahin, Erzincan Üniversitesi öğrencilerinden 
Semih Tunç, Orhan Hamidanoğlu, Mehmet Gültekin, Ġlyas Kaynun, Yılmaz Korkankorkmaz, Mustafa Kartal, 
Özgür Çelik, Turan Titiz, Serdar Ağırağaç, Sara Açıkgöz, Salih Erçek, Engin Sezgin, Ziya Vural, Bülent Tosun, 
Taner Çiçek, ile soyadları öğrenilemeyen Abdullah, Cengiz ve Muhammet adlı öğrencilerin 1 Nisan günü polis 
tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Orhan Hamidanoğlu, Mehmet Gültekin ve Semih 
Tunç çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Örgüt propagandası yapmak' tan tutuklandı.  
 
13 Mayıs günü Erzincan Üniversitesi kampusu önünde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavga sonrası 24 
öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler savcılık iĢlemlerinin ardından 14 Mayıs günü serbest 
bırakıldı  

Erzurum 
Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesi'nde çiftçilik yapan ve Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eĢinin 
yanında refakatçi olarak kalan Ġbrahim Tilaver (51), “diğer hasta yakınları ile sohbet ederken, „PKK'liler de bizim 
çocuklarımız. Türk askeri de Ģehit, PKK‟liler de Ģehittir‟ dediği” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan 
sonra 28 ġubat günü çıkarıldığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “PKK propagandasını yaptığı” 
iddiasıyla tutuklandı.  
 
DTP‟nin düzenlediği ġırnak'ın Kasrik Beldesi'nde düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"nden dönen DTP 
Erzurum Merkez Ġlçe BaĢkanı Erdal Özakçil, Berjin Demirkaya, Nevzat ÇavuĢ, Hulusi Polat ve Murat Diken 6 
ġubat günü Çat Ġlçe merkezi giriĢinde jandarmalar tarafından, DTP Erzurum Ġl BaĢkanı Osman Özbey, PM Üyesi 
Bedri Fırat ve il üyesi Ahmet Çoban ise kent giriĢindeki özel harekat noktasında polis tarafından gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü ġehitkamil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriĢinin yıldönümü dolayısıyla 
Gaziantep'te yapılan gösteriler ardından Mehmet ġahin, Ergün Yalçın ve ismi öğrenilemeyen 13 kiĢi ev ve 
iĢyerlerinden polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġahinbey Ġlçesinde 22 ġubat günü, A.B., (16), F.S., (17), V.E. (17), A.K.B., Murat Cengiz, ġaban Ayhan (20), 
Zübeyt Kil ve (18) Müslüm ġahin (22) adlı kiĢiler ev ve iĢyerinden polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġaban Ayhan ve Müslüm ġahin adlı vatandaĢlar, 29 ġubat günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele 
ġubesi (TMġ) ekiplerince ev ve iĢyerlerinden savcılık talimatıyla gözaltına alındı.  
 
“1 Mart günü yapılan DTP Erzurum Ġl BaĢkanlığı kongresi sırasında slogan attığı” öne sürülen Murat K. adlı 1 
kiĢi, 5 Mart günü Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.  
 
Doğubayazıt Ġlçesine bağlı Yalınsaz Köyü Camisi Ġmamı Bahattin Y., Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla 5 Mart günü tutuklandı.  
 
Erzurum'da 1 Mart günü yapılan DTP Ġl BaĢkanlığı kongresi sırasında “slogan attığı” öne sürülen DTP üyesi 
Celal Aygün isimli kiĢi, gözaltına alındıktan sonra 12 Mart günü çıkarıldığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 
tutuklandı.  
 
22 Mart günü Köprüköy ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Karaçoban ilçesinde 7 Nisan günü, “22 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamasında slogan attıkları” 
gerekçesiyle DTP üyesi Hikmet Sarı, Eyüp Karatoprak, Fesih Karatoprak, Ensar Ele, Menderes Öztek ve 
Hüsamettin Karadağ ile A.S, V.S ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

244 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

alınanlardan Eyüp Karatoprak, Ensar Ele, Menderes Öztek, Hüsamettin Karadağ ve Hikmet Sarı, çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından "Yasa dıĢı slogan atmak", "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Tekman ilçesinde 15 Nisan günü, 22 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında "YasadıĢı slogan atmak" 
iddiasıyla aralarında Maksut AteĢ, Ġrfan Ulukat, Hakan Özdemir, Nihat Özdemir, Ruhat Özdemir ve Ġsa Baba'nın 
da bulunduğu 7 kiĢi evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Maksut AteĢ, Nihat Özdemir, Ġsa Baba ve 
Hakan Özdemir 16 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
tutuklandı. ( 
5 Mayıs günü Horasan ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 

Erzurum ilinde 9 Mayıs günü, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Derneği üyesi ve aralarında Murat Tolayha, Arif 
Doğal, Ali Haydar Elçek, Ġrfan Yörük, ErĢat Dalar, GülĢah Koçyiğit, Adem Yıldız‟ında bulunduğu 24 öğrencinin 
polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. 

10 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Azam Erkol, Erzurum‟da öğrenci olan yeğeni Mehmet 
Erkol‟un (1986) gözaltına alındığını belirtti.  
 
Atatürk Üniversitesi'nin çeĢitli fakültelerinde okuyan Demokratik Öğrenci Derneği üyesi 24 kiĢi, 9 Mayıs günü 
evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Terörle Mücadele ġubesi‟ne götürülen 24 kiĢiden 2‟si emniyetteki 
sorgularının arından serbest bırakılırken, 22 öğrenci 12 Mayıs günü Adliye‟ye sevk edildi.  
Gözaltına alınanlardan 16'sı Cumhuriyet Savcılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, mahkemeye 
çıkarılan Remziye B., Kenan T., Arif D., Murat T., Adem Y., SavaĢ S., Ġrfan Y. ile ErĢat D. ise, “PKK örgütünün 
gençlik kollarını oluĢturmak ve propaganda yapmak” suçlarından tutuklandı.  
 
15 Mayıs günü Horasan ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
“Hizb-ut Tahrir adlı örgüte üye oldukları” iddia edilen 8 kiĢi, 2 Haziran günü Emniyet Müdürlüğü‟nün düzenlediği 
eĢzamanlı baskınlar sonucu gözaltına alındı.  

Erzurum ili Karayazı Ġlçesinde 6 Haziran günü, DTP Karayazı Ġlçe Örgütü yöneticilerinden Kemal Aktağ ve 
Nizamettin Tarhan Jandarma görevlileri tarafından Yolgören ve Sancaktar köylerindeki evlerinden gözaltına 
alındı.  

8 Haziran 2008 tarihinde Merve ġenĢül Erzurum ili Norman ilçesi Atatürk Üniversitesi Norman Yüksekokulu 
inĢaat Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Azadiya Welat gazetesi okuduğu için polislerce gözaltına alındı.  

8 Haziran günü Horasan ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Erzurum ili Karaçoban Ġlçesinde, Mirza Güzelgün ile eĢi Müzeyen, gelini ve çocukları Keser (12), ile Cüneyt (14) 
Güzelgün askerler tarafından Mele Davut Köyü'ndeki evlerinden gözaltına alındı.  

Erzurum ili Hınıs ilçesine bağlı Çakmak köyünde 15 Ekim günü , M.B adlı kiĢi güvenlik görevlilerince gözaltına 
alındı.  

Erzurum ili Karaçoban Ġlçesi‟nde 20 Ekim günü , okul duvarlarına PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar 
yazdıkları gerekçesiyle 4 öğrenci Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı 

Tekman ilçesinde 30 Kasım günü DTP'nin bölge gezisi kapsamında yapılan mitingde “PKK'nin 30. yılını 
selamlıyoruz” yazılı pankartı gençlere verdiği iddiasıyla gözaltına alınan DTP Kurucular Kurulu Üyesi ve DTP 
Tekman ilçe yöneticisi Berjin Demirkaya, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
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Eskişehir 
3 Ocak günü EskiĢehir'de, "örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesi 22 öğrenci gözaltına alındı.  
 
21 Nisan günü EskiĢehir‟de, isimli kiĢiler yanlarında eĢleri ve niĢanlıları bulunan asteğmen Hakan Gül ve kardeĢi 
Serkan Gül ile arkadaĢları Ümit Karaca ve Alper Karaca, yüksek sesle konuĢtukları gerekçesiyle, tartıĢtıkları 
polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.  
 
EskiĢehir‟de 31 Ekim günü, Adalar Mevkiinde Halkın Sesi Gazetesi‟nin satıĢını yapan Halkevleri ve Öğrenci 
Kolektifleri üyesi 13 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltılara müdahale eden Emekçi Hareket Partisi 
üyesi 3 kiĢi de gözaltına alındı.  

Gaziantep 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DTP Ġl binasına yapılan baskında gözaltına alınan DTP 
Gaziantep Ġl BaĢkan Vekili Mehmet Aslanoğlu ile parti binasında bulunan Gündem Gazetesi çalıĢanı Metin Acet 
2 Ocak günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, “PKK örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Nizip Ġlçesinde 7 Ocak günü, Müslüm Yıldırım ve YaĢar TaĢdemir isimli kiĢiler “Yasak yayın bulundurmak” 
iddiasıyla ev ve çalıĢtıkları iĢyerlerinden gözaltına alındı.  
 
ESP üyesi Fidan Özkaytan ve Mustafa Eliçatal, “25 Aralık 2007 tarihinde Devlet Hastanesi‟nin önündeki üst 
geçide „SSGSS yasası geri çekilsin, savaĢa değil sağlığa bütçe‟ pankartını astıkları" iddiasıyla 16 Ocak günü 
gözaltına alındı.  
 
Gaziantep'te 18 Ocak günü yapılan ev baskınında Ahmet B. (50) eĢi Fazilet B. (45) ve oğulları Mustafa Basri B. 
(19) gözaltına alındı. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mustafa Basri B, “çeĢitli internet sitelerinin 
sayfalarına girerek destek mesajları göndermek suretiyle örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla” tutuklandı.  
 
Gaziantep, KahramanmaraĢ ve Ġstanbul‟da, El Kaide örgütüne bağlı olan ve örgütün Türkiye kolunu oluĢturduğu 
ileri sürülen gruba yönelik “Ufuk” operasyonu kapsamında 25 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Gaziantep 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi Müdürlüğü‟nde sorgulandıktan sonra 28 Ocak günü adliyeye 
çıkarıldı. Savcı tarafından 10 saat süreyle sorgulanan zanlılardan Erdal S., Hilmim P. ve Vedat A., ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakıldı, 22 zanlı ise tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 
mahkemede yeniden ifadeleri alınan zanlılar Mehmet P., Murat K., Ġlker G., Aytaç P., Hüseyin I., Ali K., CoĢkun 
A., Hasan K., Ali K., Mehmet Ç., Murat Ö., Davut Y., Selim Ç., Zübeyir Ç., Ahmet Y., Ġrfan P., Müslüm B., Mithat 
Ç., Müslüm K. ile Çeçen asıllı bir zanlı tutuklandı. Zanlılardan ÖkkeĢ D. ve Mehmet K. ise tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
ġehitkamil Ġlçesi‟nde bazı ev ve iĢyerlerine 16 ġubat günü yapılan baskınlarda Mehmet ġahin, Ergün Yalçın ve 
ismi öğrenilemeyen 13 kiĢi, “Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriĢinin yıldönümü dolayısıyla 15 ġubat‟ta 
Gaziantep'te yapılan protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
Gaziantep ilinde evlerinden gözaltına alınan Z.K., F.S. ve A.K.B., adlı kiĢiler 23 ġubat günü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından "polis arabasını kundaklama ve yasadıĢı bilgisayar çıktılarını bulundurdukları" iddiasıyla 
tutuklandılar.  
 
Gaziantep ilinde, ev ve iĢyerlerinden polis tarafından gözaltına alınan ġaban Ayhan ve Müslüm ġahin adlı kiĢiler, 
29 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 
tutuklandılar.  
 
Gaziantep ilinde, polis tarafından evlerinden gözaltına alınan DTP Gaziantep Ġl BaĢkan Yardımcısı Ali Koç, DTP 
üyeleri Mahmet Çamlı, Hakan ġenoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Ramazan AteĢ, Yakup Artıkboğa, 
Necmettin Alınak, ġahin Doğan, Sadik Koncuk ve Ġsa Adakan, 15 Mart günü çıkarıldıkları Gaziantep 6. Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt propagandası yapmak", "YasadıĢı slogan atmak", "Ġzinsiz gösteri ve yürüyüĢ 
yapmak" iddiasıyla tutuklandılar. 
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Gaziantep ilinde polis tarafından evlerinden gözaltına alınan Serhat Erkabalcı, Sinem Yolcu, Ali Ekber Sever, 
Sami Tunca ve Sinan Koçum, 15 Mart günü çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Gaziantep ilinde evlerinden polis tarafından gözaltına Hacı ġahin ve Osman DenktaĢ, 19 Mart günü çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. 
 
19 Mart günü Gaziantep‟te Newroz kutlaması yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından çıkan 
olaylarda 13 kiĢi gözaltına alındı. 
 
DTP ġahinbey Ġlçe yöneticisi Tayyip Serkal “savcılığın talimatıyla ifadesi alınacağı” gerekçesiyle, Azadiya Welat 
Gazetesi dağıtımcısı Ġbrahim Bulut ise “gazete hakkında toplatma kararı olduğu” gerekçesi ile 21 Mart günü 
gözaltına alındı.  
 
Nizip ilçesinde 23 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan Mustafa Dönmez, Müslüm Yıldırım, Abdullah Efe, Arif Özgül, Habip Aslan ve Kemal Gürbüz Nizip 1. Sulh 
Ceza Mahkemesince "suç ve suçluyu övdükleri" gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Gaziantep ilinde 2 Nisan günü, Ġsmail Çevik, Recep Durmaz, Necdet Öztürk, Murat Cengiz, Anzilha Öztürk, Halit 
Tekmen, Murat Göktürk, Abdulhaluk Özhan, Mevlüde Geçgel, Ahmet Çiçek, Mustafa Çiçek, Bozan Güçlü, 
Mehmet Özmen, Mustafa Ġpek, Yahya Gengeç ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Osman BeĢtaĢ ve Mehmet 
Tanrıkulu ile ismi öğrenilemeyen 5 kiĢi polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
Mustafa Ġpek, Bozan Güçlü, Mehmet Özmen, Ahmet Çiçek, Murat Cengiz, Yahya Gengeç ve ismi tespit 
edilemeyen bir kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından "PKK-Kongra-Gel adına faaliyet yürütmek" ve "YasadıĢı 
eyleme katılmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Gaziantep ilinde Newroz Bayramı'na katıldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Halime Aka (26), 14 
Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklandı 
 
Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) öğrencisi Sema Gök, 17 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “örgüt 
propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Gaziantep ilinde gözaltına alınan Doğan Çiçek ve Necmettin Bilgiç adlı kiĢiler, 17 Nisan günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Gaziantep ilinde 1 Mayıs afiĢi asan Mücadele Birliği Platformu aktivistleri Mesut Paksoy ile soy isimleri 
öğrenilemeyen Hilmi ile Gökhan adlı kiĢiler 25 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı.  

Gaziantep ili ġahinbey Ġlçesinde 7 Mayıs günü, gözaltına alınan Tahir Özmen çıkarıldığı mahkeme tarafından 
'yasadıĢı örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı. 

Gaziantep ili ġahinbey Ġlçesi'ne bağlı Fırat Mahallesinde, polis tarafından evinden gözaltına alınan Halil Tekin 
adlı kiĢinin çıkarıldığı mahkeme tarafından, 21 Mart Newroz mitinginde 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 
tutuklandı.  

ESP Gaziantep Temsilciliği ve çeĢitli evlere 13 Mayıs günü polis tarafından yapılan baskında ESP Temsilcisi 
Abdullah Özgenç, Ayhan Yener, YaĢar Koç, Oruç GüneĢ, Fidan Özkaytan, Halit Çelik, Abdurrahman Algel, 
Aynur Totoğlu, Miyese Yiğit ve Hatice Yiğit‟in de aralarında bulunduğu 13 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 11‟i 14 Mayıs günü düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadıĢı slogan atmak” ve "yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı.  
 
5 Haziran günü Islahiye ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
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Gaziantep ili Ġslâhiye Ġlçesinde 20 Ekim günü, Alaca Köyü'nde Ġ.D. ile H.Ç ev sahipliğini yaptığı düğünde, Kürtçe 
Ģarkının PKK ve PKK Lideri Abdullah Öcalan için söylendiği gerekçesiyle K.Ö. (33), B.K. (16), D.M.B. (16) ve 
F.D. (18) ile düğün sahibinin akrabası C.Ö (25), ''yasadıĢı örgüt lehine propaganda yapmak, suç ve suçluları 
övmek'' iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.  

26 Ekim günü il merkezinde yapılan gösterilerin ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi 
ekiplerinin 27 Ekim günü yaptığı ev baskınlarında 15 kiĢi gözaltına alındı.  

Gaziantep ilinde 28 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla yapılan 
gösteriye müdahalenin ardından gözaltına alınan ve DTP Ġl BaĢkanı Ali ġimĢek'in de aralarında bulunduğu 15 
kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından "Gösteri ve ürüyüĢler kanuna muhalefet etmek", "Görevli memura direnme 
ve görevini yaptırmama", "Yasa dıĢı örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

Gaziantep ilinde, Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 29 Ekim günü, aralarında DTP'li ve 
üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kiĢi evlerinden gözaltına alındı.  

Gaziantep ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla 20 Ekim'de 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 13 kiĢi, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet etmek", "Görevli memura 
direnme ve görevini yaptırmama", "Yasa dıĢı örgüte üye olmak", "Örgüt propagandası yapmak" tan tutuklandı. 

Hikmet Öztürk isimli kiĢi 2 Kasım günü ġehitkamil Ġlçesi'nde sokakta polis tarafından gözaltına alındı.  

Dengê Welat gazetesi Gaziantep çalıĢanı Mevlüde Geçgel, ġahinbey Ġlçesi'nde 5 Kasım günü gazete dağıtımı 
yaparken, gözaltına alındı.  

DTP ġehitkamil Ġlçe BaĢkanı Mustafa Tunç ile Denge Welat gazetesi çalıĢanı Mevlüde Geçger 6 Kasım günü 
tutuklandı.   

“ġehitkamil Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe 
katıldığı” iddiasıyla 11 Kasım günü gözaltına alınan Ahmet Çiçek, 12 Kasım günü sevk edildiği Mahkeme 
tarafından “YasadıĢı gösteri yapmak” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Gaziantep‟te 22 Kasım günü, üniversite öğrenciler Osman BeĢtaĢ ve Murat Çakan il merkezde bulunan bir kargo 
Ģubesinden kendilerine gelen Yurtsever Gençlik Dergisi‟ni aldıktan sonra yanlarına gelen polis tarafından 
gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen iki kiĢi, ifadelerinin alınması ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 
“Yasak yayın bulundurmak”, “Polise mukavemet” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandılar.  
 
“ġahinbey Ġlçesi‟nde Abdullah Öcalan‟a cezaevinde iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla 26 
Ekim günü düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları” gerekçesiyle 24 Kasım günü gözaltına alınan Ġsmet Kızılka, A.K., 
Mehmet Ali Aka ve Mustafa Ġnce, “yasadıĢı gösteri yaptıkları” iddiasıyla 26 Kasım günü tutuklandı.  
 
Gaziantep'in ġehitkamil Ġlçesi'nde Gaziantep Ġl Yönetim Kurulu Üyesi Sıdıka Yemana 18 Aralık günü gözaltına 
alındı. 
 
Gaziantep'te 19 Aralık günü Mehmet Deniz ile Sıdık Kaygözsiz adlı 2 kiĢi gözaltına alınarak Ġl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü.  
 

Gaziantep Üniversitesi önünde Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġube polislerince Ġlyas Gün adlı 
öğrenci 19 Aralık günü gözaltına alındı. 

Giresun 
17 Mart günü Piraziz ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
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2 Nisan günü Giresun ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 

Hakkâri 
Hakkari il merkezinde 8 Ocak günü, Medrese, Yeni mahalle, Biçer ve Gazi mahallelerinde birçok eve düzenlenen 
eĢ zamanlı operasyon sonrasında 13 kiĢi gözaltına alındı.  
 
9 Ocak günü Çukurca ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Hakkari ilinde gözaltına alınan Servet AteĢ, 9 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı slogan attığı" 
ve "Görevli memura mukavemet ettiği" iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Ocak günü Hakkari Jandarma kontrol ve polis kontrol noktasında gözaltına alınan 5 kiĢiden 3‟ü “yasadıĢı 
örgüte yardım ettikleri ve örgüte eleman gönderdikleri” gerekçesiyle tutuklandı.  
 
13 Ocak günü Hakkari ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 2 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
DTP‟nin düzenlediği mitinge katıldığı belirtilen 1 kiĢi, “mitingde yasadıĢı slogan attığı ve yasadıĢı pankart 
taĢıdığı” gerekçesiyle 17 Ocak günü gözaltına alındı.  
 
Yüksekova Ġlçesinde yapılan yürüyüĢ sırasında polislerce gözaltına alınan Engin Alkan ile Ferhan Akdoğan 24 
Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “2911 sayılı yasaya muhalefetten” tutuklandılar.  
 
7 ġubat günü Yüksekova ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢiyi 
gözaltına aldı. 
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan gösterilerde 61 kiĢi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan 17‟si, 17 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Suç ve suçluyu övmek”, 
“Örgüt propagandası yapmak” ve “Devlet malına zarar vermek" iddialarıyla tutuklandılar.  
 
19 ġubat günü Çukurca ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Yüksekova Ġlçesine bağlı Ġkiyaka (Sat) köyündeki 10 korucu, operasyona katılmak istemedikleri için 21 ġubat 
günü gözaltına alındı.  
 
22 ġubat günü Yüksekova ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Çukurca ilçesinde 23 ġubat günü, sınır ötesi askeri harekete katılmak istemeyen 9 korucu Çukurca Ġlçe 
Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.  
 
24 ġubat günü Çukurca ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Yüksekova Ġlçesinde 29 ġubat günü, DTP Ġl binasından çıkan DTP üyesi Cengiz Rençber Terörlü Mücadele 
ġubesi ekiplerince gözaltına alındı.  
 
Yüksekova ilçesinde 5 Mart günü DTP'nin organize ettiği “sınır ötesi operasyonu protesto yürüyüĢü” sonrasında 
Behçet Atak, Metin Renda ve ismi öğrenilemeyen 4 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
Diri ve Atak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
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“Hakkâri ilinde 15 ġubat‟ta yaĢanan olaylara katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Kerem Aydın, Fevzi 
Suvağcı ile Cahit Kurt, 5 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu 
malına zarar vermekten" iddialarıyla tutukladı.  
 
Yüksekova ilçesindeki Esendere Hudut Kapısı sorumluları “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 2‟si kadın 3 kiĢiyi 5 
Mart günü gözaltına aldı. 
  
Yüksekova ilçesinin Dara Köyüne 7 Mart günü jandarmalar tarafından yapılan baskında 2 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Yapılacak Newroz kutlamaları için çalıĢma yürüten DTP Gençlik Meclisi üyeleri Murat Ertunç ile Ġzzet Kaya, 
Hakkâri ili Berçelan Mahallesinde 8 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Merzan Spor Sahası'nda gerçekleĢtirilen miting sonrası 5 kiĢi güvenlik 
güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye BaĢkanı HurĢit Altekin, 10 Mart günü Yüksekova ilçe 
merkezine giderken askeri arama noktasında gözaltına alındı. 
 
Hakkâri ilinde gözaltına alınan Harun Aslan ve Ġbrahim TaĢ, 11 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt 
propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.  
 
13 Mart günü Esendere‟de, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
14 Mart günü il merkezinde bulunan Birikim Dershanesi‟ne gelen sivil polisler, “15 ġubat günü yapılan protesto 
gösterilerinde çıkan olaylar” nedeniyle Figen Yardımcıel ile Murat Balıkesir adlı öğretmenleri gözaltına aldı.  
 
Çukurca Ġlçesi'nin Emir ġaban Mahallesi'nde ikamet eden DTP Çukurca Ġlçe BaĢkanı Mehmet Kanat ile Muğdat 
Aslan, 18 Mart günü polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kanat, 19 Mart günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutukladı.  
 
“Hakkâri ilinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere 
katıldıkları” iddiasıyla evlerinden polis tarafından gözaltına alınan 2 kiĢi, 19 Mart günü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından "Devlet malına zarar vermek" ve "Örgüt propagandası" yapmaktan tutukladı.  
 
Hakkâri Yüksekova'da 19 Mart günü, 23 Nisan Caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde olan trafik Ģubesine 
ait araç ile S.K. adlı vatandaĢa ait otomobilin geçiĢ sırasında birbirlerine sürtünmesi sonrası S.K. isimli kiĢi po lis 
tarafından gözaltına alındı. S.K., olay yerinde toplanan kalabalığın polise tepki göstermesi üzerine yaklaĢık 
yarım saat sonra serbest bırakıldı.  
 
Hakkari Belediyesi'nde çalıĢan Ömer Namoğlu, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü 
nedeniyle meydana gelen olaylarla ilgisi bulunduğu” iddiasıyla 20 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Nazım Yakın ve Adil Yakın adlı kiĢiler, 21 Mart günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerinden 
gözaltına alındı.  
 
22 Mart günü Hakkari‟de yapılmak istenen Newroz mitinginin yasaklanması üzerine yapılan basın açıklaması 
sonrasında 54 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri tespit edilebilenler Ģunlar: Bayram Erdem, 
Cahit Akmaz, Yılmaz Karanfil, Metin Sayık, Davut Gezer, Celalettin Karaberk, Eyüp Tertemiz, Mehmet Temel, 
Asım Özcan, Nasrettin Erdem,Ġsrafil KarataĢ, Zübeyir Yılmaz, Ersin Akar, Ferhat AteĢ, Sedat Kurt, Cumhur 
Çiftçi, Cevdet Ertunç, Selim Ertunç, Adem Ertunç, Ġrahim Ertunç, Sinan Temel, Ubeydullah Tekçe, Mustafa 
Fidan, Hogir Kutluk, Murat ÇalıĢkan, Ġslam Balıkesir, Cumali Çiftçi, Onur Çağlı,Togay Çağlı, Halil Kaçar, izet 
Özer, Selim ErtuĢ, Barzani AĢkan, Azat Özer, Selim ErtuĢ, Hacı Sever ve Nurettin Özdemir. Gözaltına 
alınanlardan 8‟i çocuk 28 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından “Örgüt propagandası yapmak” ve “Devlet 
memuruna mukavemet etmek” gerekçesiyle tutuklandı. 
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Yüksekova Ġlçesinde 23 Mart günü yapılmak istenen Newroz mitingine kaymakamlığın izin vermemesi sonrası 
DTP Ġlçe binası önünde yapılan basın açıklamasının bitiminde polis cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Müdahale sırasında 20 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10‟u çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüt 
propagandası yapmak' iddiasıyla tutukladı.  
 
Newroz kutlamalarını izlemek üzere Hakkâri‟ye gelen 5 kiĢilik Ġtalyan heyeti 23 Mart günü polisler tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Yüksekova Ġlçesinde 27 Mart günü, Yüksekova Dersanesi'ne polis tarafından düzenlenen baskında 4 dershane 
öğrencisi gözaltına alındı.  
 
Yüksekova ilçesinde 29 Mart günü, Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin‟in ziyaretinden dolayı denetimlerde bulunan 
polis, yöresel giysi olan “Ģal û Ģapik” giyen 1 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Hakkari ilinde 4 Nisan günü “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan DĠHA Van muhabiri 
Sıddık Güler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Yüksekova Ġlçesinde 16 Nisan günü, Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Muhyettin Dede'ye eve 2 gün önce 
güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında Muhyettin Dede ile Selahattin Aytek isimli Diyarbakırlı misafiri 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından 17 Nisan günü 
adliyeye çıkarıldı. Muhyettin Dede serbest bırakılırken, Selahattin Aytek Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından hakkında verilmiĢ olan mahkumiyet nedeniyle tutuklandı.  
 
18 Nisan günü Yüksekova ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, 23 Nisan günü ateĢ yakan 3 kiĢi polis tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Yüksekova Ġlçesinde “TBMM BaĢkanlığı, Ġnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ve ĠHD 
Genel Merkezi'ne dilekçe ile baĢvurarak 'vicdanı ret' haklarını kullanacağını” belirten Ġslam Baykal ve Resul 
Aslan 22 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Aslan çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
 
27 Nisan günü ġemdinli ilçesinde, PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Hakkari ili ġemdinli ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, ġemdinli çıkıĢında durdurulan bir araçta 
bulunan Mesut Evin, Ġlhami Korkmaz, Yunus Özkoyuncu ile isimleri öğrenilmeyen 2 kiĢiyi gözaltına alındı.  
 
2 Mayıs günü ġemdinli ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
4 Mayıs günü Çukurca Ġlçesi‟nde evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, “16 Mart günü Halepçe Katliamı‟nın 
yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldıkları” gerekçesiyle 30 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Hakkari ili ġemdinli Ġlçesinde 5 Mayıs günü, Derecik Beldesi'ne gittikleri sırada araç içinde polis tarafından 
gözaltına alınan Ġ.K., Y.Ö., M.E. M.Ö. ile B. K. ,çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Hakkâri ili ġemdinli Ġlçesinde 10 Mayıs günü, kimlikleri tespit edilemeyen 2 kiĢinin yol kontrolünde polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde 19 Mayıs'ı protesto etmek isteyen gruba müdahale 
eden polisin ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. 
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22 Mayıs günü Yüksekova Ġlçesi‟nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 3 kiĢiden Feyzi Kaya ve 
Doğan Düz, “Newroz kutlamasında yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
26 Mayıs günü Çukurca ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 27 Mayıs günü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin YeĢildere Mahallesi'nde 5 
kiĢi evlerinden gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde 27 Mayıs günü, polis tarafından evlerinden gözaltına alınan Ali Bülbül, Adil 
Bülbül, Ġshak SavaĢan, Ġdris SavaĢan ve Hayrettin Kaya adlı kiĢiler çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Devlet 
malına zarar vermek' iddiasıyla tutuklandı. 
 
28 Mayıs günü kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, “araç yakma eylemlerine katıldıkları ve izinsiz 
gösteri yaptıkları” iddiasıyla aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 16 kiĢi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılanlardan 
iki çocuk Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi'ne gönderilirken, 12 kiĢi ise “PKK'ye yardım-yataklık ettikleri” 
iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne konuldu.  
 
Hakkâri ilinde 28 Mayıs günü, Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri 21 kiĢi sabah 
evlerinden gözaltına aldı.   
 
Hakkâri ilinde 31 Mayıs günü, Ġl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
evlerinden gözaltına alınan A.Ç., E.ġ., S.K., E.ġ., A.S., M.K., M.S.Ö., F.C., D.Y., L.T. ve Ġ.K., isimli Ģahısların da 
aralarında bulunduğu 12 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından , “Örgüt üyesi olmak" tan tutuklandı.  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 5 Haziran günü, Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan 
Kasım Doğan, Yasin Çelik ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Örgüt propagandası' 
yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. 
 
Hakkâri ilinde 5 Haziran günü, DTP kadın Meclisi Üyesi Berivan Akboğa ve 3 çocuğun da bulunduğu 9 kiĢi 
polisler tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ilinde 6 Haziran günü, polis tarafından gözaltına alınan Sıddık Yıldırım çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 10 Haziran günü düzenlenen “Artık yeter anadilimizde eğitim istiyoruz” 
mitingine katılan Resul Ereğli adlı kiĢi, “yasadıĢı slogan attığı” suçlamasıyla gözaltına alındı  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 11 Haziran günü, ĠHD Hakkari Ģube yöneticisi Ferzende Yılmaz bir ifade için 
gittiği Ġlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ilinde 12 Haziran günü, Yurtsever Demokratik Gençliği (YDG) üyesi Yusuf Kına adlı kiĢi polis tarafından 
Orman Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alındı.  
 
Hakkari ilinde 16 haziran günü, Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Temel polisler 
tarafından evinden gözaltına alındı.  
 
Hakkari ilinde 19 Haziran günü, Recep ErtuĢ adlı kiĢi 22 Mart'ta yapılan Newroz mitingine katılarak '2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle polis tarafından evinden gözaltına 
alındı.  
 
Gözaltına alınan Recep ErtuĢ adlı kiĢi, 22 Mart günü yapılan Newroz kutlamasına katılarak “2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle 19 Haziran günü tutuklandı.  
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Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde 21 Haziran günü, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 
Erdal Güngür ve Salih ġen adlı kiĢiler Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Devlet malına zarar vermek' iddiasıyla 
tutuklandı.  
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde 26 Haziran günü, Almanya-Türkiye maçında Almanya'nın kazanmasına sevindiği 
iddia edilen Ġsmail Bafra adlı kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde 28 Haziran günü, polis tarafından evlerinden gözaltına alınan Selim Terzioğlu ve 
Ergin Keser çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yapmak' tan tutuklandı  
 
29 Haziran günü ġemdinli ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
29 Haziran günü ġemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama ve tarama 
faaliyeti esnasında, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı. 

Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde 1 Temmuz günü, YeĢildere Mahallesi'nde bulunan Özgür Eskici polis tarafından 
evinden gözaltına alındı. 

 
2 Temmuz günü Hakkâri‟de Abdullah Öcalan‟a “sayın” diye hitap ettiklerini gerekçe göstererek savcılığa kendileri 
hakkında ihbarda bulunan DTP Hakkâri Ġl BaĢkanı Hasan Güzel, Hakkâri Belediye BaĢkanı Kazım Kurt, ġemdinli 
Belediye BaĢkanı HurĢit Tekin, Yüksekova Belediye BaĢkanı Salih Yıldız ve Yüksekova Esendere Belediye 
BaĢkanı HurĢit Altekin savcılık talimatıyla gözaltına alındı.  
 
“Yüksekova Ġlçesi'nde Newroz kutlamasına katılarak yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddia edilen 4 kiĢi 
gözaltına alındıktan sonra 2 Temmuz günü çıkarıldıkları Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
Hakkari ili ġemdinli Ġlçesinde 5 Temmuz günü, Moda Mahallesi'ndeki yeğeninin düğününe katılan DTP PM Üyesi 
Serhat Tarhan düğünde izinsiz havai fiĢek atıldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde 10 Temmuz günü, Eyüp Özer adlı kiĢi polis tarafından iĢ yerinden gözaltına 
alındı.  
 
Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Ġhsan ĠĢbilir, “Newroz kutlamalarına katıldığı” gerekçesiyle 14 Temmuz günü 
polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde, 24 Temmuz gecesi ġemdinli yolu çıkıĢındaki ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
önündeki polis noktalarına düzenlenen saldırı sonrasında 4 kiĢi polislerce gözaltına alındı.  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 27 Temmuz günü, Yüksekova-Van karayolu Akalın köyü mevkiinde bir ticari 
taksinin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından ateĢ açıldığı, araçta bulunan H.D 
gözaltına alındı.  
 
Yüksekova Ġlçesi'nden Van'a giderken gözaltına alınan 2 kiĢi, 30 Temmuz günü sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ““El-Kaide örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle tutuklandı. (Gündem-30.07.08) 
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde 2 Ağustos günü, 'örgüte yardım yataklık' ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 
Aydın Baysal ve Ayaz Tümen Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı.  
 
14 Ağustos günü “PKK üyesi oldukları” gerekçesiyle Ġran tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 
Esendere Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen 4 kiĢi, gözaltına alınarak Yüksekova Jandarma 
Komutanlığı'na götürüldü.  
 
Yüksekova‟da 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı nedeniyle KESK-DĠSK Temsilcilikleri tarafından düzenlenen etkinlikler 
sırasında Kürtçe parça seslendiren yerel sanatçı Fahrettin Kepenek, hakkında baĢlatılan soruĢturma 
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kapsamında 15 Ağustos günü ifade vermek amacıyla gittiği Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Asliye Ceza 
Mahkemesi‟ne sevk edildi. Mahkeme, Kepenek‟i söylediği parçalardan dolayı “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla 
tutukladı. 
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde, ilçe merkezinde meydana gelen çatıĢma sonrası bir kiĢi gözaltına alındı.   
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Esnaf Sanatkârlar Odası BaĢkanı Ġrfan Sarı Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟ne bağlı ekipler tarafından Zagroz ĠĢ Merkezi‟nde bulunan Esnaf Sanatkârlar Odası binasından 
gözaltına alındı  
 
Bitlis‟te güvenlik güçleriyle girdiği çatıĢmada ölen Ġranlı HPG militanı ġirzat PaĢayi‟nin cenazesinin Ġran‟a 
götürülmesinin engellendiği iddiaları üzerine 13 Eylül günü Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde düzenlenen 
protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri 2 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde13 Eylül günü, gösteriler sırasında gözaltına alınan Abdulselam Bartın hakkında 
tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde19 Eylül günü, Yurtsever Demokratik Gençliği (YDG) üyesi Ġlyas Yorgun Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde Rıfat Terkoğlu, Mehmet Befre, Sait Soydan, Mehmet Soydan ve adı 
öğrenilmeyen iki kiĢi 23 Eylül günü polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ilinde 29 Eylül günü, silahlı militanlarca alıkonulduğu Ceylanlı köyünde ikamet eden Kamil Zirek serbest 
bırakıldıktan sonra Jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
 
ġemdinli Ġlçesi‟nde 29 Eylül günü gözaltına alınan Ferhat Gelici, Memet Öpengin, Bayram Düzenci ve Özkan 
Doğan, 2 Ekim günü ġemdinli Sulh Ceza Mahkemesi‟ne sevk edildi. Mahkeme, Öpengin, Düzenci ve Doğan‟ı 
“yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla tutuklarken, Gelici serbest bırakıldı.  
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde 8 Eylül günü, Hacı Çıtak ile Ömer Ünal adlı kiĢiler Yüksekova Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Esentepe mahallesindeki evlerinden gözaltına alındı.   
 
Hakkâri ili ġemdinli Ġlçesinde 9 Eylül günü, bağlı Aktütün (Bêzelê) Köyü'nde karakola yapılan saldırıdan sonra 
TV‟lere çıkarak "Artık kurĢun yerine kalem tutmak istiyoruz" diyen 12 yaĢındaki Ç.A adlı kız çocuğu güvenlik 
görevlilerince gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde 17 Eylül günü, Güngür Mahallesi'nde bulunan Seyit Vahyettin Aslan'ın evine Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından baskın yapıldığı, Aslan'ın eĢi, kızı ve oğlu (3 kiĢi) gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Çukurca ilçesinde 17 Eylül günü, gözaltına alınan Suphi Çetinkaya adlı kiĢi, çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “YasadıĢı örgüte yardım yataklık ettiği" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde 18 Eylül günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek 
amacıyla yapılan yürüyüĢ sonrasında 20 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde 20 Ekim günü, meydana gelen olaylarda 10 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ilinde 20 Ekim günü, meydana gelen olaylarda 5 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde 21 Ekim günü, asker ve polis tarafından gözaltına alınan Ġsmet TaĢ‟ın "yasadıĢı 
örgüt üyesi", Metin Geylani, Sevim Geylani ile Muhsin Özcaner ise "yasadıĢı örgüte yardım yataklık ettikleri" 
suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde 22 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüĢten sonra çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan Mikail Atak, Ġlhami Keremoğlu, 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

254 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Ergün Ġlçin, Medih Demir ve Medeni Terzioğlu adlı kiĢiler Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt 
propagandası yapmak" gerekçesiyle tutuklandı.   
 
Hakkâri ilinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla 
yapılan açıklama ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan 4'u çocuk 8 kiĢi 
çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüte yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
  
“Hakkâri‟de gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 20 Ekim günü gözaltına alınan 14 kiĢiden 12‟si, Yüksekova‟da 
gözaltına alınan 10 kiĢiden ise 5‟i 22 Ekim günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.  
Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi'nde, Orhan Bor, Ġslam Çakmak ve Adnan Saraç adlı kiĢiler Newroz etkinliklerine 
katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. 
 
1 Kasım günü AKP Hakkari Ġl BaĢkanlığı'nın bulunduğu binada meydana gelen patlamada 6 kiĢi yaralandı.   
  
Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Kasım günü Hakkâri gezisini protesto amacıyla yapılan gösterilerin ardından çıkan 
olaylarda gözaltına alınan Süleyman Akboğa, Ġdris Engin, Engin Turan ve Ġsmail Demir, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Hakkari`nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin DTP`li, Belediye BaĢkanı Hamit Kaya ve meclis üyesi 
Yahya Baran, haklarında Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi`nde “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla açılan dava 
nedeniyle 7 Kasım günü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 
 
Hakkâri Devlet Hastanesi'ne 12 Kasım günü jandarma tarafından düzenlenen baskında hastane personeli 
Ġskender Ağralı gözaltına alındığını belirtildi.   
 
Hakkari Ġl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 ve 12 Kasım‟da düzenlenen ev baskınlarında E.K., H.T., 
Ġ.A., H.D. ve R.T. gözaltına alındılar.  
 
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 20 Kasım günü Yüksekova Belediye BaĢkan Vekili Naif 
Öztekin'in evine yaptığı baskında gözaltına alınan Sedat Öztekin, 21 Kasım günü çıkarıldığı Yüksekova Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Hakkari ili Yüksekova DTP Ġlçe BaĢkanı Vahit ġahinoğlu'nun yanı sıra Ġbrahim ġadal, Muhammet Soydan ve 
Gönkan Kırdağ adlı kiĢiler de 23 Aralık günü gözaltına alındı. 
 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Adaklı (Alekanan) Köyü'nde 24 Aralık günü evlere baskın düzenleyen 
askerler Emin Temel adlı köylü gözaltına aldı. 
 
22 Kasım tarihinde Hakkari merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin arama noktasında Y.E, F.G. ve K.B. 
gözaltına alındı.  
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesi'nde 27 Kasım günü PKK'nin kuruluĢ yıl dönümü nedeniyle yapılan yürüyüĢe polisin 
müdahalesi sonucunda DTP Ġlçe Yöneticisi Sabri Ölmez ile ismi öğrenilmeyen 14 yaĢında 1 çocuk gözaltına 
alındı.  
 
Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Aralık günü akĢam evine düzenlenen baskında gözaltına alınan 
Lokman Tatlı, çıkarıldığı mahkemece “Örgüt propagandası yapmak” ve “Güvenlik güçlerine mukavemette 
bulunmak” iddiasıyla tutuklandı.  
 
6 Aralık günü Hakkâri Devlet Hastanesi'nde Türkçe bilmeyen yaĢlı bir vatandaĢa iĢlemlerinde yardımcı olan 
Nazmi Yakın, yaĢlı adamla Kürtçe konuĢtuğu için kendisine tepki gösteren özel hareket polisleri ile yaĢanan 
tartıĢma sonrası kendisini tartaklayarak gözaltına aldığını belirtti. Merkez Polis Karakolu'nda ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakılan Yakın, ĠHD Hakkari ġubesi ve Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvuruda bulunarak polisler 
hakkında suç duyurusunda bulundu. 
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DTP Hakkâri Kadın Meclisi Üyesi Mehsima Tümer, Yüksekova'da 'Eğer sayın demek suçsa ben de Sayın 
Abdullah Öcalan diyerek bu suçu iĢliyor ve kendimi ihbar ediyorum' kampanyası çerçevesinde savcılığa dilekçe 
verilmesi sırasında yaptığı açıklamada 'Sayın Öcalan' ibaresini kullandığı için 12 Aralık günü gözaltına alındıktan 
sonra tutuklandı.  
 
Hakkari ili Yüksekova ilçesi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü polisler tarafından Metin Gezer isimli kiĢi 19 mayıs günü 
gözaltına alındı.  
 
Çukurca Ġlçesi‟nde 15 Aralık günü gözaltına alınan 12 kiĢiden 8‟i, “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” 
iddiasıyla sevk edildikleri Çukurca Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 17 Aralık günü tutuklandı.  
 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi'nde 23 Aralık günü evine düzenlenen baskın sonrasında 
gözaltına alınan Ġpek Bor (18), sevk edildiği Mahkeme tarafından “Örgüt propagandası yapmak” ve “Güvenlik 
güçlerine mukavemette bulunmak” iddiasıyla tutuklandı. 

Hatay 

 
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hatay‟da 17 ġubat günü gösteri 

yapan gruba müdahale eden polis 6 kiĢiyi 
gözaltına aldı.  
 
Ġskenderun‟da 2 Mart günü “Ortak DüĢman 
Amerika‟dır” afiĢi asan HÖC üyeleri Cemal Andaç 
Yılmaz ve Seval Aracı adlı 2 kiĢi izin belgelerini ve 
kimliklerini göstermelerine rağmen jandarma 
ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Ġki buçuk 
saat gözaltında tutulan HÖC‟lüler 150‟Ģer lira para 
cezası kesildikten sonra ve ellerinde kalan 20 adet 
“Ortak DüĢman Amerika‟dır” afiĢlerine el konularak 
serbest bırakıldılar. 
 
Ġskenderun‟da 21 Mart günü yapılan Newroz 
etkinliği sırasında gözaltına alınmak istenen 
Habibe Güzel isimli kiĢi, 22 Mart günü evine 
yapılan baskında gözaltına alındı. Güzel, 23 Mart 
günü tutuklandı.  
 

Dörtyol ilçesinde 27 Mart günü gözaltına alınan 15 kiĢiden Gürbüz Çelik, Edip Perçin ve Mustafa Baybaris polis 
tarafından tutuklandı.  
 
Erzin ilçesinde 4 Nisan günü,” 21 Mart 2008 günü DTP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında yasadıĢı slogan 
attıkları ve bayrak açtıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 17 kiĢiden DTP Yönetim Kurul Üyesi R.O. (44), Ġ.K. (27), 
M.O. (26), B.T. (31), R.O. (28), M.T. (23), A.K. (20), D.K. (18), M.C. (29), E.K. (20), M.B. (29), Ġ.V. (47), Z.O. (35) 
ve M.E. (19) adlı 14 kiĢi tutuklandı, M.O. (17), A.C. (15) ve A.S.(16) ise serbest bırakıldı.  
 
15 Nisan günü Reyhanlı ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Hatay‟ın Ġskenderun Ġlçesinde 22 Nisan günü “1 Mayıs ĠĢçi Bayramı‟na çağrı bildirisi” dağıtan Ezilenlerin 
Sosyalist Platformu üyesi 6 kiĢi gözaltına alındı.  
 
23 Mayıs günü Hassa ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 

Yatılı okulda gizli kamera 
Hatay‟ın Yayladağı Ġlçesi‟nde bir ay önce 
kaymakamlığa, "Yatılı Bölge Okulu‟ndaki kız öğrenciler, 
kurulan kameralarla izleniyor" diye bir ihbar yapıldı.  
Kaymakam Süleyman Çelebi, 170‟i kız 405 öğrencinin 
eğitim gördüğü YĠBO‟da inceleme yapılması talimatı 
verdi. Güvenlik kamerası sistemi bulunan okulda 
yapılan incelemede kameralar sökülerek bağlı olduğu 
bilgisayara el konuldu. Kaymakam Çelebi‟nin isteği 
üzerine de Milli Eğitim Müdürlüğü soruĢturma baĢlattı. 
Milli Eğitim müfettiĢleri, kamera görüntülerini alarak 
incelemeye baĢladı. Kaymakam Çelebi, yatakhanelerde 
dikkat çekmeyecek noktada kamera bulunduğunu, 
yatakhanede öğrencilerin görüntüsünün kaydedilip 
kaydedilmediğini bilmediğini, konunun müfettiĢler 
tarafından yapılan incelemenin ardından netleĢeceğini 
söyledi. (Hürriyet-11.01.08) 
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“Newroz kutlamaları sırasında 'yasadıĢı slogan atmak' ve 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi'ne üye 
oldukları” gerekçesiyle 27 Mayıs günü gözaltına alınan 20 kiĢi 29 Mayıs günü Antakya Adliyesi'ne çıkartıldı. 
Gözaltına alınanlardan 5'i savcılık tarafından 11'i ise mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
DTP Hatay Ġlçe Örgütü yöneticisi Bilgi IĢık ile Necmettin Yılmaz, Umut Deniz Erten ve GülliĢah TaĢkıran adlı 
öğrenciler ise tutuklandı.  
 
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi 4 kiĢi, “Hatay Ġl Emniyet Müdürlüğü binası duvarına pankart asmak 
istedikleri” gerekçesiyle 26 Kasım günü gözaltına alındı.  

Iğdır 
 
Iğdır‟da arkadaĢlarının duruĢmasını izlemeye gelen Y.D., C.K., S.Ö., Y.Ö. ve O.D. polis tarafından “Iğdır'da iki 
aracı ateĢe verdikleri” iddiasıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Y.D., C.K. ve S.Ö. Iğdır Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nce “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklandı. Y.Ö. ve O.D. ise serbest bırakıldı.    
 
Iğdır ilinde gözaltına alınan Iğdır Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Zeynel Abidin Kızılay ve Iğdır DTP Ġl Örgüt 
Üyesi Hikmet Çark, 6 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 
tutuklandılar.  
 
Iğdır ilinde gözaltına alınan Y.S. ve A.K adlı kiĢiler 28 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından ''Terör 
örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları'' gerekçesiyle tutuklandılar.  
 
Iğdır ilinde 17 Mart günü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan mitingde 'yasadıĢı slogan' atıldığı” 
gerekçesiyle 6 kiĢi evlerinden gözaltına alındı.  
 
Iğdır ilinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 22 kiĢi polis tarafından ev ve 
iĢyerlerinden, 19 kiĢi ise DTP Iğdır Ġl Örgütünden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11‟i, 19 Mart günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadıĢı slogan atmak” iddiasıyla tutuklandı.   

Iğdır ilinde, ÖzgürleĢen Yurtsever Gençlik dergisini dağıtmak amacıyla kargoya giden Dengê Welat Gazetesi 
çalıĢanı Ufuk Demir, Rıdvan Öztürk ve isimleri belirlenemeyen 2 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  

DTP Iğdır Ġl BaĢkanlığı‟nın 1 Kasım günü düzenlediği basın açıklamasına müdahale eden polis 11 kiĢiyi 
gözaltına aldı.  
 
1 Kasım günü Iğdır‟da ve Doğubeyazıt‟taki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Nurullah Sekizer, 
Ġsmail Karaduman, Zeki Çamlıbel, Mehmet Salman, Ġbrahim Öztürk, Halit Oral, Nadir Öztürk, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 5 Kasım günü tutuklandı.  
 
DTP Iğdır Ġl BaĢkanlığı‟nın 1 Kasım günü düzenlediği basın açıklamasının ardından “yasa dıĢı slogan attıkları” 
iddia edilen 19 kiĢi polis tarafından 22 Kasım günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kiĢiden 11‟i “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 24 Kasım günü tutuklandı.  

Iğdır'da yapılan ev baskınlarında aralarında 24 kasim günü DTP yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12 kiĢi 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Iğdır‟da 21 Kasım günü DTP‟nin konvoyunu karĢılama esnasında “yasadıĢı slogan” atarak “suçu ve suçluyu 
övdükleri” gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kiĢiden Çetin Kılıç, Uğur Kurtay, Emin Kaya, Volkan Acasu, Mehmet 
Gülen ve ismi öğrenilemeyen iki kiĢi 2 Aralık günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından Suç ve suçluyu övdükleri” 
gerekçesiyle tutuklandı.  

http://www.gundem-online.com/search/DTP
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Isparta 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeĢitli bölümlerinden öğrenim gören 8 öğrenci 16 Nisan günü Terörle 
Mücadele ġubesi ekiplerince 4 ayrı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. “PKK örgütünün çeĢitli faaliyetlerine 
katıldıkları ve örgüt üyeleriyle yakın iliĢki içerisinde bulundukları” iddiasıyla Mahkemeye sevk edilen 
öğrencilerden Nesim Genç, Mevlan Fidan, Murat Artuç ve soyadı öğrenilemeyen Ġzzet isimli kiĢi tutuklandı.  

İstanbul 
11 Ocak günü Ümraniye ilçesinde, “Türkiye Komünist Emek Partisi / Leninist (TKEP/L) örgütü üyesi olduğu” iddia 
edilen 1 kiĢi gözaltına alındı. 
 
11 Ocak günü 4. Levent Metro Emniyet Evler çıkıĢında “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu'nun” Sosyal 
Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilgilendirme bildirilerini dağıtan Gültepe ve Sarıyer Halkevleri 
üyelerine müdahale eden polis ikisi çocuk altı Halkevi üyesini (Kıvanç Yıldırım, Süleyman Keskin, Kader Cihan 
ve Mutlu Cihan ile C.A. ve D.Y.) gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki çocuk gece saatlerinde serbest bırakılırken, 
dördü sevk edildikleri Mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
“9 Kasım 2007 tarihinde Kağıthane'deki 9 aracın molotof kokteyli atılarak yakılması olayını gerçekleĢtirdikleri” 
iddia edilen Ġstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi 9 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 14 Ocak günü 
Mahkemeye sevk edilen öğrencilerden 3‟ü “'YasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve “Korsan gösteri düzenlemek ve 
katılmak” iddialarıyla tutuklandı.  
 
Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde 17 ve 18 Ocak günlerinde sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasında 
yaĢanan kavga sonrası polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
Ġstanbul Taksim‟de 19 Ocak günü, Hrant Dink‟i anmak için düzenlenen eylemlerin ardından eylemcilere 
müdahale eden polis, 14 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 20 Ocak günü serbest bırakıldı.  
 
DTP Bağcılar ilçe örgütünün düzenlemek istediği Ģölene Ġstanbul Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından izin 
verilmemesini protesto etmek amacıyla 20 Ocak günü Bağcılar ilçe örgütünde yapılan basın açıklamasına 
müdahale eden polis, 21 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Ġstanbul muhabiri Uygar Gültekin, 22 Ocak günü Ümraniye'de ele geçirilen 
patlayıcılara iliĢkin yürütülen soruĢturma kapsamında gözaltına alınanlara iliĢkin haber yapmak için gittiği 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gültekin, aynı 
gün serbest bırakıldı.  
 
Haklar ve Özgürlükler Cephesi‟nin 23 Ocak günü Taksim Tramvay Durağında “Ortak DüĢman Amerika‟dır” 
konulu basın açıklamasına müdahale eden polis, altı kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
30 Ocak günü Kağıthane Ġdare Bölgesi‟nde kahveleri gezerek "Emperyalizme ve ġovenizme KarĢı YaĢasın 
Halkların KardeĢliği" baĢlıklı panele katılım çağrısı yapan Kağıthane Halk Kültür Merkezi çalıĢanı 4 kiĢi polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
31 Ocak-4 ġubat 2008 tarihleri arasında polis tarafından yapılan operasyonda “Ġstanbul‟un çeĢitli semtlerinde 
meydana gelen araç kundaklama eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle 18 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 1‟i 4 ġubat günü tutuklanırken, 1 kiĢi de serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan diğer 16 kiĢi ise 5 
ġubat günü adliyeye sevk edildi. 16 kiĢiden, 2‟si çocuk, toplam 11 kiĢi, 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.  
 
Ümraniye ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde çalıĢmalarını yürüten ÖY-DER üyesi Hülya Bulut, Veysel Emektar 
ve Mehmet Ġncesu 1 ġubat günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Ġstanbul Ümraniye'de bulunan Hêvi Kültür Merkezi‟ne 2 ġubat günü baskın düzenleyen Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri 1 kiĢiyi gözaltına aldı.  
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DTP Ġstanbul Ġl BaĢkanı Halil Aksoy, 3 ġubat günü DTP Ġstanbul Ġl Örgütü 1. Olağanüstü Kongresi çıkıĢında 
polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Terörle Mücadele ekiplerinin 14 ġubat günü Bağcılar ve Fatih'te yapılan ev baskınlarında Yunus UĢma, Sezgin 
Yılmaz adlı 2 kiĢi “yasak yayın bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.  
 
14 ġubat günü Ġstanbul Beyoğlu Ġstiklal Caddesi Mis Sokak'ta toplanan ve "Tecrit kaldırılsın", "kahrolsun 15 
ġubat komplosu" yazılı dövizler açan “BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi” grubuna polis, Abdullah Öcalan için 'sayın' 
kelimesi kullanıldığı gerekçesiyle müdahale etti. Müdahale sırasında 3 kadın gözaltına alındı.  
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 16 ġubat 
günü yapılan gösterilere müdahale eden polis 14 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
18 ġubat günü Kızıl Bayrak, Ekim Gençliği ve Liselilerin Sesi gazete ve dergilerinin yayınevi olan Eksen 
Yayıncılık‟ın Haseki‟de bulunan merkez bürosunu basan polis büro çalıĢanı Ferdi Özmen„i gözaltına aldı. 
Özmen, GBT kontrolünden geçirildikten sonra iki saat kadar tutuldu ve sağlık kontrolüne götürüldükten sonra 
serbest bırakıldı.   
 
18 ġubat günü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Asuman Akça ve Hamit 
Sönmez, çıkarıldıkları nöbetçi Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi/Cephesi 
(DHKP/C) üyesi oldukları” gerekçesiyle “yasadıĢı örgüte üye olmak” suçlamasıyla 19 ġubat günü tutuklandılar.  
 
Protest müzik sanatçısı Ferhat Tunç, 2006 yılında Tunceli‟de verdiği bir konser sırasında “yasadıĢı örgütü 
propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında çıkartılan yakalama kararı uyarınca 21 ġubat günü sabah saat 
06.00‟da Ġstanbul Ġl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esenyurt'taki evinden gözaltına alındı. Ġfadesi alınan 
Tunç, Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nce serbest bırakıldı. Ġki yıl önce Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 
düzenlenen "Düzgün Baba Ģenliklerinde" sahne alan Ferhat Tunç hakkında, "yasadıĢı terör örgütü TĠKKO'yu 
övmek" iddiasıyla soruĢturma baĢlatılmıĢtı. SoruĢturma kapsamında geçen yıl savcılığa ifade veren Ferhat Tunç, 
iddiaları reddetmiĢti. Daha sonra soruĢturmanın sonucu hakkında herhangi bir bilgisi bulunmadığını belirten 
Tunç, herhangi bir bildirimde bulunulmadan sabahın erken saatlerinde evinde jandarma tarafından alınmasının 
keyfi bir uygulama olduğunu savundu. Adliye çıkıĢında basın mensuplarına "TĠKKO'cu muyum, PKK'lı mı, artık 
bir karar versinler. YasadıĢı hiçbir örgütle bağlantım olmadığı halde bu tür dava ve soruĢturmalarla beni çetelere 
hedef haline getiriyorlar" dedi. "Yeri-yurdu, adresi belli bir sanatçı olduğunu" ifade eden Tunç, "bildirimde 
bulunsalar gelip ifademi verirdim, ama bunun yerine evime jandarma ekipleri göndermeyi tercih ediyorlar" 
diyerek maruz kaldığı uygulamayı protesto etti.  
 
25 ġubat günü Büyükçekmece ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Ġstanbul Gazi Mahallesi ĠsmetpaĢa Caddesi'nde 26 ġubat günü slogan atarak yürüyüĢ yapmak ve bildiri 
dağıtmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, Ģüpheli gördüğü 3 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
27 ġubat günü Tuzla tersanelerindeki ölümlü kazaları protesto etmek için yolu trafiğe kapatan DĠSK ve Limter- ĠĢ 
Sendikası üyesi iĢçilere müdahale eden polis Tersane Gemi Yapım-Onarım ĠĢçileri Sendikası (Limter-ĠĢ) Genel 
BaĢkanı Cem Dinç, Genel Sekreter Kamber Saygılı ve Tekstil-Sen baĢkanı AyĢe Yumli Yeter‟in de aralarında 
bulunduğu 86 iĢçi ve sendikacıyı gözaltına aldı.  
 
2 Mart günü Ġstanbul‟da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK kamplarına yönelik düzenlediği kara harekâtını protesto 
eden ve aralarında DTP MuĢ Milletvekili Sırrı Sakık'ın da bulunduğu DTP'liler, Taksim Meydanı'na yürümek 
isteyince biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden polis 10'u aĢkın kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
2002-2003 yılları arasından yayınlanan Ġktidar için Mücadele Birliği dergisinin YazıiĢleri Müdürü ġafak 
GümüĢsoy, aldığı cezadan dolayı 3 Mart günü tutuklanarak Ġstanbul BayrampaĢa Özel Tip Cezaevi'ne konuldu.  
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5 Mart günü BayrampaĢa ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
9 Mart günü Küçükçekmece ilçesinde, eylem hazırlığında oldukları suçlamasıyla 3 kiĢi güvenlik güçleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Ġstanbul‟da çeĢitli gösterilere katıldıkları iddiasıyla 13 Mart günü gözaltına alınan 10 kiĢiden 8‟i Ġstanbul Nöbetçi 
10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüte yardım” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
15 Kasım 2006‟da, askerliğinin 7. ayında, ĠHD Ġstanbul ġubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla vicdani red 
kararını açıklayan Ġsmail Saygın, 16 Mart günü Kadıköy‟deki iĢyerinden evine giderken gözaltına alınarak 
Üsküdar Askerî Ġnzibatı‟na götürüldü. Saygın 17 Mart günü tutuklanarak Maltepe Askerî Cezaevi‟ne konuldu. 
Saygın‟ın Kars‟taki askerî birliğe teslim edileceği öğrenildi.  
 
19 Mart günü Maltepe BaĢıbüyük Mahallesi‟nde bulunan gecekondu bölgesine yapılmak istenen toplu konutların 
inĢaatı sırasında olaylar çıktı. Polis, iĢ makinelerine ve kamyonlara saldıran gecekondu sahiplerini biber gazı 
sıkarak dağıttı. Müdahale sonrası aralarında BaĢıbüyük Mahallesi'ni GüzelleĢtirme Derneği BaĢkan 
Yardımcısı'nın da bulunduğu 8 kiĢi gözaltına alındı.  
 
23 Mart günü Ġstanbul‟da yapılan Newroz kutlamasının ardından gözaltına alınan ġerife Gölge ve Hamza Aktürk 
çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı. (Gündem-24.03.08) 
 
Ġstanbul‟daki Newroz kutlamasına çağrı yapmak amacıyla Bahçelievler Soğanlı semt pazarında 22 Mart günü 
Newroz‟a çağrı bildirileri dağıtan iki ESP‟li “yasadıĢı bildiri dağıttıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit Ġlsever, Cumhuriyet 
gazetesi baĢyazarı Ġlhan Selçuk ve Ġstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu‟nun da aralarında 
bulunduğu 12 kiĢi, Trabzon‟da jandarmaya gelen bir ihbar üzerine 12 Haziran 2007‟de Ġstanbul Ümraniye‟de bir 
gecekonduda ele geçirilen el bombalarıyla ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında Ergenekon adında bir 
yapılanmaya gittikleri iddiasıyla 21 Mart gözaltına alındı. Ġlhan Selçuk ve Doğu Perinçek‟in 4 koruması, nöbetçi 
mahkemedeki sorgularının ardından yurtdıĢına çıkıĢ yasağıyla beraber 23 Mart günü serbest bırakıldı. Kemal ve 
Ġbrahim Denli de 24 Mart günü serbest bırakılırken, Doğu Perinçek, Ferit Ġlsever, Serhan Bolluk ve Adnan Akfırat 
tutuklanarak BayrampaĢa Cezaevi‟ne gönderildi.  
 
Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nde 24 Mart günü bildiri dağıtan öğrencilerle sağ görüĢlü öğrencilerin 
saldırması sonucu okula giren polis, sol görüĢlü 5 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler bir süre 
sonra serbest bırakıldı. 
 
Ġstanbul Üniversitesi‟nde 25 Mart günü “lavaboya gidiyorum” diyerek arkadaĢlarının yanından ayrılan Fen-
Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ali Tosun tuvalette aĢırı sağcı bir grup öğrenciyle tartıĢınca sivil polis memuru 
tarafından gözaltına alındı. AkĢam saatlerine kadar Tosun‟dan haber alamayan arkadaĢları fakültenin kamera 
kayıtlarını izlemek istedi. Ġstekleri reddedilen öğrenciler, arkadaĢlarını sordukları polis ekiplerinden de olumsuz 
yanıt alınca; olayı basın açıklamasıyla duyurmak istedi. Fakat basın açıklaması yapılmadan önce Fatih 
Karakolu‟nda tutulduğu öğrenilen Tosun, polis memurlarının “ne kadar da çok sevenin varmıĢ, bir an önce git 
buradan” sözleri arasında serbest bırakıldı.  
 
Ulusal Kanal Ġzmir temsilcisi Hayati Özcan, ĠĢçi Partisi Basın Propaganda sorumlusu Hikmet Çiçek ve ĠĢçi Partisi 
Genel Sekreteri Nusret Senem 25 Mart günü “Ergenekon Operasyonu” çerçevesinde gözaltına alındı.  
 
Gençlik Federasyonu çalıĢanı Hasan Selim Gönen, Serkan Onur Yılmaz, Onur Karadirek ve Metin Bayram 
Okmeydanı‟nda 24 Mart günü gözaltına alındı.  
 
Vicdanî retçi Halil Savda, vicdanî retçi Ġsmail Saygı ile ilgili 27 Mart günü yapılan basın açıklamasından sonra 
gözaltına alındı. Savda gözaltına alındıktan sonra Kuzeydeniz Saha Komutanlığı, KasımpaĢa Askeri Cezaevi'ne 
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sevk edildi. Savda, “emre itaatsizlikte ısrar” gerekçesiyle hakkında verilen 15,5 aylık hapis cezasının Yargıtay 
tarafından onaylanması nedeniyle 28 Mart günü tutuklandı.  
 
Özgür Gençlik Dergisi çalıĢanı Bahattin Cizreli 28 Mart günü sabah saatlerinde Kadıköy'de “hakkında arama 
kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Toplumsal Demokrasi gazetesiyle dayanıĢmak amacıyla yapılan 
sokak satıĢında polis tarafından gözaltına alındığı için hakkında dava açılan Cizreli, akĢam saatlerinde ifade için 
mahkemeye çıkarıldı. Cizreli ifade iĢleminin ardından serbest bırakıldı.  
 
Ġstanbul‟un Bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, GaziosmanpaĢa ve Avcılar Ġlçelerinde El-
Kaide‟ye yönelik Terörle Mücadele ġubesi‟nin 1 Nisan sabahı düzenlediği eĢzamanlı operasyonlarda “yasadıĢı 
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 45 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Ġstanbul‟un Maltepe Ġlçesi BaĢıbüyük Mahallesi‟nde kentsel dönüĢüm kararıyla evleri yıkılmak istenenleri 1 Nisan 
günü ziyaret eden Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyelerine müdahale eden polis ekipleri Yusuf Altındağ 
isimli kiĢiyi gözaltına aldı. Altındağ, 2 Nisan günü serbest bırakıldı.  
2 Nisan günü Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "30 Mart Kızıldere, geçmiĢi hatırlamak bugünü 
anlamaktır" baĢlığıyla kısa film gösterimi, Ģiir dinletisi ve konuĢmalardan oluĢan anma etkinliği düzenlemek 
isteyen öğrencilere, coplarla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri 26 öğrenciyi gözaltına aldı 
 
Kartal Ġlçesi‟nde 12 Nisan günü, Yakacık'ta 1 Mayıs kutlamalarına çağrı amacıyla bildiri dağıtan 9 ESP'li 
gözaltına alındı. 7 ESP'li ÇamçeĢme Polis Karakolu'na, 18 yaĢının altında olan iki çocuk ise Çınardere Çocuk 
Karakolu'nda götürüldü. Gözaltına alınanların isimleri Ģöyle; KurtuluĢ Sarıkaya, Ekin Saygılı, Ercan GörtaĢ, Ümit 
Lort, Eren Ekiz, Deniz Küçükbumin, Süleyman ve Erhan Baybekman, Erkan Lort, ġeyma Özcan.  
 
13 Nisan günü, Avrupa ve Anadolu yakasından araçlarla “yıkım tehdidine karĢı mücadele eden BaĢıbüyük 
Mahallesi halkına destek vermek” üzere yola çıkan ESP'lilerin araçları polis tarafından durduruldu. ESP‟lilerin 
içinde bulunduğu iki araç polis tarafından gerekçe gösterilmeden bağlanırken, araçlarda bulunan 10 kiĢi kimlikleri 
bulunmadığı için gözaltına alındı. Polis bu kiĢilerin yanı sıra Kartal yönünden gelen araçlarda bulunan 13 kiĢiyi 
daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan ESP'lilerden 17‟si bir süre bekletildikten sonra serbest bırakılırken, 6'sı 
Esenkent Karakolu'na götürüldü.  
 
15 Nisan günü Boğaziçi Köprüsü‟nde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu‟nda 
değiĢiklik öngören tasarıyı köprü üzerinde pankart açarak ve yürüyüĢle protesto etmek isteyen Halkevleri üyesi 
gruba polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale etti. Müdahale sonucu 5‟i kadın 33 kiĢi gözaltına alındı.  
 
17 Nisan günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısını protesto için Taksim- 
Harbiye yolunu zincirlerle trafiğe kapatan ESP‟lilere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında ESP 
üyesi Yüksel Bulut, Selvinaz Göçmez ve Ġsmet Maden gözaltına alındı.  
 
DTP Sarıgazi Belde binasına 25 Nisan günü jandarma ekipleri tarafından yapılan baskın sonrası 4 kiĢi gözaltına 
alındı.  
 
29 Nisan günü Kartal Meydanı'nda Atılım gazetesinin sokak satıĢını yapan muhabirler Mustafa Kapar ile Özge 
Atakulu, Ercan GöktaĢ, Ekin Saygılı, ġeyma Özcan ve Eren Ekiz isimli ESP'liler gözaltına alındı.  
 
30 Nisan günü Taksim'de, "KurtuluĢ Sosyalizmde" yazılı afiĢleri asmak isteyen Ufuk Göllü, Ġbrahim doruk Balkan, 
Umut Elbey ve Kemal Selçuk gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü.  
 
1 Mayıs iĢçi bayramını Taksim'de kutlamak için yürüyüĢ yapan iĢçi ve emekçilere gaz bombaları ve coplarla 
müdahale eden polis 530 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 519‟u 2 Mayıs günü serbest bırakılırken, 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet‟ten adliyeye sevk edilen 8 kiĢi de savcılık tarafından 
serbest bırakıldı.  
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3 Mayıs günü Tuzla tersaneler bölgesine proje açılıĢı üzerine gelen BaĢbakan Erdoğan ile görüĢmek isteyen 
Limter-ĠĢ Genel Sekreteri Kanber Saygılı, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Karaoğlan ile Ali Doğan, Ġbrahim Ayaz, 
Evren Yelli. Haberi izleyen Atılım Gazetesi Kartal muhabiri Mustafa Kapar polis tarafından gözaltına alındı.  
 
4 Mayıs günü Ġstanbul‟da, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın idam 
ediliĢlerinin 36. yıldönümünde anma töreni düzenlemek için Acıbadem‟den Kadıköy‟e kadar yürümek isteyen 
Mücadele Birliği Platformu üyelerine müdahale eden polis Tertip Komitesi'nden Züleyha Düztavan'ı gözaltına 
aldı. 
 
Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde 6 Mayıs günü ĠĢçi Partisi üyesi bir grup ile sol görüĢlü bir grup arsında 
çıkan kavga sonrası 8 Mayıs‟ta üniversiteye yönelik saldırıyı protesto etmek için okulun panolarına afiĢ asan 11 
öğrenci üniversite yönetimi tarafından okula davet edilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Yeni Özgür Politika Gazetesi yazarı Ziya Yener Orkunoğlu, 7 Mayıs günü Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟ndan 
Türkiye"ye giriĢ yaparken gözaltına alındı. TCK‟nin 301. maddesi kapsamında “devlete hakaret ettiği” iddiasıyla 
gözaltına alınan Orkunoğlu 8 Mayıs günü serbest bırakıldı.  
 
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi CoĢkun Günay, Ümraniye Ġlçesi Mustafa Kemal mahallesinde 
gözaltına alındı. Günay, 8 Mayıs günü “Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu” iddiasıyla sevk 
edildiği BeĢiktaĢ 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, TCK‟nin 314. maddesinin düzenlediği “yasadıĢı örgüt 
üyesi olmak” suçuyla tutuklandı.  
 
Do Yayınları'nda çıkan Mednî Ferho'nun “Sayın BaĢkan” adlı kitabı nedeniyle 9 Mayıs günü yayınevine baskın 
düzenleyen polis, Do Yayınları sahibi Hüseyin Gündüz'ü gözaltına aldı. Gündüz, savcılıkta alınan ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı.  
 
11 Mayıs günü Eminönü Meydanı‟nda anneler gününe iliĢkin taleplerini dile getirmek için oturma eylemi yapan 
BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis Cemile Aksoy ve Türkiye Bozkurt'u gözaltına aldı.  
 
Halk Gerçeği Dergisine yönelik Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği yayın durdurma kararını 15 Mayıs 
günü BeĢiktaĢ‟ta bulunan Ġstanbul Adliyesi önünde protesto etmek isteyen dergi çalıĢanlarına Savcılık emriyle 
müdahale eden polis 8 kiĢiyi gözaltına aldı. 16 Mayıs günü Sultanahmet Adliyesi'nde savcı karĢısına çıkarılan 8 
kiĢi savcılıkta alınan ifadelerden sonra serbest bırakıldı.  
 
Haftaya BakıĢ Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Ali Turgay, ifade vermeye gittiği BeĢiktaĢ 
Adliyesi'nde 16 Mayıs günü tutuklandı. Turgay, Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 25 Haziran günü görülen 
duruĢmada tahliye edildi.  
 
Ġstanbul Kadıköy‟de 22 Mayıs günü, vapur iskelesine doğru yürüyen Dersim Hayat gazetesi çalıĢanı Engin Alhas 
ile Ali Haydar Göktepe, Derya Bayraktar ve Cuma Polat isimli kiĢiler sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı.  
 
24 Mayıs günü Ġstanbul'da, arabadan inen bir polis memuru, dengesini kaybederek düĢmesinden sorumlu 
tuttuğu Bayram Aydın isimli kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
BEKSAV bünyesinde çalıĢmalarını yürüten Tiyatro Ġmge oyuncusu Ergün Demir, 30 Mayıs günü BEKSAV 
binasında gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs günü Ümraniye ilçesinde, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
2 Haziran günü Taksim Meydanı‟nda Öğrenci Seçme Sınavı‟nı (ÖSS) protesto etmek için ellerini içi ıslak betonla 
doldurulmuĢ bir varilin içinden birbirlerine zincirleyen %52 grubu üyesi 2 kiĢiye müdahale eden polis göstericileri 
gözaltına aldı.  
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Ġstanbul‟da Tuzla Tersanesi‟nde 16 Haziran günü yapılacak grevi duyurmak amacıyla 2 Haziran sabahı Ġçmeler 
1. Köprü‟de afiĢ asan Gani Ġzci, Oktay Ay ve Musa Sala ile Kadıköy civarında afiĢ asan Anıl ÇalıĢkan, Olgun 
Cihan ve Necati Aycem Asav polis tarafından gözaltına alındı.  
 
5 Haziran günü Ġstanbul Üniversitesi Halkbilim Kulübü‟nün 17.Geleneksel ġenliği‟ne katılmak isteyen Gençlik 
Federasyonu‟nun üyesi iki kiĢi sivil polis ekipleri tarafından “haklarında ihbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına 
alındı.  
16 Haziran günü Ġstanbul'da Tuzla Tersanesi'nde yapılacak grevi duyurmak amacıyla 4 Haziran günü Tuzla‟da 
bildiri dağıtan Kenan adlı bir kiĢi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Ezilenlerin Sosyalist Platformu Temsilcisi Figen Yüksekdağ, 6 Haziran günü bir duruĢmayı izlemek üzere gittiği 
BeĢiktaĢ Ağır Ceza Mahkemesi‟nde “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle tutuklandı. Diyarbakır‟da 
düzenlenen Uluslararası Kayıplar Kurultayı‟nda yaptığı konuĢma nedeniyle ifadesi alınacağı belirtilen ESP 
temsilcisi Figen Yüksekdağ‟ın bir süre Bakırköy Kadın Cezaevi‟nde tutulduktan sonra Diyarbakır‟a götürüleceği 
belirtildi, ancak Yüksekdağ 10 Haziran günü Ġstanbul‟da serbest bırakıldı. 
 
ESP üyesi Murat Uludoğan 6 Haziran günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından düzenlenen ev baskını 
sonucu hakkında “yakalama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Uludoğan 7 Haziran günü serbest 
bırakıldı  
 
Ġstanbul‟da, “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iĢleyip 
kedimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçeleri Savcılığa teslim etmek üzere 6 Haziran günü Sultan Ahmet Adliyesi 
önünde bir araya gelen yüzlerce dilekçe sahibine müdahale eden polis, konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen 
DTP Ġstanbul Ġl BaĢkan Yardımcısı Dursun Yıldız‟ı gözaltına alındı.  
 
8 Haziran günü BeĢiktaĢ Arnavutköy meydanına yakın bir yerde gözaltına alınan Vicdani Retçi Mehmet Bal 
tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi‟ne gönderildi. Bal, tutuklandıktan iki hafta sonra Adana 6. Kolordu Askerî 
Mahkemesi kararıyla, Ġskenderun Askerî Hastanesi‟nin "suç tarihinde ve sonrasında askerliğe elveriĢli değildir" 
ön raporuna dayanılarak 24 Haziran günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
11 Haziran günü Antimilitarist Ġnisiyatif ve ĠHD Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen “vicdani retçi Mehmet 
Bal'la dayanıĢma eylemi” sonrası, Galatasaray Lisesi'nin önünde bekleyen polisler, savaĢ karĢıtları Oğuz 
Sönmez, Serkan Bayrak, GürĢat Özdaman ve Mehmet Atak'ı gözaltına aldı. "Halkı askerlikten soğutmak" 
iddiasıyla gözaltına alınan Sönmez, Bayrak, Özdaman ve Atak önce muayene edilmek üzere Taksim Ġlkyardım 
Hastanesi'ne, ardından ifadelerinin alınması için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin hazırladığı 
ifadeleri imzalamayan ve kendi ifadelerini imzalamak için ısrar eden dört kiĢi, son muayene için Taksim Ġlkyardım 
Hastanesi'ne götürüldükten sonra serbest bırakıldı.  
 
13 Haziran günü GaziosmanpaĢa Sultançiftliği Caddesi‟nde trafik memurları ile tartıĢan Fatih Bedir ve amcasının 
oğlu Serkan Bedir dövülerek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından "polise mukavemet"ten 
tutuklandı.  
 
19 Haziran günü Sarıyer ilçesinde, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Haziran günü Abdullah Öcalan‟a „Sayın‟ diyerek kendimizi ihbar ediyoruz” yazılı dilekçelerle Bakırköy 
Adliyesi'ne gelen 90 kiĢi Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na dilekçelerini teslim ettikten sonra, savcılık tarafından dilekçe 
sahiplerinin ifadelerinin emniyette alınmasının istenilmesi üzerine gözaltına alındı.  
 
20 Haziran günü, “Abdullah Öcalan‟a „Sayın‟ diyerek kendimizi ihbar ediyoruz" yazılı dilekçeleri ġiĢli Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟na sunmak isteyenlerin yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis, aralarında DTP 
Kağıthane Ġlçe BaĢkanı ġadiye Sürer‟in de bulunduğu 3 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin 
alınmasının ardından serbest bırakıldı.  
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DTP Büyükçekmece Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Suphi Sarıbulak ve Ġlçe Yöneticisi Ahmet Yılmaz, 24 Haziran günü 
çağrıldıkları Esenyurt Jandarma Karakolunda gözaltına alındı.  
 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Haziran günü çeĢitli ilçelerde bulunan evlere yapılan baskın 
sonucunda gözaltına alınan Kutbettin YazbaĢ, Rabia Aslan, Fehime Akgün, Vesile Aydoğdu, Fatma Kaçmaz, 
Ayten Durma ve Muhittin Durmaz ile ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının 
ardından 1 Temmuz günü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 kiĢiden 
Gülaz Akkurt, Halife KeleĢ, Vesile Aydoğdu ve Muhittin Durmaz “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı.  
 
Sivas‟ta 2 Temmuz 1993‟te Madımak Oteli‟nde çıkarılan yangında yaĢamını yitirenleri anmak için 30 Haziran 
akĢamı Ġstanbul‟da Beyoğlu Sineması önünde toplanan Ġstanbul Halkevleri üyelerine müdahale eden polis Ġlknur 
Birol isimli kiĢiyi gözaltına alıp Atlas Sineması‟na soktu. Birol, emniyet yetkilileriyle yaptığı görüĢmenin ardından 
serbest bırakıldı.  
 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen eĢ zamanlı yapılan ev baskınında gözaltına alınan 8 kiĢi 
1 Temmuz günü adliyeye çıkartıldı. Mahkemeye sevk edilen 8 kiĢiden Gülaz Akkurt, Halife KeleĢ, Vesile 
Aydoğdu ve Muhittin Durmaz “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
7 Temmuz günü Sultanahmet Meydanı‟nda bir grup partiliyle beraber “Abdullah Öcalan‟a „sayın‟ demenin suç 
olmadığı” yönünde basın açıklaması gerçekleĢtiren DTP Fatih Ġlçe BaĢkanı Mehdi Tanrıkulu ve 2 polis tarafından 
gözaltına alındı.   

DTP ile Tutuklu Aileleriyle DayanıĢma Derneği‟nin (TUAD) 10 Ağustos günü “Abdullah Öcalan üzerindeki 
baskılara dikkat çekmek” için, Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına müdahale eden polis 21 
kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Tutuklu Aileleriyle DayanıĢma Derneği (TUAD) Ġstanbul Yöneticisi Hatice Kalkan ve Erkan Bulut, 15 Ağustos 
günü polisler tarafından ayrı ayrı yerlerde gerçekleĢtirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.  
 
Küçükçekmece Ġlçesi‟ne bağlı ġahintepe Mahallesi‟nde 24 Ağustos günü düzenlenen Ģölen sonrası gözaltına 
alınan DTP Küçükçekmece Ġlçe BaĢkanı Berat Anlı, EĢref Kaya ve Kenan Can, 25 Ağustos günü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
tutuklandı.  
 
12 Eylül günü Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının açılıĢı dolayısıyla düzenlenen 
tören sırasında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve üniversitenin rektörü aleyhine sloganlar atan ĠTÜ Öğrenci 
Kolektifi" üyelerine müdahale eden polis 18 öğrenciyi gözaltına aldı.  
 
17 Eylül günü Ġstanbul Atatürk Havaalanı‟nda gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi çalıĢanı YaĢar Duman, 
“yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla çıkarıldığı Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
28 Eylül günü Ġstanbul Sarıyer'de, Ferhat Gerçek'in polis tarafından vurulmasıyla ilgili cezasızlığı gündeme 
getiren basın açıklamasının ardından polis tarafından gözaltına alınan Engin Çeber, Aysun Baykal, Özgür 
Karakaya ve Cihan Gül, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
29 Eylül günü Ġstanbul‟da "Baskılar Bizi Yıldıramaz" ve "Ferhat Gerçek'i Vuran Polis Tutuklanmalıdır" pankartları 
açarak protestoda bulunan Sarıyer Haklar Derneği GiriĢimi üyelerine müdahale eden polis Gözde Buldu isimli 
kiĢiyi gözaltına aldı. Buldu daha sonra serbest bırakıldı.  
 
4 Ekim günü Esenyurt-YeĢilkent'te YürüyüĢ Dergisi'nin dağıtımını yapan dergi okurlarına müdahale eden polis, 
Veli Yıldırım, Birkan Yıldırım ve Bayram Çam'ı gözaltına aldı. Müdahale sonrası dergi dağıtıma devam eden 
YürüyüĢ okurlarına ikinci kez müdahale eden polis 20 kiĢiyi daha gözaltına alarak Firuzköy Polis Karakolu'na 
götürdü.  
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7 Ekim günü Ġstanbul Mecidiyeköy‟de, polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Yıldız Teknik Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü öğrencisi Kadri Turğut, yapılan kontrolde geçmiĢte “suçu suçluyu 
övmek ve örgüt propagandası” yüzünden yargılandığı öğrenilince polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. 
Turğut, “PKK propagandası ve memura mukavemetten” çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Turğut ve 
avukatının bir üst mahkemeye itirazı sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
12 Ekim günü Mecidiyeköy Metro Ġstasyonu çıkıĢında Adalet ve Kalkınma Partisi‟ni (AKP) protesto etmek için 
toplanan Halkevleri üyesi grubun yürümesine izin vermeyen polis ekipleri gruba müdahale ederek 34 kiĢiyi 
gözaltına aldı.  
 
11 Ekim günü ġiĢli Ġlçesi‟nde gözaltına alınan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen G.E. adlı kadın 
ile O‟na yardım ettikleri iddia edilen 4 kiĢi, Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üye 
oldukları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” ve “yasadıĢı örgüte yardım ettikleri” iddialarıyla 15 Ekim günü 
tutuklandı.  
 
DTP`nin 19 Ekim günü Ġstanbul Kadıköy`de düzenlediği “Ne Ergenekon, Ne AKP” mitingine katılan Ġbrahim 
Yılmaz, miting sonrasında gittiği alıĢveriĢ merkezinde dövülerek gözaltına alındı. Kadıköy Merkez Karakolu`na 
götürülen Yılmaz iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.  
 
20 Ekim günü Ġstanbul Harem Otogarı‟ndan Ağrı‟ya hareket eden bir otobüsteki Ģoför Çerkes DaĢdemir, ikinci 
kaptan Mehmet Gündüz , muavin Ercan Gündüz ve yardımcısı E.G. (16) ile yolculardan Musa Gündüz, Veli 
Gündüz ve Sinan Karahan polisin geliĢigüzel uyguladığı kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü için 
bekletilmeye itiraz edince dövülerek gözaltına alındı. Mağdurların 6‟sı “Polise mukavemet” ve Veli Gündüz de 
“Suçu ve suçluyu övmek”ten Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ne çıkarıldı. Musa Gündüz ve 16 yaĢındaki oğlu 
E.G. serbest bırakılırken, altı Ģüpheli tutuklandı.  
 
Ġstanbul‟un Bahçelievler Ġlçesi‟nde 22 Ekim günü, “2 aracı molotofkokteyli atarak kundaklandıkları” iddia edilen 3 
kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Ekim günü Ġstanbul'daki Mücadele Birliği Dergisi bürosu, AyıĢığı Sanat Merkezleri ve Mücadele Birliği 
okurlarının evlerine yapılan baskında 18 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Önsöz Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Songül Yücel, Mücadele Birliği Platformu Sözcüsü Vefa Serdar, Süleyman Acar, Ercan TilmaĢ, 
Eğitim-Sen üyesi Erdal Güzel ve Kenan AktaĢ çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Ġstanbul Taksim‟de 24 Ekim günü, AKP karĢıtı gösteri yapan Öğrenci Kolektifleri üyelerine müdahale eden polis, 
üniversite öğrencileri Fatih Usta, Salih Öz, Ali CoĢkun, Eren Can, Duygu Alyazıcı, Uğur KarakuĢ, Burak Ergene 
ve Andaç Kara‟yı gözaltına aldı. 
 
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki müdahaleyi protesto etmek” için yapılan eylemlerin ardından 
Küçükçekmece'de gözaltına alınan 30 kiĢiden 20'si emniyetteki sorgularının ardından 25 Ekim günü BeĢiktaĢ'ta 
bulunan Ġstanbul Adliyesi'ne çıkartıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan ġAH-DER Yöneticisi Tekin Çimenli, 
Hazni Doğan, Veysi Ado ve Kenan Çelik ile 18 yaĢından küçük oldukları belirtilen Cahit BektaĢ ve Mehmet ġahin 
AktaĢ tutuklandı.  
 
“Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Adası'nda maruz kaldığı fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla 26 Ekim günü DTP 
Esenler Ġlçe binası önünde düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis 15 kiĢiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri Ģöyle: "Ramazan Dinç, Murat Ertuğrul, Erkan Aydın, Veysel Aydın, Ali 
Tarhan, Velican Angın, Hamdin Dinç, Serhat PeriĢan, Heybet Bilir, Faruk Aydın, Nurullah Can."  
 
“Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleĢtirilen fiziki Ģiddeti protesto etmek” amacı ile 26 Ekim günü Ġstanbul 
Sultanbeyli'de toplanan ve DTP Ġlçe binası önünden AKP binasına yapmak yürüyüĢ yapmak isteyen gruba 
müdahale eden polis 15 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
2 Kasım günü DTP Esenler Ġlçe Örgütü'ne baskın yapan polis DTP Eselenler Ġlçe BaĢkanı Faysal TaĢ'ın da 
aralarında bulunduğu 20'yi aĢkın kiĢiyi gözaltına aldı.  
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DTP‟nin 2 Kasım günü “Kürt sorununda demokratik çözüm talebiyle” Ġstanbul Taksim Meydanı‟nda düzenlemek 
istediği oturma eylemine eylem baĢlamadan DTP Ġl Binası önünde müdahale eden güvenlik güçleri 41 kiĢiyi 
gözaltına aldı. 3 Kasım günü tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 41 kiĢiden 39'u serbest 
bırakılırken, DTP Ġl BaĢkanı Aksoy ve Fatih Ġlçe BaĢkanı Tanrıkulu, “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla tutuklandı.  
“GaziosmanpaĢa Ġlçesi‟nde 2 Kasım günü yapılan gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kiĢiden 
5‟i, “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 5 Kasım günü tutuklandı.  
 
15 Kasım günü Ġstanbul, Tekirdağ ve Mersin‟de düzenlenen ev baskınlarında ĠĢçi-Köylü Gazetesi okuru Sema 
Gül, Arzu Özdemir, Erdinç Özbay, Emriye Demirkır ve Özgür Elitemiz gözaltına alındı.  
 
Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi Zafer Bahatur, Serhat Yıldız, Sefa Özçelik, Deniz Küçükbumin, 20 Kasım günü 
Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi'nde LÖB tanıtım bildirileri dağıttıkları sırada gözaltına alındı. 
 
DTP Ġstanbul Avcılar Ġlçe BaĢkanı Gülay Çelik ve DTP Kadıköy Ġlçe Örgütü üyesi Eser Akbar 22 Kasım günü 
evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındılar.  
 
Tezcan Galvaniz fabrikasından çıkartılan 39 iĢçinin 27 Kasım günü sendika yöneticileri ile birlikte iĢyeri önündeki 
gerçekleĢtirdikleri eyleme jandarma müdahale etti. ĠĢverenin jandarmaya iĢçilerin fabrikayı iĢgal ettiği gerekçesi 
Ģikayette bulunması üzerine aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 46 kiĢi gözaltına alındı. ĠĢçiler 
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
Ġstanbul Ümraniye'de bulunan EĢit Özgür YurttaĢ Derneği'ne (ÖYDER) 27 Kasım günü polis tarafından 
düzenlenen baskın sonrasında 6 kiĢi gözaltına alındı.  
 
ġarkıcı Ferhat Tunç ve arkadaĢı Ġsmail Özen 23 Aralık günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟nde bir lokantada yemek 
yedikten sonra sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Açıklama yapan Tunç‟un avukatı Ercan Kanar, 
kendisine kimlik soran sivil polis memurlarına Ġsmail Özen‟in, kimliğini arabada unuttuğunu söylediğini ve 
aralarında çıkan tartıĢma sonucu Tunç ile Özen‟in, polis ekibi tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındıklarını 
belirtti. Polisteki sorguları tamamlanan Tunç ve Özden, Beyoğlu Adliyesi`ne getirilerek savcıya ifade verdi. 
YaĢanan bir tartıĢmayla ilgili gözaltına alındıkları öne sürülen Tunç ve Özden, savcılık ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.  
 
Ġstanbul Kartal‟da 26 Aralık günü, cezaevinde yaĢanan insanlık dıĢı uygulamalara dikkat çekmek için Kartal H 
Tipi Cezaevi önündeki elekrik direğine kendilerini zincirleyen tutuklu yakınlarının eylemine müdahale eden polis 
4 kiĢiyi gözaltına aldı.  

İzmir 
Ġzmir‟in Bornova ilçesinde 8 Ocak günü, hırdavatçılık yapan Hasan Köse‟nin (36), trafikte tartıĢtığı, huzur 
timlerinde görevli motosikletli sivil polis memurlarından C.U. tarafından vurularak ağır yaralandığı olay sonrası 
vurulan Hasan Köse‟nin kardeĢi Ġbrahim Köse (34) gözaltına alındı. Köse savcılıkça serbest bırakıldı.  
 
Enternasyonal Haber Editörü Ali BarıĢ Kurt, 27 Ocak günü iĢi nedeniyle bulunduğu Nazilli Lisesi'nde, okul 
binasının içerisinde asılı Yavuz Sultan Selim'e ait tabloya saldırarak protesto konuĢması yaptıktan sonra polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Tutuklu Aileleri YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği (TAYD-DER) tarafından 30 Ocak günü DTP Konak Ġlçe 
Örgütü binasında “Abdullah Öcalan‟ın sağlık durumuna dikkat çekmek” amacıyla baĢlatılan açlık grevinin 
ardından 3 ġubat günü evlerine yapılan baskınla, aralarında TAYD-DER BaĢkanı ġerafettin Kaplan ve DTP 
Menemen Ġlçe BaĢkanı Hasan Ġla‟nın da bulunduğu 8 kiĢi gözaltına alındı. 5 ġubat günü Ġzmir 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ne çıkarılan 8 kiĢiden TAYD-DER BaĢkanı ġerafettin Kaplan, Sultani Erkan ve Yunus Yılmaz 
tutuklandı. Ġfadeleri alınan 5 kiĢi ise serbest bırakıldı.  
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5 ġubat günü Ġzmir Ege Temel Haklar Derneği‟nin Alsancak‟ta bulunan bürosunu basan polis dernek üyesi Umut 
Durmaz ve Volkan Algün‟ü gözaltına aldı.  
 
Ġzmir Terörle Mücadele ġube ekipleri, 21 ġubat sabahı yaptıkları ev baskınlarıyla, sınır ötesi operasyonların 
durdurulması talebiyle Ġzmir'de gerçekleĢtirilen açlık grevine katılan Funda Apak, Hayat Ġzgi ve Serap Demir adlı 
kiĢileri gözaltına aldı.  
 
“KarĢıyaka Soğukkuyu‟da pankart astıkları” iddiasıyla Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi 4 kiĢi 21 ġubat 
günü gözaltına alındı.  
 
22 ġubat‟ta DTP Konak Ġlçe Binası‟na Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından düzenlenen baskında binada 
bulunan Deniz Selçuk, Gökhan Tuç, Sema Kurt ve soyadı öğrenilemeyen Ercan adlı kiĢiler gözaltına alındı.  
 
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyeleri Musa Piroğlu, Doğukan Öci, Mesut Atıcı ve Ufuk Duran, 27 ġubat 
günü Ġzmir'in Buca ilçesi KuruçeĢme Mahallesi'nde gözaltına alındi. 
 
20 Mart günü Ġzmir'in Çamlıkule, Torbalı, Menemen, Kadifekale, Çınartepe, Yamanlar, Narlıdere ve Gaziemir ile 
Eskiçamlık semtlerinde düzenlenen Newroz kutlamalarına müdahale eden 40‟ı aĢkın kiĢiyi gözaltına aldı.  
20 Mart günü Aliağa Ġlçesi Yukarı ġehit Kemal Köyü‟nde Jandarma Karakolu‟na bağlı jandarma ekiplerinin 
düzenlediği ev baskınında Faik Doğan, Ümran Doğan, Musa KeleĢ ve Ġbrahim Babur adlı 4 kiĢi gözaltına alındı.  
 
20 Mart günü Buca, Konak ve Bornova‟da Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından yapılan ev baskınlarında, 
Özgür Halk Dergisi Temsilcisi Refik Bayram, Mesut Erkek, Abdurrahman Adıyaman ile üniversite öğrencileri 
Sami Sunar ve Ejder Yıldırım ile soyadı öğrenilemeyen Fuat adlı 6 kiĢi gözaltına alındı.  
 
22 Mart günü Ġzmir Aliağa‟da “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 5 kiĢi gözaltına alındı.  
 
23 Mart günü Gündoğdu Meydanı'nda Newroz kutlamasına Ġzmir Valiliği tarafından izin verilmemesi üzerine 
çıkan olaylarda 250 kiĢi gözaltına alındı. 25 Mart günü adliyeye sevk edilen göstericilerden 5‟i çocuk 45‟i 
tutuklandı.  
 
DTP Ġzmir Ġl BaĢkanı Mehmet Bayraktar, Newroz kutlamasına izin verilmediği halde davetiye bastırarak kutlama 
çağrısı yaptığı iddiasıyla 21 Mart günü gözaltına alındı. Bayraktar 24 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“yasadıĢı örgüte üye olmak”, “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”, “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık 
yapmak” ve “halkı isyana teĢvik etmek” suçlamalarıyla tutuklandı.  
 
“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu” iddia edilen Mustafa Öner, Fehmi Çapan, Ali Haydar 
Saygılı, Ġzmir'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındıktan sonra “eylem hazırlığında oldukları 
suçlamasıyla çıkarıldıkları özel yetkili Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Mart günü tutuklandı.  
 
Ġzmir'de 1 Nisan günü güvenlik güçleri tarafından yapılan ev baskınlarında, DTP yönetici ve üyesi 17 kiĢi 
gözaltına alındı.  
 
Ġzmir BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi Sultan Acıbuca, 15 Nisan günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
19 Nisan günü Gültepe Çınartepe'de 1 Mayıs afiĢi asan ESP üyelerine müdahale eden polis Ġrfan Gerçek isimli 
kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
21 Nisan günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, 23 Mart günü Konak Ġlçesi‟nin Yeni Çamlık Semti‟nde yapılan 
Newroz kutlamasında “yasadıĢı slogan attıkları iddiasıyla 5 kiĢiyi evlerine baskın yaparak gözaltına aldı.  
 
“1 Mayıs günü Ġstanbul‟daki yaĢanan devlet terörünü protesto etmek” için 2 Mayıs günü Konak Meydanı'nda 
oturma eylemi yapan Halkevleri üyelerine müdahale eden polis 12 kiĢiyi gözaltına aldı.  
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Yamanlar Mahallesi'nde 2 Mayıs günü, semt içinde otobüs durağında bekleyen Tuncay Kılıç, Köksal Yerdut, 
Hüseyin Kaya ve Sebahattin Fillazoğlu isimli ESP'lileri biber gazı sıkarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 
Yamanlar Polis Karakolu'na götürüldü.  
 
DTP Konak Ġlçe Yöneticisi Yıldız Akad 6 Mayıs günü görüĢ için gittiği Kırıklar F Tipi Cezaevi'nin önünde 
jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Kırıklar Jandarma Karakolu'na götürüldü.  
 
“Ġzmir‟de 21 Mart günü gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları ve polis 
memurlarına mukavemet ettikleri” iddia edilen 12 kiĢi 7 Mayıs günü gözaltına alındı.  
 
8 Mayıs günü ġehit Erdal Kılıç Karakolu‟nun önünde „Ayaklar baĢ olsun, polis defolsun‟ ve „FaĢist polis defol‟ 
diye slogan atan K.K. (15), D.Ö. (17) ve V.Ö, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi, ertesi gün 
KarĢıyaka Adliyesi‟nden serbest bırakıldı. 
 
22 Mayıs günü Bergama Ġlçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
23 Mayıs günü Güzeltepe Ġlköğretim Okulu önünde eğitim alanındaki eĢitsizliğe karĢı çıkan 5 Halkevi üyesi okul 
müdürünün Ģikâyeti üzerine ġehit Erdal Kılıç Karakolu polisleri tarafından gözaltına alındı. Halkevciler saat 
12.30‟a kadar gözaltında tutulup serbest bırakıldı.  
 
Torbalı Ġlçesi‟nde 5 Haziran günü gözaltına alınan 4 kiĢiden Necmettin ErtaĢ ve Süleymen Gövsa adlı DTP 
üyeleri, 6 Haziran günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 
tutuklandılar.  
 
17 Haziran günü Ġzmir Kırıklar 1 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan yakınının görüĢüne giden DayanıĢma 
Gazetesi çalıĢanı Gülseren Olgun, “Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı olduğu” 
gerekçesi ile gözaltına alındı. 1997 yılında Atalım gazetesi Yazı iĢleri Müdürlüğü'nü yapan Olgun'un, “Örgüt 
propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında açılan 6 ayrı davanın bilgisayar kayıtlarından düĢürülmemesi 
nedeniyle keyfi biçimde gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gece boyunca Buca Ġlçe Jandarma Karakolu'nda tutulan 
Olgun sabah saatlerinde Bayraklı Adliyesi'ne götürüldü. Olgun, hakkında açılan ve beraat kararı verilen 
davaların evraklarının ilgili mahkemelerce gönderilmesi üzerine 18 Haziran günü serbest bırakıldı.  
 
ESP üyesi Ġrfan Gerçek, 18 Haziran akĢamı “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Ġzmir Emniyeti Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekipleri, Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi´nin (YDGH) 
üyesi oldukları ve Ģehirde bazı kamu kurum ve kuruluĢları ile belediye otobüsleri ve özel araçlara sabatoj eylemi 
hazırlığı yaptıkları iddia edilen Dicle Üniversitesi öğrencisi ġ.K. (23), Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencisi A.K. (18), G.A. (25), R.ġ. (22), N.D. (20), ġ.K. (23) ile B.D.‟yi (22) 12 Temmuz günü gözaltına aldı. 
Mahkemeye sevk edilen G.A. (25), Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi A.K. (18), N.D. (20), ġ.K. 
(23) ile B.D. (22) tutuklandı. R.ġ. (22) ise mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
Ege Temel Haklar Derneği‟ne 18 Temmuz günü polis tarafından yapılan baskında “polise mukavemet”ten 
gözaltına alınan Hüseyin Aygündüz, götürüldüğü karakolda serbest bırakıldı. Aygündüz, serbest bırakılmasının 
ardından tekrar gözaltına alındı.  
 
25 Temmuz günü Ġzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri ve Millî Ġstihbarat TeĢkilatı'nın ortak 
operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Kaycan ve Abdurrahman Aksoy, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” 
iddiasıyla 26 Temmuz günü sevk edildiği Ġzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
DTP Ġzmir Ġl BaĢkanı Nametullah Epözdemir ve DTP Konak Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Yıldız Akat 12 Ağustos günü 
DTP Ġzmir Ġl binasında Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
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Atılım Gazetesi Ġzmir Temsilcisi Ġsminaz Ergün, 18 Ağustos günü pasaport iĢlemleri için gittiği Kantar Polis 
Karakolu‟nda, hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle açılan dava nedeniyle gözaltına alındı.  
 
21 Ağustos günü Konak Ġlçesi EĢrefpaĢa‟daki Yağhaneler Semti YeĢillik Caddesi‟nde polis midibüsü ve askeri 
otomobili hedef alan bombalı saldırıyı gerçekleĢtirdiği öne sürülen Zeki B. 23 Ağustos günü Diyarbakır‟da, ona 
yardım ettiği iddia edilen T.S, A.S, C.S. ve M.A. isimli kiĢiler de Ġzmir Kadifekale‟de polis tarafından gözaltına 
alındılar.  
 
11 Eylül günü Gümüldür Ġlçesi‟ne bağlı Ürkmez Beldesi‟nde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, 
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sayılır‟ın da aralarında bulunduğu 7 kiĢi “yasadıĢı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
 Ġzmir‟de 9 Ekim günü, yapılan basın açıklaması yapmak ve savcılığa dilekçe göndermek üzere DTP önünden 
yürüyüĢe geçen gruba müdahale eden polis ekipleri 52 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Ġzmir'de 26 Ekim günü düzenlenmek istenen “Halkların kardeĢliği ve demokrasi” mitinginin Valilik tarafından 
yasaklanmasının ardından yasağı protesto etmek için Konak Meydanı‟nda yapılan basın açıklamasına cop ve 
biber gazıyla müdahale eden polis 9 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlarda R.D. adlı üniversite öğrencisi, 
“polise mukavemet ettiği‟ ve “yasadıĢı slogan attığı‟ gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Dicle Haber Ajansı (DĠHA) muhabirlerinden Mustafa Aydın, 26 Kasım günü “hakkında suç duyurusu olduğu” 
gerekçesiyle ifade vermek için gittiği Ġzmir Bozyaka Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde gözaltına alındı.  
 
29 Kasım günü Ġzmir‟de gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi çalıĢanlarından Seyran Er, 1 Aralık sevk edildiği 
Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.  

Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesinde 24 Ocak günü Terörle Mücadele ekipleri tarafından “El Kaide hücresi olduğu” iddia edilen bazı 
evlere düzenlenen baskınlarda din dersi öğretmeni Hilmi P.‟nin de aralarında bulunduğu 19 kiĢi gözaltına alındı.  
 
12 ġubat günü CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün de katıldığı KahramanmaraĢ‟ın kurtuluĢ günü törenleri sırasında 
elindeki tencereyi havaya kaldırarak “açım” diye bağıran A.C., korumalar ve güvenlik güçleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı.  

Karabük 
Karabük Üniversitesi‟nde öğrenim gören ve 9 Mart günü, Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarına mensup 
olduklarını iddia ettikleri bir grubun saldırısına uğrayan Kürt kökenli 8 öğrenci, saldırı sonrası polis tarafından 
gözaltına alındı. Öğrenciler 10 Mart günü serbest bırakıldı. 
 
Karabük'teki BeĢbin Evler Mahallesi'nde ve Safranbolu Ġlçesi'ndeki Emek ve BarıĢ mahallelerinde öğrenci 
evlerine 23 Nisan günü jandarma ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. EĢ zamanlı yapılan ev 
baskınlarında 12 öğrenci 'Yurtsever Demokratik Gençlik üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 8‟i adliyede serbest bırakılırken, M.S., C.B., H.D. ile D.L.K. adlı kız öğrenci tutuklandı.  

Kars 
“Van ve Hakkâri'de 2 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan Newroz kutlamalarındaki olayları protesto etmek için” Kars'ta 
düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları iddiasıyla 7 öğrenci (Cengiz Timur, Sami DaĢtan, Kutbettin Geylani, 
Selçuk Aktürk, Demet Öksüz, Nurhan Karadağ ve Davut Zeydanoğlu) 25 Mart günü evlerinden gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan ve serbest bırakılan 7 kiĢi, itiraz üzerine mahkemece tutuklandılar.  
 
2 Mayıs günü Uludere Köyü‟ne baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 3 kiĢiyi gözaltına aldı  
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Bölge gezisi kapsamında 27 Kasım günü Iğdır'dan Kars'a doğru giden DTP heyeti Kars giriĢinde jandarmanın 
arama noktasında 1 saat bekletildi.  
 
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 23 Aralık sabahı düzenlediği ev baskınlarında, 
Kafkas Üniversitesi öğrencisi Nalin AltaĢ, Mücahit Tekin, Erol Ġlbasan ve Yılmaz Doğan “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.  

Kırıkkale 
Kırıkkale Belediyesi'nde çalıĢan 12 iĢçi, maaĢlarını alamadıkları halde iĢ haklarının feshedildiğini belirterek, 29 
ġubat günü kendilerini belediye önünde demire zincirledi. Eyleme müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, demir 
makasıyla zinciri kırarak eylemcileri gözaltına aldı.  

Kocaeli 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde Ocak ayında greve baĢlayan OLEYĠS sendikasına üye 19 iĢçi 
ve 1 sendika temsilcisi 11 Ocak günü öğleden sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.  
 
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ikisi kadın dördü erkek 6 kiĢi 1 Mart günü Öğrenci Gençlik Sendikası'nın (Genç 
Sen) parasız eğitim, öğrenciler hakları için sendika talep eden afiĢlerini asarken polis tarafından gözaltına 
alındılar.  
 
20 ve 21 Mart günlerinde Kocaeli'nde çeĢitli evlere yapılan baskında, üniversite öğrencilerinin de aralarında 
bulunduğu 19 kiĢi gözaltına alındı. KaĢkal Terörle Mücadele ġubesi'ne götürülen 19 kiĢiden 7'si daha sonra 
serbest bırakıldı.  
 
Dilovası Ġlçesi‟nde 23 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarında gözaltına alınan 9 kiĢiden 7‟si (Bayram 
Güner, Ayhan Sayur, Halim Kapaca, Faruk Ertem, Hüseyin Demir, Vatan Acar ve Cihan Tutak) “yasadıĢı slogan 
atmak”, “pankart açmak”, “halkı isyana teĢvik etmek”, “örgüt propagandasını yapmak” ve “suçluyu övmek” 
iddialarıyla tutuklandı.  
 
Ġzmit‟teki bir lisede felsefe öğretmeni olan Y.Y., 13 Nisan günü bindiği otobüste arkadaĢıyla yaptığı konuĢmanın 
ardından otobüste bulunan ve konuĢmayı dinleyen bir polis memuru tarafından polislere hakaret ettiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. Y.Y. aynı gün serbest bırakıldı.  
 
Kocaeli Tabip Odası ve SES Kocaeli ġube Gebze temsilcisi Dr. Burhan Çağlar Usta 26 Mayıs günü Gebze 
Emniyet Müdürlüğü tarafından çaya davet edildi ve gözaltına alındı. 25 Mayıs günü Gebze Devlet hastanesi 
önünde kaza geçiren ve hastane çalıĢanı olan Dilek TaĢdemir'in yoğun bakıma alınması ve hastane önünde 
bulunan yolda her hangi bir uyarıcı tabelanın olmadığını söyleyen hastane doktorları ve çalıĢanları 26 Mayıs 
günü bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasından sonra Dr. Burhan çağlar Usta, Gebze Emniyet 
Müdürlüğü'ne çay içmeye çağırıldı ve burada gözaltına alındı. Usta, daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bünyesindeki otel, restoran ve kantinlerde çalıĢan ve 31 Aralık 2007 tarihinden 
itibaren grevde olan OLEYĠS üyesi iĢçileri örgütleyen ve sürdüren sendika üyelerinden 10 kiĢi (DĠSK Örgütlenme 
Dairesi BaĢkanı ve Nakliyat ĠĢ Genel BaĢkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Oleyis Genel Sekreteri Mehmet Emin 
Ünal, Av. Pınar Akbina ve 7 iĢçi) 6 Haziran günü gözaltına alındı.  
 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bünyesindeki otel, restoran ve kantinlerde çalıĢan ve 184 gündür grevde olan 
OLEYĠS üyesi iĢçileri 30 Haziran günü ziyaret eden Örgütlenme Daire BaĢkanı ve Nakliyat ĠĢ Sendikası Genel 
BaĢkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, OLEYĠS Kocaeli Temsilcisi BarıĢ AĢan ve Nakliyat-ĠĢ Sendikası Gebze Bölge 
Temsilcisi Erkin Gürbüz, mahkeme kararına rağmen iĢçilerin, grev yerlerinde değil de hastane dıĢında 
bekletilmesine karĢı çıkarak, grev gözcülerini hastane içindeki yerlerine almak istedi. Bunun üzerine jandarma 
ekipleri, Küçükosmanoğlu, BarıĢ AĢan, Erkin Gürbüz ve grevci iĢçilerden Niyazi Kuzgun ile Erdal Kopal'ı 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Yuvacık Jandarma Komutanlığına 
götürüldü.  
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Ezilenlerin Sosyalist Platformu(ESP) Bursa temsilcisi Serpil Aslan 7 Ekim günü Gebze M Tipi Cezaevinde bir 
yakınını ziyaretten çıkarken “baĢka bir davadan arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. 24 saat gözaltında 
tutulan Aslan daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Kocaeli Üniversitesi‟nde düzenlenen etkinliklerde katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan 
Adnan ġahin, Zeliha Aldatmaz, Sadık Cebe ve Baran Çakmak, “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla sevk 
edildikleri Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 29 Aralık günü tutuklandı.  

Konya 
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Ocak günü Konya, Diyarbakır, Mersin ve Ġstanbul'da düzenlenen 
operasyonlarda “Hizbullah örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 40 kiĢi gözaltına alındı. 8 Ocak günü Konya 
Emniyeti'ndeki sorgularının ardından savcılığa çıkarılan zanlılardan 6'sı serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen 34 zanlıdan 12'si ise tutuklandı, 22'si hakkında 'adli kontrol' kararı verildi. 
 
DTP il örgütünce 22 Mart günü Selçuklu ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan ve “yasadıĢı örgüt lehine slogan 
attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 9 kiĢiden 5‟i tutuklandı.  
 
DTP Parti Meclisi üyesi Veysi Dilekçi, “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesi ile 28 Nisan günü Konya'da 
gözaltına alındı.  
 
3 Mayıs günü Kulu Ġlçesi Altılar Köyüne baskın düzenleyen jandarma ekipleri, çiftçilik yapan F.T. (26) ile S.K'yi 
(26) “PKK'yi öven e-postalar yazdıkları” iddiasıyla gözaltına aldı. 
 
ÖDP üyesi ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri B.Ö. ve Ç.G., kampustaki bilgisayar merkezinde sol içerikli internet 
sitesine girince 17 Mayıs günü üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınarak polis ekiplerine 
teslim edildiler. Polis öğrencilerin kaldığı yurdu basıp kitap ve dergilerine el koyarken 2 öğrenci “Türkiye Halk 
KurtuluĢ Partisi/Cephesi-Devrimci Yol‟un (THKP/C-DY) üyesi olmak”, “yasadıĢı örgüt propagandasını yapmak” 
ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla çıkarıldıkları Konya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
ÖDP Genel BaĢkan Yardımcısı Önder ĠĢleyen tutuklamalara iliĢkin olarak "Yargıtay‟ın Devrimci Yol örgütü 
konusunda „böyle bir örgütün olmadığına‟ iliĢkin emsal kararlarına rağmen, üyelerimizin olmayan bir örgütün 
propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmaları hukuk adına bir komedidir" dedi.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipler 11 Haziran günü yaptıkları ev baskınlarında, 1 Mayıs kutlamasında “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla, Demokratik Haklar Platformu (DHP) üyesi 20 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Demokratik Haklar Derneği (DHD) üyeleri 14 Haziran günü yaptıkları açıklamada, “1 Mayıs‟a katıldıkları ve 
alanda yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle 19 kiĢinin gözaltına alındığını ve bunlardan 5‟inin daha sonra 
tutuklandığını belirtti. 
 
Karatay Ġlçesi‟nde ikamet eden Ali Sincar (67) ve oğlu Rahim Sincar (37), “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” gerekçesiyle 2 Aralık günü evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. 
 
3 Aralık günü Konya‟da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan A.S. (55), Ġ.S. (30) ve A.S., “yasadıĢı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı.  

Malatya 
Malatya ilinde, 30 Aralık gecesi 2 aracın yakılması eylemine karıĢtıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı 
mahkeme tarafından serbest bırakılan, ancak savcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Hayrettin Özçelik 
ve Ensar Selçuk ĠĢleyen, 23 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
Malatya ilinde, 30 Aralık günü meydana gelen araç yakma olayı ile ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve 
çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Ġnönü Üniversitesi öğrencisi Ensar Ġ., 2 Ocak günü sivil polisler 
tarafından tekrar gözaltına alındı. 
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Cem Vakfı ve Zeynel Abidin Kültür Vakfı tarafından Battalgazi ilçesinde 28 Ocak 
günü düzenlenen aĢure gününe katılan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi AyĢe IĢık ve Bilal PektaĢ, 
saygı duruĢu sırasında okudukları Ģiir nedeniyle “yasadıĢı eylem yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan iki kiĢi savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı.  
 
Malatya Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi Adem Yıldız ve Erhan Yavuz, 17 ġubat günü PaĢaköĢkü 
mahallesi civarında “Ortak DüĢman Amerika‟dır” kampanyasının pankartını astıkları gerekçesiyle polis tarafından 
gözaltına alındı. “Polise mukavemet”, “izinsiz pankart asmak” ve “kimlik ibraz etmedikleri” gerekçesiyle savcılığa 
sevk edilen Yıldız ve Yavuz serbest bırakıldı.  
 
Malatya‟da 26 ġubat Salı günü, YürüyüĢ Dergisi sahibi Halit Güdenoğlu Malatya Temel Haklar önünde gözaltına 
alındı. Güdenoğlu, akĢam saatlerinde çıkarıldığı savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
DTP Malatya Ġl BaĢkanı Kemal Çalgan, yöneticiler Emrah Dağdelen, Serhat Deniz, Sabahattin IĢıklı, Hüseyin 
TaĢar, Mehmet Otay, H. Ġbrahim Gücük, Ensar Selçuk ĠĢleyen, Hayrettin Özçelik, Ali Osman Telek ile isimler i 
öğrenilemeyen 9 kiĢi 20 Mart günü polis ve jandarma tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Kemal Çalgan, Emrah Dağdelen, Serhat Deniz, Sabahattin IĢıklı ve çoğunlu üniversite öğrencisi 16 
kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Malatya PaĢa KöĢkü Mahallesi'nde 20 Mart günü “polisin kimlik ibrazı talebine karĢı çıktıkları” iddia edilen ve 
gözaltına alınan HÖC aktivisti 7 kiĢi, 22 Mart günü çıkarıldıkları Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "polise 
mukavemet" iddiasıyla tutuklandı.   
 
Malatya Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Sinan Tanrıverdi 26 Mart günü Ġnönü Üniversitesi kampüs alanı 
içerisinde jandarma ekipleri tarafından “yasadıĢı yayın bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
24 Nisan günü Malatya‟da 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı‟na çağrı afiĢleri asan Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) 
üyesi 3 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Malatya'da 28 Nisan günü, 1 Mayıs hazırlık çalıĢmaları çerçevesinde Malatya Gazi Lisesi önünde bildiri dağıtımı 
yapan Malatya SGD BaĢkanı Sinan Tanrıverdi, Hasan Basri Erdoğan, Mehmet Canbek ve Malatya Gençlik 
Derneği'nden Gürkan Özmen, “bildirilere dair toplatma kararı olduğu” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına 
alındı. 

Malatya ilinde, Malatya Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi R. 
S. ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencisi A. Y. akĢam saatlerinde yurda giderken jandarma tarafından 
gözaltına alındı.  

 
18 Haziran günü Demokratik Haklar Platformu (DHP) üyesi kiĢilerin evlerine Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele ġubesi ekiplerinin düzenlenen baskın sonucunda 9 kiĢi gözaltına alındı. 
 
28 Haziran günü Darende ilçesinde, “DHKP/C üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Manisa 
9 Ocak günü Manisa ili Merkez ilçesinde “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi gözaltına alındı. 
 
DTP Manisa Ġl Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingde, "Tecrite, 
SavaĢa, ġiddete ve Kimliksizliğe Edi Bes'e" pankartı taĢıdıkları gerekçesiyle DTP PM üyesi Kamile Kandar, DTP 
Ġzmir Ġl yöneticisi Yıldız Yıldırım, araç sürücüleri Oğuz Dolu ve Servet Yıldırım polis tarafından gözaltına alındı. 
Kadriye Bilen isimli kadın da, miting alanından ayrılırken polis tarafından gözaltına alındı.  
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29 Nisan günü Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin gerçekleĢtirdiği ev baskınlarında, 
Saruhanlı‟da Mikail Akat ve Mehmet Akat, Turgutlu‟da ise Deniz Toprak ve Erhan Arı adlı DTP üyesi 4 kiĢi, 
“yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla gözaltına alındı  
 
19 Haziran günü Akhisar ilçesinde, “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin Manisa‟da 25 Eylül sabahı yaptığı ev baskınlarında "yasak yayın 
bulundurdukları" gerekçesiyle 7 kiĢi gözaltına alındı.  
 
DTP Manisa Ġl Örgütü‟nün 26 Ekim günü düzenlediği basın açıklamasında “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddia edilen 5 kiĢi 9 Kasım günü gözaltına alındı.  

Mardin 
DTP Kızıltepe Ġlçe Örgütü'nün düzenlediği basın açıklamasında, "SavaĢa da barıĢa da hazırız" pankartı taĢıdığı 
iddia edilen Gençlik Meclisi Üyesi Mazlum Oğuz, 4 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Silopi Ġlçesi sınırındaki Siyahkaya Jandarma Karakolu askerleri tarafından 5 Ocak günü gözaltına alınan Edip 
Erdem ve Devran BalkaĢ, 7 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklandılar. 
 
Derik ilçesinde Haftaya BakıĢ ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Mehmet MertaĢ, 28 Ocak günü 
Jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
 
Nusaybin Ġlçesinde 29 Ocak günü, ve ismi tespit edilemeyen 2 kiĢi polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. 
 
Mardin il merkezi ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde 29 Ocak günü polis tarafından evlere yapılan 
operasyonda, DTP Mardin Ġl Yöneticisi Ġpek GüneĢ, Emine Kalkan, Mahmut AktaĢ, DTP Kızıltepe Ġlçe yöneticisi 
Mehmet Yüksel, Tuncay Gürdoğan, Sinan BaĢboğa, Emrah ġahin, Zeynep Karaca, Burhan Ata, Serap 
Demirkıran, Ferhat Demirkıran, Ġrfan Akın, Aysel Encü, Azad Yüksekdağ, Fehmi uzun, Bari Eren, Burhan Gök, 
Ahmet Çağlın, Baki Narman, Veysi Gedükçü ile soyadı öğrenilemeyen ġerife adlı kadın ile ismi tespit 
edilemeyen 6 kiĢi, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9‟u 2 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
'Örgüte yardım yataklık', 'Örgüte adam kazandırma', 'Araç kundaklama' iddialarıyla tutuklandılar.  
 
DTP‟nin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"ne katılan Mehmet Tahir Güzel adlı kiĢi, “Abdullah Öcalan'ın 
posterini aracının camına astığı” gerekçesiyle 5 ġubat günü Mazıdağı Ġlçesi çıkıĢında gözaltına alındı.  
 
Mazıdağ ilçesinde gazete dağıtımı sırasında gözaltına alınan Haftaya BakıĢ Gazetesi dağıtımcısı Mehmet 
MenteĢ, 6 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "yasak yayın bulundurmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
29 Ocak günü düzenlenen eĢ zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan DTP Mardin Ġl 
yöneticisi Ġpek GüneĢ, Bari Eren, Ġrfan Akın, Azad Yüksekdağ, Ahmet Çağlın, Baki Narman ve Veysi Gökhan 
savcılığın itirazı üzerine, evlerine yapılan baskında tekrar gözaltına alındılar ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandılar.  
 
Nusaybin ilçesinde 15 ġubat günü, DTP Ġlçe BaĢkanı ġahabettin Güler ile 3 yönetici ilçe teĢkilatı binasında polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü nedeniyle yapılan basın 
açıklaması sonrasında gözaltına alınan DTP Kızıltepe Ġlçe BaĢkanı ReĢat Kaymaz ile açıklamaya katılan Hasan 
Bilgiç, 15 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.  
 
Nusaybin Ġlçesinde 16 ġubat günü, Azadiya Welat Gazetesi'nin dağıtımını yapan M. Ali Çelik‟in "Yasak yayın 
bulundurmak" iddiasıyla gözaltına alındı.  
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Nusaybin Ġlçesinde 17 ġubat günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 
yapılan gösterilerde Ali Bulun, Azize Yağız, Mahsum Er ve Vasfi Çatak ile 4 çocuk gözaltına alındı.  
 
Kızıltepe Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini protesto etmek amacıyla eylem yaptıkları 
iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Akgün, Çekip Özartık, Nurullah Ata, ġahin Gökçen, Ahmet Kasaç ve M. 
Nurullah Güven, 20 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 
tutuklandılar.  
 
2 Mart günü Kızıltepe ilçesinde yapılan yürüyüĢ sonrası M.Y., M.Y., F.Y. ve M.K. adlı lise öğrencileri polis 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Kızıltepe Ġlçesinde yapılan bir gösteride polis tarafından gözaltına alınan DTP yöneticisi Ahmet BaĢboğa, 2 Mart 
günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “Öcalan lehine slogan atarak 'örgüt propagandası yaptığı' gerekçesiyle” 
tutuklandı.  
 
Weqfa Malbata Ferho (Ferho Ailesi Vakfı) tarafından 3 Mart günü Mizizex Köyünde düzenlenen Ġnsan Hakları 
Ödülü törenine katılmak isteyen 2 köylü jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
 
“Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde TSK‟nin sınır ötesi operasyonu protesto eylemlerine katıldığı” gerekçesiyle 
gözaltına alınan Serhat Atalay, Abdullah Güler, Davut BaĢ, Mazlum Alparslan, Hacı Damar, Ali Damar, Mahsun 
Akyüz, Agid Özçelik, Alaattin Erol, Selim Akıncı ve isimleri tespit edilemeyen 17 kiĢi, 8 Mart günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Nusaybin ilçesinde 25 Mart günü, Van, Siirt, Hakkari ve Yüksekova'da Newroz kutlamaları sırasında çıkan 
olayları ve ölümleri protesto gösterisinde gözaltına alınan DTP Ġlçe yöneticileri BaĢkanı Adnan Ağırman, Ahmet 
Kaçar ile M. Ali Erdal, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'yasadıĢı gösteri düzenlemek' ten tutuklandı.  
 
Midyat ilçesinde 31 Mart günü, Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 3‟ü lise öğrencisi 30 kiĢiyi “Newroz 
kutlamalarında yöresel kıyafet giydikleri ve zafer iĢareti yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı.  
 
DTP Kızıltepe Ġlçe Örgütü üyeleri Mazlum Oğuz ve Sedat DaĢ, Kızıltepe Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 
Nisan günü “Ģüpheli oldukları” gerekçesi ile çarĢı merkezinde gözaltına alındı.  
 
Mardin‟den "Amara YürüyüĢü"ne katılmak üzere yola çıkan Ġsmail Asi adlı kiĢi 3 Nisan günü gözaltına alındı.  
 
Kızıltepe ilçesinde 9 Nisan günü, Anıl Göçen, Gökhan Süer, Ömer Özel, Aslan Özdurak, Fırat Yılmaz, 
Hamdullah TavĢan, Ferit Abi ve ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Kızıltepe Ġlçesinde “iki banka Ģubesine yönelik molotofkokteyli eyleme karıĢtıkları” iddiasıyla Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan 8 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından "Devlet ve kamu malına 
zarar vermek" ten tutuklandı. 
 
DTP Mardin Ġl BaĢkanı Hilmi Öncü ve Kızıltepe Ġlçe BaĢkanı ReĢat Kaymaz'ın aralarında bulunduğu 8 parti 
yöneticisi 15 Nisan günü gözaltına alındı.  
 
Nusaybin ilçesinde 18 Nisan günü, “21 Mart günü Newroz Meydanı'nda yapılan kutlamaya katıldıkları” 
gerekçesiyle 3 kiĢi TEM ġubesi ekiplerince gözaltına alındı. 
 
“Nusaybin Ġlçesinde Newroz kutlamalarına katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Alaaddin Sinayiç, Gülbahar 
Yağızay, Mesut ErtaĢ, Asker Beyret, Resul Sığınç, Emine TaĢ, Hamit Ece, Halime Encü, Ahmet Gün, Hüseyin 
Bayran, Sezai Altekin, Sevim Aydoğdu ve Yahya GöktaĢ 16 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.  
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Nusaybin Ġlçesinde 21 Nisan günü gözaltına alınan 4 kiĢi arasında bulunan Nusaybin Belediyesi Halkla ĠliĢkiler 
Birimi çalıĢanı Sorgül Sadak, 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde ilçede düzenlenen etkinliklerde 
sunuculuk yaptığı konuĢmasında terör örgütü PKK‟nın propagandasını yaptığı iddiasıyla sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı. 
 
A.H.A. (16) adlı öğrenci, Nusaybin Ġlçesinde “Türk bayrağını yaktığı” gerekçesiyle 22 Nisan günü Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri tarafından Zeynel Abidin Mahallesi'nde bulunan evinden gözaltına alındı.  
 
DTP Midyat Ġlçe Örgütü yöneticisi Latif Doğan, 24 Nisan günü aracıyla Midyat‟tan Nusaybin Ġlçesi‟ne giderken yol 
güzergahında bulunan Subalı Karakolu‟nda hakkında Ģikayet olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu, suçunun ne 
olduğunu sorduğunda “Sen DTP saymanlığını yapıyorsun hakkında Ģikayet var, bu yeterli değil mi?” dediklerini, 
sabah saat 07.00 civarında pazarda olması gerektiğini söylemesine rağmen 12.00‟ye kadar bekletildiğini belirtti.  
 
Mazıdağı Ġlçesine bağlı ġenyuva Köyünde 25 Nisan günü, Yavuz ġan‟ın ailesi tarafından kurulan taziye çadırı 
haberini takip eden DĠHA muhabiri Erdoğan Altan ile taziye çadırını ziyaret eden Melek Gökçe (50), DTP Bismil 
Ġlçe Yöneticisi Nedim Biçer ve 3 kiĢi askerler tarafından gözaltına alındı.  
 
Kızıltepe ilçesinde 29 Nisan günü, bir kargo Ģubesine gönderilen Özgür Halk Dergileri'ni almaya giden Sezai Arık 
ile ismi öğrenilemeyen taksi Ģoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
 
Derik Lisesi Müdürü Veysi Yasan, Müdür Yardımcıları Hanifi Yalçın, Bülent Çen, Mustafa Ciro ile 13 lise 
öğrencisi, 29 Nisan günü Derik Ġlçesinde okul duvarına yazılan slogan nedeniyle gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 7 Mayıs günü, DTP Kızıltepe Ġlçe yöneticileri Halil Çelik ve Ferhat Akbulut 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yapmak' ve 'suç ve suçluyu övmek' gerekçesiyle 
tutuklandı.  
 
Mardin ili Mazıdağı Ġlçesinde 7 Mayıs günü, polis tarafından gözaltına alınan Abdulhamit Hamarat, Yusuf ġık, 
Hamit Titiz ve SavaĢ Dumuz çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yapmak' ve 'suç ve suçluyu 
övmek' gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 7 Mayıs günü, gözaltına alınan Sinan Kutlucan çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
'örgüt propagandası yapmak' ve 'suç ve suçluyu övmek' gerekçesiyle tutuklandı. 
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 13 Mayıs günü, Kızıltepe Belediyesi tarafından yaptırılan A. Halim Yalçınkaya ve ġ. 
Davut Yalçinkaya Halkevi'nin açılıĢ törenine Kızıltepe C.baĢsavcılığının açtığı soruĢturma kapsamında ifade 
vermek üzere polis tarafından gözaltına alınan Ramazan Bozdemir, Mehmet Aydemir ve Sercan Gültekin‟in 
çıkarıldığı mahkeme tarafından 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettikleri 
gerekçesiyle tutuklandı.  
 
Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde 20 Mayıs günü, Nusaybin ile Suriye'nin KamıĢlo Ġlçesi arasındaki mayınlı sınır 
bölgesinde sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla askerler tarafından gözaltına alınan Nusaybin doğumlu F.E. ve 
M.S.Ç. isimli iki kiĢiler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde 26 Mayıs günü, DTP Nusaybin Ġlçe Yöneticisi Metin Duran ve YDG Meclisi üyesi 
Nazmi Çetin Diyarbakır'da 1 Haziran günü yapılacak olan YDG kurultayına iliĢkin afiĢ ve bildirileri parti binasına 
götürürken polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 4 Haziran günü, Jandarma Merkez Komutanlığı'na bağlı askerlerin DTP Mardin eski 
Ġl BaĢkanı Ferhan Türk ve M. Emin Aslan Hastane Caddesi ve Turgut Özal mahallesinde bulunan evlerinden 
gözaltına alındı.  
 
Mardin‟de 9 Haziran günü, “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve bu 
suçu iĢleyip kedimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçeleri Savcılığa teslim etmek isteyen DTP Mardin Ġl BaĢkanı Hilmi 
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Öncü, Demokratik Kent Meclisi Sözcüsü Musa Alkan, Ġl Genel Meclis Üyeleri Davut Bozan ve ġükran Ökmen 
gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan heyet üyeleri daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 15 Hazıran günü, Abdulvahap Kuzu adlı bir kiĢi Öznel Parkı'nda oturduğu sırada 
Kızıltepe Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Mardin ili Mazıdağı ilçesinde 16 Haziran günü , Kızıltepe DTP Ġlçe Örgütü yöneticisi Mehmet Yüksel, Mazıdağı 
Ġlçe yöneticileri Yusuf IĢık ve Nedim Ürüç aralarında bulunduğu 5 kiĢinin polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ilinde 19 Haziran günü, daha önce polis tarafından gözaltına alınan Yusuf ġık ve Nedim Oruç ile M.E.G., 
D.B., ve H.B. çıkarıldığı Mardin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Örgüt üyeliğine teĢebbüs etmek' iddiasıyla 
tutuklandılar.  
 
23 Haziran günü Malazgirt ilçesinde, “Abdullah Öcalan'a Sayın diyerek kendimi ihbar ediyorum” kampanyası 
çerçevesinde savcılığa dilekçe veren 23 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 3 Temmuz, polis ekiplerinin Mardin istikametinden Kızıltepe'ye gelmekte olan 27 
NM 983 plakalı aracın Ģoförü gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Midyat Ġlçesinde 6 Temmuz, iki kiĢi ile birlikte ġehmus Duran adlı vatandaĢın evine baskın düzenleyen 
ve JĠTEM elemanı olduğu iddia edilen Ġsa Erman adlı kiĢinin DTP Ġlçe Örgütü eski BaĢkanı Hasan Erman'ın 
dükkânına giderek, "neden beni basına verdiniz" Ģeklinde tehdit ettiğinin ileri sürüldüğü, dükkânda çıkan tartıĢma 
sonucunda Hasan Erman ile DTP Ġlçe Yöneticisi ġemsettin Baran‟ın polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ilinde 17 Ağustos günü , polis tarafından gözaltına alınan DTP Kadın Meclisi Üyesi Derya Aslan, 
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından; Ġstanbul'da vermesi gereken ifadesine katılmadığı iddiasıyla 'Yol 
tutuklaması' gerekçesiyle tutuklandı   
 
Mardin ili Derik Ġlçesinde 23 Ağustos günü, Gap Dağı civarında meydana gelen çatıĢma sonrasında DTP Derik 
Ġlçe eski yöneticisi Remzi Rollans ve oğlu Abdulkadir Rollans operasyon bölgesine yakın olan evinden özel 
harekat timleri tarafından gözaltına alındı.  
 
 Mardin ili Nusaybin Ġlçesi'nde 28 Ağustos günü, Beyazsu piknik alanında piknik yaptığı iddia edilen Nusret 
Kalkan adlı kiĢinin askerler tarafından açılan ateĢ ile yaĢamını yitirmesi ardında piknik alanında bulunan 2 
akrabası gözaltına alındı.  
 
Azadiya Welat Gazetesi‟nin dağıtımcısı Ferhat Tekin 28 Ağustos günü Kızıltepe Ġlçesi‟nde gözaltına alındı.  
Mardin ili Midyat ilçesinde 29 Ağustos günü, Beyazsu mevkiinde askerlerin açmıĢ olduğu ateĢ sonucu Nusret 
Kalkan adlı vatandaĢın yaĢamını yitirmesinin ardından 23 kiĢi (Zeynep GüneĢ (32), S.G (9), Y.G (8), M.G (5), 
R.G (2), Hüsnügül Kalkan (40), Emine Kalkan (18), E.K (15), R.K (14), F.K (10), H.K (8), A.K (3), R.K (2), H.K 
(2), Selma Kalkan (18), Netice Kalkan (22), ġerife Kalkan (35), R.K (12), N.K (4) ve R.K (5) ile soyadları 
öğrenilemeyen Hanife ve ġükrü adlı vatandaĢ ile ismi ve soyadı öğrenilemeyen eĢi ) daha gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 9 Ekim günü, DTP Kızıltepe Ġlçe BaĢkanı ReĢat Kaymaz PKK lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 
polis tarafından parti binasından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde 12 Ekim günü, Kızıltepe Ġlçesi'nde düzenlenen festivale gitmek isteyen DTP 
Nusaybin Ġlçe Saymanı, Hadis Gül ve ismi öğrenilmeyen 2 kiĢi ilçe Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle 
Mücadele ġubesi görevlileri tarafından gözaltına alındı 
 
Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde 12 Ekim günü gözaltına alınan Hüseyin Arasan ve Ġsmail Berkan, “yasadıĢı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 13 Ekim günü çıkarıldıkları Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklandı  
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16 Ekim günü Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan DTP 
Nusaybin Ġlçesi yöneticisi Bari Eren, Nusaybin Belediye personeli Hüsnü Ağırman, Özgür YurttaĢ Derneği 
çalıĢanı Nevaf AkbaĢ ve Abdulselam Nergiz “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 15 Ekim günü, Ġbrahim, Abdurrahman ve Mehmet Söer ile Hasan Budak Emniyet 
Müdürlüğü görevlileri tarafından sabaha karĢı evlerinden gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde 19 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla bir araya gelen ve AKP Nusaybin Ġlçe binasına yürümek isteyen topluluğa polisin müdahale ettiği ve 10 
kiĢi polis tarafından gözaltına alındı  
 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 19 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğramasını protesto 
etmek için yapılan açıklamaya katılan DTP Kızıltepe Ġlçe yöneticisi Mehmet Çoko, ġehmuz Ablay, Abdurrahman 
Demircan ve Rıfat Yılmaz adlı kiĢiler DTP Ġlçe binasından polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Derik Ġlçesi'nde 19 Ekim günü, haber takibi yapan DĠHA muhabiri Safiye AlagaĢ eve dönerken Kale 
Mahallesi‟nde yapılan kimlik kontrolü sırasında polis tarafından gözaltına alındı.  
 
19 Ekim günü Nusaybin Ġlçesi‟ndeki gösteriye müdahale eden polis ekipleri 10 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
19 Ekim günü Kızıltepe Ġlçesi‟nde yapılan basın açıklamasına katılan 4 DTP‟li yönetici polis tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde 7 Kasım günü evine baskın düzenlenen Aziz Tekin adlı vatandaĢ gözaltına alındı. 
 
Kızıltepe Ġlçesi‟nde 19 Ekim günü gerçekleĢtiren basın açıklamasına ve gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 3 
Kasım günü gözaltına alınan Hasan DalmıĢ, Berfe Tanırğan, Mithat Yılmaz, Mehmet Biricik, Azize Nas, Basri 
IĢık, Abdurrahman Olcasöz, Fahri Ece, Celile Ġldeniz ve Kayhan Ağaoğlu, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Nusaybin Ġlçesi‟nde 19 Ekim günü düzenlenen gösteriye katılan Murat Oral (20) ve Muzaffer Turan (18) adlı 2 
kiĢi, “suçu ve suçluyu övdükleri, güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları, yasadıĢı örgütün emirleri 
doğrultusunda hareket ederek eylem yaptıkları” suçlamalarıyla 20 Ekim günü tutuklandı. 
Mardin ili Kızıltepe Ġlçesinde 20 Ekim günü, Dengê Welat gazetesi dağıtımcısı Çiğdem Fidan ilçe Emniyet 
Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 20 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto amacıyla 
Turgut Özal ve TepebaĢı mahallelerinde gerçekleĢtirilen gösterilere yapılan müdahale sonrasında polis 12 kiĢiyi 
gözaltına aldı.  
 
“Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla Nusaybin'de düzenlenen gösterilerin 
ardından 22 Ekim günü yapılan ev baskınlarında 11 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla düzenlenen gösterilerin ardından yapılan ev baskınlarında polislerce gözaltına alınıp öldü diye çöpe 
atıldığı öne sürülen Mehmet Tunç'un da bulunduğu 11 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto amacıyla 
gerçekleĢtirilen gösterilerde ve sonrasında gözaltına alınan M. ġerif Dinç, Mustafa Dinç, Mustafa Yaprak, A. Aziz 
Sürer, Erol Yalçınkaya, Emrullah Kandemir, Orhan Yavuz, Bünyamin Kuday, Yakup Kasap çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "YasadıĢı slogan atmak", "örgüt adına eylem yapmak" tan tutuklandı.  
 
Mardin ili Nusaybin ilçesinde 24 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde düzenlenen gösterilerin ardından güvenlik görevlilerince gözaltına alınan 
3'ü çocuk 12 kiĢi (Mehmet Tunç, Ziver Aykut, Nazmi Karadeniz, Kısmet Özbey, BeĢir Eren, Hacı Damar, Aydın 
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Enuk, Sezai Alptekin, Muzaffer Doğan, M. E. T. (17)., M. A. ve (17), M.i.(17) ) çıkarıldığı mahkeme tarafından 
"Örgüt adına izinsiz gösteri yapmak", "Kamu malına zarar vermek", "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla tutuklandı  
 
Mardin ili Midyat ilçesinde 24 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek için 
ilçede yapılan yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle DTP Midyat Ġlçe BaĢkanı Abdulaziz Bilgin polis tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Mardin ili Midyat ilçesinde 30 Ekim günü, DTP Midyat Ġlçe BaĢkanı Abdulaziz Bilgin, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek için yapılan yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle polis tarafından sabah 
saatlerinde evinden gözaltına alındı.  
  
Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde yapılan basın 
açıklaması ve gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 10 kiĢi 4 Kasım günü gözaltına alındı.  
 
Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde 7 Kasım günü evine baskın düzenlenen Aziz Tekin adlı vatandaĢ gözaltına alındı.  
 
Mardin Nusaybin'de gerçekleĢtirilen “Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik Cumhuriyet” katılan ve 11 Kasım 
günü evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınan E.D (17), G.ġ (15), Davut Yarıcı, Ahmet ErdoğmuĢ, 
Süleyman Geçidibi, ġeyhmus Ġnanır, Osman Bilgiç (65), Abdullah Ericek ve Türkan Yılmaz, “Örgüt propagandası 
yapmak” gerekçesi ile tutuklandılar. 
 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 11 Kasım günü yapılan ev baskınları sonucunda 13 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 11 Kasım günü sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında 3 kiĢinin gözaltına alındı. 
 
Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 12 Kasım günü "Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitingine 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 9 kiĢi tutuklandı.  
 
Özgür Halk Dergisi Kızıltepe Temsilciliği'ne 24 Kasım günü Mücadele ġubesi polisleri tarafından düzenlenen 
baskında dergi çalıĢanı Mehdi Aslan gözaltına alındı.  
 
25 Kasım günü Mazıdağı ve Derik ilçelerinde birçok eve, yapılan eĢ zamanlı baskın sonucunda, Derik Ġlçesi'nde 
Alaattin Ecer, Davut Temel, Mazıdağı Ġlçesi'nde ise Orhan Tekin, Mehmet ġık, Murat Atalay, Mehmet Emin Oruç 
ve Mehmet Tekin gözaltına alındı.   

Mersin 
22 Ocak günü Erdemli ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
DTP'nin düzenlediği operasyonlara karĢı 'Demokratik Çözüm YürüyüĢü'ne katılmak üzere 4 ġubat günü 
Mersin'den Diyarbakır'a doğru yola çıkan 3 minibüs ve 4 taksi ile yola çıkan 107 kiĢi Mersin çıkıĢında araç ve 
kimlik kontrolü gerekçesiyle durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından 3 minibüsün C-2 UlaĢtırma Belgesi 
bulunmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.  
 
Mersin‟de 8 ġubat günü “Ocak ayında yaĢanan bazı toplumsal olaylara karıĢtıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 14 
kiĢiden 8‟i tutuklandı.  
 
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince gerçekleĢtirilen operasyonda “1992 yılından bu 
yana terör örgütü içerisinde yer aldığı ve yurtdıĢındaki kamplarda eğitim gördüğü iddia edilen ġ.A. isimli kadın ile 
ġ.A.'yı Mersin'deki evinde barındırdığı iddia edilen S.T. isimli kiĢi gözaltına alındıktan sonra 12 ġubat günü 
çıkarıldıkları mahkemece “bölücü terör örgütü mensubu olmak” ve “örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak” 
gerekçesiyle tutuklandı.  
 
G.H. isimli kiĢi “Hizbullah örgütünün üyesi olduğu” iddiasıyla Mersin‟de 12 ġubat günü tutuklandı.  
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Terörle Mücadele ġubesi “15 ġubat günü Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla yapılan” gösterilerde yer aldıkları iddia edilen 12 kiĢiyi gözaltına aldı. 19 ġubat günü Mahkemeye 
çıkarılan 12 kiĢiden 9‟u, “Kitlesel eylemler organize etmek, halkı ayaklandırmaya çalıĢmak, eylemlere müdahale 
eden güvenlik güçlerine karĢı taĢlı/sopalı ve molotof kokteylli saldırıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluĢlarına 
ait binalara, devlet yanlısı olarak nitelendirdikleri vatandaĢların evlerine, iĢyerlerine ve araçlara yönelik molotof 
kokteyli ile saldırı yapacakları” iddiası ile tutuklanırken, 3 kiĢi yaĢları küçük olduğu için serbest bırakıldı.  
 
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve iĢ yerlerine düzenlenen 
operasyonda “PKK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan F.G, K.Ö, S.H, S.D, A.K, E.K, E.T ve M.A, 22 
ġubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  
 
1 Mart günü Mersin'de, Gündoğdu 
Mahallesi'ndeki Mersin Özgür YurttaĢ 
Demokrasi Evi Genel Kurulu sonrası 
yürüyüĢe geçerek sınır ötesi operasyonu 
protesto eden gruba müdahale eden polis, 4 
kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
Tarsus ilçesinin Bağlar Mahallesinde eylem 
yaptıkları” gerekçesiyle 3 Mart günü 
gözaltına alınan Eyüp Çaprak (1992), 
Mehmet ġimĢek (1990), Erhan Aslan 
(1994), Kinyas Yalçın (1991), Velat Yalçın 
(1994), Mesut Durmaz ve Abdulrezzak 
Aslan, 4 Mart günü çıkarıldıkları Mahkeme 
tarafından “örgüt üyesi olmak” 
suçlamalarıyla tutuklandılar.  
 
Mersin Üniversitesi öğrencileri Halil Alyan, 
Mürsel Yıldız, Nazmi Yılmaz ve Hamdullah 
Çelik Çiftlikköy Kampusu‟nda ve Salih KeleĢ 
ve Ahmet Ceba ise Sabancı Lisesi önünde 
sivil polis memurları tarafından 5 Mart günü 
gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 6 kiĢi, 8 Mart günü 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapmak”, 
“yasadıĢı örgüte üye olmak” suçlarından 
sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 
 
“TSK‟nin sınır ötesi operasyonu protesto 
eylemlerine katıldığı” iddia edilen 6 kiĢi 7 
Mart günü gözaltına alındı.  
 
19 Mart günü Tarsus ilçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi‟nde Newroz Kutlamaları nedeniyle ateĢ yakan gruba 
müdahale eden güvenlik güçleri Ali Ġnan, Gürgin Eryetkin, Yusuf Berendi, Maruf Kaya, Bekir Kayhan, Rahmi 
ĠĢnas ve ġeref Bilban isimli kiĢileri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 18 yaĢından küçük olan Ali Ġnan 
Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6 kiĢi sevk edildikleri Mahkemece tutuklandı.  
 
19 Mart günü Tarsus ilçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi‟nde Newroz Kutlamaları nedeniyle gerçekleĢen eylem 
sonrası çeĢitli evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, Nihat Kıpçak (1990), Orhan Sonğur (1991), Gökhan Aslan 
(1992), ReĢat Ġlbilgi (1992), Ġsmail Çiftçi (1991), Mahmut Baran, Sabahattin Baran, Faysal Ġnan ve Cevdet Ġnan 
isimli kiĢileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 5‟i çocuk 9 kiĢi, “örgüt üyesi olma, örgüt adına eylemlerde 
bulunma, kamu görevlisini yaralama ve kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla tutuklandı.  
 

Öğrenciye fiĢleme  
Ġçel Yahya Günsur Anadolu Bilgisayar Lisesi öğretmenlerinden 
'terör eylemlerine sıcak bakabilecek veya bu olaylara 
karıĢması muhtemel öğrenci' listesi yapılması istendi. Skandal 
olay, Ġçel Yahya Günsur Anadolu Bilgisayar Lisesi Müdürü 
Sinan Akın'ın Öğretmenler Kurulu toplantı çağrısıyla ortaya 
çıktı. Müdür Akın, 29 Aralık 2007'de yapılacak toplantı için 
kaleme aldığı yazıda, "Öğrencinin yaĢadığı sosyal çevre ve 
aile yapısı dikkate alınarak terör eylemlerine sıcak bakabilecek 
veya bu olaylara karıĢması muhtemel öğrencilerin" ayrıntılı bir 
rapor ile liste getirilmesini istedi. 8 ayrı baĢlığın bulunduğu 
yazıda, öğretmenlerden problemini okula olumsuz yansıtan, 
ders çalıĢmayan vb. öğrencilerin de listesi istendi.  
'EĞĠTĠMLE ĠLGĠSĠ OLAMAZ'  
Öğretmenler ise "Okulumuzda söylediğiniz gibi bir kiĢi yok" 
diyerek istenen listeyi boĢ verdi. Ancak okul yetkilileri talep 
edilen listeyle bu durumda olan çocuklara yardımcı 
olunacağını savundular. Mersin Eğitim Sen ġube BaĢkanı 
Ünsal Yıldız, öğrencilerin fiĢlenmeye çalıĢıldığını ileri sürdü. 
Yıldız, "Bunun eğitimle alakası olamaz. Bunun bir sonraki 
adımı bütün öğrencileri tasnif edip sınıflandırmak olur" dedi. 
Diyarbakır'da liseli öğrencilere uygulanan ve ailelerini ihbar 
etmesi istenen ankete ise Milli Eğitim Bakanlığı sahip çıkmadı. 
UyuĢturucu, Ģiddetle mücadele gibi konuların bile polis eliyle 
yapılmasının çok olumlu sonuç getirmediğine dikkat çeken 
Bakanlık yetkilileri, Diyarbakır'daki uygulamanın Valilik 
onayıyla yapılmıĢ olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. 
Eğitim Sen Genel BaĢkanı Alaattin Dinçer de polisin böyle bir 
çalıĢma yapmaya hakkı olmadığını söyledi. (Sabah-16.01.08) 
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Mersin‟de 22 Mart günü yapılan Newroz kutlamasından sonra evlerine döndükleri sırada 4‟ü çocuk 11 kiĢi polis 
tarafından gözaltına alındı. 3 çocuk savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kiĢi “devletin 
bütünlüğünü bölmek ve birliğini bozmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme‟ye sevk edildi. 
Mahkeme, 1 kiĢiyi serbest bırakırken, R.A. (16) adlı çocuk ile Yusuf Demir, Sefer Zirek, Esmer Altun, Deniz 
Sezgin, Mikail Ölmez ve Cebrail Ölmez‟in tutuklanmasına karar verdi.  
 
22 Mart günü Mersin‟de, Newroz kutlamalarında polisin güvenlik duvarı oluĢturduğu cadde üzerinde, alandan 
ayrılırken slogan atan bir kiĢi, 2 polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.  
 
Mersin‟in Tarsus Ġlçesi‟nde de 25 Mart günü yapılan ev baskınlarında 6‟sı çocuk 9 kiĢi gözaltına alındı. Sorgusu 
tamamlanan 9 kiĢi, 26 Mart günü Nöbetçi Mahkeme‟ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sabahattin Baran, 
Mahmut Baran, Faysal Ġnan ile C.Ġ, N.K, Ġ.Ç, O.S ve R.B. G.A. adlı çocuklar, “kamu malına zarar vermek”, 
“yasadıĢı örgüt adına faaliyetlerde bulunmak” ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  
 
Mersin‟de Newroz kutlamaları sırasında emniyet güçlerinin uyguladığı Ģiddeti protesto eden 9 kiĢi, Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 31 Mart günü 
gözaltına alındı  
 
1 Nisan günü, Mersin‟de, Sosyal Güvenlik Kurumu binasına girerek "GSS'yi Meclis'ten çekin, Bu yasaya oy 
veren halk düĢmanıdır" yazılı bir pankart açan 4 Halkevi üyesi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mersin'de gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Mersin muhabiri Mehmet Ali ErtaĢ, 2 Nisan günü sevk 
edildiği Mersin 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Suç vasfı, kaçma tehlikesi ve delilleri karartma' gerekçesiyle 
tutuklandı.  
 
6 Nisan günü Mersin'in DemirtaĢ Mahallesi'nde, semt pazarının kurulu olduğu Pazar Sokak'ta Ortak DüĢman 
Amerika'dır konulu sergi açan HÖC'lülere müdahale eden polis Deniz Özçellik, Rıza Karaer, Arzu Seçen ve 
Yılmaz Viraner isimli HÖC‟lüler ile bildirileri okuyan iki esnafı gözaltına aldı. Aynı gün gece gözaltına alınan Rıza 
Karaer'in evine baskın düzenleyen polisler baba Hasan Karaer'i de gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar 10 
Nisan‟da çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.  
 
7 Nisan günü Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği‟ne baskın düzenleyen polis, dernek üyesi 7 kiĢiyi 
gözaltına aldı.  
 
20 Haziran günü Mersin‟de, “Sayın Öcalan” diyerek kendilerini savcılığa ihbar ederek dilekçe veren 61 kiĢi 
„YasadıĢı örgüt propagandası yapmak‟ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33‟ü tutuklanma 
talebiyle 24 Haziran günü sevk edildiği mahkeme Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Dilekçe 
verme hakkı” kapsamında değerlendirilerek serbest bırakıldı. 
 
12 Ağustos günü gözaltına alınan DTP Mersin Ġl yöneticisi Osman A.‟nın oğlu Yasin A. (21) ve yeğeni M.A (17) 
ile M.E. (21), 14 Ağustos günü çıkarıldıkları mahkemede “yasadıĢı gösteriye katılmak”, “molotofkokteyli 
hazırlamak ve atmak”, “terör amaçlı propaganda yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı.  
 
Sinan Özbay (20) ve D.U. (15), Mersin Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekiplerin 17 Ağustos günü Mersin‟in Akdeniz 
Ġlçesi‟nde Yeni Hal ve ġevket Sümer Mahallelerinde düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alındılar.  
 
Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, “17-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen izinsiz gösteri ve Ģiddet eylemlerine 
karıĢtıkları” tespit edilen 42 kiĢinin gözaltına alındığını, bu kiĢilerden 12 yaĢından küçük 20'sinin ailelerine teslim 
edildiğini, aralarında yaĢı küçük 13 çocuğun da bulunduğu 22 kiĢiden 7'sinin ise “terör örgütü adına korsan 
gösteri düzenlemek ve katılmak” suçundan sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı..  
 
Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Tarsus'ta “24-30 Ekim tarihlerinde gerçekleĢtirilen izinsiz gösterilere katıldıkları” 
belirtilen 3'ü çocuk 17 kiĢinin gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildiğini, bu kiĢilerden 13'ünün 
tutuklandığını, 4'ünün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti.  
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KESK Mersin ġubeler Platformu tarafından 27 Aralık günü yapılmak istenen "Krize, yoksulluğa, iĢten 
çıkarmalara karĢı meĢaleli yürüyüĢ"e biber gazı ile müdahale eden polis, eyleme katılmak üzere gelen Mersin 
Halkevi üyelerine 7 kiĢi ile müdahalede yaralananları ziyaret için Mersin Devlet Hastanesi"ne giden Tüm Bel Sen 
Mersin ġube BaĢkanı Recep Kara ve iki kiĢiyi gözaltına aldı.  

Muğla 
Bodrum Ġlçesi‟nde “cep telefonlarından PKK‟yi övücü mesaj attıkları” iddiasıyla 30 Mart günü gözaltına alınan 7 
iĢçiden H.E. ve S.S., 31 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
16 Nisan günü bir kafede genel arama yapan polis ekipleri, üzerlerinde SGD 1 Mayıs bildirileri bulunan Deniz 
Aktay ve Hazal Yıldırım'ı gözaltına aldı.  
 
Bildirilerin toplatması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gençler, gece geç saatlerde serbest bırakıldı. 
 
Bodrum Ġlçesi'nde Kürt kökenli 3 iĢçi, internet kafeden Roja Ciwan, Özgür Gündem ve Fırat Haber Ajansı 
sitelerine girdikleri, bu internet sitelerinden bazı bilgiler indirerek “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla 28 Nisan günü gözaltına alındı.  
 
Milas Ġlçesi‟nde 20 Kasım günü, Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Hamit Akar, Cafer Ceylan ve Mustafa 
Sönmez “duvarlara yazılama yaptıkları” iddiası ile gözaltına alındı.  

Muş 
DTP MuĢ Ġl Örgütünün Ġmralı Cezaevi koĢulların düzeltilmesi ve sınır ötesi operasyonu protesto etmek için 
düzenlediği açıklamaya katıldıkları iddiasıyla MuĢ TUHADDER BaĢkanı M. Ali Karagüzel, Muhlise Karagüzel, 
Fehmi Saraç, Süleyman Tanrıkulu, Kerem Tutanak ve ismi öğrenilemeyen 5 kiĢi 23 Ocak günü polis tarafından 
evlerinden gözaltına alındı.  
 
Merkez, Bulanık ve Malazgirt ilçesine bağlı Gölkoru Beldesinde 19 Mart günü yapılan operasyonda, “4 Mart 
2008 tarihinde MuĢ il merkezinde yapılan sınır ötesi operasyonu protesto yürüyüĢü ile ilgili olduğu” iddia edilen 
23 kiĢi polis tarafından ev ve iĢyerlerinden gözaltına alındı.  
 
Malazgirt ilçesinde 25 Mart günü, “Newroz kutlamasında slogan attıkları” gerekçesiyle evlerinden gözaltına 
alınan Sinan Mayda,Ertunç Turan,Fidel Ayan,Ömer Kaydetli,Ferit Akbulut,Baysal Yöğler, Mahmut Yöğler ve 
Numan Baburhan çıkarıldıkları mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Malazgirt ilçesinde 26 Mart günü, “Newroz kutlamasında slogan attıkları” gerekçesiyle 16 kiĢi gece evlerinden 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8‟i, çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadıĢı slogan atmak” iddiasıyla 
tutuklandı.  
MuĢ‟ta evlere ve DTP il binasına yapılan baskınlarda gözaltına alınan 7 kiĢiden DTP Ġl BaĢkan Yardımcısı Hanifi 
Sezgin, DTP Gençlik Meclisi üyesi Hüseyin Orhan ile Onur Geldi, “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla MuĢ 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Mart günü tutuklandı.  
 
DTP eski yöneticisi Fehmi Saraç 29 Mart günü gözaltına alındıktan sonraki çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“yasadıĢı örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı.  
 
2 Nisan günü Malazgirt ilçesine bağlı Gülkoru Beldesi'ne giderken gözaltına alınan DTP Genel Merkez yöneticisi 
Musa Çiftçi, MuĢ Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.   
 
Newroz etkinliklerine katılıp slogan attığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürkan IĢık 25 Nisan günü çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.  
 
“Malazgirt ilçesi Konakkuran Beldesi‟nde 19 Mart günü düzenlenen Newroz mitinginde yasadıĢı poster açtıkları” 
iddiasıyla 5 kiĢi 30 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı.  
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12 Mayıs 2008 tarihinde anneler günü nedeniyle yapılan basın açıklaması metnini okuyan Hatice KırĢan, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
27 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında, Yurtsever Demokratik Gençliği (YDG) üyesi Menduh IĢık ve Zafer 
Ġlaslan gözaltına alındı  
 
MuĢ ili Varto Ġlçesinde, DTP Varto Ġlçe yöneticileri Zülküf Gümgüm, Güven MeĢe, Yurtsever Demokratik Gençlik 
(YDG) üyesi Ġlyas Yıldız ve Cahit Özen‟nin Diyarbakır'da 1 Haziran‟da yapılacak olan YDG kurultayına iliĢkin ilçe 
merkezinde davetiye dağıttıkları sırada, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.  
 
MuĢ ili Malazgirt ilçesinde 23 Haziran günü, 'Sayın Öcalan' diyerek kendilerini ihbar eden aralarında DTP Ġlçe 
BaĢkanı Nedim Alkan'ın da bulunduğu 23 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Varto Ġlçesi‟nde 3 Ağustos günü yapılan bir basın açıklamasına katılan Mesut Bingöl, Mehmet Ali Yılmaz ve Ġlyas 
Yıldız, “açıklama sırasında attıkları sloganlarda suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle 5 Ağustos günü 
gözaltına alındı.  
 
MuĢ ili Malazgirt Ġlçesinde 4 Ağustos günü, ilçeden Ahlat'a doğru giden 8 kiĢi, dağa çıkacakları gerekçesiyle 
güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.  
 
MuĢ ili Malazgirt Ġlçesinde 7 Ağustos günü, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen roketli saldırı sonrası DTP 
Malazgirt Ġlçe BaĢkanı Nedim Aklan, Kemal Çetin, Ethem Keklik, Bilen Deniz, Adem Atalay, Zozan KalbiĢen, 
Fahrettin Atalay, Rezan Kalınt ve ismi öğrenilemeyen 4 kiĢi (toplam 12) polis tarafından Aksungur Mahallesi'nde 
ev/evlerinden gözaltına alındı.  
 
MuĢ ili Malazgirt Ġlçesinde 8 Ağustos günü Ağustos günü, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 1 polisin ölümü 
3 polisin de yaralanmasıyla sonuçlanan roketli saldırıdan sonra, 23 kiĢi daha polis tarafından evlerinden 
gözaltına alındı. 
 
Ceyhan Yıldırım 25 Eylül 2008 tarihinde sabah saatlerinde maskeli ve silahlı polisler tarafından yapılan ev 
baskınında gözaltına alındı.  
 
MuĢ ili Bulanık ilçesinde 24 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla yapılan gösteride, 3 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
MuĢ ili Varto Ġlçesinde 29 Ekim günü, Ġlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı sivil polis, DTP Genel Merkez çalıĢanı 
Aslan ĠĢçioğlu, Mehmet Ali Yılmaz, Ġlyas Yıldız, Fırat Bingöl, Serdar Akhan, Yücel Çelik ve Öner ġahin adlı 
gençleri gece evlerinden gözaltına aldı.  
 
MuĢ merkez ve Varto Ġlçesi'nde 2 Kasım günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kiĢiden 6'sı 
tutuklandı.  
 
MuĢ'un Varto Ġlçesi'nde 13 Kasım günü bir kıraathaneye yapılan baskında 1 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Bulanık Ġlçesi'nde 6 Ağustos günü “Sayın Öcalan” ifadesinin yer aldığı dilekçeleri savcılığa verdikleri 
gerekçesiyle 7 kiĢi, 17 Kasım günü gözaltına alındı. 
 
Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı sivil polisler tarafından 28 Ekim günü çeĢitli evlere düzenlenen 
baskınlarda 7 kiĢi gözaltına alındı.   
 
MuĢ merkez ve Varto Ġlçesi'nde düzenlenen ev baskınlarında 7 kiĢi gözaltına alındığı belirtildi. 
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Osmaniye 
Osmaniye'de Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna iliĢkin raporun açıklaması için CPT'ye gönderilmek üzere 
hazırlanan mektuplar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 11 kiĢiden DTP PM üyeleri Nurullah ġakar ve 
Mehmet GüneĢ'in de aralarında bulunduğu 9 kiĢi 2 ġubat günü tutuklandı. Halil Ġbrahim Dündar ile Emir Emek 
isimli kiĢiler ise serbest bırakıldı.   
 
Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde 9 Mart günü, “DHKP-C'nin sloganları yazdıkları ve evlerinde örgüte ait 
yasak yayınlar bulundurdukları” iddia edilen 11 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7'si serbest 
bırakılırken, adliyeye sevk edilen E. M, M. A, Ö. M, M.O çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

Sakarya 
Sakarya Jandarma Komutanlığı'nın 14 ġubat günü yaptığı ev baskınlarında “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık” 
ve “yasak yayın bulundurmak” iddiasıyla 20 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ali Ġhsan Kotay 
tutuklandı.  

Samsun 
19 Mart günü “Yurtsever Demokrat Gençliği Hareketi” üyesi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin 
evlerine baskın düzenleyen polis, 1‟i Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 20 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanlardan E. ile A.D. “PKK Yurtsever Gençlik Cephesi Karadeniz Sorumlusu olduğu” iddiasıyla 23 Mart günü 
sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Haklar ve Özgürlükler Cephesi‟nin “30 Mart-17 Nisan Ģehitleri anısına çıkardığı” bildirileri dağıtan HÖC üyesi 6 
kiĢi 9 Nisan günü gözaltına alındı. 11 Nisan günü mahkeme çıkarılan HÖC üyeleri serbest bırakıldı.  
 
28 Mayıs günü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği "Türkiye ve Dünya" konulu söyleĢiye 
davetli olarak gelen eski cumhurbaĢkanı Süleyman Demirel'i protesto eden 6 kiĢi gözaltına alındı. 

Siirt 
Ġl merkezinde bulunan Conkbayır Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alınan Kemal Cengiz adlı kiĢi, 10 Ocak günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
13 Ocak günü DTP Siirt Ġl binasında gerçekleĢen panele katıldıktan sonra binadan ayrılan Emin Kaçar (1951), 
Fatma Kaya (1944), Halim Kılıç (1953), Fatım Kılıç (1953), Halim Aydın (1953), Hatice KırĢan (1975), Seyran 
Kaya (1930), Mustafa Aksu (1981) ve Haci Ġbek (1980), “üzerlerinde kimlikleri olmadığı” gerekçesiyle polis 
tarafından gözaltına alındılar. 
 
15 Ocak günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan DTP Siirt il yöneticisi Halime Özbey (1988), 13 Ocak günü 
DTP il binasından çıktığı sırada kapıda bulunan polisler tarafından gözaltına alındığını belirtti. 
 
Baykan Ġlçesi'ne bağlı Ziyaret Beldesi'nde oturan Ali YeĢilmen, 22 Ocak günü Baykan ilçe giriĢinde jandarma 
görevlileri tarafından gözaltına alındı.  
 
ġanver Çapan isimli kiĢi, "Biji serok Apo" yazılı bir kağıt bulunduğu iddiası ile 28 Ocak günü polis tarafından 
gözaltına alındı  
 
DTP PM üyesi Mehmet Cengiz, DTP Siirt Ġl Örgütü'nün olağanüstü kongresinde yaptığı konuĢmada "Ferman 
padiĢahınsa dağlarda bizimdir yoldaĢlar" sözünden dolayı 28 Ocak günü gözaltına alındı.  
 
DTP Kurtalan Ġlçe Örgütü Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi çalıĢanı Necmettin Özdemir, Ümit Oral ile Cemil 
Yılmaz, yapılacak “Gençlik ġöleni” baĢvurusu için 31 Ocak günü gittikleri Emniyet Müdürlüğü‟nde dilekçenin 
içeriği ile ilgili olarak gözaltına alındılar.  
 
DTP Siirt il yöneticisi Kasım Akan, 31 Ocak günü il binasından çıktığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. 
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1 ġubat günü Siirt ilinde evine yapılan baskında gözaltına alınan Cihan Destan, 3 ġubat günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından Roj TV'ye katılarak verdiği demeçte “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklandı.  
 
6 ġubat günü DTP‟nin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"nden dönem DTP Van Ġl BaĢkanı 
Abdurrahman Doğar, Siirt il giriĢinde bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi kontrol noktasında “hakkında toplatma 
kararı bulunan haftalık Haftaya BakıĢ Gazetesi'ni okuduğu için „Yasak yayın bulundurmak‟ suçlamasıyla”, bu 
sırada araçtan inen ve kimliğini araç içindeki çantada bırakarak üzerine almayan Zeliha Endakçı ise “kimliğini 
ibraz etmesine rağmen kendisine kesilen 62 YTL para cezası” nedeniyle, Güroymak Ġlçe BaĢkanı Tahir Mete ise 
öğrenilemeyen bir gerekçe ile gözaltına alındı.  
 
6 ġubat günü DTP‟nin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"nden dönem ReĢit Kaplan adlı kiĢi Siirt-
Kurtalan yolu üzerinde bulunan jandarma noktasında, gözaltına alındı.  
 
Siirt ilinde evinden gözaltına alınan DTP Ġlçe Yöneticisi Süleyman Yılmaz, 7 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “2006 yılında yaĢamını yitiren HPG'li Fatma Özer'in cenazesine katılarak, 'örgüt propagandası 
yapmak” iddiası ile tutuklandı. 
 
DTP Siirt il yöneticileri Hacer Suçin ve Halime Özbey, 12 ġubat günü parti binasından çıkarken polis tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Bahar Özer, 15 ġubat günü Evren mahallesinde oturan halasının evine gittiği esnada gözaltına alındı. Özer, 16 
ġubat günü çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. 
 
DTP PM üyesi Mehmet Ay'ın da aralarında bulunduğu 4 kiĢi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle Çakmak mahallesinde düzenlenen protesto gösterisinin ardından 16 ġubat 
günü evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehmet Ay, 18 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı.  
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalıĢmaları kapsamında bildiri dağıtan DTP'li yöneticileri Fehime Ete ve Halime 
Özbey, 25 ġubat günü Siirt Belediye Parkı‟nda polis tarafından gözaltına alındı.  
 
28 ġubat günü Kurtalan Ġlçesinde, sınır ötesi operasyonu protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis DTP Ġlçe BaĢkanı Nurettin Asma, Belediye BaĢkan Vekili Hüseyin Obut'un da aralarında 
bulunduğu 27 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
DTP Ġl Örgütü'nün 29 ġubat günü sınır ötesi operasyonlara karĢı düzenlemek istediği basın açıklaması önce 2 
kiĢi gözaltına alındı.  
 
DTP Siirt Ġl Örgütü'nün 29 ġubat günü sınır ötesi operasyonlara karĢı düzenlediği yürüyüĢ ve basın açıklamasına 
izin vermeyen polis, yapılan gösteriler sırasında 25 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Elif Cihan, Emine 
AĢkara, Ali Elinç, Orhan Tuğrul, Nurettin Dayan, Abdulhekim Ekinci, Necmettin Turhan, Emin Ġlhan ve Serdar 
GüneĢ ile ismi öğrenilemeyen 9 kiĢi, 29 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Kurtalan Ġlçesinde sınır ötesi harekâtı protesto etmek için 28 ġubat 2008 tarihinde düzenlenen basın 
açıklamasında “yasadıĢı slogan attıkları” gerekçesiyle Belediye Meclis Üyesi Adil Çelik, Salahatin Olcay, Aysel 
Olcay, Salih Olcay, Naci Yılmaz, Sait Sak ve Cevat Oral adlı kiĢiler 3 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
DTP Ġl Örgütünün kara harekâtını protesto etmek için düzenlediği basın açıklamasının ardından polis tarafından 
gözaltına alınan DTP PM Üyesi Mehmet Cengiz 3 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Ata TaĢçı adlı kiĢi 12 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı. 
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14 Mart günü, Sebze Meyve ve Balıkçılar YardımlaĢma ve DayanıĢma Halk Pazarcıları Derneğinin, Siirt 
Belediye BaĢkanı Mervan Gül'ü yolsuzluk yapmakla suçlayarak, kentte sabit semt pazarı kurulmasını protesto 
etmeyi amaçlayan gösterisine polisin müdahale eden polis 12 pazarcıyı gözaltına aldı. 
 
14 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan AyĢe Ete, oğlum lise 1. Sınıf öğrencisi oğlu Mehmet Zeki 
Ete‟nin 21 Mart günü saat 20.00 sıralarında halasından çıkıp evlerine gelirken sivil ve resmi polisler tarafından 
durdurulduğunu, dövülerek gözaltına alındığını ve 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi 
Kapalı cezaevine konulduğunu belirtti. 
 
Siirt'te 22 Mart günü Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda Hüseyin Ceyhan, 
Ramazan Yılmaz, Sabri Bark, Mehmet Ġnan, Mehmet Can Özer, Ahmet Tunç, Lazgin TaĢçı, Sait Özalp, Sabri 
Erdoğan, Salih Ekinci ile Mahmut EĢiyok, Ali Bengi, Kasım DaĢçı, Dilber Özbey ile Mizgin ġen isimli çocuklar 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ali Bengi, Kasım DaĢçı, Dilber Özbey ve Mizgin ġen 24 Mart günü 
çıkarıldıkları savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Hüseyin Ceyhan, Ramazan Yılmaz, Sabri 
Bark, Mehmet Ġnan, Mehmet Can Özer, Ahmet Tunç, Lazgin TaĢçı, Sait Özalp, Sabri Erdoğan, Salih Ekinci ile 
Mahmut EĢiyok çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.  
 
Azadiya Welat Gazetesi'nin Siirt çalıĢanı Mehmet Altay, 23 Mart günü Özbel ĠĢhanı'nın önünde gazete dağıttığı 
sırada, Terörle Mücadele ġube ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
DTP Siirt Ġl baĢkanı Abdurrahman TaĢçı 24 Mart günü, ROJ TV'de canlı yayına katılarak, ''Devlet memurunu 
tehdit etmek ve gerilim oluĢturmak'' suçlarını iĢlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ġfadesi alındıktan sonra 
tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilen TaĢçı, serbest bırakıldı.   
 
Kurtalan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri 27 Mart günü yaptıkları operasyonda 
8 kiĢiyi gece evlerinden gözaltına aldı.  
 
Muhsin Gündüz, Nezir Ebrem, Zeki Akan ve Halil Elinç 2 Nisan günü polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
BKSM BaĢkanı Abdullah Gürgen, DTP Ġl Disiplin Kurulu Üyesi Kasım Akan, üniversite öğrencileri Ġbrahim Bulak, 
Faysal Bulut, Emrah Kelekçiev, Mehmet Alkan, Sait Selçuk, A. Halım Aslan, Abdullah KaĢ, Derya Yurtsever, 
Emine Özer, Sevim Gültekin, Leyla ArıkbaĢlı, Sıddık Samancı ve Rona Gökdere evlerinden, Burhan ġık ve 
ġaban Bulut isimli kiĢiler Siirt il giriĢinden ve Cesur Azlak ve soy ismi öğrenilemeyen Ġrfan adlı öğrenciler de 
Diyarbakır'dan gelen yolcu minibüsünden polis tarafından 15 Nisan günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
Ġbrahim Bulut, ġaban Bulut, Burhan ġık, Kasım Akan ve Rona Gökdere 18 Nisan günü Siirt Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
21 Nisan günü “ihbar olduğu” gerekçesiyle Siirt Üniversitesi'nin kampusu çıkıĢında polis tarafından gözaltına 
alınan Fırat Karadeniz çıkarıldığı mahkeme tarafından; “sınır ötesi operasyona iliĢkin yapılan basın açıklamasına 
katılarak 'YasadıĢı örgüt propagandası' yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.  
 
11 Mayıs günü Siirt‟te, DTP üyesi Hatice KırĢan “Anneler Günü” nedeniyle Siirt'te yapılan basın açıklamasında, 
"yasadıĢı örgüt propagandası yapmak, Abdullah Öcalan için 'Sayın' kelimesini kullanmak, 'Çocuklarımızı askere 
göndermeyeceğiz' diyerek askerlik çağına gelen çocukları askerlikten soğutmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 
KırĢan, 12 Mayıs günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.  
 
Siirt‟te DTP Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) Üyesi BeĢir Çelik, Gap Mahallesi‟nde “Şahinleşen Yurtsever 
Gençlik Dergisi dağıttığı” gerekçesiyle 8 Ağustos günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. Çelik, 125 YTL para cezası verilerek serbest bırakıldı.  

Siirt ilinde, Kurtalan Ġlçesi'nden Siirt merkeze dönen DTP PM Üyesi Selma Söker il giriĢinde polis tarafından 
gözaltına alındı.  

Bedri Atlağ ve 2 çocuğuyla 23 Ağustos 2008 tarihinde Hadrat yolu üzerinde bir düğüne gittiği ve düğünde 
Oramar Ģarkısı çalıp söylediği gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı.  



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

285 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Cezaevinde yaĢamını yitiren Ali Çekin‟in cenazesine katılan ve cenaze çadırında hazır bulunan Ahmet Çekin, 
Nevzat Aslan, Abdurrahman ġen ve Ġbrahim Turhan 31 Ağustos 2008 tarihinde gözaltına alındılar. 

Siirt ili Kurtalan ilçesinde, 5 Eylül'de "Sayın Öcalan demek suç ise bende bu suçu iĢleyip kendimi ihbar 
ediyorum" metnini okuyan DTP Kurtalan Ġlçe BaĢkan Yardımcısı M. Sait Sak‟ın ifade vermek üzere ilçe Emn. 
Müdürlüğüne gittiği, mahkemeye sevk edilen Sak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı  
 
5 Eylül günü Kurtalan ilçesinde “Sayın Öcalan demek suç ise bende bu suçu iĢleyip kendimi ihbar ediyorum” 
kampanyası çerçevesinde savcılığa dilekçelerin gönderilmesinden önce açıklama yapan DTP Kurtalan Ġlçe 
BaĢkan Yardımcısı M. Sait Sak, 10 Eylül günü gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Mahkemece tutuklandı.  
 
Siirt ilinde, Kent Kadın Meclisi tarafından "Burası Ġmralı bizde hücredeyiz" sloganı ile yapılan oturma eylemi 
sonrasında Hacer Sucin, Halime Güçlü ve Fatime Erdoğan ile DTP Merkez Ġlçe BaĢkanı Halil Adıgüzel polis 
tarafından gözaltına alındı.   
 
Siirt ilinde, gözaltına alınan MKM-Der BaĢkanı Abdullah Gürgen ile Mustafa Gündüz çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Siirt ilinde, ġırnak'ın Gabar Dağı'nın Çiyayê Bizina alanında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren Silahlı militan BeĢir 
Özer için kurulan taziye çadırını basan çevik kuvvet ekiplerinin Özer'in babası Ġzzettin Özer gözaltına aldındı. 
 
Mezopotamya Kültür Merkezi Derneği‟ne 17 Eylül günü polis tarafından yapılan baskında dernek baĢkanı 
Abdullah Gürgen ve binada misafir olarak kalan 5 kiĢi gözaltına alındı. Dernek baĢkanı Gürgen, “yasadıĢı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla 18 Eylül günü tutuklandı.  
 
Siirt ilinde, anadil talebiyle düzenlenen yürüyüĢte davul çaldıkları gerekçesiyle Hayrettin Kaymaz ve Aydın Ġlhan 
adlı kiĢiler Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. 

Siirt ilinde, Halil Ene adlı bir kiĢi kent çıkıĢında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.  

 
Ġl merkezinde gözaltına alınan H.E. (42), “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 Ekim günü tutuklandı.  
 
19 Ekim günü Siirt‟te düzenlenen gösteriye yapılan müdahale eden polis 23 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
“19 Ekim günü Siirt‟te düzenlenen gösteride sloganlar attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Sıddık 
Cengiz, Refik Kaçar, Leyla Erdem ve adı öğrenilemeyen bir kiĢi, 5 Kasım günü tutuklandı.  

Siirt ilinde 19 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasının ardından polisin topluluğa müdahale ettiği, Abdullhalil Kaya, Mehmet ġirin Kayar, Aynur 
Kayar, Azat Akıncı, Halil Elinç, Hacer Suiçin, Ali Kayar, Mehmet Nihat Aydın, Leyla Sevgin ve Abdullah Adıgüzel 
adlı kiĢilerin polis tarafından gözaltına alındı.  

Abdulah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto amacıyla 19 Ekim'de Siirt'te yapılan gösterilere katıldıkları 
gerekçesiyle DTP Merkez Ġlçe Yöneticisi Mehmet Sıddık Cengiz ile Refik Kaçar ve Leyla Erdem gözaltına alındı. 
3 kiĢinin Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 

Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek için 19 Ekim'de Siirt'te gerçekleĢtirilmek istenen basın 
açıklamasında çıkan olaylarla ilgili 4 kiĢi gözaltına alındı. 

Siirt ili Kurtalan Ġlçesinde 25 Ekim günü, "Ne Ergenekon ne AKP çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitingi için 
anons yapan araca, Kurtalan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından Yeni 
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Doğan Mahallesi'nde "Oremar" isimli Ģarkının çalındığı gerekçesiyle el konulduğu, DTP Kurtalan Belediye Meclis 
Üyesi Hüseyin KarataĢ, araç Ģoförü Hasip Tigo ve araç ruhsat sahibi Behçet Aykul gözaltına alındı.  

Siirt ili Kurtalan Ġlçesi'nde 26 Ekim 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen "Ne AKP ne Ergenekon Demokratik 
Cumhuriyet" mitinginde slogan attıkları gerekçesiyle Bilal Rüzgar, Erdi Çelik, Faruk Çelik, Celal Yılmaz ve ismi 
öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı.  

6 Kasım 2008 Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi Abdulhalim Aslan Siirt emniyet müdürlüğü ekiplerince okul önünde 
gözaltına alındı. Aynı gün çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  

“23 Kasım günü Siirt'te polis otosuna molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan U.T., H.K., S.U. ve B.ġ., 
24 Kasım günü “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” ve “devlet malına zarar verdikleri” suçlamasıyla 
tutuklandı.  

24 Kasım 2008 tarihinde Siirt Emniyet müdürlüğü polisleri tarafından Siirt Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Fesih 
Kaya, Burhan ġik ile Ersen Adak gözaltına alındılar. 24.11.2008 günü Ersen Adak serbest bırakıldı. 

Mubarek Yılmaz 9 Aralık 2008 tarihinde Siirt cezaevinde yatan kardeĢini ziyarete gittiği esnada ziyaret çıkıĢında 
askerler tarafından ifadesi alınacak gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'ye para topladıkları iddiasıyla Siirt Üniversitesi Öğrencilerine yönelik 
yürütülen operasyonda H.Ġ.K (23), Y.B (25), C.D (21), M.B. (24), H.Ç. (22) ve F.B. (23) gözaltına alındı. 
 

Siirt Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri (YDGM) Kadın Meclisi'nin, 24 Aralık günü DTP il binası önünde 
yaptığı açıklamaya müdahale eden polis, Ömer Ġnan, Hayrettin Kara, Cüneyt Oyan, Mehmet Olcay, Yunus 
Özdemir, Tahir Bozyiğit, Ahmet Keklik, Abdulhalim Kaya, Enver Aykaç, Kamil Beytekin, Cahit Kayar, Cihan 
Destan, Halime Kayar, Asiye Hasan, Rona Gökdere, Mehmet Halil Erinç ve Veysel YeĢiltaĢ‟ı gözaltına aldı. 
 
“DTP EĢbaĢkanı Emine Ayna ve beraberindekilerin bölge gezisi kapsamında Kurtalan ilçede düzenlenen 
karĢılama töreni sırasında “yasadıĢı slogan attıkları” iddiasıyla 23 ve 24 Aralık günlerinde evlere ve iĢyerlerine 
gerçekleĢtirilen baskınlarda Mehmet Olcay, Nasır Yılmaz, Yunus Özdemir, Erdi Çelik, Yakup Oral, Kurtalan 
Belediye BaĢkanı makam Ģoförü Tahir Bozyiğit, Ahmet Keklik ve Veysel YeĢilbaĢ gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Nasır Yılmaz tutuklanırken, Mehmet Olcay, Yunus Özdemir, Erdi Çelik ve Yakup Oral serbest 
bırakıldı.  
 
24 Aralık 2008 tarihinde kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için yapılan basın açıklamasından sonra Selma 
Söker (DTP PM Üyesi), Gülistan Ġnan, Rona Gökdere, Asiye Asen, Cüneyt Oyan Emniyet müdürlüğü ekiplerince 
gözaltına alındı. 

Sinop 
 
13 Haziran günü, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılıĢ törenleri için Ģehre geliĢi sırasında, nükleer santral 
kurma griĢimlerini protesto eden Sinop Nükleer KarĢıtı Platform üyelerine müdahale eden polis, aralarında ADD 
BaĢkanı Yalçın Oğuz, Sinop Çevre Dostları Derneği BaĢkanı Hale Oğuz ve Tüm-Bel-Sen BaĢkanı Erkan 
Kabal'ın da bulunduğu 30 kiĢiyi gözaltına aldı. Av. Yalçın Oğuz gözaltına alınamayacağını bildiren savcılık 
telefonu ile serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer kiĢiler akĢam saatlerinde serbest bırakıldı.  
 
20 Ağustos günü Sinop‟ta nükleer santral kurulmasını protesto eden 11 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Ağustos günü Sinop‟a nükleer enerji karĢıtı eylem için gelen 70‟i yabancı 200 kiĢi bulundukları kamptan Sinop 
Valiliği tarafından “nükleer karĢıtı eylemlerin Ģehrin imajını ve huzurunu kaçırmaya baĢladığı” gerekçesiyle 
çıkartılmasının ardından Sinop Hükümet Meydanı‟nda basın açıklaması yapan ve protesto gösterisi 

http://www.gundem-online.com/search/PKK
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gerçekleĢtiren Sinop Nükleersiz Kent ve YaĢam Derneği (SĠNYAD) üyeleri ve Ekotopya katılımcılarına müdahale 
eden polis 32 kiĢiyi gözaltına aldı.  
 
Diyarbakır'dan Sinop'a çalıĢmaya giden Misbah, Ramazan, Cengiz, Mesut ve Ayhan Egin, 26 Ekim günü çarĢıda 
dolaĢırken, “cep telefonlarında yasadıĢı' fotoğraf bulunduğu” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.  

Sivas 
 
Ġl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmut B., Müslüm Halil A., ġ. Ö 
(17), F.Ö (17) ile BarıĢ Gönüllüleri Derneği (BAĞ-DER) BaĢkanı Ġsmail Kaplan ve DTP Gaziantep Ġl Yöneticisi 
Mehmet Özkan, 2 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Örgüt üyesi olmak”, “Silah kaçakçılığı yapmak” 
ve “Dağa adam kazandırmak” iddiasıyla tutuklandılar.  
 
Newroz kutlamalarına katılmak için 21 Mart günü alana giden Sivas Gençlik Derneği GiriĢimi üyesi 6 kiĢi, 
(Ġbrahim KarataĢ, Mustafa Doğan, Ġlker Ekiz, Uğur Aydın, Aliekber Kalender ve Osman Minik) hiçbir gerekçe 
gösterilmeden polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı.  
 
ġarkıĢla Ġlçesi‟nde binaların duvarlarına Hizbullah‟ı övücü yazılar yazdığı iddia edilen H.Y. adlı kiĢi gözaltına 
alındıktan sonra 31 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına karılan ve metni okuyan Hatice KırĢan isimli kiĢi, 
gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 
 
23 Mayıs günü Gençlik Federasyonu'na üye öğrencilerin evleri ve yurtlarına yapılan baskında Erbil Çınar, Ġlker 
Ekiz, Osman Minik, Emre Öztürk, Ayhan Yıldırmaz, Mustafa Doğan, Ġbrahim KarataĢ, Erdal ġahbaz, Ezgi Osan 
ile birlikte 13 kiĢi gözaltına alındı. Aynı gün serbest bırakılan öğrencilerden Ġlker Ekiz, Mustafa Doğan, Elbil Çınar 
ve Ġbrahim KarataĢ, 28 Mayıs günü tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.  
 
Sivas‟ın Yıldızeli Ġlçesi‟ne bağlı yaklaĢık 1000 kiĢinin yaĢadığı Bayat köyünde 26 Haziran günü, köye 20 
kilometre uzaklıkta bulunan turistik bir tesisin içme suyu ihtiyacı için köyün arazisinden su alınması için baĢlatılan 
çalıĢmalara tepki gösteren köylülere müdahale eden jandarma, köydeki gerginlik ve olayları yatıĢtırmaya gelen 
kaymakamın taĢlanması ile ilgili oldukları öne sürülen Gülbeyaz Yiğitsoy ile oğlu Yavuz Yiğitsoy‟u gözaltına aldı.  

Sivas ilinde, polislerin Ģüpheli gördükleri 33 HY 010 plakalı otomobili durdurmak istediği, "Dur" ihtarına uymadığı 
için YeniĢehir Mahallesi'ndeki Sivas-Kayseri kara yolundaki bir kavĢakta aracı tarandığı, açılan ateĢ sonucu 
sürücü Turan Özdemir (41) „in yaĢamını yitirdiği, araçta bulunan C.Y. ve H.A. adlı kiĢiler gözaltına alındı. 

Sivas GiriĢimi‟nin grubunun 1 Kasım günü Cumhuriyet Meydanı'nda “Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve iktidar 
partisinin üniversitelere uyguladığı politikaların eleĢtirildiği” basın açıklaması, olay yerinden geçen ve ismi 
belirlenemeyen bir kiĢinin laf atması üzerine çıkan kavgaya müdahale eden polis 7 kiĢiyi gözaltına aldı.  

Şanlıurfa 
Faik Özberk (1991), ġahin Özberk (1990), Mahmut Baki (1951), Müslüm Halil Ali (1960), Mehmet Özkan (1960) 
ve Ġsmail Kaplan (1972) isimli kiĢiler “örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 1 Ocak günü gözaltına alındılar.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle Gündem Gazetesi çalıĢanı Mahmut 
Tutal, Harran Üniversitesi öğrencisi Orhan Özdoğan ve Ali Sevim‟i 2 Ocak günü gözaltına aldı.  
 
ġanlıurfa ilinde gözaltına alınan Gündem Gazetesi çalıĢanı Mahmut Tutal ile Harran Üniversitesi öğrencileri Ali 
Sevim ve Orhan Özdoğan, 3 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
DTP Suruç Ġlçe Örgütü'nün sınır ötesi operasyon ve DTP Genel BaĢkanı Nurettin DemirtaĢ‟ın tutuklanmasını 
kınamak amacıyla düzenlediği basın açıklamasına yapılan polis müdahalesinin ardından Ahmet Yenilmez, 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

288 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

Kemal Ballı, Enver Bülbül, Sabri Altınel, Feridun ġahin, Necati Binici, Ali Solmaz, Musa Timuçin, Bakır ġahin, 
Mustafa Demir, Mehmet Uyanık, Mehmet Binici, Ġzzet Binici, Hacire Binici, Zülfikar Gencer, Osman Fidan ve 
Recep Gök adlı kiĢilerinde aralarında olduğu 27 kiĢi 3 Ocak günü gözaltına alındı.  
 
DĠHA muhabiri Murat Kolca 19 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi polisleri tarafından “Ġzmir 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde hakkında açılan bir dava nedeniyle ifade vermediği” gerekçesiyle gözaltına alındı. 20 Ocak günü 
adliyeye sevk edilen Kolca, ġanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
Birecik ilçesinde 24 Ocak günü, DTP Ġlçe BaĢkanı Mehmet Eroğlu parti binasında Terörle Mücadele ġubesi 
ekiplerince gözaltına alındı. 
 
ġanlıurfa ilinde 28 ve 29 Ocak günlerinde, kaldıkları evlere yapılan baskın sonrası Harran Üniversitesi'nde 
okuyan 13 öğrenci gözaltına alındı.  
 
“Örgüt üyesi olmak, örgüt propagandasını yapmak ve araç kundaklama” suçlamasıyla il merkezinde gözaltına 
alınan 1‟i kadın 16 kiĢi, 31 Ocak günü sevk çıkarıldıkları mahkemece, ''Terör örgütü PKK üyesi olmak, örgütün 
propagandasını yapmak ve araç kundaklama'' suçlarından tutuklandı. 
 
ġanlıurfa ilinde evlerinden gözaltına alınan Harran Üniversitesi öğrencileri Fatma K., Ekrem K., Cemil D., Çetin 
O., Mehmet ġ., Abdullah K., Cumali G., Hacı T., Mehmet Ç., Fatih Z., Mehmet K., Ahmet N., Ġdris N., Orhan A., 
Veysi K., ve Ömer A. 31 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Araç 
kundaklamak" iddiasıyla tutuklandılar.  
 
Urfa'da S.B. (19), N.A. (23) ve O.B. (22) isimli kiĢiler, Direkli Mahallesi'nde bir tepeye taĢ ve kumlarla birkaç 
metre büyüklüğünde “Apo” yazdıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığında 
ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan kiĢiler, “yasadıĢı terör örgütü 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 1 ġubat günü tutuklandı.  
 
Azadiya Welat Gazetesi'nin dağıtımcısı Ġsmail Güçlü 1 ġubat günü ġanlıurfa Adliyesi önünde polisler tarafından 
gözaltına alındı.  
 
'Demokratik Çözüm YürüyüĢü'ne katılmak üzere Denizli'den Diyarbakır'a doğru hareket eden araca 4 ġubat 
günü Urfa'nın Siverek Ġlçesi çıkıĢında 'siyah bez bağladığı' gerekçesiyle 352 YTL para cezası kesen polis Aynur 
Yaya ve Bahri Kaya isimli kiĢileri de gözaltına aldı.  
 
6 ġubat günü Suruç ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
DTP ġanlıurfa Ġl Yöneticisi Ekrem Polatsoy, “22 Temmuz seçimleri öncesinde ġanlıurfa‟da Ġbrahim Binici adına 
düzenlenen mitingde saygı duruĢunda bulunduğu” gerekçesiyle 6 ġubat günü ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele ġubesi‟ne ifade vermeye çağrıldı. Terörle Mücadele ġubesi‟nde ifadesi alındıktan sonra 
kardeĢini arayan Polatsoy, iki sivil polis memurunun kendisini Suruç‟a götürdüğünü bildirdi.  
 
Suruç ilçesi kırsalında 7 ġubat günü düzenlenen operasyonda “PKK militanı olduğu” iddiasıyla 1 kiĢi gözaltına 
alındı.  
 
Abdullah ve Mehmet Polat adlı kardeĢler, bildiri dağıttıkları gerekçesiyle 14 ġubat günü Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
ViranĢehir Ġlçesinde bildirileri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Aydın Tokuyucu, 14 ġubat 
günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü yapılan basın 
açıklaması ve sonrasında meydana gelen olaylar gerekçe gösterilerek 4‟ü kadın 21 kiĢi gözaltına alındı.  
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 15 ġubat günü ġanlıurfa'da DTP Ġl 
Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması sonrasında Osman Kalaycı (80) adlı kiĢi gözaltına alındı.  
 
Suruç Ġlçesinde 15 ġubat günü yapılan basın açıklamasının ardından Ġzzet Kızılkaya, Cengiz Çağrı ve adı tespit 
edilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa'nın Birecik Ġlçesi'nde Harran Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu'nda 5 Mart günü “Harran Ovası 
bozkurtlar yuvası” sloganı atan aĢırı sağcı bir grubun bıçak ve sopalı saldırısı sonucu yaralanan 3 öğrenci, 
Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alındı.  
 
Ceylanpınar Newroz Tertip Komitesi Üyesi Ahmet Gültekin, kızı Naile Gültekin ve Mehmet Ġnci, Ceylanpınar 
Ġlçesi IĢıklar (Xirbesor) köyünde, 20 Mart günü askerler tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
ViranĢehir Ġlçesinde 21 Mart günü, Newroz mitingi sonrasında meydana gelen olaylarda 15 kiĢi gözaltına alındı. 
 
22 Mart günü ġanlıurfa otogarı yanındaki alanda yapılan Newroz Mitingi ardından baĢlatılan operasyonda, 
“yasadıĢı pankart açtıkları ve slogan attıkları” iddiasıyla 123 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Sedat Dağdal, ġevket Bulut, Yunus Aslan, Uğur Doğan, Ġbrahim Halil Özdemir ve Mehmet Kubat 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
ViranĢehir ilçesinde 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra çıkan olaylarda gözaltına alınan 17 kiĢiden 
Abdulvahap Erbekler, Sinan Güven, YaĢar Kaya, Ali Kaya ve Tarık Kaya (16) 24 Mart günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Emniyet güçlerine saldırmak" ve "Terör örgütü lehine yasadıĢı slogan atmak" suçlamasıyla 
tutuklandı.  
 
Ceylanpınar ilçesinde 26 Mart günü, Fazile Kaya, AyĢe Yılmaz, Fatma Kırdar, Neriman Kırdar, Murat Polat, 
Murat Kılıç, Ġbrahim Aslan ve Belkız Gültekin, “21 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamasında PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın posterleri ile Demokratik Konfederalizm bayraklarını açtıkları” iddiasıyla polis tarafından gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan AyĢe Yılmaz, Fatma Kırdar, Neriman Kırdar, Murat Polat, Belkız Gültekin, Murat 
Kılıç ve Ġbrahim Aslan çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.  
 
31 Mart günü Suruç ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Suruç Ġlçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen “Amara YürüyüĢü”nde 
“Rojbuna te pîroz be” pankartı taĢıyan Memi Erkan, Mehmet Tuğalan, Mehmet Kaplan ve Mustafa Oran 11 
Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
ViranĢehir Ġlçesinde 14 Nisan günü, Ramazan Süer, Sülayman Vural, Abbas Kaya, Mehmet Güzgörür, Adil 
Dinek, Azadiya Welat Dağıtımcısı Metin Genç, Hakkı Yılmaz, Hayrettin Dinek, Ġbrahim Doğan, Salih Erbekler, 
Nurettin Doğan, Bahri DeliktaĢ, Abdurrahman Yıldırım, A. Halim Doğan, Hasret Sıcak, Seydo Atan, Mehmet Ali 
Çizik, Mazlum Çizik, Abdulkadir Atan, Hanifi Savucu ve Erhan Ata, Seydo Dodukanlıoğlu ve ġemdin Yavuz‟un 
da aralarında olduğu 25 kiĢi TEM ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ramazan Süer, 
Hakkı Yılmaz, Mazlum Çizik, Yusuf Koca ve Azadiya Welat Gazetesi Dağıtımcısı Metin Genç 17 Nisan günü 
çıkarıldığı mahkeme tarafından "suç ve suçluyu övmek" ve "devlet ve vatandaĢ malına zarar vermek" iddialarıyla 
tutuklandı.  
 
Suruç Ġlçesinde 17 Nisan günü, Bozan Öz, Ġbrahim Sırrı, Ömer Örçin, Mustafa ġahin, Mehmet ġahin, Hamit Bali, 
Serkan Bali, Mahmut Kıvık, Ahmet Dağtekin, Mehmet GümüĢ, Mehmet ġakir, Salih Caymaz, Ekrem Bali, Ferhat 
Binici ve Abdullah Kıvık adlı kiĢiler Yazı köyündeki evlerinden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan Ferhat Binici, Bozan Öz ve Serkan Bali çıkarıldığı mahkeme tarafından "suç ve suçluyu 
övdüğü ve örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.   
 
Suruç ilçesinde 19 Nisan günü, Abdi Eraslan ve Cahit Deniz adlı kiĢiler “4 Nisan günü yapılan Amara 
YürüyüĢü'ne katıldıkları” gerekçesiyle Suruç Jandarma Karakolu görevlileri tarafından evlerinden gözaltına 
alındı. 
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“ViranĢehir Ġlçesinde Newroz mitingi sonrası çıkan olaylar” nedeniyle 20 Nisan günü polislerce gözaltına alınan 
Yılmaz Çoban, 22 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “YasadıĢı slogan atmak”, “YasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak” ve “Devlet malına zarar vermek” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
Mahir Bülbül, Hasan Kaya ve Abdullah Ayden adlı kiĢiler 23 Nisan günü Suruç Ġlçe Jandarma Karakolu ekipleri 
tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Suruç Ġlçesinde, Ġlçe Jandarma Karakolu görevlileri tarafından 24 Nisan gecesi evlerinden gözaltına alınan 
Müslüm Kaplan, Salih Oğuz ve Abdullah Aydeniz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Suçu ve suçluyu övmek" 
iddiasıyla tutuklandılar.   
 
Bozova ilçesinde 24 Nisan günü, “Amara YürüyüĢü”ne katıldığı gerekçesiyle ifade vermek üzere çağrıldığı 
Bozova Cumhuriyet Savcılığına giden Salih Kaplan çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
Birecik ilçesinde “hakkında tutuklama kararı verildiği” gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınan üniversite 
öğrencisi Pınar Görgülü, 29 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklandı.   
  
“PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklaması” gerekçe 
gösterilerek hakkında "Örgüt propagandası yapmak", "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla hakkında dava açılan 
DTP Suruç Ġlçe Saymanı Kemal Barlin, 29 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
8 Mayıs günü gözaltına alınan DĠHA muhabiri Nesrin Yazar, ġanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
ġırnak‟ta devam eden bir davası gerekçe gösterilerek tutuklandı.  
 
ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesinde 12 Mayıs günü, PKK'li Sedat Binici'nin cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 
Gölen Köyü'nden Binici'nin annesi ġemse Binici, babası Osman Binici ile Mehmet Polat, Abdulkadir Ercan, Ekili 
Köyü'nden Ahmet Tekin, AyĢe Tekin, Ġsmet Birden, Ali Akbalık, Onbirnisan Beldesi'nden Mustafa Kaplan ve ismi 
öğrenilemeyen 6 kiĢi Suruç Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesinde 12 Mayıs günü, PKK'li Sedat Binici'nin cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 
Suruç Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından gözaltına alınan H.B. ve M.P. çıkarıldığı mahkeme 
tarafından 'örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklandı.  
 
ġanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde12 Mayıs günü, çatıĢmalarda yaĢamını yitiren silahlı militanların Ceylanpınar'da 
yaĢayan ailelerine karanfil dağıtmak isteyen Adile Fidan, Fadile Kaya, Zeki Demir, Mehmet Yılmaz ve Fettulah 
Fidan polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesinde 22 Haziran günü , Yurtsever Gençlik dergisi dağıtan Yurtsever Demokratik Gençlik 
(YDG) aktivisti Ġlyas GüneĢ polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Mehmet Eknaz, Berivan Eknaz, Osman Yazar ve Celal Binici isimli kiĢiler, DTP Suruç Ġlçe teĢkilatı tarafından 
Cumhuriyet Alanı'nda 14 Temmuz günü “Abdullah Öcalan'ın cezaevinde saçlarının kazıtılmasını protesto etmek” 
için yapılan basın açıklaması sırasında, “Sayın Öcalan” sloganları attıkları gerekçesiyle 15 Temmuz günü 
evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa ili Suruç ilçesinde, 14 Temmuz günü Öcalan'ın saçlarının kazıtılmasını protesto etmek için ilçe 
merkezinde yapılan yürüyüĢe katıldığı gerekçesi ile gözaltına alınan Osman Yazar çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüt propagandası yaptığı" ve "Suç ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla tutuklandı.  
 
7 Ağustos günü Birecik Ġlçesi‟nde Cumhuriyet Savcılığı‟na, “Ben de „Sayın Abdullah Öcalan‟ diyorum” yazılı 
dilekçe veren 13 kiĢiden 7‟si savcılık talimatı ile gözaltına alındı.  
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

291 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ 

 

 

ġanlıurfa ili Bilecik ilçesinde 7 Ağustos günü, Cumhuriyet Savcılığı'na, "Ben de 'Sayın Abdullah Öcalan' diyorum" 
yazılı dilekçe veren Kahraman Korkmaz, Celal Ünverdi, Necip Gürsoy, Bayram Kurtoğlu, Emin Atmaca, Müslüm 
Kaynak ve Müslüm Atmaca 'Suç ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla Jandarma 
görevlileri tarafından ikamet ettikleri köylerindeki evlerinden gözaltına alındı. 
 
11 Ağustos günü Bozova Ġlçesi‟nde Savcılığa, “Ben de „Sayın Abdullah Öcalan‟ diyorum diyerek kendimi ihbar 
ediyorum” yazılı dilekçe veren 8 kiĢi jandarmalar tarafından evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa ili Bozova Ġlçesinde, 6 Ağustos günü savcılığa, `Ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum diyerek 
kendimi ihbar ediyorum' yazılı dilekçe veren Tutluca ve Yassıca köylerinden Ġsmail ġahin, Salih Deveci, Fatma 
Arslan, Abdulkerim Polat, Adil Polat, Suphi Arslan, ġakir Arslan ve Mülkiye Deniz „suç ve suçluyu övme‟ ile PKK 
propagandası yaptıkları suçlamasıyla jandarmalar tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
17 Ağustos 2008 tarihinde ViranĢehir Ġlçesi‟nde Azadiya Welat Gazetesi'nin kuruluĢ yıldönümünde konser veren 
Koma Qerejdax solistleri Süleyman Çelik ve ġefik Çelik, “Bilind Apo” parçasını söyleyerek “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 4 Eylül günü sevk edildikleri ViranĢehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklandı.  
 
ġanlıurfa ili Bozova Ġlçesinde, Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek, "Sayın Öcalan" ifadesini kullandıkları için 
Yaylak Beldesi'nde 19, Koçhisar Köyü'nde 3 ve Deliler Köyü'nde 1 kiĢi Jandarma görevlileri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
ġanlıurfa ilinde 7 Ekim günü, Harran Üniversitesi Birecik Elektrik Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Müslüm Yüksel 
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesi'nde 10 Eylül günü, Yüksekova Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren silahlı 
militan Adnan Donuk'un Suruç'a bağlı Çomak (Holik) Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan Azadiya Welat dağıtımcısı Musa Temuçin ile Sabri Altıner, Ahmet Öz, Fikret 
Koçakaplan, Celal Binici, Necati AkkuĢ Suruç 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Bijî serok Apo", "Be serok 
jîyan nabe" sloganları atarak "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak", "Suç ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 
tutuklandı.  

ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde 13 Ekim günü, Salih E. (26) adlı kiĢi PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği 
gerekçesiyle Demirel Mahallesi'ndeki evinden polis tarafından gözaltına alındı.   

ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde 14 Ekim günü, Ġbrahim Gökdemir, Ahmet Gökden, Lokman ġevük, Lütfi 
TaĢkıran, Osman Koyuncu, Osman Yıldırım, Abit AĢkın, Nurullah Oran ve Ali Altun adlı kiĢiler kaçak elektrik 
kullandıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.   

ġanlıurfa ili Bozova ilçesinde 21 Ekim günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'a fiziksel saldırıyı kınamak amacıyla 
yapılan basın açıklamasından dolayı polisin DTP Bozova Ġlçe BaĢkanı Abdurrahman PiĢkin gözaltına alındı.  

ġanlıurfa ilinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan fiziki saldırıyı kınamak amacıyla 
düzenlenen eylemlerin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin, Eyyübiye, 
BağlarbaĢı ve Direkli mahallelerindeki evlere baskın düzenledi, Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Mahmut Tutal ile 
Mahmut Demir adlı kiĢiler gözaltına alındı. 

ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde 23 Ekim günü, DTP ViranĢehir Ġlçe BaĢkanı Adnan Etli ve BDP Ġlçe BaĢkanı 
Hıdır Adil PKK Lideri Abdullah Öcalan'a fiziki saldırıyı protesto etmek için yapılan yürüyüĢe katıldıkları 
gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.  

ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde 24 Ekim günü, PKK lideri Abdullah Öcalan için yapılan gösteriler sonrası 
meydana gelen olaylarda 21 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
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ġanlıurfa ilinde 24 Ekim günü güvenlik görevlilerince gözaltına alınan AyĢe Zelal Irmak, Nesibe Güneyli, Fatma 
Kahraman, Mahmut Demir, Ferhat Yıldırım, Cengiz EriĢ ve Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Mahmut Tutal 
ġanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

ġanlıurfa ilinde 31 Ekim günü, PKK lideri Abdullah Öcalan'a fiziki saldırıyı protesto etmek için Süleymaniye 
Mahallesi'nde gerçekleĢen yürüyüĢe katıldığı gerekçesi ile polis tarafından Eyyübiye Kampusu‟ndan gözaltına 
alınan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi M. Ali Çelik, çıkarıldığı mahkeme "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklandı  

ġanlıurfa ilinde 31 Ekim günü, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi M. Ali Çelik, PKK lideri Abdullah 
Öcalan'a fiziki saldırıyı protesto etmek için Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleĢen yürüyüĢe katıldığı gerekçesi 
ile polis tarafından Eyyübiye Kampusu‟ndan gözaltına alındı.  

ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesi ve 11 Nisan (Aligör) Beldesi'nde 31 Ekim günü, Fırat ġahin, Mikail Kurt, Celal Yazar, 
Müslüm Caymaz, Ferhat Söylemez, Mehmet Söylemez ve ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi ev ve iĢyerlerinden polis 
tarafından gözaltına alındı.  

ġanlıurfa ili Siverek ilçesinde 25 Eylül günü, Mersin ilinde meydana gelen olayda yaĢamını yitiren Müslüm 
GüneĢoğlu'nun Karabahçe Köyü'nde yapılan cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle Hasan Delidolu, Halil 
Delidolu, Ali Kesik, HaĢim Kulaksız, Salih Kalkan ve Hasan Delibalta adlı kiĢiler Jandarma görevlileri tarafından 
evlerinden gözaltına alındı.  
 
ViranĢehir Ġlçesi‟nde 19-22 Ekim tarihinde gerçekleĢtirilen gösteriler sonrası 22 Ekim günü polis ekipleri 
tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınlarında 25 kiĢi gözaltına alındı.  
 
“19 Ekim günü ġanlıurfa‟da düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle” gözaltına alınan 9 kiĢiden Süleyman 
Zengin, Menduh Karbulut ve Ahmet AlağaĢ “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları”; Mahmut Çakmak, Mehmet Çakmak, 
Rojda Tunç, Celal Pala, Ġbrahim ġimĢek ve Cihan Karacar ise “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
6 Kasım günü tutuklandı.  
 
“Suruç Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'a iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek için yapılan eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kiĢiden 15‟i, 4 Kasım günü Suruç 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından “suç ve suçluyu övmek”, “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı.  

Birecik Ġlçesi'nde 4 Kasım günü Dengê Welat gazetesinde çalıĢan Fadıl Özlen, Halfeti Ġlçesi'nin Yenigöklü 
(Gogan) Beldesi'nde gazete dağıtımı yaparken Yenigöklü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

ġanlıurfa Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince düzenlenen ev baskınlarında 5 
kasım günü 7 kiĢi gözaltına alındı.  

ġanlıurfa'da 6 kasım günü gözaltına alınanlardan 2'si çocuk 10 kiĢi tutuklandı.   

DTP ġanlıurfa Ġl BaĢkan Yardımcısı Mehmet Eroğlu, Birecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör Mücadele ġubesi 
(TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha önce hakkında açılan soruĢturma kapsamında Ġfade vermesi 
gerekçesiyle gözaltına alındı.  

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 8 kasım günü düzenlenen "Anadilde eğitimin önemi" konulu panel sonrası gözaltına 
alınan 12 öğrenciden 5'i tutuklandı  

ġanlıurfa merkez ve Suruç Ġlçesi'nde 9 kasım günü düzenlenen ev baskınlarda 6 kiĢi gözaltına alındı. 

 “Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto” amacıyla yapılan yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan Memet Sinan Beyaz, Velit Yıldızoğulları, Ġbrahim Halil Demirkol, Diyadin IĢık, 10 Kasım günü sevk 
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edildikleri ġanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt üyesi olmak” 
iddiasıyla tutuklandı.  
 
12 Kasım günü gecesi evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınan DTP merkez ilçe baĢkanı Salih SağıĢ, 
Azadiya Welat gazetesi Siverek çalıĢanı Erkan GümüĢtaĢ ve Erol Köçer, 13 Kasım günü “YasadıĢı örgüte üye 
olmak” ve “Örgütün propagandasını yapmak” talebiyle Urfa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, 3 
kiĢinin tutuklanmasına karar verdi.  
 

ViranĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 14 Kasım günü evleri ve iĢyerleri basılarak 
gözaltına alınan 7 kiĢi tutuklandı.  

 “ViranĢehir Ġlçesi‟nde gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 13 Kasım günü gözaltına alınan 10 kiĢiden 7‟si, 15 
Kasım günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Suruç Ġlçesi‟nde 20 Kasım günü gözaltına alınan Ġzzet Binici, Zeki Barlin ve Salih KarataĢ, 21 Kasım günü sevk 
edildikleri Suruç Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 
tutuklandı.  

ġanlıurfa ili Birecik Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, sabah saatlerinde Ayran Beldesi'nde çok sayıda eve 
baskın düzenledi. 8 Kasım 2008 tarihinde DTP Ayran Belde binasının açılıĢına katıldıkları gerekçesiyle 30 kiĢi 
gözaltına alındı. 

“Abdullah Öcalan‟ın fizikî saldırıya uğradığı iddiaları üzerine 21 Ekim günü DTP ġırnak Ġl Örgütü‟nce düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle 20 Kasım günü evlerine yapılan baskında gözaltına alınan 9 
kiĢiden 8‟i, “örgüt propagandası”, “polise taĢlı mukavemet” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu‟na 
muhalefet etmek” iddialarıyla tutuklandı.  
 
8 Kasım günü Birecik Ġlçesi Ayran Beldesi‟nde DTP örgüt binasının açılıĢına katılan ve “slogan attıkları” 
iddiasıyla gözaltına alınan 27 kiĢiden 23‟ü 22 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece “yasadıĢı slogan attıkları” 
gerekçesiyle tutuklandı.  

ġanlıurfa ili Birecik Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından 22 Kasım günü çok sayıda eve baskın 
düzenledi. Baskınlar sonucunda gözaltına alınan 6 kiĢinin Birecik Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

 ġanlıurfa ili Birecik Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, 22 Kasım günü Ayran Beldesi'nde çok sayıda eve 
baskın düzenledi. 8 Kasım 2008 tarihinde DTP Ayran Belde binasının açılıĢına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 30 kiĢiden 15‟Ģi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 

ġanlıurfa ili Halfeti Ġlçesi'nde 8 Kasım 2008 tarihinde DTP Ayran Belde binası açılıĢına katıldıkları ve 'yasa dıĢı 
slogan' attıkları gerekçesiyle evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 17 yaĢındaki M.K ile Delil Sönmez, 
Mustafa GöktaĢ, Mehmet Keskin, Davut Keskin, Mehmet Canpolat, Hanifi Nuyan, Bülent Gören çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandılar. 

ġanlıurfa ili Halfeti Ġlçe Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından evlere yapılan baskınlarda 8, ilçeye bağlı 
YeĢilözen ve Çiftlik köylerinde evlere yapılan baskınlarda ise 3 kiĢi olmak üzere toplam 11 kiĢi gözaltına alındı. 

24 Kasım günü ViranĢehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi‟nde düzenlenen barıĢ yemeğine katılan ve yemek 
çıkıĢında sivil polis memurları tarafından gözaltına alınan DTP‟li Belediye Meclis Üyesi Halil Doğan, “yasadıĢı 
örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 26 Kasım günü tutuklandı 
 
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Azadiya Welat gazetesi çalıĢanı Mahmut Tutal'ı 13 Aralık 
günü ziyarete giden ağabeyi Ahmet Tutal, cezaevi giriĢinde askerler tarafından gözaltına alındı. 

http://www.gundem-online.com/search/DTP
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ġanlıurfa ili Birecik Ġlçesi'nde DTP Ġlçe yöneticisi olan Halil Sarıkaya'nın 14 yaĢındaki oğlu N.S., Birecik Emniyet 
Müdürü ve polisler tarafından 4 yaĢında bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir 
saat boyunca polis iĢkencesine maruz kaldığı belirtildi.  
 
DTP ġanlıurfa eski Ġl BaĢkanı Mustafa Demir, 30 Aralık günü tutuklu bulunan arkadaĢını ziyaret etmek için gittiği 
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Şırnak 
 
1 Ocak günü ġırnak ili Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde, “eylem yapmak maksadıyla yurt içine giriĢ yapmaya 
çalıĢtığı” iddia edilen iki kiĢi gözaltına alındı. 
 
Edip Erdem ve Devran BalkaĢ adlı kiĢiler, Silopi Ġlçesi Siyahkaya Jandarma Karakolu askerleri tarafından 5 Ocak 
günü gözaltına alındılar.  
 
5 Ocak günü Silopi ilçesinde, “örgütten kaçtığı” belirtilen 1 militan, silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Gündem Gazetesi çalıĢanları Nevin Erdemir, Mümtaz Yıldeniz ve Hüseyin AfĢar ile Süleyman ġabluk adlı 
vatandaĢ, Silopi ilçesinde 7 Ocak günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
DĠHA muhabirleri Nesrin Yazar ve Haydar Haykır, Cizre Ġlçesi'nde bulundukları evlerinden 8 Ocak günü 
gözaltına alındılar. 
 
Ġdil ilçesinde 8 Ocak günü, Harun Sadak ve Muhyettin Nas isimli kiĢiler polis tarafından evlerinden gözaltına 
alındı.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 8 Ocak sabahı il mekezinde yaptıkları operasyonda, Fatma Ġrmez, Gündem 
Gazetesi ġırnak ÇalıĢanı Erdal Güler, Belediye Meclis Üyesi Songül Akar, DTP ġırnak Ġl Disiplin Kurulu Üyesi 
Fidan Güler ve DTP üyesi Edip Külter, ġırnak Belediyesi çalıĢanları Dinler Demedi, Mesut Kadırhan ve ġıvan 
Oğrak, Silopi ilçesinde Ġl Genel Meclis BaĢkanı Eyüp TanıĢ, A. Kerim Onuk, Özlem Kutlu, Talat YeĢil, Aliye Tok, 
Selim Ediz, Hüsnü Demir ve Sait Atak ile DTP BeytüĢĢebap Ġlçe BaĢkanı Yusuf Temel gözaltına alındı.  
 
11 Ocak günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
11 Ocak günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ocak günü ġırnak ili Ġdil ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
ġırnak ilinde gözaltına alınan Haydar Haykır, Bülent Encü, Hüsnü Demir, Özlem Kutlu, Dinler Demir, Fatma 
Ġrmez, Harun Sadak, Ġdris Borak, Muhittin Nas, Sait Atak, Talat YeĢil, Hacer Acar, Aliye Tok, Sabriye Buruntekin 
ve ismi tespit edilemeyen bir kiĢi, 12 Ocak günü ġırnak Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "YasadıĢı örgüte üye 
olmak" ve "Örgüt propogandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandılar.  
 
M.S, H.Y, M.K, A.K, E.Y, G.K ve Ġ.A adlı kiĢiler, Silopi ilçesinde 15 Ocak günü gözaltına alındılar. Gözaltına 
alınanlardan M.S, H.Y, G.K ve A.K çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak'" ve "Dağ 
kadrosuna eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklandılar.  
 
17 Ocak günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 10 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
19 Ocak günü Silopi Ġlçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 3 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
ġırnak'ın Silopi ilçesinde 2 ġubat günü, hurda araç yasasını protesto eden 8 kiĢi Terörle Mücadele ekipleri 
tarafından “izinsiz olarak yol kapatma eylemine karıĢtıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
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4 ġubat günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 2 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Hacıbekir mahallesinde bulunan evinde ve üzerinde yapılan aramada “PKK‟yı övücü çeĢitli bildiriler 
bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan C.E. 5 ġubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
Cizre ilçesinde Demokratik Toplum Partisinin düzenlediği "Demokratik Çözüm YürüyüĢü"ne katılan ve daha 
sonra gözaltına Abdullah Akyüz, 8 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla tutuklandı.  
 
Cizre ilçesi Nuh mahallesinde 9 ġubat günü, Agit BoĢluk ve Yavuz Akgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kiĢi 
gözaltına alındı.  
 
15 ġubat günü Cizre ilçesinde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünde düzenlenen gösteriler 
nedeniyle yapılan gösterilerde 15 kiĢi gözaltına alındı. 
 
Silopi Ġlçesinde “polis panzerini taĢladıkları” gerekçesiyle Mehmet Ediz (18), Y.K (17), K.Y. (12), S.Y. (13), M.A 
(15), A.B. (12), 19 ġubat günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Cizre Ġlçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle yapılan gösteriler 
sonrası polis tarafından yapılan operasyonda 45 kiĢi 18 ve 21 ġubat günlerinde gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Mehmet Nuri Bilgiç, Abdullah Demir, Ahmet Sureti, Mehmet Sait Akdeniz ve yaĢları 18 yaĢından 
küçük V.D., A.K., A.Ö., 21 ġubat günü, 10 kiĢi 23 ġubat günü ve bir diğer 10 kiĢi de 26 ġubat günü çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cemal Özdemir ve Ekrem Ġnedi adlı kiĢiler 21 ġubat günü Cizre Ġlçesinde polis tarafından gözaltına alındı.  
 
21 ġubat günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
BeytüĢĢebap Ġlçesinde 22 ġubat günü, sınır ötesi kara harekâtına katılmak istemeyen yaklaĢık 60 korucu 
BeytüĢĢebap Ġlçe Jandarma Karakolu tarafından gözaltına alındı. 
 
22 ve 23 ġubat günlerinde Cizre ilçesinin Cudi, Nur ve Yafes mahallelerinde yapılan ev baskınlarında Mustafa 
Ecevit, Al Ecevit, Hasan ġerifoğlu isimli vatandaĢların da aralarında bulunduğu 20 kiĢi polis tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Cizre Ġlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan gösteriler 
sonrası gözaltına alınan 4'ü 18 yaĢından küçük 10 kiĢi 26 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre Ġlçesinde 26 ġubat günü, ortaokul ve lise öğrencisi 5 kiĢi okul çıkıĢında polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Cizre Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü dolayısıyla yapılan gösteriler 
sonrası gözaltına alınan 2 kiĢi, 27 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
gösterilerden sonra gözaltına alınan 6'sı 18 yaĢ altı toplam 10 kiĢi, 29 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
 
Cizre Ġlçesinde, “Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler sonrası 
gözaltına alınan 7 çocuk 1 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre Ġlçesinde 7 Mart günü, Hüsnü Dadak, Remzi Dadak ve Sinan Dadak isimli kiĢiler gece Nur Mahallesindeki 
evlerinden Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince gözaltına alındı.  
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8 Mart günü Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cizre ilçesinde 15 ġubat günü yapılan 
gösteriler” nedeniyle 29 kiĢinin ġırnak ilinde gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 4‟ü çocuk 10 kiĢi, 
10 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre Ġlçesinde 13 Mart günü, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen gösterilere katıldığı” gerekçesiyle bir hafta önce gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı 
mahkemede tarafından serbest bırakılan Mehmet ġerif Erzen, polis tarafından tekrar gözaltına alındı ve 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
17 Mart günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Cizre ilçesinde 19 Mart günü, Orhan Doğan Caddesi, eski Kaymakam Konutu kavĢağında sivil araç içerisinde 
bulunan iki polis, "Yüzünü açta güzelliğini görelim" Ģeklinde sözlerle sözlü tacizde bulundukları Cumhuriyet 
Ġlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Canan' isimli kadın öğretmen ile yanındaki Servet Ünal isimli kiĢiyi kendilerine 
tepki göstermeleri üzerine gözaltına aldılar. 
 
ġırnak ili Bahçelievler ve Yeni Mahalle'de yapılan Newroz kutlamalarına müdahale eden polis tarafından 
gözaltına alınan Nihat Belge, Emin Baysal, Hakim Belge ve Demir soyadlı kiĢi 20 Mart günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı.  
 
Silopi ilçesinde 22 Mart günü, Newroz olayları sırasında polis tarafından gözaltına alınan 18 kiĢiden 6‟sı 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Emrullah Kabak, Seydali Ülger, Ġsmail BaĢçı, Erdal Yorgun, Halil Uymaz, Emin Akpınar, Ġzzet Ġke, Faysal Kabul 
adlı kiĢiler, Newroz mitingi nedeniyle 23 Mart günü polis tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
“Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü dolayısıyla çıkan olaylar” 
nedeniyle gözaltı alınan 3‟ü 18 yaĢından küçük 7 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre ilçesinde yapılan Newroz mitingi ardından 23 Mart günü evlerinden polis tarafından gözaltına alınan 
Rezzan Tuncer, Fersen Değer, Osman Korane, Mesut Çetin, Devran Özer, A. Mecit Budak, Ramazan Uçkan ve 
Ġdris Uçer 25 Mart günü çıkarıldığı Cizre 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.  
 
25 Mart günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 7 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
ġırnak ili ve ilçelerinde yapılan Newroz mitingleri sonrasında il merkezinde 29, Silopi ilçesinde 24, Cizre ilçesinde 
21 olmak üzere toplam 74 kiĢi 27 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġırnak ilinde, kendi adına gelen koliyi almak için 28 Mart günü kargo Ģirketine giden DTP Ġl Yöneticisi Aydın 
Pusat, kolinin içinde bulunan dergiler nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.  
 
ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Nisan günü sabah saatlerinde Tamer Bilgi, Abdullah Atak, Burnah Benlik, 
Ahmet Özen ve Kazım Atak‟ı evlerinden gözaltına aldı.  
 
2 Nisan günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 2 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile YardımlaĢma ve DayanıĢma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) 
öncülüğünde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek ve Ġmralı Cezaevi'nin kapatılması” 
talebiyle yaptıkları “Amara YürüyüĢü” için 3 Nisan günü Silopi'den hareket eden 2 otobüs, trafik polislerince il 
çıkıĢında "borçları olduğu" gerekçesiyle bağlandı. 
 
7 Nisan günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 3 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
10 Nisan günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 6 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
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12 Nisan günü Silopi ilçesinde düzenlenen “Cudi Nuh Kültür Sanat Festivali” kapsamında yapılan “Kürt Özgürlük 
Hareketi ve Kadın” paneli sonrası R.B (17) ve Z.F (17) adlı 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı.  
 
14 Nisan günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġdil ilçesinde “Newroz mitinginde slogan attıkları ve pankart taĢıdıkları” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına 
alınan 4 kiĢi 28 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Cizre Ġlçesinde 28 Nisan günü, TEM ekiplerinin gerçekleĢtirdiği operasyonda C.D (14), M.Ġ (17), Cembeli Ekeren, 
Metin Yiğit, Ömer ġimĢek, Bayar ġimĢek, Kadri Nart ve Sait YaĢar evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Ömer ġimĢek, Bayar ġimĢek, Kadri Nart ve Sait YaĢar çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 Mart 
2008 tarihinde yapılan Newroz mitingine katılarak "YasadıĢı slogan atmak", "YasadıĢı pankart taĢımak" 
iddiasıyla tutuklandı.  
 
28 Nisan günü ġırnak ili Merkez ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Silopi ilçesinde 30 Nisan günü, Ramazan Aybi‟nin ailesi tarafından Barbaros Mahallesinde kurulan taziye 
çadırına giden 5 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Nisan günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 8 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 

ġırnak ili Silopi ilçesinde, Ġl Genel Meclis Üyesi Hasan Torlak, Belediye Meclis Üyesi Salih Demirhan, Belediye 
Personel ġefi Kamil Acar, Ramazan Kunur, Osman Kunur adlı kiĢiler Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
evlerinde gözaltına alındın.  

ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesinde, DTP BeytüĢĢebap Ġlçe BaĢkanı Yusuf Temel ile Ġlçe yöneticileri Recep 
Hakseven, Emin Ataman ve Gülgün DurmuĢ BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.  

Silopi Ġlçesi'nde 2 Mayıs günü, DTP Silopi Ġlçe BaĢkanı Süleyman ġavluk, DTP üyeleri Ġsmet Tokay, Salih Soloci, 
Silopi Belediyesi çalıĢanı Cemal Yiğit ile Hasan Eren “yaĢamını yitiren PKK üyesi Ramazan Aybi'nin taziyesine 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.  
 
Silopi Ġlçesi'nde 3 Mayıs günü, “yaĢamını yitiren PKK üyesi Ramazan Aybi'nin taziyesine katıldıkları” 
gerekçesiyle DTP Ġl Genel Meclis Üyesi Temel Tanrıkulu, DTP Ġlçe yöneticileri ġehmuz Güney, Ramazan 
Tuğurlu ve DTP Üyesi Abdullah Mete evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.  

ġırnak ili Silopi Ġlçesinde, polis tarafından evlerinden gözaltına alınan Salih Soloci ve Cemal Yiğit çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı.  

ġırnak ili Silopi Ġlçesinde, polis tarafından gözaltına alınan DTP Ġlçe Yöneticisi Ramazan Toğurlu çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 'yasadıĢı örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı.  

ġırnak ili Silopi Ġlçesinde, polis tarafından evinden gözaltına alınan DTP Ġlçe Örgütü üyesi Osman Kunur 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 

Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Sabri Adanır 5 Mayıs günü Cizre Ġlçesinde gözaltına alındı. Adanır‟ın 
elindeki gazetelere de “incelenecek” gerekçesiyle el konuldu. (Gündem-05.05.08) 

ġırnak ili Silopi Ġlçesinde, iĢyerinden polis tarafından gözaltına alınan DTP Üyesi Emin Manat„ın çıkarıldığı 
mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutukladı.  
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ġırnak ili Silopi ilçesinde, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Silopi Ġlçe Yöneticisi Hüsnü Yıldırım ve Silopi 
Belediye Meclis Üyesi Mütalip Sakman polis tarafından Ġlçe merkezinden gözaltı alındı.  

 
8 Mayıs günü Ġdil ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesinde 8 Mayıs günü çatıĢmada yaĢamını yitiren silahlı militan için verilen mevlitte 
katıldıkları gerekçesiyle açılan soruĢturma kapsamında Yusuf Temel, Rahmi Ataman, Zekeriya Ataman, Recep 
Hakseven, Emin Ataman, Hasan Üren, Ramazan Aykut, Abdurahman Ataman, Ramazan Aykut, Muhsin 
DurmuĢ, Özgür UlaĢ, ġükrü Güven, Hıdır Ataman, Ömer Çokdoğan ve Yusuf Ataman (15 kiĢi) gözaltına alındı.  

14 Mayıs günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
19 Mayıs günü örgütten Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 2 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
1 Haziran günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
10 Haziran günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
ġırnak ili Silopi Ġlçesinden 12 Haziran günü Türkiye'ye giriĢ yapan Selahattin Eyyübi Üniversitesi Gazetecilik 
bölümünü okuyan Mehmet Akif CoĢkun adlı öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.  
 
17 Haziran günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 8 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu.  
 
19 Haziran günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
29 Haziran günü Silopi ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 

ġırnak ili Uludere (Qlaban) Ġlçesinde 6 Temmuz günü, askerler tarafından gözaltına alınan Nihat, Sabah, Ecevit, 
Cabbar ve Sabah Berk adlı kiĢiler çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüte yardım yataklık ettikleri" 
gerekçesiyle tutuklandı.  

ġırnak ili Silopi Ġlçesinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Deniz Turgut 5 Temmuz günü polisler 
tarafından Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.  

ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesinde 15 Temmuz günü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġube 
polislerinin BeytüĢĢebap Belediye Meclis Üyesi Özgür UlaĢ ve DTP üyesi Hamdi Cin ilçe merkezinde gözaltına 
alındı.  

ġırnak ili BeytüĢĢebap Ġlçesinde 18 Temmuz günü, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Berxbir Festivalinin 
ardından Mazlum Temel, Ferdi Cin, Ersin Cin adlı vatandaĢlar içinde yer aldığı 14 kiĢinin polis tarafından 
evlerinden gözaltına alındı.  

Van ilinde, Sanat Sokağı'nda bekleyen Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Murat Abi ile Ġstanbul'dan gelen Ferhat Akyol 
adındaki dergi çalıĢanı 19 Temmuz günü, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.   

ġırnak ili Cizre Ġlçesinde 28 Temmuz günü, polis tarafından gözaltına alınan MKM'nin Koma Yekta müzik grubu 
solisti Mehmet IĢık, Koma Evina Botan müzik grubu üyeleri Öncü Peker ve Oğuz Çağrıcı çıkarıldığı mahkemece 
'yasadıĢı örgüte üye olmak' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla tutuklandı.   
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4 Ağustos günü BeytüĢĢebap Ġlçesi‟ne bağlı Ilıcak (Germav) Köyü‟ne baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Kerim 
Acar Süleymanoğlu ve Hikmet Ataman adlı 2 kiĢiyi “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla 
gözaltına aldı.  
 
“BeytüĢĢebap Ġlçesi Jandarma Komutanlığı'na 8 Eylül 2008 tarihinde roketatar ve ağır silahlarla yapılan saldırıyla 
ilgisi oldukları” iddia edilen Abdurrahim Ataman, Rahmi Ataman, Sabri Ataman, Cemal Ataman, Abbaz Yiğit ve 
Kadir Aykut 9 Eylül günü gözaltına alındı. (ANF-09.09.08) 
 
ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nde 25 Eylül günü, Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi 
ekiplerinin DTP Cizre Ġlçe yöneticileri Ali Gün, Mehmet DalmıĢ, Ġbrahim Erkul, DTP Cizre Ġlçe BaĢkanı Yakup 
Budak, Mustafa ErtaĢ, Mem û Zin Kültür Sanat Merkezi (MKM) Yöneticisi DilĢa Pusat, TZPKurdi üyesi Mirza Kurt 
ve Cizre Belediyesi Meclis Üyesi Abdulcabbar Ġğdi ve Cizre Belediye BaĢkan Yardımcısı Abdulkadir Ġnedi 
evlerinden gözaltına aldındı.  
 
ġırnak ili Cizre Ġlçesinde 28 Eylül günü, TZPKurdi'nin "Êdi Bes e anadilde eğitim istiyorum" kampanyası 
kapsamında düzenlenen yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle TZPKurdi Koordinasyon üyesi Mirza Kurt polis 
tarafından Dörtyol kavĢağında gözaltına alındı. 
 
ġırnak ilinde, 25 Eylül'de yaĢanan patlamanın ardından DTP Ġl BaĢkan Yardımcısı Abdullah Güngen, DTP 
üyeleri Selim Güngen, Fahrettin Güngen, Ahmet Erin ve oğlu Hivzullah Erin, Ġbrahin Özbey ve oğlu Ġsmail Özbey 
ile Kazım Atak polis tarafından evlerinden gece gözaltına alındı. 

ġırnak ili Cizre Ġlçesinde 15 Ekim günü, Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı ekipleri, Nur, Cudi, Yafes ve Dicle 
mahallelerindeki evlerinden 6 kiĢi gözaltına alındı.  

ġırnak ilinde 16 Ekim günü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile askerlerin, Abdulaziz Kabul, Çetin, ġefik ve 
Tevfik Kabul adlı kardeĢler ev ve iĢyerinden gözaltına alındı.  

ġırnak ili Cizre ilçesinde 16 Ekim günü, Hakim Alimoğlu Mardin ili Midyat Ġlçesi'ne seyahat ettiği sırada Cizre-Ġdil 
karayolu üzerindeki Düzova Karakolu arama noktasında araçtan indirilerek görevliler tarafından gözaltına alındı.  

ġırnak'ın Silopi ve Ġdil ilçelerinde PKK Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla 
yapılan açıklamalara katıldıkları gerekçesiyle 14 kiĢi gözaltına alındı. 

Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğraması dolayısıyla ġırnak ili Silopi Ġlçesi'nde 19 Ekim 2008 yaĢanan olaylara 
katıldıkları gerekçesiyle Hasan Tokay (15) ve Ekrem Keklik (17) gözaltına alındı. 

18 ve 19 Ekim günlerinde Cizre Ġlçesi‟nde devam eden protesto gösterilerine polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 
20 kiĢi gözaltına alındı.  

ġırnak ili Cizre ilçesinde 18 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a fiziki saldırı nedeniyle yapılan protestolar 
anında ve sonrasında çoğunluğu çocuk 22 kiĢinin güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.   

ġırnak ilinde 19 Ekim günü, haber takibi yapan DĠHA muhabirleri Mesut Ertak, Sihem Akyüz ve ġırnak Belediye 
Meclis Üyesi Songül Akar polis tarafından gözaltına alındı.   

ġırnak ilinde 20 Ekim günü, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin Abdulhakim Bulut, Servet Kabul, 
Abdulrezzak Sakın ve soy ismi öğrenilemeyen Neçim isimli kiĢi sabaha karĢı evlerden gözaltına alındı 

ġırnak ili Ġdil Ġlçesinde 21 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek için yürüyüĢ 
yapmak isteyen topluluğa polis ve korucuların müdahalede bulunduğu, aralarında DĠHA muhabiri Vedat Yıldız‟ın 
da bulunduğu 24 kiĢi gözaltına alındı.   
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ġırnak ilinde 21 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan saldırıyı protesto etmek isteyen topluluğa 
polis, asker ve korucuların gaz bombası, daha sonra silah ile müdahale ettiği, DTP PM üyeleri Erdal Güler ve 
Abdulvahap BakıĢ, Ġl Genel Meclis Üyesi Temel Tanrıkulu, Kent Meclisi Sözcüsü Kamil Acar, ġırnak Belediye 
Meclis Üyesi Cabbar Turgut, Halil Belge, Hüsnü Belge, M. Süleyman Ġke, Hasan Belge, Abdurrahman Gerez, 
Agit Ertak, Sabır Erkan‟ın da aralarında bulunduğu 35 kiĢi gözaltına alındı. 

21 Ekim günü ġırnak‟ta “Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla gerçekleĢen 
yürüyüĢe müdahale eden polis ekipleri 50 kiĢiyi gözaltına aldı.  

ġırnak ili Cizre ilçesinde 2 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik geliĢtirilen fiziki saldırı nedeniyle 
yapılan toplumsal gösterilerde gözaltına 15 yaĢındaki Uğur Gündoğdu ve 13 yaĢındaki Agit Çeter adlı 2 
çocuğunda bulunduğu 14 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   

ġırnak ili Ġdil Ġlçesinde, 21 Ekim'de çıkan olaylarda gözaltına alınan Ahmet ġen, Selman Çakı ve Lezgin TavĢan, 
çıkarıldığı mahkeme tarafından "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet etmek" ve "YasadıĢı örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklandı.   

ġırnak ili Ġdil Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırı protesto etmek amacıyla 21 Ekim günü 
yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale den polis ve özel harekât timleri tarafından gözaltına alınan 
Hasan Eraslan, Mehmet Bayram, Ahmet Karagöl, Mehmet Göran, Yusuf Ġnan, Mehmet Salih Geçgel, Musa 
Bayram ve Ahmet Göran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde 21 Ekim günü, “Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğradığı” iddiasıyla yapılmak istenen 
yürüyüĢe gaz bombası, tazyikli su ve silah dipçikleri ile müdahalede bulunan polis 25 kiĢiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlardan 11‟i tutuklandı.  

ġırnak ili Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a fiziki saldırı nedeniyle yapılan protestolar anında ve 
sonrasında güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan 3 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

ġırnak il ve ilçelerinde 24 Ekim günü PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a fiziki saldırı nedeniyle yapılan protestolar 
anında ve sonrasında 27 (10 kiĢi Silopi‟de) kiĢi daha güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.  

ġırnak ilinde, meydana gelen olaylar sırasında sonrasında güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan DTP 
PM üyesi A. Vahap BakıĢ, Ġl Genel Meclis Üyesi Temel Tanrıkulu, Silopi Belediye Meclis Üyesi Abdullah Tungut, 
Silopi Belediyesi Personel ġefi Kamil Acar, ġırnak Belediye BaĢkan Koruması Sabır Atak, Salih Benzer, Agit 
Ertak‟in de aralarında bulunduğu 20 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından "yasadıĢı örgüt üyesi olmak", "2911 
Sayılı Kanuna muhalefet", "Polise mukavemet", "kamu malına zarar vermek" ve "yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak" iddialarıyla tutuklandı.   

ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nde 26 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı kınamak amacıyla 
düzenlenen yürüyüĢe polis ve özel harekat timlerinin, hiç bir uyarıda bulunmadan ve hedef gözetmeksizin gaz 
bombası, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği, DHA muhabiri Ramazan Ġmrağ, CĠHAN muhabiri Mehmet 
Ersoy ve AA muhabiri Abidin Yel, Nusaybin Caddesi'ndeki gösterileri takip ederken gözaltına alındı.  
  
“21 Ekim günü ġırnak‟ta gerçekleĢtirilmek istenen basın açıklamasında çıkan olaylara katıldıkları” gerekçesiyle 5 
Kasım günü gözaltına alınan Mesut BaĢar, Emin Kartal, Cengiz Tekmen, Mehmet Ayan, Hamza Katan, HurĢit 
Batmaz, Ali Batmaz, Ahmet Bilgi ve M.E.B (15), “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanunu‟na muhalefet 
ettikleri”, “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları”, “yasadıĢı gösteri yaptıkları ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarıyla sevk edildikleri Mahkeme tarafından 7 Kasım günü tutuklandı.  
 
Silopi Ġlçesi‟nde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 14 Kasım günü 
düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alınan Hüsnü Ormanlı ve Ömer Kabul, “izinsiz afiĢ dağıttıkları” 
gerekçesiyle 16 Kasım günü tutuklandı.  
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“19 ve 21 Ekim 2008 tarihlerinde Silopi ve Ġdil Ġlçeleri‟nde Abdullah Öcalan'a cezaevinde iĢkence yapıldığı 
iddialarını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamalarına katıldıkları” gerekçesiyle 15 kiĢi, 17 Kasım 
günü gözaltına alındı.  
 
“Abdullah Öcalan'ın cezaevinde iĢkence ve kötü muamele gördüğü iddialarını protesto etmek için 19 Ekim günü 
Silopi Ġlçesi‟nde yapılan gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Tokay (15) ve Ekrem Keklik 
(17), “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna taĢ attıkları” 
iddiasıyla 18 Kasım günü tutuklandı. 
 
“Cizre‟de PJAK militanı Ġbrahim IĢıklı için kurulan taziye çadırını ziyaret ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alınan 6 
kiĢiden 5‟i 23 Kasım günü Mahkeme sevk edildi. Mahkeme, Mehmet DalmıĢ, Hediye Dalga, Hanım Ġnedi, Resul 
Kaya ve Mahmut Nayır‟ın “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verirken, 
E.A. (13) isimli çocuk serbest bırakıldı.  
 
24 Ekim günü Ġdil ilçesinde yaĢanan olayları yerinde incelemek üzere ilçeye gitmek isteyen DTP Grup BaĢkan 
Vekili Selahattin DemirtaĢ, Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir, ġırnak Belediye BaĢkanı 
Ahmet Ertak, Bağlar Belediye BaĢkanı Yurdusev Özsökmenler, Silopi Belediye BaĢkanı Muhsin Kunur'un 
aralarında bulunduğu heyetin ilçeye giriĢleri askerler tarafından karayoluna yerleĢtirilen panzerler ile engellendi 
ve keyfi olarak araçlar aranmak istendi.  
 
Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek için ġırnak'ta 21 Ekim'de basın açıklamasının ardından 
yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 3 kiĢi daha gözaltına alındı.  
 
Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla 21 Ekim'de ġırnak'ta gerçekleĢtirilmek istenen 
basın açıklamasında çıkan olaylara katıldıkları gerekçesiyle 9 kiĢi gözaltına alındı.  
 
ViranĢehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri 13 Kasım günü bir çok eve baskın düzenledi. 
Yapılan baskınlarda Velat Cin, Abdul Musin Yalçın, Tahir Dağtekin, Atife Dağtekin, Ferhat Ata ve Abdurrahman 
Ata gözaltına alındı.  
 
ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde 14 Kasım günü gözaltına alınan DTP Yurtsever Gençlik Meclisi üyeleri Hüsnü Ormanı 
ve Ömer Kabul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.  
 
ġırnak ili Silopi ilçesinde gösterilerde, Kasım günü 17 Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube 
Müdürlüğü‟nce gözaltına alınan 5 kiĢinin soruĢturması sırasında ilçede meydana gelen gösteriler sırasında polisi 
taĢla saldırdıkları iddia edildi. E.K., H.T., Y.S., S.S. ve S.S. ile ilgili soruĢturmanın sürdürüldüğü bildirildi.  
 
Dicle Haber Ajansı (DĠHA) ġırnak muhabiri Abdurrahman Gök, Cizre -Ġdil yolu arasındaki Düzova askeri arama 
noktasında 18 Aralık günü gözaltına alındı. 
 
ġırnak ili Cizre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri 21 Kasım günü düzenledikleri ev 
baskınlarında, PJAK'lı Ġbrahim IĢıklı için kurulan taziye çadırını ziyaret ettikleri gerekçesiyle Hediye Dalga, Hanım 
Ġnedi, M.ReĢit DalmıĢ, Resul Kaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢiyi gözaltına aldı. 
 
ġırnak ili Silopi Ġlçesi'nde ise 19 Ekim tarihinde 'Ne Ergenekon Ne AKP, Demokratik Cumhuriyet' mitinginin 
ardından Abdullah Öcalan'ın yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek için yapılan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 
Üzeyir Toğuç, Ali Ödük ve Ramazan Arsu, gözaltına alındılar  
 
ġırnak'ta Abdullah Öcalan'ın yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek için yapılan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 
Mahkeme 'örgüt propagandası', 'Polise taĢlı mukavemet' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na 
muhalefet etmek iddialarıyla RaĢit Külter, NeĢet Ġnan, Sait Külter, Salih Barınç, Cindi Çakır, Ömer Ayan, Sekvan 
Ertuğrul, Mehmet Yiğit ve Mevlüt Uysal 22 Kasım günü gözaltına alındılar.  
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Güney Kürdistan'a düzenlenen hava operasyonunda yaĢamını yitiren Ġbrahim IĢıklı için Cizre'de kurulan taziyete 
gittikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Hediye Ġnedi, Mehmet DalmıĢ, Hediye Dalga, Resul Kaya ile yaĢları küçük 
olan Lokman Ç. ve Muhammet N. Çıkarıldıkları mahkemece 24 Kasım günü tutuklandılar. 
 
25 Kasım günü Ġdil Ġlçesi‟nde güvenlik güçlerinin düzenlediği ev baskınlarında, DTP Ġdil Ġlçe BaĢkanı Sait Çatak, 
DTP Ġlçe Yöneticileri Ġsa Yağbasan, Abdulkerim KankuĢ, Baki Dem, Ġdil Belediye Meclis Üyeleri Hüsnü Babat, 
Celile Eraslan, Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Zozan Kaya ve DTP Üyesi BeĢir Akay gözaltına alındı.  
 
ġırnak ili Silopi Ġlçesi'nde 19 Ekim 2008 tarihinde 'Ne Ergenekon Ne AKP Demokratik Cumhuriyet' mitinginin 
ardından Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek için yapılan gösteriye katıldıkları iddiasıyla 
Silopi Lisesi öğrencilerinden, Hasan Tokay (15) ve Ekrem Keklik (17) gözaltına alındılar.  
 
26 Kasım günü Kumçatı Beldesi‟nde DTP Belde yöneticilerinin evlerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri 
DTP Kumçatı Belde Yöneticileri Arafat Güler ve Abdullah Barın‟ı gözaltına aldı.  
 
“Abdullah Öcalan‟a cezaevinde iĢkence yapıldığı” iddialarını protesto etmek amacıyla Ġdil Ġlçesi‟nde 21 Ekim 
günü düzenlenen yürüyüĢ sonrası çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 kiĢiden 4‟ü “yasadıĢı örgüt üyeliği” 
suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 29 Kasım günü tutuklandı.  
 
Ġdil Ġlçesi'nde 21 Ekim'de DTP Ġlçe Örgütü tarafından Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla 
yapılmak istenen basın açıklamasına polisin sert müdahalesi sonucu çıkan olaylar ile ilgili gözaltına DTP Ġdil Ġlçe 
BaĢkanı Sait Çatak, Ġlçe Yöneticisi Ġsa Yağbasan, Abdulbaki Ġldem ve DTP'li Ġdil Belediye Meclis Üyesi Hüsnü 
Babak 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne gönderildi.  
 
Silopi ilçesinde 19 Ekim günü Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek için yapılan gösteriye 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan Kunur, Hüseyin Direkçi (17) ve ġükrü Doğru (16) 2 Aralık 
günü savcılığa çıkarıldı. Kunur savcılıktan serbest bırakılırken, Direkçi ve Doğru, tutuklama talebi ile nöbetçi 
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Direkçi ve Doğru‟yu “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet 
ettikleri” ve “polise taĢ attıkları” iddiasıyla tutukladı.  
 
4 Aralık günü Silopi Ġlçesi‟nde yapılan ev baskınlarında, “Abdullah Öcalan‟a cezaevinde iĢkence ve kötü 
muamele yapıldığı iddialarını protesto eden gösterilere katıldığı” gerekçesiyle Ali Yalvaç gözaltına alındı  
 
Silopi Ġlçesi'nde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda 6 Aralık günü “Gaziantep'te Abdullah Öcalan'a yönelik 
uygulamaları protesto amacıyla düzenlenen eyleme katıldığı” iddiasıyla gözaltına alınan Mahsun Yıldız Görer 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
“Silopi Cudi Dağ eteklerindeki daha önce boĢaltılan Esenli ile DerebaĢı köyleri arasında devriye görevi yapan 
güvenlik güçlerine 13 Temmuz günü bir grup PKK`li tarafından açılan gerçekleĢtiren saldırıyla bağlantılı olduğu” 
iddia edilen DTP`li Silopi Ġlçe Belediye Encümeni Lezgin ErtaĢ, gözaltına alındıktan sonra 7 Aralık günü sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı.  
 
ġırnak ili Cizre'den 11 Aralık günü bayram ziyareti için Ġdil Ġlçesi'ne giden Silopi Belediyesi'nde zabıta olarak 
çalıĢan Cemal Yiğit, Cizre'ye bağlı Düzova Jandarma Karakolu'nda hakkında arama kararı olduğu gerekçesi ile 
gözaltına alındı. 
 
Silopi Ġlçesi'nde 19 Ekim 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen “Ne Ergenekon ne AKP, demokratik cumhuriyet” 
mitingine katılan Mehmet Arsu, Mahmut Ak ve ġiyar Sönmez 20 Aralık günü Terörle Mücadele Ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 22 Aralık günü sevk edildikleri Mahkeme tarafından “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı.  
 
ġırnak ili Cizre ilçesinde 3 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı saldırının ardından 25 Aralık günü Cudi ve 
Nur mahallelerinde yapılan ev baskınlarında, Ģüpheli oldukları gerekçesiyle Cizre Belediye BaĢkan yardımcısı 
Abdulkadir Ġnedi ile Osman Gökhan, Lokman Ġğdi, Sekvan Duru, Hacı Kaydı, Makbule Nas, MKM yöneticileri 
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Edip Boz ve Yusuf Kalkan, Ömer Tunç, Abdullah Oğlak, Kasım Yardak, Osman Çağın ve ismi öğrenilemeyen iki 
kiĢi gözaltına alındılar. 

Tokat 
ESP üyesi Erdal Demirhan, “hakkında „yasadıĢı örgüt üyeliği‟ suçlamasıyla Ġstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılmıĢ bir davadan aldığı kesinleĢmiĢ hapis cezası nedeniyle arama kararı olduğu” 
gerekçesiyle 13 Mayıs günü Zile ilçesinde gözaltına alındı  

Trabzon 
SDP Trabzon Ġl Sekreteri Mehmet Emin Dönmez, Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Kandemir, Disiplin Kurulu üyesi 
Sacit AktaĢ, parti üyeleri Mehmet Güneri ve Mehmet Akelik ile ĠHD Trabzon ġube üyeleri Cihat Munis ve Cüneyt 
Akkaya, 11 Nisan günü evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kiĢi “terör örgütünün 
propagandasını yapmak ve üye olmak” iddiası ile sevk edildikleri mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere 12 
Nisan günü serbest bırakıldılar. Adliyeye öğrencilerle görüĢmek için gelen SDP Trabzon Ġl BaĢkanı Musa Yavuz 
Yılmaz ile ĠHD Trabzon ġube BaĢkanı Gültekin Yücesan ise polis tarafından bina içerisine alınmadı.  

Tunceli 
Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi'nde özürlü kadrosunda hizmetli olarak çalıĢan Hanifi Gültekin, “25 Aralık 2007 
tarihinde Eğitim Sen Tunceli ġube BaĢkanı Süleyman Güler ile birlikte Ģube binasında çalıĢma koĢullarının 
düzeltilmesini istediği basın toplantısı yaptığı ve görüntüsünün Roj TV'de çıktığı” için 1 Ocak günü polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
4 Ocak günü ÇemiĢgezek ilçe merkezinde, “yasadıĢı örgüte üye olmak” suçundan arandığı belirtilen 1 kiĢi 
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 ġubat günü Mazgirt ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
DTP Merkezi Gençlik Kolları üyesi Mustafa Doğrul, 19 Mart günü DTP Tunceli Ġl binasından çıkıĢı sırasında 
polis, DÖKH aktivisti Nesrin Deniz ise aynı gün Hozat ilçesinde askerler tarafından gözaltına alındı.  
 
DHP üyesi Taner GökbaĢ, Ali Haydar Çatakçı, Dersim Kültür Derneği üyeleri Önel Bakır, Semra Çatakçı, Halk 
Kültür Merkezi üyesi Cihan Balcı, Umut Karabulut ve adı öğrenilemeyen bir kiĢi 26 Mart günü polis tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Evin Timtik ve Sakine Ögeyik “yasadıĢı bildiri dağıttıkları” 
iddiasıyla 1 Nisan günü gözaltına alındı.  
 
7 Nisan günü Mazgirt ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
19 Mayıs günü Tunceli'nin Pertek Ġlçesi'nde, Kaymakam Cihangir Güler'in odasında Cumhuriyet BaĢsavcısı Fethi 
Ahmet Tosun'un da bulunduğu sohbet sırasında sigara yasağını yetersiz bulup, “Eğer sigara zehirliyorsa, 
savcılar görevlerini yapsınlar. Diğer zehirli maddelerle ilgili olarak uğraĢtıkları gibi bu konuyla da uğraĢsınlar. 
Savcılar bu konuda görevlerini yapmıyorlar” diyen emekli öğretmen Hasan Erdoğan (73), aynı gün Savcılık 
talimatıyla gözaltına alındı. Karakolda 5 saat gözaltında kalan Erdoğan, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.  
 
Siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve sendikaların Tunceli için belirlenen bin 400 korucu kadrosunun 
atanmasına karĢı ortak çıkardığı bildirileri dağıtan Evin Timtik ve Ufuk Kalanç, 26 Haziran günü gözaltına alındı. 
Ġki gün boyunca Timtik ve Kalanç‟ın kimliklerine el koyan polis, 125 YTL para cezası kesti.  
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Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Tunceli Sözcüsü Hüsniye Mavi, “katıldığı bir basın açıklamasından dolayı 
hakkında verilen 10 günlük hapis cezası” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme 
tarafından 18 Temmuz‟da tutuklandı.  

Tunceli ili Pülümür Ġlçesi'nde, kendisine ait atlara el koyan PKK'lileri 3 gün sonra karakola bildiren ReĢit Günay 
adlı çoban "Örgüte yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklandı.  

Tunceli ili Hozat Ġlçesi'nde, bir itirafçının ifadesi doğrultusunda Ali Hadi Ay, Seyid Ali Yıldız, Kemal Güler, Özgür 
Yeter, Hasan Kılıç, Fatma GüneĢ, ġengül GüneĢ ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi Jandarma tarafından "Örgüte 
yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla gözaltına alındı.  

Uşak 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 28 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 19 kiĢiden 
7‟si “yasadıĢı örgüte üye olmak”, “yasadıĢı örgüt lehine faaliyet göstermek” ve “yasadıĢı örgüte yardım ve 
yataklık yapmak‟‟ suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 31 Mart günü tutuklandı. (ANF-01.04.08) 

Yozgat 
12 Mayıs günü Sarıkaya ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 

Van 
MaĢallah Tangut isimli üniversite öğrencisi 31 Aralık günü YÖDER‟de gözaltına alındı.  
 
Mesut Kaynar (1989) isimli üniversite öğrencisi 31 Aralık günü öğrenci arkadaĢları ile kaldığı evde polis 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Özalp ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) BaĢkanlığı binasına 8 Aralık 2007 tarihinde kimliği belirsiz kiĢiler 
tarafından atılan el bombası sonrasında yapılan yürütülen operasyon sonucunda A.D. ve M.S.U. adlı kiĢiler 2 
Ocak günü gözaltına alındı.  
 
V.S., C.K., E.U. ve E.M. isimli üniversite öğrencileri 2 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından 
evlerinden gözaltına alındı.  
 
BaĢkale ilçesinde “PKK adına bildiri dağıttığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Ġ.A. ve R.A. 4 Ocak günü 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.  
 
5 Ocak günü saat sivil giyimli 10-15 kiĢilik bir polis gurubu tarafından yapılan ev baskınında Seyfullah ġen ve 
Ġbrahim ġen isimli kiĢiler gözaltına alındılar.  
 
7 Ocak günü Van Emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, “Hizbullah örgütü üyesi oldukları” 
iddiasıyla 37 kiĢi gözaltına alındı.  
 
ErciĢ ilçesinde “CHP ilçe binası ile AK Parti Ġlçe BaĢkan Yardımcısı U.E'nin ikametine molotofkokteyli atmakla” 
suçlanan K.H, B.H. ve ġ.S, 4 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.  
 
Terörle Mücadele ġubesi görevlileri tarafından “El-Kaide üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 6 kiĢi, 9 
Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.  
 
10 Ocak günü Van Hacıbekir mahallesine bir eve yapılan baskında gözaltına alınan Hacer Acar çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.  
 
11 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskınında Muhbet NumaĢ ve KeleĢ NumaĢ isimli 
kiĢiler gözaltına alındı. 
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ġerif Kaya, Bayram Çiçek Bayram Bata ile soyadı öğrenilmeyen Hazal adlı bir kiĢi, 26 Ocak günü Yüniplik 
Mahallesindeki bir eveden gözaltına alındı.  
 
Van ili Süphan Mahallesinde hali sahada futbol oynamaya giden polis memurlarından Nuri Ç.‟nin otomobilini 
benzin dökülerek kundaklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kiĢi 28 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandılar.  
 
M. Veysel AteĢ adlı kiĢi, Özgül Center ĠĢ Merkezi'nde bulunan Özgür Halk Dergisi bürosunda 28 Ocak günü 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
C.E. ve Mustafa Abi adlı kiĢiler Hacibekir Mahallesi Hisar Sokağında bulunan Hacibekir Mahallesi Özgür YurttaĢ 
Derneği‟nden 31 Ocak günü akĢam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.  
 
MaĢallah Ġnan ile Veli Polat adlı kiĢiler, 2 ġubat günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği‟nden (YÖDER) 
Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Diyarbakır‟da gözaltına alınıp Van‟a getirilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri Sabahattin Yıldız ve 
MaĢallah Tangut, 6 ġubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından “araç kundaklama eylemlerine katıldıkları” 
suçlamasıyla tutuklandılar.  
 
Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 'ihbar' olduğu gerekçesiyle, 13 ġubat günü KESK, TUYAD-DER, GÖÇ-DER, 
Eğitim Sen, Özgür YurttaĢ Derneği, Serhat Kültür Merkezi ile bazı matbaalara düzenlediği eĢzamanlı baskınlarda 
Hacıbekir Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği Yöneticisi Tefik Say, Van TUYAD-DER BaĢkanı Adil Kotay, Van 
GÖÇ-DER Yöneticisi Burhan Burak ile Eğitim Sen ġube BaĢkanı Müzahit KarakuĢ gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Adil Kotay, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Yardım yataklık" 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
“Ġl merkezinde bulunan Öğretmenler Derneği'nin (VÖDER) kundaklanmasından sorumlu olduğu” iddia edilen 5 
kiĢi, 17 ġubat günü evlerinden gözaltına alındı.  
 
Ġl merkezinde bulunan KarĢıyaka Mahallesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümü 
nedeniyle yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan N.O, A.A, R.C, H. O, Yusuf Tuncer ve H.K., 18 ġubat 
günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
 
Tutuklanan kardeĢi Yasin Orhan‟la görüĢmek üzere 25 ġubat günü Van F tipi Cezaevi'ne giden Hasan Orhan, 
cezaevi önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
Bapir ġahin ĠHD Van Ģubesine yaptığı baĢvuruda, oğlu Ubeyit ġahin‟in 25 ġubat günü sivil giyimli polisler 
tarafından evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındığını, oğlunun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını 
belirtti.  
 
25 ġubat günü BaĢkale ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Sınır ötesi operasyonları kınamak amacıyla 26 ġubat günü AK Parti Ġl TeĢkilatı'na yapılan yürüyüĢe müdahale 
eden polis, ġükran Mete, Tahir Geçgel, Dural Güzel, Nazım Koçak, Ġbrahim Tutuk, Mustafa Timur, ġehmus Ilıca, 
Berin Bedir, Zafer Kaya, Serdar Yavuzdoğan, Sıdık YaĢar, Harun ĠĢbilir, Mesut Kaynar ve Aziz Turgut ile ismi 
tespit edilemeyen 2 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 8 kiĢi, 29 ġubat günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Görevli memura mukavemetten" tutuklandı.  
 
29 ġubat günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Semyan Aksu, kardeĢi Mecit Aksu‟nun (1973) 29 ġubat 
günü çarĢıda polisler tarafından gözaltına alındığını belirtti.  
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A.B, K.C, Übeyit ġahin ve Hadi ġahin isimli kiĢiler “PKK‟ye ilaç temin ettikleri” iddiasıyla 1 Mart günü gözaltına 
alındılar.  
 
“26 ġubat günü Van‟da yapılan basın açıklamasından sonra çıkan olaylara katıldıkları” gerekçesiyle polis 
tarafından gözaltına alınan ReĢit Erkol, Necdet Semo ve Necip Aksoy, 3 Mart günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Devlet memuruna mukavemet ettikleri" gerekçesiyle tutuklandı.  
 
25 ġubat günü BaĢkale ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
2 Mart günü BaĢkale ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
ErciĢ ilçesinde 5 Mart günü, DTP tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle gerçekleĢtirilen Ģölenden 
sonra yaĢanan olaylar sonrası 107 kiĢi güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
BaĢkale Ġlçesinde “cep telefonunda PKK lehine mesajlar ve görüntüler bulunduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 
Irak vatandaĢı Server Ebubekir, 5 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “PKK‟ye yardım yataklık ve 
propaganda yapmaktan” tutuklandı.  
 
“Bostaniçi Beldesinde yapılan 8 Mart etkinliklerinde slogan attıkları” gerekçesiyle Meryem Adım, Behiye Poyan 
ve Meryem Poyan adlı kadınlar 6 Mart günü evlerinden polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Mehmet Veysel AteĢ, 7 Mart günü DTP Van Ġl Örgütü binasından çıktığı sırada polis 
tarafından gözaltına alındı. AteĢ, Tarık ġen, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'YasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.  
 
Van ilinde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen miting sonrası Hacıbekir Mahallesinde 
kadınlarla polis arasında yaĢanan gerginlikte Kezban Güler, Remziye Gür ve ismi öğrenilemeyen 6 kiĢi güvenlik 
güçleri tarafından gözaltına alındı.  
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Van‟da yapılan mitingin ardından gözaltına alınan Tarık ġen, Mahsun 
Gezici ve Rasım Sayın 10 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak' 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
13 Mart günü ErciĢ ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Nihat Akar ile Mahmut Duman, Feqi Hüseyin Sağnıç adına ġamdan Düğün 
Salonu'nda düzenlenen yarıĢmanın ödül töreninin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Akar ve Duman 14 
Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı eylemlerde slogan atmak ve telefonlarında yasadıĢı klipler 
bulundurmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
16 Mart günü BaĢkale ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
  
Ġbrahim Özden ile Orhan AkkuĢ adlı öğrenciler 21 Mart günü Van ili Cevdet PaĢa Mahallesinde polis tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Van ilinde 22 Mart günü kutlanması planlanan Newroz mitinginin Valilik tarafından yasaklanması üzerine DTP 
Van Ġl Örgütü önünde toplanan kiĢilere güvenlik güçleri tarafından panzerler eĢliğinde cop ve gaz bombalarıyla 
müdahale edildi. Müdahale sonrası olaylar kentin değiĢik yerlerine sıçradı ve 3 gün sürdü. Müdahaleler sırasında 
173 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 37 kiĢi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
22 Mart günü Van‟da Newroz kutlamalarına izin verilmemesi üzerine yaĢanan olayları izlemek isteyen 5 kiĢilik 
Ġtalyan heyet polis tarafından gözaltına alındı.  
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Van‟da 1 Nisan günü, aralarında Ġkram ĠĢbilir, Gürsel Dumlu, Mustafa Bilmez, Ġsmet Kaya ve Mahmut Mamuk'un 
da bulunduğu 30 kiĢi Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı ekipler tarafından evlerinden gözaltına alındı.  
 
Van‟da 3 Nisan günü, Ramazan Dağ (25) için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Cengiz Aslan adlı kiĢi Terörle 
Mücadele ġubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
DĠHA Van muhabiri Sadık Güler 5 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Azadiya Welat ve Yedinci Gündem Gazetesi dağıtımcısı Mehdi Kurt 8 Nisan günü Sanat Sokağı'nda gazete 
dağıtımı yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Edip Temiz 15 Nisan günü gittiği ErciĢ ilçesinde gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Yunus Karakoç, 1 Nisan günü Özalp çıkıĢında sivil 
polislerce gözaltına alındığını ve 3 Nisan günü serbest bırakıldığını belirtti.  
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi üyeleri Fikri Ozan Arslan ile Yusuf Özkan 30 Nisan 
günü polisler tarafından il merkezinde gözaltına alındı.  
 
8 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Zekiye Kaya, eĢi ġevket Kaya‟nın (1958) 8 Mayıs günü 
iĢlettiği bakkal dükkanının önünde eĢim iki sivil polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.  

ġevket Kaya 8 Mayıs 2008 tarihinde saat 10.30 sularında mahallede bulunan bakkal dükkanın önünde 2 sivil 
polis tarafından gözaltına alındı.  

11 Mayıs 008 tarihinde Van ili Gürpınar‟a bağlı cevizli köyü yakınlarında bulunan köprü üzerinde Aziz Özer ve 
Abdullah Özer askerlerce durdurulduğu ve askerlerce açılan ateĢ sonucu Aziz‟ Özer‟in yaĢamını yitirdiği 
Abdullah Özer de gözaltına alındığı belirtildi.   

Van ilinde, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin 15 Mayıs günü, toplatma kararı olduğu gerekçesiyle 
YedinciGün Gazetesi bürosuna el kondu, Van Temsilcisi Nadir Erdem de gözaltına alındı ( 

Van ilinde16 Mayıs günü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) baskın düzenleyen Van 
Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin YÖDER yöneticileri Ġlyas Tunç, Abdullah Ölmez 
ve Serdar Bozkurt gözaltına aldındı.  

16 Mayıs günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Derneği'ne (YÖDER) baskın düzenleyen polis ekipleri, 
baskın sonrası 3 öğrenciyi gözaltına aldı.  

Van ilinde 30 Mayıs günü, Yurtsever Demokratik Gençliği'nin (YDG) Diyarbakır'da yapacağı kongre çalıĢmalarını 
yürüten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) Üyesi Abdullah Ölmez DTP Van il binasına giderken 
polis tarafından gözaltına alındı. 

Van ilinde 31 Mayıs günü, ailelerinin mektuplarını PKK militanlarına götürmek istediği iddiasıyla polis tarafından 
gözaltına alınan M.Y. ve S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

9 Haziran günü BaĢkale ilçesinde, “PKK üyesi olduğunu” belirten 1 kiĢi güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Van Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri gerçekleĢtirdiği operasyonda, “PKK'ya eleman temin ettiği” belirtilen Özalp 
ilçesi AĢağıkoçkıran Köyü muhtarı Medeni D. ile örgüte katılmak istediği iddia edilen 2 kiĢi ve onlara kuryelik 
yaptıkları belirtilen 1 kiĢiyi gözaltına aldı. Zanlılar 12 Haziran günü savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
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16 Haziran günü BaĢkale ilçesinde, Ġran-Türkiye sınır bölgesinde operasyonlarını sürdüren Ġran güvenlik güçleri, 
“PKK üyesi olduğu” belirtilen S.K. (20) ve S.A. (18) isimli kiĢileri Türk güvenlik güçlerine teslim etti.  

Van ili Özalp ilçesinde 18 Haziran günü, 'Araba lastiğine el bombası sakladığı' iddiasıyla Jandarma tarafından 
gözaltına alınan Y. Koçkıran (Qockirana Jorê) Köyü Muhtarı Medeni Demir çıkarıldığı mahkeme tarafından 
'örgüte yardım yataklıktan' tutuklandı. 

Van ilinde 17 Haziran günü, Mardin ili Nusaybin ilçesinden Van iline giden Delil Bal, Ahmet Namak ile soyadı 
öğrenilemeyen Rüzgar ve Emin adlı 4 öğrenciler, HPG'ye katılacakları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına 
alındı, gözaltına alınan kiĢilerin Nusaybin ilçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.  

21 Haziran günü Van'ın Özalp ilçesinden Van merkeze doğru giden Haydar Çakır yönetimindeki araca bir uzman 
çavuĢ tarafından ateĢ açılması ve Çakar‟ın ağır yaralanması sonrası hastaneye gelen polisler ile Çakır'ın 
yakınları arasında kavga çıktı. Polis kavga sonrası Mevlüt, Nazime ve Ġyet Çakır ile Ferheng Polat, Murat, Yavuz 
ve Zubeyit YeĢil ile isimleri öğrenilemeyen 5 kiĢi gözaltına aldı. 

Van ilinde, Çaldıran Ġlçesi'nden 24 Haziran günü Van'a gelen DTP Ġlçe Yöneticisi Abdulgafur Atabay Ġl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.  

25 Haziran günü Eğitim-Sen ve SES Ģubelerine baskın düzenleyen Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, 7'si kadın 
18 kiĢiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 18 kiĢi, 28 Haziran günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından “yasadıĢı 
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından 3 Temmuz günü yapılan 
açıklamada, EĞĠTĠM SEN ve SES Van ġubelerinin bulunduğu Mavi Plaza ĠĢ Merkezinin bir katında bulunan 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci derneği üyelerinin 25 Haziran günü toplantı salonunu kullanmak için izin 
istediği, salon uygun olduğu için kendilerine izin verildiği, tutuklananların sendika üyesi ya da yönetici olmadığı 
belirtildi.  

Van ilinde, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 25 Haziran günü Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi öğrencisi 18 kiĢi Eğitim Sen ġubesinden gözaltına alındı.  

Van ilinde 26 Haziran günü, Kars'tan Van'a gezmek amacıyla gelen üç öğrenci, Van'ın ErciĢ Ġlçesi çıkıĢında 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından 'Dağa gidecekleri' gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Van ilinde 29 Hazıran günü, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından Eğitim 
Sen ġubesinden gözaltına alınan 18 öğrenci çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'örgüt üyesi' iddiasıyla tutuklandı.  

29 Haziran günü Çatak ilçesinde, “PKK üyesi olduğu” iddia edilen 1 kiĢi güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
16 Temmuz günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ekrem Altay, yeğeni Ġzzet Altay‟ın (1961) 15 Temmuz 
günü BaĢkale garajı civarında bir kahvede otururken sivil bir polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.  
 
30 Ağustos günü BaĢkale Ġlçesi‟nde, DTP‟li yöneticiler Kesin Uyar ve Yılmaz Bozkurt ile BarıĢ ve Demokrasi 
Partisi (BDP) yöneticilerinden YaĢar Arpak, “Sayın Öcalan kampanyasına katıldıkları” gerekçesiyle polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Van ilinde, Kürt Yazar Hamid Dilbahar 10 Eylül 2008 tarihinde Batman ilinde gerçekleĢtirilen anadil mitinginde 
yaptığı konuĢmayla "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Eylül günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Çakır, oğlu Ramazan Çakır‟ın (1984) 15 Eylül günü 
evlerini basan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti. 
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19 Eylül günü Van‟da, Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında “yasadıĢı örgüte yardım 
ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 6 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Van ilinde 19 Eylül günü, polis tarafından gerçekleĢtirilen operasyonlarda, "dağa adam gönderme" ve "PKK 
adına para toplamak"la suçlanan H.A, R.Ç, L.H.F. ile "PKK‟ye maddi destek sağlamak"la suçlanan M.D., A.K. ve 
M.D. adlı kiĢiler gözaltına alındı.  
 
Van‟da 22 Eylül günü düzenlenen “anadilde eğitim yürüyüĢü”nün ardından Terörle Mücadele ġubesi ekiplerinin 
yaptığı ev baskınlarında 6 kiĢi gözaltına alındı.  
 
Van ilinde 3 Eylül günü, TZPKurdi'nin "Êdî Bes e anadilde eğitim istiyorum" kampanyası çerçevesinde 
düzenlenen 'anadilde eğitim" yürüyüĢünün ardından Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi 
ekiplerinin Hacibekir Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği BaĢkanı Tefik Say'ın da aralarında bulunduğu 6 kiĢi 
evlerinden gözaltına aldındı  
 
Van ilinde 5 Eylül günü, anadil talebiyle yapılan basın açıklamasının ardından gözaltına alınan Hacibekir 
Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği BaĢkanı Tefik Say, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

Van ilinde 12 Ekim günü, Ġstanbul'da yakalanan bir kadına patlayıcı maddeleri temin ettikleri iddia edilen T.S. ve 
M.S.A, adlı kiĢiler polis tarafından gözaltına alındı.  

Van ili Çatak ilçesinde19 Ekim günü, çöp bidonuna uzaktan kumandalı bomba bıraktıkları ileri sürülen 2 kiĢi 
güvenlik görevliler tarafından gözaltına alındı.  

Van ili ErciĢ Ġlçesi'nde 20 Ekim günü, Dalan Caddesi'nde düzenlenen "Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik 
Cumhuriyet" mitinginin ardından dağılan kitleye polisin slogan atıldığı gerekçesiyle Biber gazı, cop ve panzerle 
müdahalede bulunduğu, çıkan olaylar nedeniyle 24 kiĢi gözaltına alındı.   

Van ilinde 20 Ekim günü, meydana gelen olaylar nedeniyle 16 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı.  
 
20 Ekim günü Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde DTP tarafından “Ne AKP ne Ergenekon Çözüm Demokratik Cumhuriyet” 
mitinginde DTP Van milletvekili Fatma Kurtulan‟ın konuĢmasının ardından, “gösteride slogan atıldığı” 
gerekçesiyle biber gazı, cop, panzer ve tazyikli suyla müdahalede bulunan polis ekipleri 33 kiĢiyi gözaltına aldı.  

Van ili ErciĢ Ġlçesinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla yapılan açıklama ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle, polis tarafından gözaltına alınan ġaban 
Akyüz, Mehmet ġakir Çakmak, Muharrem Ragat, Hüsnü Duman, Cemil Duman, Ömer Kaya, Engin Aslan ile 
yaĢları 18'in altında olan Güven Sarı, Halim Kalkan, Volkan Demir ve Rıdvan KeleĢ, çıkarıldığı mahkeme 
tarafından "Örgüte yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.   

Van ilinde 23 Ekim günü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek amacıyla yapılan 
açıklama ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Akyel çıkarıldığı 
mahkeme tarafından ise "Örgütü yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.  

Van ili Bostaniçi Beldesinde 24 Ekim günü , PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyı protesto etmek 
amacıyla 23 Ekim gecesi yapılan yürüyüĢlerde 3 kiĢi askerler tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.  

Van ili ErciĢ ilçesinde 25 Ekim günü, 6 kiĢi Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerce molotofkokteyli saldırı 
hazırlığı içinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.  
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Van ilinde 25 Ekim günü, güvenlik görevlilerinin Belediye Garajı yanında gerçekleĢtirilen "Ne AKP ne Ergenekon 
Çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitingi sonrasında Hacibekir Mahallesinde gösteriye müdahale ettiği, 9 kiĢi 
gözaltına alındı.  

Van ilinde, 25 Ekim'de "Ne Ergenekon Ne AKP Çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitingi sonrası yaĢanan 
olaylarda gözaltına alınan Fesih Hazir, Ali Erbeyk, Suat Özbek, Zülfikar Aslan, Deham Borak ve Feyyaz Nurlu 
çıkarıldığı mahkeme tarafından "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" 
suçlamalarıyla tutuklandı.  

25 Ekim günü Van‟da DTP‟nin düzenlediği Ne Ergenekon Ne AKP Çözüm Demokratik Cumhuriyet” mitingine 
biber gazı ve sis bombasıyla müdahale eden polis aralarında DTP Edremit Ġlçe BaĢkanı Abdülkerim Sayan‟ın da 
bulunduğu 15 kiĢiyi gözaltına aldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 15 kiĢiden 3'ü serbest bırakılırken, 12'si tutuklama 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 kiĢiden Fesih Hazir, Ali Erbeyk, 
Suat Özbek, Zülfikar Aslan, Deham Borak ve Feyyaz Nurlu, 'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak' ve 'Kamu 
malına zarar vermek' suçlamalarıyla tutuklandı, 6 kiĢi ise serbest bırakıldı.  
 
1 Kasım günü Van‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Van‟a geliĢini protesto eden göstericilere polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 44 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7‟si, “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 4 Kasım günü tutuklandı. 
 
Göç-Der Yöneticisi Mustafa ġimĢek 1 Kasım günü Van‟da gözaltına alındı. 
 
ErciĢ Ġlçesi‟nde 20 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen “Ne AKP ne Ergenekon Çözüm Demokratik Cumhuriyet” 
mitingine katıldıkları ve “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 5 Kasım günü gözaltına alınan 
Deniz Utah ve Erol Koçaklı, sevk edildikleri Mahkeme tarafından 6 Kasım günü tutuklandı.  
 
21 Ekim günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Cüneyt CaniĢ, yeğeni Hatip CaniĢ‟in (1996) 20 Ekim gecesi 
Emin PaĢa mahallesinde gözaltına alınarak Çocuk ġubesi‟ne götürüldüğünü belirtti.  

Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesi'nde 23 Ekim günü, Ahmet Özkan'ın ölümüyle sonuçlanan olaylar sırasında ve 
sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 10 kiĢi, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Devlet malına zarar 
vermek", "Örgüte yardım yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı (23 Ekim 2008/DĠHA) 

 
26 Ekim günü ĠHD Van Ģubesine yapılan baĢvurularda, DTP Edremit Ġlçe BaĢkanı A. Kerim Sayan, Zülfükar 
Aslan (1984), Fesih Hazır (1983), Suat Özbek (1986) ve Bedrettin Aslan‟ın DTP tarafından Ġtfaiye Meydanı‟nda 
yapılan miting sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alındğı belirtildi. Gözaltına alınanlardan Fesih Hazır 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

1 Kasım günü Erdoğan'ın Van ziyareti esnasında çıkan olaylara karıĢtığı iddia edilen S.A., S.K., R.D., K.D. ve 
H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.  

4 Kasım günü BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a geliĢini protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 
43 kiĢiden 7'si tutuklandı.  

6 kasım günü Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde “Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik Cumhuriyet” mitingine 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kiĢi tutuklandı.  

Azadiya Welat Gazetesi Van Temsilciliği‟ne 6 Kasım günü yapılan baskında gözaltına alınan Sinan Sayan ve 
Çiğdem Ġz, “yasadıĢı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” ve “yasadıĢı örgüte üye oldukları” iddiasıyla Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Kasım günü tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.  
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“BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 1 Kasım günü Van‟ı ziyaret etmesini protesto eden gösterilere katıldıkları” 
gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kiĢiden 2‟si 13 Kasım günü tutuklandı. 
 
“Abdullah Öcalan'a cezaevinde iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe 
katıldığı” iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Çiçek, “yasadıĢı gösteri yaptığı” iddiasıyla 12 Kasım günü tutuklandı.  

13 Kasım günü Van'da gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kiĢiden 2'si tutuklandı. Azadiya 
Welat gazetesi Van çalıĢanı Mustafa Toprak da, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.  

14 Kasım günü DTP Van Ġl Örgütü yöneticisi Haydar Acar, gözaltına alınarak, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

 “Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan'a cezaevinde iĢkence yapıldığı iddialarını protesto etmek 
amacıyla yapılan basın açıklamasında meydana gelen olaylarda yaĢamını yitiren Ahmet Özkan'ın cenaze 
törenine katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Alkan, 17 Kasım günü “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.  
 
“BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 1 Kasım 2008‟deki Van ziyaretini protesto ettikleri” için gözaltına alınan ve 
21 Kasım günü Mahkemeye sevk edilen 7 kiĢiden 5‟i tutuklandı.  

1 Kasım 2008 tarihinde Erdoğan'ın Van ziyareti esnasında çıkan olaylara karıĢtığı iddia edilen S.A., E.ġ., S.K., 
R.D., K.D., Y.Y. ve H.K. gözaltına alındılar.   

1 Kasım günü Van'da BaĢbakan Erdoğan'ın gezisini protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüĢlere polisin 
müdahalesi sonucu 33 kiĢi gözaltına alındı.  

4 Kasım günü BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a geliĢini protesto ettikleri gerekçesiyle 43 kiĢi gözaltına 
alındı.  

 4 Kasım günü Van Bostaniçi Belediye BaĢkanı Gülcihan ġimĢek, belde giriĢinde askerler tarafından gözaltına 
alındı. .  

27 Kasım günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Naif Ersöz, abisi Sait Ersöz‟ün (1953), evlerine baskın 
yapan polisler tarafından gözaltına alındığını belirtti.  

2. CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 
Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 16 Ocak günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Tevfik Mıho, iki haftadır revire çıkmak istediğini belirten dilekçe yazmasına rağmen revire 
çıkartılmadığını belirtti. 
 
Sincan F Tipi Cezaevi‟nde kalan mahkum Mesut Deniz, ileri derece Ģizofren olmasına ve yaĢamının en temel 
gereklerini dahi yerine getirememesine rağmen tahliye edilmiyor. AğırlaĢtırılmıĢ müebbete mahkûm olan ve tek 
kiĢilik hücrede bulunan Deniz, yemek yemiyor, yataktan çıkmıyor, temizliğine dikkat etmiyor. 
 
Sincan F Tipi Cezaevi‟nde kalan mahkum Erol Zavar, mesane kanseri olmasına ve otuza yakın tıbbi müdahale 
ya da ameliyat geçirmesine rağmen tahliye edilmiyor. 
 
Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 20 Ocak günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Sinan Ġyit, cezaevinde sabit bir doktor bulunmadığını, sık sık doktor değiĢtiğini, her gelen 
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doktorun bir öncekinin ne dediğine bakmadan ya ağrı kesici vermekle yetindiğini ya da bir öncekinin tedavi 
yöntemini hiçe sayarak kendi tedavi yöntemini uyguladığını belirtti. 
 
1 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Saniye Çelik Fikret Çelik‟in Bingöl Kapalı M Tipi 
Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, yaĢadığı sağlık sorunları nedeniyle 16 Ocak 2008 tarihinde Dicle Ün. 
Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümüne sevk edildiğini, doktor kontrolünden sonra Diyarbakır E tipi Cezaevine 
gönderilmek istendiğini, ancak yer olmadığı gerekçesiyle tekrar Bingöl Kapalı M Tipi Cezaevine götürüldüğünü, 
26 Ocak 2008 günü doktor randevusuna getirilmediğini ve sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek hukuksal 
destek talep etti.   
 
Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutulan belden aĢağısı felçli ve iyileĢme Ģansı bulunmayan Gazi Dağ tahliye 
edilmiyor. KardeĢi SavaĢ Dağ Savcılık izniyle her gün cezaevine giderek Gazi Dağ‟ın altını temizliyor. 
 
M. Mustafa Epli 13 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine telefonla yaptığı baĢvuruda, Siirt Cezaevinde bulunan 
kızı Aynur Epli‟nin Diyarbakır‟da yapılan tahlil ve tetik sonuçlarının olumsuz çıktığı ve kızında kötü huylu ur 
olduğunun belirlendiğini, cezaevi idaresiyle yaptıkları görüĢme sonucunda kendilerine evrak ve belgelerinin 
tamamlanması halinde hastayı Ankara Ġhtisas Hastanesi'ne sevk edebilecekleri ve tedavisini Ankara‟da 
yapacaklarının söylendiğini, tüm evrak ve belgelerinin tamamlanmasına rağmen kızının Ankara‟ya 
götürülmediğini ve kızının sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek hukuksal yardım talebinde bulundu 
 
Siirt E Tipi Kapalı cezaevinden 14 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Osman Özüm 
adındaki hükümlü, 13.02.2008 tarihinde cezaevi doktoru tarafından yapılan sevk üzerine Siirt Devlet hastanesi 
fizik tedavi ünitesine götürüldüğünü, askerlerin “doktor isterse açarız” diyerek kelepçelerini açmadığını, Fizik 
Tedavi uzmanının ise “gerek yok” diyerek kelepçelerinin açılmasını engellediğini, bu durumu protesto edip 
muayene olmayarak geri döndüğünü belirtti. ĠHD Siirt Ģubesi, olaya iliĢkin olarak Batman-Siirt Tabipler odası 
baĢkanlığına baĢvuruda bulundu.   
 
Sincan 1 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nde kalan mahkumlar 26 ġubat günü idarenin vermiĢ olduğu öğle yemeğinden 
zehirlendiler. Erol Zavar ve Deniz Bakır isimli mahkumlar hasta ve bağıĢıklık sistemleri zayıf olduğu için 
zehirlenme sürecini daha ağır geçirdiler. 
 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 17 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Münevver ġeker, revirdeki pratisyen doktorların çoğu zaman hiçbir tetkik yaptırmadan teĢhis 
ve tanı koyduğunu, son olarak Resmiye Vatansever adlı tutuklunun 21 ġubat günü vücudunu tutamadığı için 
düĢtüğünü, tuvalet vs. gibi zorunlu ihtiyaçlarını dahi karĢılayamadığını, revire çıkamadığı için sağlıkçı bir 
görevlinin gidip hücresinde iğne yaptığını, aynı hücrede kaldığı arkadaĢlarının birkaç saat sonra kollarına girip 
revire çıkarttığını, doktorun Resmiye Vatansever‟i o durumda görmesine ve ayakta duramadığına tanık olmasına 
rağmen “psikolojiktir, üzülme geçer” dediğini belirtti. 
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 6 Mart günü mektupla baĢvuruda 
bulunan Kasım Elçi, cezaevinde gece ve Cumartesi-Pazar günleri sağlık memurunun bulunmadığını, ani 
rahatsızlıklarda sıkıntı yaĢadıklarını belirtti. 
 
13 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Gurbet Figan, Midyat Cezaevi‟nde bulunan kardeĢi 
Yahya Figan‟ın ve koğuĢ arkadaĢlarının çok ciddi sağlık sorunlarını olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 17 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Münevver ġeker, mahkumların muayeneleri sırasında jandarmaların muayene odasında 
bulunduklarını, bu nedenle bir çok zaman hasta mahkumların muayene olmadıklarını belirtti. ġeker, jandarmanın 
jinekoloji bölümünde dahi muayene odasından çıkmadığını belirterek, Resmiye Vatansever, Fadime Özkan ve 
Dilek Kurt isimli tutukluların 11 ġubat günü Sincan Devlet Hastanesi Nöroloji bölümüne götürüldüğü, ancak asker 
dıĢarı çıkmadığı için tedavi olamadıklarını ifade etti. 25 ġubat günü Sincan Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümüne 
götürülen Resmiye Vatansever‟in kelepçeleri durumu oldukça kötü olduğu halde doktor tarafından açtırılmamıĢ, 
Vatansever kelepçenin açılmasını istediğinde doktor “kelepçen açılınca bana saldırmayacağını nerden bileyim” 
demiĢ ve “tutun tutanağı, atın dıĢarı atın” diyerek Resmiye Vatansever‟i dıĢarı çıkartmıĢtır. 3 Mart günü Sincan 
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Devlet Hastanesi Ġntaniye bölümüne sevk edilen Resmiye Vatansever ve Sema Gül, muayene odasından asker 
çıkmadığı için burada da muayene olamadılar. 4 Mart günü hapishane sınırları içinde bulunan diĢ ünitesine 
götürülen Fadime Özkan da, muayene sırasında kelepçesi açılmadığı için tedavi olamadı. 5 Mart günü Sincan 
Devlet Hastanesi Nöroloji bölümüne götürülen Resmiye Vatansever, muayene sırasında asker dıĢarı çıkmadığı 
ve doktor kelepçeyi açtırmadığı için muayene olmadı. 
 
17 Mart günü ĠHD Ankara Ģubesine baĢvuruda bulunan Melik Akar, kardeĢi Nizamettin Akar‟ın  MuĢ E Tipi 
Cezaevi‟nde yatmaktayken gırtlak kanserine yakalandığını, tedavi için MuĢ Devlet Hastanesi‟nden Van‟a, oradan 
da Ankara Numune Hastanesi‟ne sevk edildiğini, cezaevinde kalarak tedavi olmasına imkân olmadığını belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesinde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamasında polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınan 
ve tutuklanan Ġdris Üzen (19), 8 Nisan günü getirildiği Cizre Devlet Hastanesi'nde Ortopedi doktoru olmadığı 
gerekçesiyle tedavi edilmeden cezaevine götürüldü.  
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan ve astım, bronĢit, sinüzit gibi hastalıkları olan tutukluların cezaevindeki 
tozdan korunmak için kullandıkları “puĢi” türündeki eĢyalarına cezaevi yönetimi tarafından el konuldu.  
 
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 21 Nisan günü mektupla baĢvuruda bulunan 
Ali Baba Arı, midesinden rahatsızlığı bulunduğunu, revir doktorunun muayene etmeden verdiği ilaçların yan etki 
gösterdiği için ilaçları kullanamadığını belirtti.  
 
1 Mayıs günü mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ahmet Kolakan, cezaevlerinde yaĢanan 
hukuksuzluk ve hak ihlallerine karĢı uzun süreli açlık grevlerine girdiğini, bundan dolayı, mide, göz, kalp damar 
vb. gibi sağlık problemleri yaĢamaya baĢladığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
6 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Remzi Mutlu ve ĠmiĢ Mutlu sinir hastası oğullarının 
sağlık durumunun çok ciddi boyutlarda olduğunun, çevresine zarar verebileceğini ve cezaevinde kalma 
koĢullarının olmadığını belirterek af edilmesini istediklerini belirtti. Bunun için gerekli hukuki giriĢimlerde 
bulunulmasını talep etti 
 
ĠHD Gaziantep ġube Yöneticisi Berivan Özpolat 22 Mayıs günü Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nde bulunan Tarık 
DağtaĢ, Zülfikar Tunç, Mehmet Çelik, M.Can Dinler ve Ġbrahim Doğan ile görüĢmeler gerçekleĢtirdi. Mahkumlar 
yapılan görüĢmelerde, Taylan Çintay adlı hükümlünün böbreğinden rahatsız olduğunu, hastaneye kaldırıldığını 
ancak rahatsızlığı hakkında kendisine bilgi verilmediğini, daha sonra durumu ağırlaĢıp tekrar hastaneye 
kaldırıldığında böbreklerinde kum olduğunu öğrenebildiğini, geçen süre zarfında hastalığı ile ilgili baĢvurularının 
ret edildiğini, cezaevindeki diĢ hekimini siyasi mahkumların rahatsızlıkları ile ilgilenmediğini, hükümlülere kaba 
davrandığını belirttiler. 
 
27 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde Ġzzet Turan ile görüĢen ĠHD Diyarbakır ġubesi BaĢkanı avukat 
Muharrem Erbey ve Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gamze Yalçın, Turan´nın hükümlü olarak bulunduğu 
cezaevinde ciddi sağlık problemleri yaĢadığını ve rahatsızlıklardan dolayı sürekli olarak tedavi görmesi 
gerektiğini, aksi takdirde hayati tehlikesinin olacağını, ancak cezaevinde hiçbir iĢlem yapılmadığını belirttiler  
 
30 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Sait Çınar, oğlu Ġlhan Çınar‟ın 26 Mayıs 
2008 tarihinde tutuklandığını ve halen Hatay E Tipi Cezaevi‟ne konulduğunu, oğlunun daha önce yaĢadığı olay 
nedeniyle yaralandığını ve yarasının hala iyileĢmediğini belirterek, oğlunun tedavi ettirilmesi için hukuki yardım 
talep etti. 
 
30 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuran Ali Çekin (77) kendisinin ve eĢinin Diyarbakır D Tipi 
yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde hükümlü olduklarını, kendisinin rahatsızlığı nedeniyle eĢinin ise yaĢı 
nedeni ile cezalarının ertelenmesi istediğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan ĠHD Adana ġube BaĢkanı Ethem Açıkalın, Haziran ayı 
baĢında böbreklerindeki rahatsızlık için götürüldüğü Adana Numune Hastanesi‟nde kelepçeleri açılmadan tedavi 
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edilmek istendi. Uygulamayı kabul etmeyen Açıkalın‟ın kelepçeli tedavi olmayı kabul etmemesi üzerine Açıkalın 
muayene etmeden cezaevine götürüldü.  
 
 Ahmet Kara isimli kiĢi Haziran ayında yaptığı açıklamada, Ġstanbul‟da Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kalan 
ve cezaevinde bağırsak enfeksiyonu kapan oğlu Metin Kara‟nın (29) bir yıldır tedavi edilmediğini belirtti.  
 
23 Haziran günü mektupla ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Mahmut Bilgiç bel fıtığından ameliyat olduğunu 
ve ameliyat sonrasında belden aĢağı tarafının tutmadığını, hastalığı için gerekli olan tedavi yapılmadığı takdirde 
ileride tedavisi imkânsız kalıcı sakatlamaya neden olma ihtimalinin olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti. 
  
5 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Medine Ekinci, Mardin E Tipi Cezaevi‟nde yatan 
oğlu Abdulaziz Ekinci‟nin, Genç Parkinson hastalığına yakalandığını ve sağlık durumunun her gün kötüye 
gittiğini, cezaevinde kaldığı sürede sağlıklı bir sağlık hizmeti almadığı ve düzenli tedavi göremediğini belirterek 
hukuki yardım talep etti 
 
1 Ağustos günü Adıyaman E tipi Kapalı Cezaevi'nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan 
Ġsmet Ayaz, 15 yıla yakın bir süredir cezaevinde bulunduğunu, 1998 yılında baĢlayan ve 10 yıldır ilerleyen 
“Çölyak” hastalığına yakalandığını, cezaevi koĢulları nedeniyle bugüne kadar tedavi edilmediğini ve bu hastalığa 
bağlı olarak farklı hastalık türlerine de yakalandığını belirterek yardım talep etti. 
 
Sait BaĢarı 11 Ağustos günü ĠHD Bingöl Ģubesine yaptığı baĢvuruda, kardeĢi Ramazan BaĢarı‟nın girdiği silahlı 
çatıĢma sonucunda sol bacağından yaralı Ģekilde yakalandığını, tedavisi tam yapılmadan tutuklanarak Bingö l M 
Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildiğini, sol bacağındaki kurĢunun çıkartılmadığını, bu yüzden de kardeĢinin sağlık 
sorunu yaĢadığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
12 Ağustos ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Perihan Süer, ErciĢ Cezaevi‟nde kalan eĢi Ahmet Süer‟in 
akciğer hastası oldugunu ve cezaevi ortamının hayati tehlike arz ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
21 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zafer Tüzün, abisi Ġsmail Tüzün‟un Malatya E Tipi 
Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu ve hasta olduğunu, sağlık sorunlarını idareye bildirmesine rağmen idarece 
herhangi bir giriĢimde bulunulmadığını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
28 Ağustos günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mektupla ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan 
mahkumlardan Ġnayet Mete, gözaltında gördüğü iĢkence sonrası 3 yıl boyunca felçli bir Ģekilde yaĢamını 
sürdürdüğünü, iĢkencenin vücudunda büyük tahribatlar yarattığını, sayabildiği 14 hastalığı mevcut olduğunu ve 
tedavisinin düzenli yapılmadığını belirtti. Aydın Ertekin isimli mahkum ise, kronikleĢmiĢ astım, bronĢit, sinozit ve 
ayakta varis rahatsızlığının bulunduğunu, mevcut koĢulların tedasine engel olduğunu belirtti. Ġskan Çelik ise, bel 
fıtığından ameliyat olduğunu, fizik tedaviye ihtiyacı olmasına ve doktorların raporuna rağmen tedavi edilmediğini 
ifade etti. Muzaffer Kızartıcı mahkum kronik akciğer rahatsızlığı olduğunu ancak tedavisini yapılmadığını belirtti. 
Hadi Elçiçek adlı mahkum da kalp ve bel fıtığı rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğünü ancak kendisine rapor 
verilmediğini belirtirken, Mehmet Kurhan bel fıtığından ameliyat olması gerektiğini ve Musa TaĢçı da sağ 
ayağında rahatsız olduğunu ancak tedavi edilmediğini belirtti. 
 
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi‟nde tutuklu bulunan Fadime Özkan, Eylül ayında Ġzmir Cezaevi Ġnisiyatifi‟ne 
gönderdiği mektupta, Zeliha Bulut adlı mahkumun 4 Temmuz günü tedavi olmak üzere Sincan Devlet 
Hastanesi‟nin jinekoloji bölümüne götürüldüğünü ancak tedavi sırasında Bulut‟un kelepçesi açılmadığını ve 
askerlerin muayene odasından çıkmadığı için Bulut‟un tedavi edilmeden yeniden cezaevine götürüldüğü bildirildi.  
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde “yasadıĢı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yaklaĢık 4 yıldır tutuklu bulunan Ağa 
Sağlık adlı kiĢinin hayatî tehlikesinin bulunmasına rağmen tedavi edilmediği iddia edildi.  
 
ĠHD Adana ġubesi‟ne baĢvuruda bulunan Ferzande AĢan, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi‟nde 9 aydır tutuklu 
kardeĢi Rasim AĢan‟ın psikolojisinin bozulduğu için Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟ne tedavi amaçlı 
yatırıldığını belirterek, “KardeĢim yaklaĢık 9 aydır bu cezaevinde yatmaktadır. KardeĢimin çok ciddi sağlık 
sorunları bulunmaktadır. Hem sinirsel hem de mide ülseri olan kardeĢimin aynı zamanda Hepatit B hastalığı 
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bulunmaktadır. Sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor. ġu an Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi‟nde yatmaktadır. Yakın zamanda hastaneye ziyaretine gittiğinde bizleri tanıyamadı. Sağlık 
durumunun kötüye gittiğini gördük. KardeĢim Rasim AĢan‟ın F Tipi Cezaevi‟nde tek kiĢilik hücrede daha fazla 
yaĢayabileceğinden emin değilim” dedi.  
 
7 Ekim günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Zinnet Aslan, Midyat Cezaevi‟nde kalan eĢi Habip 
Aslan‟ın sırt ve kollarında Ģarapnel parçaları bulunduğunu, röntgeni çekildiği halde kendisine gösterilmediğini 
belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
13 Ekim günü ĠHD Siirt Ģubesine yazılı baĢvuruda bulunan BarıĢ BaĢar Akyurt, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde 
tutuklu bulunan babası Dr. Halil Vehbi Akyurt‟un diyabet, Hipertansiyon, Hepatit B hastası olduğunu, düzenli 
olarak insülin kullanması gerektiğini belirterek hukuki yardım talep etti  
 
5 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Selma Özkan, babası Mehmet Emin Özkan'ın (70) 
1996 yılından beri cezaevinde hükümlü olarak bulunduğunu, gerek yaĢından dolayı gerekse cezaevi 
koĢullarından dolayı süreklilik arz eden hastalıklarının oluĢtuğunu, babasının hipertansiyon, yüksek kolesterol ve 
kalp sıkıĢması yetersizliği gibi rahatsızlıkları nedeniyle sürekli doktor kontrolünde tedavisinin yapılması, iyi 
beslenmesi ve bakımın iyi yapılması gerektiğini, cezaevinde tedavisi için gerekli bu koĢulların sağlanmasının 
mümkün olmadığını, guatr rahatsızlığını nedeniyle acilen ameliyat olması gerekmediğini belirterek babasının 
cezasının affedilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki kalp hastası hükümlü Sinan Bülbül‟ün Kasım ayında götürüldüğü hastanede 
"cihaz bozuk" gerekçesiyle gerekli tedavisinin yapılmadığı belirtildi.  
 
1993 yılında tutuklanan ve ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra akli dengesini yitiren 
Yılmaz Çerçel, Türkiye'nin önemli 3 hastanesinde "kronik Ģizofren hastası" olduğuna dair rapor almasına rağmen 
halen cezaevinde tutuluyor.  
 
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Muhabbet Tiryaki, kardeĢi Mehmet Nuri Özer‟in 
yaklaĢık 14 yıldır cezaevinde olduğunu, Ģu anda iĢitme sorunu yaĢadığını, doktorların kulağına bir cihaz 
takılmasına karar verdiğini, cezaevi yönetimi o cihazın kendilerinden alınması gerektiğini belirtiğini, kendisinin 
SSK güvencesi olduğunu ancak bundan yaralanmak için dıĢarıdan bir doktorun muayene etmesi gerektiğini 
belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Kan kanseri hastası olmasına rağmen Ġzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde tutulan Abdulsamet Çelik‟in 
Ağustos ayında Adlî Tıp Kurumu‟na sevk edilmesi yönünde karar alınmasına rağmen sevk iĢlemi 15 Aralık günü 
gerçekleĢti.  
 
4 Aralık günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Gündoğan Yamaç, kardeĢi Mehmet Yamaç‟ın hükümlü 
olarak tutulduğu MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nden Kasım ayı sonunda hastaneye sevk edildiğini, tüberküloz 
teĢhisi konulan kardeĢinin ve tekrar cezaevine götürüldüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
14 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Serdar Fidanca, abisi Muhittin Fidanca‟nın yaklaĢık 
16 yıldır cezaevinde bulunduğunu, 3-4 yıl önce beyninde görülen rahatsızlık nedeni ile ağır bir ameliyat 
geçirdiğini, böbrek ve beyin ile ilgili ciddi Ģikayetleri olmasına rağmen Diyarbakır ve Midyat Devlet 
Hastahanelerinde tüm tetkikleri yapılmadan muayene edildiğini ve sonucunda hiçbir rahatsızlığının olmadığı 
belirtilerek tedavisinin yapılmadığını, kendilerinin ve abisinin cezaevi idaresi ile tedavi konusundaki 
görüĢmelerinde görevlilerin “piĢmanlık yasasından yararlansın, gereğini yapalım” Ģeklinde cevaplar verdiğini 
belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Hasan Kert, 3 Aralık 2006 tarihinde 
gözaltına alınıp tutuklandığını, bir süre önce rahatsızlığından dolayı gittiği hastanede yapılan kan tahlillerinin 
sonucunda, ilerlemiĢ kan kanserine yakalandığını öğrendiğini, hastalığının geç fark edilmesi ve tedavinin 
gecikmesi sebebiyle Ģuanda ölümcül bir durumda olduğunu, kemoterapi tedavisi gördüğünü, dokuz çocuğu 
olduğunu ve ömrünün son günlerinin çocukları ve ailesi ile geçirmek istediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
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29 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Kadri Niçan, kardeĢi Ali Niçan‟ın (1991) yaklaĢık 6 
ay önce katılmıĢ olduğu bir basın açıklamasında gözaltına alınıp tutuklandığını, bulunduğu Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi‟nde yaptıklerı görüĢmelerde kardeĢinin sağ dizinden rahatsız olduğunu, ĢiĢkinlik oluĢtuğunu ve ağrıdan 
dolayı uzun bir süredir uyuyamadığını, diziyle ile ilgili olarak birkaç sefer cezaevi revirine götürüldüğünü ancak 
sağlığında herhangi bir düzelmenin olmadığını belirttiğini, kardeĢinin rahatsızlığı konusunda Cezaevi idaresi ile 
görüĢmelerinden bir sonuç çıkmadığını, bir hastaneye sevkinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali 
 
Malatya E Tipi Cezaevi yönetimi, ÇağdaĢ Hukukçular Derneği (ÇHD) Ġstanbul ġubesi'nin yayın organı olan 
„Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisi‟ni tutuklu Özcan Dutağacı‟ya dergideki Avukat EĢber Yağmurdereli ve 
Prof. Dr. Taha Parla'ya ait yazıların “YasadıĢı örgütü övdüğü, üyelerini cesaretlendirdiği” gerekçesiyle teslim 
etmedi.  
 
Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 16 Ocak günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Ahmet Kağanaslan, kendisine gelen mektupların cezaevi idarsei tarafından 1 ay ile 40 gün 
arasında bekletildikten sonra verildiğini 
belirtti. 
 
Sincan 2 No‟lu F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD 
Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 21 
Ocak günü mektupla baĢvuruda bulunan 
Cebbar Palabıyık, dıĢarıda satıĢı serbest 
olan birçok yayının (gazete, dergi, kitap vb.) 
cezaevinde tutuklu ve hükümlülere 
verilmediğini belirtti.  
 
Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan tutuklu 
Hasan Ozan'ın cezaevinden eĢine yazdığı 
mektup, “Mektup Okuma Komisyonu”nun 
denetiminde tüm satırları okunamayacak bir 
Ģekilde karalanarak gönderildi. Ozan'ın 
2007 yılı 12 Eylül'de ve 30 Kasım'da kaleme 
aldığı iki mektup ancak 2008 yılı 24 Ocak'ta 
eĢi Münevver Ozan‟a ulaĢtı. Münevver 
Ozan, 12 Eylül'de yazılan “GörülmüĢtür” 
damgalı iki sayfalık mektubun, “Merhaba” ve “Elveda”sının dahi karalandığını, sadece tarih bölümünün 
durduğunu, 30 Kasım'da kaleme alınan ikinci mektubun yarısının karalandığını belirtti. Münevver Ozan mektupta 
cezaevi koĢullarına iliĢkin düĢünceler yazıldığı için sansür uygulandığını iddia etti. Hasan Ozan'ın mektupları, bir 
dizi Ģikâyetten, dilekçeden ve suç duyurusundan sonra gönderilmeye baĢlandı.  
 
Bingöl M Tipi Cezaevi'nde açlık grevine katılan tutuklularla görüĢen DTP Bingöl Ġl BaĢkanı Av. Ömer Faruk Ersöz 
“açlık grevini düzenlediği ve cezaevlerinde iletiĢimi sağlamak”la suçlandı. Savcılık, Ersöz'ün müvekkilleriyle 
görüĢmeleri sırasında görevli bulundurulması ve belgelerinin incelenmesi yönünde karar verdi.  
 
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 29 mahkuma, sınır ötesi operasyonu protesto ettikleri gerekçesiyle 
30-45 gün arasında değiĢen iletiĢim hakkından yoksun bırakma cezaları verildi.  
  
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 17 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Münevver ġeker, tutuklu her bireyin yasalara göre vekaleti olmasa dahi her avukatla üç kez 
görüĢme hakkı mevcutken Sincan Kadın Cezaevinde uygulama üç avukatla birer kez görüĢtürme Ģeklinde 
uygulanmakta olduğunu, taahhütlü gönderilen mektupların bile bir aydan önce tutuklu ve hükümlülerin eller ine 
ulaĢmadığını belirtti. 

Kürtçe yasağı doğruymuĢ 
Tekirdağ ve Edirne F Tipi Cezaevi yöneticileri, tutuklu ve 
hükümlülerden gelen “Telefonda Kürtçe konuĢma yasağı” 
Ģikâyetini personel sıkıntısına bağladı. TBMM Ġnsan Haklarını 
Ġnceleme Komisyonu‟nda AKP‟li Murat Yıldırım‟ın 
baĢkanlığında oluĢturulan komisyon Edirne ve Tekirdağ‟da 
inceleme yaptı. 
Alt komisyonun izlenimleri Ģöyle: “Cezaevlerinin fiziki koĢulları 
son derece iyi. Cezavevleri sanat galerisi gibi. Mahkûmlar 
tarafından yapılan tablolar duvarları süslüyor. KiĢisel ya da 
genele Ģamil kötü muamele tespit edilmedi. Bu cezaevlerinde  
„yeterli salon ve personel olmadığı‟ gerekçesiyle haftada 10 
değil altı saat ortak sohbet imkânı veriliyor. Her iki cezaevinde 
de özellikle PKK‟lılar telefonla yakınları ile Kürtçe 
konuĢamamaktan Ģikâyetçi. Cezaevi yönetimi „konuĢmaları 
dinlemek zorundayız, ancak Kürtçe bilen personelimiz 
olmadığı için bunu yapamıyoruz‟ diyerek yasağı savunuyor.” 
(Radikal-15.05.08) 
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Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ġbrahim Çiçek‟e 
gönderilen çeĢitli yayın organlarında çıkan makalelere el konuldu.  
 
17 Nisan günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Zekiye Erdem, oğlu Aydın Erdem'in 1 ay önce 
tutuklandığını, oğlu ile telefonda Kürtçe konuĢmasına izin verilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
1 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Günay Aksoy, Bolu F Tipi Cezaevi‟nde hükümlü 
babası ile telefonda Kürtçe konuĢmalarına izin verilmediğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
9 Mayıs günü Siirt E tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan Zeki Kayar, Kürtçe 
yazdığı 'Dilê Xembar' (Dertli Yürek) adlı kitabının Tev yayınlarında basıldıktan sonra, Gaziantep H Tipi Kapalı 
Cezaevi'ndeyken kendisine “W” adında Kürtçe dergi ile gönderildiğini, fakat cezaevi idaresinin “Türkçe dıĢında 
bir dille yazıldıklarından ve kontrol edemeyecekleri” gerekçesiyle bu yayınları kendisine vermediğini, 6 ġubat 
2008 tarihinde Gaziantep Ġnfaz Hakimliği'ne baĢvuruda bulunduğunu ancak aynı gerekçeyle baĢvurusunun 
reddedildiğini, kitabı ve dergi hakkında mahkeme tarafından toplatma kararı çıkarılmadığı gibi soruĢturma dahi 
açılmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
“YasadıĢı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 36 yıl hapis cezasına mahkûm olan Nezir GümüĢ, kaldığı yer olan 
Midyat Cezaevi‟nde Bejan Matur‟un Ayın Büyüttüğü Oğullar adlı Ģiir kitabını Kürtçe‟ye çevirerek Matur‟a 
göndermek istedi. Matur‟a mektup yazan GümüĢ, beraberinde hazırladığı tercümeyi postaya verdi. Ancak 
mektubun Türkçe yazılmıĢ birinci sayfası Matur‟a gönderilerek kalan kısmı Kürtçe olduğu için GümüĢ‟e geri 
gönderildi.  
 
Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde mahkûmların çıkardıkları “Fitamin” adlı karikatür dergisi, dergisi, “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle diğer mahkûm ve tutuklulara verilmedi. 
 
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu olan Lokman Laçin‟e gönderilen Turkish Daily News 
gazetesi, tercüme ücreti ödenmediği gerekçesiyle kendisine verilmedi. Cezaevi yönetiminin Türkçe dıĢında 
yazılmıĢ hiçbir yayının tutuklulara verilmediği de belirtildi.    
 
Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü ve tutuklulara “tercüman olmadığı” gerekçesiyle Kürtçe günlük 
yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi, Orhan Miroğlu'nun "Anaya Söyleyin Her Ģey Bitti", Handan Çağlayan'ın 
"Analar ve Tanrıçalar" kitabını,ÇağdaĢ Hukukçular Derneği (ÇHD) Ġstanbul ġubesi'nin yayın organı "Çağımızda 
Hukuk ve Toplum Dergisi" Avukat EĢber Yağmurdereli ve Prof. Dr. Taha Parla'nın yazılarına yer veren dergiler 
cezaevi idare tarafından verilmedi. 
 
5 Haziran günü ĠHD Diyarbakır subesıne mektupla baĢvuruda bulunan Erhan Dinç, Abdullah Savur, Abdulkadir 
Acar, Necmettin Beyaz, Orhan Kara, Yusuf Söğüt, Hamdi Dülger, Nevzat Karabacak, Ġsa Özmen, Mehmet içli ve 
Ömer IĢık, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunduklarını, keyfi uygulamalarla günlük Kürtçe 
gazetesi olan Azadiya Welat‟ın kendilerine verilmediği belirtiler  
 
Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan 55 kiĢiye 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleĢtirdikleri iki günlük 
açlık grevi nedeniyle iki ay her türlü iletiĢim hakkından men cezası verildi  
 
12 Haziran Günü Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde ĠHD Genel Merkezi‟ne mektupla baĢvuruda bulunan Kenan 
Karaaslan, cezevinde 30 Nisan gününden beri telefonda Türkçe dıĢında bir dil kullanmanın yasaklandığını, 
anadilinin Kürtçe olduğunu ve bu yasak nedeniyle ailesi ile telefonda görüĢemediğini belirterek hukuki yardım 
talep etti.   
 
Adana KarataĢ Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular, Haziran ayında aileleri aracılığıyla yaptıkları 
açıklamada, aileleri ile telefonda Kürtçe konuĢtuklarında “Tercüman yok” denilerek konuĢmalarının kesildiğini, 
Kürtçe günlük gazetenin de “KarataĢ Semti'nde satılmıyor” denilerek kendilerine ulaĢtırılmadığını belirtti. Cezaevi 
kantininde gıda ve temel ihtiyaçların çok yüksek fiyatlara satıldığını bildiren tutuklular, odalar arası görüĢün de 
yasaklandığını ifade ettiler.  
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Batman M Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki bazı tutuklu ve hükümlülere, “Abdullah Öcalan‟ın koĢullarına dikkat çekmek” 
amacıyla 2008 Mart ayında girdikleri açlık grevi nedeniyle cezaevi idaresi tarafından, 1, 4 veya 8 ay süreyle 
kapalı ve açık görüĢe çıkmama, sosyal aktivitelerden yararlanmama ile telefon hakkını kullanmama cezaları 
verildi.  
 
Ġzmit Kandıra F Tipi Cezaevi yönetimi, Sami Özbil‟in mahkumun Atılım Gazetesi‟nin 208. sayısını okuma isteğine 
“gazetede yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla izin vermedi. 
 
18 Haziran günü ĠHD Batman ġubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Emin Adliğ, oğlu Hayrettin Adliğ´in Bolu F 
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunduğunu, telefon görüĢmeleri ve diğer görüĢmelerde Kürtçe konuĢtuğu için 
görüĢmesinin engellendiğini belirterek hukuki yardım talep etti  
 
18 Haziran günü ĠHD Batman ġubesine baĢvuruda bulunan Mahfuz Türkan, kardeĢi Maruf Türkan‟in Bolu F Tipi 
Kapalı Cezaevi‟nde bulunduğunu, telefon görüĢmelerinde aile bireyleriyle Kürtçe konuĢtuğu için görevli 
memurlar tarafından engellenip konuĢmasının kesildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Erzurum H Tipi Cezaevi'nde yatan Fettah KarataĢ adlı mahkûm, ĠHD‟ye mektupla yaptığı baĢvurusunda, 
annesiyle konuĢabilmek için bir yıldır cezaevi idaresine dilekçe verdiğini, ancak Adalet Bakanlığı genelgesiyle 
"Türkçe dıĢındaki dillerde konuĢmanın yasak olduğu" gerekçesiyle konuĢmasına izin verilmediğini belirtti. 
KarataĢ mektubunda, "Bir yıldır telefon Türkçe olmuĢ. Ailemde Türkçe az bilen vardır. Annem, yengem Türkçe 
hiç bilmiyorlar, tek Kürtçe biliyor. Bir yıldır burada idareye dilekçe veriyorum. Annemle Kürtçe konuĢmak 
istiyorum..." dedi. 
 
30 Haziran Günü Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde ĠHD Genel Merkezi‟ne mektupla baĢvuruda bulunan Teyfik 
YaĢlı, Fesih YavaĢ ve Senar Dolde, cezevinde 30 Nisan gününden beri telefonda Türkçe dıĢında bir dil 
kullanmanın yasaklandığını, anadillerinin Kürtçe olduğunu ve bu yasak nedeniyle aileleri ile telefonda 
görüĢemediklerini belirterek hukuki yardım talep ettiler.   
 
30 Haziran Günü Elbistan E Tipi Cezaevi‟nde ĠHD Genel Merkezi‟ne mektupla baĢvuruda bulunan Ġbrahim 
Yapıcı, cezaevinde bulunan mahkumların muayene ve tedavi konularında sıkıntı yaĢadığını belirtti. Yapıcı, 
birçok mahkumun diĢ tedavisi ve protez ihtiyacının “ilçede diĢ ünitesinin bulunmaması” gerekçe gösterilerek 
gerçekleĢtirilmediğini, “ödenek yokluğu” gibi gerekçelerle il merkezine sevk de yapılmadığını, ayağına aldığı bir 
darbe nedeniyle revire çıkan bir mahkumun doktor tarafından hastaneye sevk edilmesine rağmen 3 gün boyunca 
hastaneye gönderilmediğini, revirde görevli infaz memuruna “bu durumu insan hakları kuruluĢları ve bakanlığa 
Ģikayet edeceğiz” demelerine infaz memurunun “hiç önemli değil, üstüne bir de Avrupa Ġnsan Hakları 
Mahkemesi‟ne bildirin” cevabı verdiğini belirtti.  
 
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, günlük Kürtçe yayın yapan Azatiya Welat 
Gazatesi'nin kendilerine verilmediğini belirttiler.  
 
Sedat Çakır, Alican IĢık, Baver Bakır, Ahmet Kolakan, Siraç Atay, HaĢim Üzül, Latif Çetin, Zülküf Gezen, Nezir 
Çağlak, Erdal Güngör, Mehmet Okur, Cahir Özgür, Mehmet Kabar, Mehmet Berk, Hasan YetiĢkin, Salih Kaplan, 
Hamit, Titiz, Ġnan Akın, Yusuf AktaĢ, Tarık TaĢ, Hüseyin Kılıç, Mehmet Koç, Mehmet Açar, Mustafa Ürek, Cahit 
Tamun, Eyüp YaĢar, UlaĢ Özaykan, Hidayet Çapkın, Murat Maçin, Mehmet Erdil, ġaban Ceylan, Cevahir Yanar, 
Bülent Aslan, Soydan Akay, Seyithan Akdeniz, Orhan Sakçı, Fatih Arir, Mahir Tekin, Abdullah Gündoğdu, Nihat 
DurmuĢ ve M. Husamettin Yürek 15-16 Temmuz günü Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Siirt E Tipi Cezaevi ve Van M 
Tipi Cezaevinden mektupla yaptıkları baĢvuruda bulundukları cezaevlerinde Kürtçe, herhangi bir dergi- gazete 
alınmadığını, günlük Azadiya Welat ve benzeri Kürtçe yayınlar verilmediğini. Haftalık yapılan telefon 
görüĢmelerinde Kürtçe konuĢmalarına izin verilmediğini belirterek gerekli  hukuki yardım talep ettiler 
 
Ankara‟da Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde, kadın tutuklulardan telefon görüĢmesi öncesinde tekmil vermeleri 
istendiği ve bu uygulamayı reddeden kadın tutukluların haftalık telefon görüĢmesi haklarının ellerinden alındığı 
iddia edildi. Cezaevi‟ndeki bir tutuklunun Ġzmir Cezaevi Ġnisiyatifi‟ne gönderdiği bir mektuba göre, 18 Haziran 
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günü Deniz Tepeli ve Sema Gül, 25 Haziran günü Resmiye Vatansever ve Münevver ġeker, 1 Temmuz günü ise 
Fadime Özkan ve Zeliha Bulut‟un telefon görüĢmeleri “tekmil vermedikleri” için kapatılarak engellendi.  
 
Sabahattin Parlak isimli kiĢi, Temmuz ayı baĢında Karaman Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi'nde “yasadıĢı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklu bulunan Gündem Gazetesi Mersin Temsilcisi oğlu Bayram Parlak ile Kürtçe 
konuĢtuğu gerekçesiyle telefonun kapatıldığını, konuĢmadan ötürü gardiyanlarla tartıĢan oğlunun durumundan 
endiĢe ettiğini belirtti.  
 
DEP Milletvekili Leyla Zana'nın yaĢamının anlatıldığı ve Faruk Bildirici'nin yazdığı 'Yemin Gecesi' ile Ömer 
Yaman'ın 'Kasırgalar Yurdu: Onur Göçünde Son Durak' adlı kitaplar, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki siyasi 
tutuklu ve hükümlülere cezaevi yönetimince “Cesaretlendirici nitelik taĢıdığı” gerekçesiyle verilmedi.  
 
9 Ağustos günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan ReĢat Akıncı, 24.03.2007 tarihinden beri tutuklu 
bulunan kardeĢleri Hakkı ve Fehmi Akıncı ile telefon görüĢmesi sırasında Kürtçe konuĢulduğu anda görüĢmenin 
kesildiğini, annesi ve babasının Türkçe bilmediklerinden telefonla konuĢamadıklarını belirtti. 
 
Malatya ilinde, Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve Nihat Hikmet ġenol tarafından kaleme alınan,Gündem 
Gazetesi'nin 1990'lı yıllarda çalıĢanları ve dağıtımcıları üzerindeki baskıları ve katliamları konu alan 'Ape 
Musa'nın Küçük Generalleri' adlı kitabın, hakkında herhangi bir toplatma kararının olmamasına rağmen E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ndeki  görevliler tarafından sakıncalı bulunarak siyasi tutuklu ve hükümlülere  verilmediği  
belirtildi.   
 
Eylül ayında Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan ağabeyi Murat Farisoğulları‟nı görmeye giden Veysi 
Farisoğulları, pantolonundaki demir düğmelerden dolayı içeri alınmayarak, ağabeyi ile görüĢmesine izin 
verilmedi  
 
28 Ekim günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Yalçın, Erzurum Kapalı Cezaevi‟nde kalan oğlu 
Doğan Yalçın‟ın annesi Kejê Yalcın‟la Kürtçe konuĢtukları için cezaevi idaresinin iletiĢim kurmasını engellediğini 
belirterek hukuki yardım talep etti.  
 
Erzurum Cezaevi‟nde PKK davasından 15 yıldır hükümlü bulunan Aydın Atalay‟ın annesi Zekiye Atalay Kasım 
ayında yaptığı açıklamada, Türkçe bilmediği için yaklaĢık 4 aydır oğluyla görüĢemediğini belirtti.  
 
Edirne F Tipi Cezaevi‟nde tutulan Zeynel Firik ve Erol Engin Kasım  ayında yolladıkları mektupta, Haziran 
ayından beri ĠĢçi-Köylü Gazetesi‟nin cezaevi yönetimi tarafından verilmediğini, 20 Kasım günü Erol Engin‟e 
gönderilen mektuba 27 Kasım günü cezaevi yönetiminin el koyarak Engin‟e sadece boĢ mektup zarfını verdiğini 
belirttiler.  
 
120 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Erzurum H Tipi Cezaevi'nde telefonda Kürtçe konuĢma yasağı nedeniyle 
tutuklu ve hükümlülerin Haziran ayından Aralık ayına kadar geçen 6 aylık sürede telefon görüĢmesi yapamadığı, 
sıcak suyun sınırlı verildiği, sohbet hakkının tanınmadığı, hasta tutukluların revire çıkarılmadığı ve Enes Tunç 
adlı tutuklunun tuttuğu 700 sayfalık günlüğe el konulduğu iddia edildi.  
 
Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Hayrettin Adlığ ve Maruf Türkan adlı hükümlülerin aileleri, çocuklarının Kürtçe 
konuĢma nedeniyle kaba Ģiddet ve hakarete maruz kaldıklarını belirterek, ĠHD Batman ġubesi'ne baĢvurdu. 
Adlığ‟ın ailesi ile yaptığı telefon görüĢmesinde “RojbaĢ” dediği için telefon görüĢmesinin kesildiği belirtilirken, 
baba Mehmet Emin Adlığ, “Oğlumla birlikte Bolu F Tipi Cezaevi'nde 160 siyasi tutuklu bulunuyor. Bu tutuklulara 
özellikle Kürtçe konuĢtukları için baskı yapılmakta. Bizim aile bireylerinin birçoğu Türkçe bilmiyor. Oğlum bizimle 
telefonda Kürtçe konuĢuyor diye telefonu kesip konuĢmamızı engelliyorlar” dedi. Maruf Türkan'ın kardeĢi Mahfus 
Türkan ise kıĢtan beri Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan kardeĢinin telefonda ve görüĢlerde aileyle Kürtçe 
konuĢtuğu için, görüĢ cezaları aldığını belirterek “KardeĢim uzun yılardır yatmasına, rağmen biz onu doğru 
düzgün ziyarete gidemiyoruz. Her seferinde görüĢ cezaları alıyor. Bazen bir yıl ceza aldığı oluyor. GörüĢ 
cezalarının yanı sıra cezaevinde var olan bütün sosyal aktivitelerden uzaklaĢtırılıyorlar” dedi.  
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Ġzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi`nde tutuklu bulunan Burak Demirci‟nin 28 Kasım günü hastaneye sevki 
sırasında jandarma erleri tarafından yapılan iĢkence ve kötü muameleye itiraz eden Servet Demirpençe, Ali 
Haydar Saygılı, Vahap Biçici, Kazım Özer, Özgür Burç, Fehmi Çapan, Mustafa Öner, Ercan Yıldız, RaĢit Dörtyol, 
Burak Demirci, Ümit Çobanoğlu, Ġleri Kızılaltun ve Süleyman Erol adlı 13 tutuklu ve hükümlüye Aralık ayında bir 
ay süreyle iletiĢim yasağı verildiği.  
 
Aralık ayında Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nusret Yıldız, Ramazan Kıran ve Hakan Karayel 
aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Kürtçeye iliĢkin yasakların cezaevinde devam ettiği ve yasak nedeniyle 
aylardır aileleri ile telefonda görüĢemediklerini belirttiler.  
 
23 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.U., oğlu M. U.‟nun 3 ay önce Diyarbakır 
Cezaevi‟nden Bayburt Cezaevi‟ne sevk edildiğini, önceleri oğlu ile haftalık telefon görüĢmelerini Kürtçe hiçbir 
sorun ile karĢılaĢmadan yapmasına rağmen, 2 haftadır Kürtçe konuĢmalarına izin verilmediğini ve telefon 
görüĢmesinin engellendiğini, Türkçe bilmediği için oğlu ile ancka Kürtçe konuĢabildiğini belirterek hukuki yardım 
talep etti 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 
 

Hücre Cezası Alanlar 

Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde bulunan bazı hükümlülere Adalet Bakanlğı‟na yazılmıĢ oldukları dilekçeleri gerekçe 
gösterilerek 11-12 gün hücre cezaları verildi. 
 
Bitlis E Tipi Cezaevi yönetimi, Servet Özgün, Burhan Urtekin, Serkan Dursun, Ahmet Kırboğa ve Ömer Çelik adlı 
siyasi tutuklulara, çeĢitli gerekçelerle 3 ay görüĢe çıkmama cezası verdi.  
 
5 Mart günü Van F Tipi Cezaevi'nde ailelerin görüĢü sırasında kadın ziyaretçilerin soyunarak aranmak istenmesi 
üzerine mahkûmlar tarafından 2 saat süren bir isyan çıktı. Ġsyan sonrasında Xemgin Durak, Ali Emirhani ve Nihat 
Varlı isimli mahkumlara hücre cezası verildi.  
 
13 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Suat GümüĢ, KardeĢi YaĢar GümüĢ‟e Van F Tipi 
Cezaevi‟nde hücre cezası verildiği ve hücreye çıplak bir Ģekilde konulduğunu, ortak alanda diğer arkadaĢlarıyla 
görüĢmesinin yasaklandığını, spor yasağı konulduğunu, ayrıca tehdit edildiğini belirtti.    
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nden Ġzmir Cezaevi Ġnisiyatifi‟ne gönderilen bir mektupta, Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde 
kalan Necdet BaĢ adlı tutuklunun talep etmediği halde kaldığı hücreden alınarak bir baĢka hücreye konulduğu ve 
BaĢ‟ın uygulamaya itiraz etmesi üzerine “süngerli oda”ya yerleĢtirildiği belirtildi. “Süngerli oda” uygulamasında 
kiĢinin tamamen sünger kaplı bir hücreye konduğu, kimi uygulamalarda kiĢinin ellerinin arkadan kelepçelenerek 
hücreye konulduğu belirtildi.  
 
Van F Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Yusuf Kaplan'a, kaldığı odada bulunan bir mektup gerekçe gösterilerek 
açılan soruĢturma takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen cezaevi yönetimi aynı mektubu gerekçe göstererek 
hücre cezası ve 1 yıl açık görüĢe çıkmamama cezası verdi.  
 
17 Kasım 2007‟de tutuklanarak Sincan 1 No‟lu F Tipi Cezaevi‟ne gönderilen ESP Diyarbakır eski Temsilcisi 
Cihan Karaçöl, 2 gün boyunca her tarafı süngerle kaplı ve baĢkalarıyla iletiĢim kurması tamamen engellenen 
“süngerli” odada bekletildi.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nde, “Êdi Bes e” kampanyası nedeniyle girdikleri açlık grevi ve Sincan 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi‟nde verdikleri dilekçede “Sayın Öcalan” dedikleri için Cihan Özyıldız, Soncan Gedik ve Aram Akyüz adlı 
3 hükümlüye, 2 ay sosyal faaliyetlerden men ve 15 günlük hücre cezası verildi.  
 
25 Nisan günü Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nden faksla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ali Koç, Umut 
Beyaz, Zeyni Arat, Cüneyt Gül, Mehmet Gök, Ali Karasaylı, Mustafa Abi, Cevat Yerdegül, Zülfikar Tunç, ve 
Cuma Özkan isimli mahkumların hücre cezasına çarptırılırdıklarını ve cezaların halen devam etttiğini belirtti 
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Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki 56 tutuklu ve hükümlüye, “Roj TV'nin engellenmesini kınamak amacıyla 
Almanya'nın Ġstanbul Konsolosluğu'na dilekçe yolladıkları” gerekçe gösterilerek Temmuz ayında 15‟er günlük 
hücre cezası verildi.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü Osman Ağgöz, telefonda ailesi ile Kürtçe konuĢtuğu gerekçesiyle 
29 Ağustos günü 15 gün hücre cezasına çarptırıldı.  
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi‟nde bulunan kardeĢi Hakan Adıgüzel‟e, “Sayın Öcalan” ifadesinin yer aldığı dilekçe 
verdiği gerekçesiyle 3 yıl disiplin cezası verildiğini belirten Nazım Adıgüzel, savcılığa baĢvurdu. KardeĢinin 
disiplin cezası nedeniyle hücreye konulduğunu belirten ağabey Adıgüzel, “kardeĢim dilekçe hakkını kullandığı 
için 3 yıl gibi uzun zaman disiplin cezasına çarptırılmıĢ. Hayatından endiĢe duymaktayız. Olayla ilgili Tekirdağ 
Savcılığı‟na baĢvurdum” dedi.  
 
Ġmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi‟nde kalan Abdullah Öcalan, 24 Eylül günü avukatlarıyla yaptığı haftalık 
görüĢmesinde, “daha önceki avukat görüĢmeleri kanalıyla HPG‟ye sözlü talimat verdiği” iddiasıyla kendisine 10 
günlük hücre cezası verildiğini belirtti.  
 
Bolu F Tipi Cezaevi'nden ĠHD Ankara ġube Cezaevi Komisyonu'na mektupla baĢvuruda bulunan ve cezaevinde 
iĢkence gördüklerini belirten Muzaffer Akengin, Deniz Güzel ve Naif Bal isimli hükümlüler hakkında Savcılık 
tarafından “kurum görevlilerine hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılırken, cezaevi idaresi de Akengin, Güzel ve 
Bal‟a 2 ay disiplin cezası verdi.  
 
Aile GörüĢü Engellenenler 

Mersin'in Silifke Ġlçesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 14 mahkum, “Êdî Bes e” kampanyası 
çerçevesinde 11 Ocak günü baĢlattıkları açlık grevi nedeniyle 2 ay açık görüĢ ve sosyal faaliyetlerden men 
cezasına çarptırıldı.  
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 6 Mart günü mektupla baĢvuruda 
bulunan Kasım Elçi, aramalara karĢı çıkmaları üzerine memurlara saldırdığının iddia edildiğini ve sonradan 
hazırlanan açık tutanaklarla iletiĢim ve kapalı ziyaret cezaları verildiğini belirtti. 
 
Edirne F Tipi cezaevinde bulunan Nurullah Keskin, Soner Çiçek ve Mehmet Ali Polat isimli mahkûmların “ziyaret 
hakkı” Kürtçe konuĢtukları için ġubat ayında kısıtlandı.  
 
Haklar ve Özgürlükler Cephesi Adana temsilcisi ġemsettin Kalkan, Çukurova Halk Kültür Merkezi temsilcisi 
Hasan Yüksel ile HÖC üyeleri Mehmet Bıldırcın, Ġlhan Sarıoğlu ve Hasan Kutlu, “cezaevi giriĢinde doktorsuz 
tıbbî arama yapılmasına karĢı çıktıkları” gerekçesiyle 4 açık 4 de kapalı görüĢ cezasına çarptırıldı. Cezaevi 
idaresi hakkında uygulamaya iliĢkin suç duyurusunda bulunan 7 tutuklunun itirazına 2 ay sonra ret cevabı 
verilerek görüĢ yasağı 11 Nisan günü uygulanmaya baĢladı. Verilen cezalara göre tutuklular, 12 Mayıs‟a kadar 
kapalı görüĢten, 1 Ağustos‟a kadar da açık görüĢten men edildiler.   
 
Edirne F Tipi Cezaevi‟nde 17 Mayıs günü açık görüĢe çıkan Onur Kapar, görüĢ esnasında üst araması 
uygulamasına maruz kaldı. Kapar‟ın uygulamayı reddetmesi ve ailesinin de uygulamaya itiraz etmesi üzerine 
görüĢ hakkı sona erdirildi. 
 
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde günlük Kürtçe yayın yapan Azatiya Welat Gazatesi'nin kendilerine 
verilmemesini protesto için telefon haklarını kullanmayacaklarını Adalet Bakanlığı‟na dilekçe ile bildiren 23 siyasi 
tutuklu ve hükümlüye iki aylık telefon, mektup ve açık görüĢ hakkından men etme cezası verildi. 
 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi‟nde bulunan Behçet Yılmaz adlı astım hastası tutuklu, sigara içmeyen kiĢilerin 
kaldığı bir hücreye geçmek için yer değiĢikliği talebinde bulunduğu ancak cezaevi idaresi tarafından tek kiĢilik 
hücreye konduğunu belirtti. (atilim.org-24.08.08) 
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Ġstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi‟nde tutuklu bulunan 20 kiĢi, Abdullah Öcalan‟ın saçlarının kazıtıldığı 
iddialarını protesto etmek amacıyla saçlarını kazıttığı gerekçesiyle 4 ay mektup, telefon ve açık görüĢ cezası 
verildi.  
 
Diyarbakır‟da 14 Temmuz‟da bir basın açıklaması sonrasında „polise taĢ attığı‟ gerekçesiyle tutuklanan Hebun 
Akkaya (16) cezaevi ziyareti sırasında yaptığı zafer iĢareti nedeniyle TCK'nın 86/8. maddesi uyarınca 1 yıl 
babasıyla görüĢmeme cezası verildi.  
 
12 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda buluna Alattin Gülcü, oğlu Ferit Gülcü‟nün yaklaĢık 5 aydır 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟nde tutuklu bulunduğunu, son görüĢe gittiğinde kendisine gardiyanların hakaret ve 
tehdit ettiklerini, yaptıkları zafer iĢaretinden dolayı görüĢ yasağı verdiklerini söylediğini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
12 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Avni Yıldız, 5 aydır Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde 
tutuklu bulunan kardeĢim M. Zahir Yıldız‟ın kendisine herhangi bir gerekçe göstermeden 15 gün görüĢ yasağı 
verildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ġanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde Kürtçe Ģarkı söyleyen 70 tutuklu ve hükümlüye “slogan attıkları” iddiasıyla 
Aralık ayında 4 ay açık görüĢ cezası verildi.  
 
Sosyal Aktivite Yasağı 

Van ilinde, F Tipi Cezaevi'nde bulunan 65 siyasi tutuklu ve hükümlüye, “Kürt dili ve kültürü ile kurumlarına karĢı 
gösterilen tahammülsüzlüğü protesto” amacıyla yaptıkları 2 günlük açlık grevi nedeniyle “5275 Sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerin Ġnfazı Hakkındaki Kanun'un 40. maddesinin 2/g fıkrasında belirtilen açlık grevi suçunu 
iĢledikleri ve bu suça karĢılık olan 1 aydan 3 aya kadar kurumun kültür ve sosyal etkinliklerden men edilmesi 
cezası” verildi 
 
Hakkâri ilinde ÖSS'ye hazırlık kurslarının verildiği cezaevinde "adli ve siyasi tutukluların bir arada bulunması 
sakıncalı" denilerek siyasi mahkumlar kurslardan men edildiler.   
 
12 Mayıs günü Erzurum Cezaevi‟nden ĠHD‟ye mektupla baĢvuruda bulunan Lokman Laçin, 14.01.2008-
29.01.2008 tarihleri arasında yaptığı açlık grevi nedeniyle cezaevi disiplin kurulu hakkında iki ay “bazı 
etkinliklerden men” cezası verildiğini, bu ceza ile birlikte sohbet hakkının da engellendiğini, Adalet Bakanlığı‟nın 
22.01.2007 tarih ve 45/1 nolu Genelgesine aykırı olması nedeniyle Ġnfaz Hakimliği‟ne ve C.BaĢsavcılığına suç 
duyurusunda bulunduğunu, ancak Ġnfaz Hakimliği‟nin Ģikayeti cezaya karĢı yapılmıĢ sayarak reddettiğini belirtti. 
 
Van F Tipi Cezaevi‟nde bulunan 65 siyasî tutuklu ve hükümlü, 12 Haziran günü yaptıkları 2 günlük açlık grevi 
nedeniyle Van Ġnfaz Hakimliği tarafından 1 aydan 3 aya kadar kültür ve sosyal etkinliklerden men cezasına 
çarptırıldı.  
 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi yönetimi, 30-31 Mayıs tarihlerinde Abdullah Öcalan‟ın sağlık koĢullarına dikkat 
çekmek ve sınır ötesi operasyonları protesto etmek için baĢlattıkları 2 günlük açlık grevini gerekçe göstererek, 
100‟ü aĢkın tutuklu ve hükümlüye sosyal aktivitelerden men cezası verdi.  
 
12 Haziran günü Mardin ilinde, E Tipi Cezaevi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki uygulamaları protesto 
etmek için 2 gün açlık grevine giren 75 tutukluya 4 ay açık görüĢ ve sosyal alana çıkmama cezası verildiği 
belirtildi.  
 
18 Haziran günü Siirt ilinde, Kapalı Cezaevi'ndeki 100 PKK'li hükümlüye, açlık grevi yaptıkları ve cezaevi 
idaresine Kürtçe savunma verdikleri için 3 ay ortak etkinliklerden men cezası aldığı belirtildi.  
 
Siirt Kapalı Cezaevi‟nde bulunan 100 hükümlü hakkında, 28 Mayıs günü “Abdullah Öcalan‟ın cezaevi koĢullarını 
protesto etmek” için gerçekleĢtiridkleri 2 günlük açlık grevi nedeniyle baĢlatılan soruĢturma sonrasında 1 ay ortak 
etkinliklerden men cezası verildi. Hükümlüler soruĢturma kapsamında savunmalarını Kürtçe yaptıkları için de 2 
ay ortak etkinliklerden men cezası aldı.  
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19 Haziran günü Batman ilinde,  M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve hükümlülere, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın sağlık koĢullarına dikkat çekmek amacıyla girdikleri açlık grevi nedeniyle cezaevi idaresi tarafından, 1, 
4 ve 8 ay süreli, kapalı ve açık görüĢe çıkmama, sosyal aktivitelerden yararlanmama ve telefon hakkını 
kullanmama disiplin cezalarının verildiği belirtildi.  
 
Diğer 

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 14 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Sema Gül, Deniz Tepeli, Filiz Uluçelebi, Semra Yalçınkaya ve Münevver ġeker adlı 
tutukluların hücresinde bulunan ve kağıt kesmekte kullanılan permatik ve kalemtıraĢ bıçaklarına el konulup, 
“kesici alet bulundurmaktan” soruĢturma açıldığını ve ceza verildiğini belirtti. 
 
25 Mayıs günü mektupla ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Tarık DağtaĢ, M. Can Dinler, Mehmet 
Çelik, Ġbrahim Doğan, Cevdet Armutçu, Zülfikar Tunç, Umut Beyaz, Ahmet Osman, ġevket ġeker, Zeyni Arat, 
Ramazan Kıran ve Cüneyt Gül bulundukları Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nde hukuk dıĢı uygulamalara maruz 
kaldıklarını, 45/1 Nolu genelgede belirtilen 10 saatlik sohbet haklarının 5 saate indirildiğini belirterek hukuki 
yardım talep etti   
 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'li 110 tutuklu ve hükümlüye, “PKK Lideri Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecridi protesto etmek” amacıyla açlık grevine girdikleri için 1 kapalı ve 4 açık görüĢe çıkarmama ile 
telefonla görüĢtürmeme cezası verildi.  

Cezaevlerinde Sevk Uygulamaları 
8 Ocak günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Sultan Saraç, Mardin E tipi Kapalı cezaevinde tutuklu 
bulunan kızı Leyla Saraç‟ın Siirt E Tipi Kapalı cezaevine naklinin yapılması için hukuksal yardım talebinde 
bulundu. 
 
11 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan ġöhret Ġncir, Van F Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak 
bulunan oğlu Metin Ġncir‟in Diyarbakır Cezaevine veya en yakın yer olan; Batman, Mardin cezaevlerinden birine 
sevkinin yapılması için hukuki yardım talep etti.  
 
14 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Erdem Kızıldemir ve Melike Kızıldemir, sağlık 
sorunlarından dolayı oğullarının zıyaretıne gıdemedıklerini bundan dolayı oğullarının naklinin Midyat, Siirt, 
Batman ve sair diğer illerden birine yapılması hususunda hukuki yardım talep etti.  
 
17 ġubat günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan M. Ali Doğan, oğlum Ercan Doğan‟ın 7 sene MuĢ 
Cezaevinde kaldıktan sonra Bolu F-Tipi cezaevine nakledildiğini, 3 senedir orada bulunduğunu, maddi durumu 
iyi olmadığı için oğluyla görüĢmelere gidemediğini, oğlunun Batman veya Midyat ile çevre illerden birine 
nakledilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
9 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Hacı Turhan, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 
oğlu Ecevit Turhan‟ın en yakın cezaevlerinden (Siirt, Van, Bitlis, Batman, Midyat) birine naklinin yapılması için  
hukuki yardım talep etti. 
 
28 Nisan günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Sultan, Saraç Mardin E tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kızı 
Leyla Saraç‟ın Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
29 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.Y., Oğlu Y.Y.´nin gasp suçundan dolayı 4 yıldan 
beri Bitlis D Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldıgını, 1 yaĢındaki bebeğiyle oğlunun ziyaretine gidip gelmenin 
ailesini hem ekonomik açıdan hem zaman açısından hem de sağlık açısından açıdan büyük maddi külfetlerle ve 
zorluklarla karĢı karĢıya getirdiğini belirterek oğlunun sevkinin Diyarbakır Merkez veya Diyarbakır‟a bağlı Ergani, 
Çınar, Bismil Ġlçesi cezaevlerinden birine yapılması hukuki yardım talep etti. 
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29 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġbrahim Halil Aydın, arkadaĢı Ömer Çelik‟in 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden, Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildigini, arkadaĢının anne ve babası yaĢlı oldukları 
için ikamet ettikleri yere cezaevinin uzak olması nedeniyle görüĢ için cezaevine gidemediklerini, Ömer Çelik‟in 
ailesinin ikamet ettiği yere yakın bulunan bir cezaevine sevk edilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
6 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Adile Kırboğa oğlu, Ahmet Kırboğa‟nın Bitlis 
Cezaevinde hükümlü bulundugunu, oğlunu ziyaret etmek için Diyarbakır‟dan Bitlis‟e gitmekte zorlandıgını, çok 
ciddi sağlık sorunlarının olduğunu belirterek oğlunun Batman, Bismil ve Siverek illerinden birine sevkinin 
yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
6 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Fahrettin AtmıĢ, oğlu Metin AtmıĢ´in Erzurum H Tipi 
cezaevinde hükümlü bulundugunu, eĢinin ve kendisinin cok yaĢlı olduğu ve sağlık sorunları yaĢadiklarinı 
belirterek oğlunun Van, Bitlis ve MuĢ cezaevlerine sevkinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
6 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Cemile Okul, oğlu Ömer Okul´un Erzurum H Tipi 
Cezaevinde hükümlü bulunduğunu, sağlik sorunlari ve maddi imkansızlıklar yüzünden ziyaretine gitme imkaninin 
olmadigini belirterek, oğlunun Diyarbakır iline veya yakın olan Batman, Mardin, Midyat,  Bingöl cezaevine 
naklinin yapılaması için hukuki yardım talep etti. 
 
10 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan F.Ġ., kardeĢi M.Ġ.´nin Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 
tutuklu olduğunu, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dosya nedeniyle baĢka bir cezaevine 
nakledileceğini, anne ve babasının yaĢlı olması ve maddi durumumunun kötü olması nedeniyle kardeĢinin baĢka 
bir cezaevine nakli yapılması durumunda ziyaret etmekte zorlanacağını, nakil sırasında ortaya çıkacak 
mağduriyetin en aza indirgenmesi için naklinin Diyarbakır‟a yakın cezaevlerinden birine verilmesi konusunda 
hukuki yardım talep etti. 
 
16 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektupla baĢvuran Leyla Saraç, 1.5 yıldır Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi‟nde yattıgını, annesinin Siirt‟te ikamet ettigini ve bu yüzden görüĢe gelmekte zorlandigini belirterek Siirt 
iline sevkinin yapılması için gerekli hukuki yardım talep etti. 
 
7 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zahide Karaman oğlu SavaĢ Karaman´ın 1992 
yılından beri Kırıkkale E Tipi Hacılar Cezaevinde bulundugunu, hastalığı ve maddi yönden sıkıntıları nedeniyle 5 
yıldır oğlunu göremedigini belirterek, oğlunun Batman Cezaevine naklinin sağlanması için hukuki yardım talep 
etti. 
 
14 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hüseyin Urtekin, oğlu Burhan Urtekin‟in Bitlis E 
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde kaldıgını, eĢinin ve kendisinin sağlık sorunlarından ve ekonomik sıkıntılardan yüzünden 
oğullarını ziyarete gidemediğini belirterek, oğlunun Mardin, Midyat veya Batman cezaevlerinden birine nakli için 
hukuki yardım talep etti. 
 
5 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Salihoğlu, tüberküloz hastası oldugunu ve 
Antalya L tipi cezaevine kalan oğlu Erman Salihoğlu‟nu hastaligi ve hiçbir geliri olmadığı için ziyaret edemediğini, 
oğlunun Diyarbakır veya yakın bir cezaevine naklinin sağlanması için hukuki yardım talep etti. 
 
18 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Ġzzet Tekin, oğlu Mehdin Tekin‟in iki yıldan beri Siirt 
Cezaevi‟nde yatmakta oldugunu, yaĢlı ve fakir oldukları için Siirt‟e gidip gelmenin çok zor ve maddi açıdan büyük 
külfet oluĢturduğunu, oğlunun yakın bir cezaevine nakledilmesi için hukuki yardım talep etti. 
 
22 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mevlüde  Kayalar, oğlu Veysi Kayalar´ın 1 yıldan beri 
Erzurum E tipi kapalı cezaevinde oldugunu, eĢinin ve kendisinin yaĢlı ve fakir insanlar oldugunu, bundan dolayi 
Erzurum‟a gidemediklerini belirterek, oğlunun Diyarbakır, Bismil, Çınar, Silvan, Mardin, Batman gibi Diyarbakır‟a 
yakın bir cezaevine naklinin yapılmasını için hukuki yardım talep etti. 
 
6 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nazife Noyan, eĢi Ġhsan Noyan´nin 2004 yılından beri 
Siirt E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak yatmakta oldugunu, ekonomik sıkıntı içinde oldugundan ziyaret 
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konusunda sıkıntılar yaĢadığını belirterek, eĢinin Diyarbakır, Batman ve Mardin cezaevlerine naklinin yapılmasını 
için hukuki yardım talep etti. 
 
7 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Gölperi Kortak EĢi Ramazan Kortak´in Kandıra 2 Nolu 
E Tipi Cezaevinde kaldigini, eĢinin anne ve babasının çok yaĢlı olmasından dolayı ziyaretine gidemediklerini, 
kendisinin de maddi imkansızlıklar nedeniyle uzak bir cezaevinde yatan eĢinin görüĢüne gitmelerinin olanaksız 
olduğunu belirterek eĢinin naklinin Diyarbakır, Bismil, Midyat, Siirt ve Batman cezaevlerine herhangi birine 
yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
Bitlis Cezaevi‟nde hükümlü bulunanan Serkan Dursun‟la 13 Ekim günü  ĠHD Ģube yönetim kurulu üyesi Av. M. Ali 
Arslan‟ın yaptığı görüĢmede, kendisinin Bitlis cezaevinde yaklaĢık 20 gün önce tedavi amacı ile Diyarbakır D Tipi 
kapalı cezaevine getirildigini belirtti. Ġki ayağının da bulunmaması nedeni ile tekerlekli sandalye kullanan Dursun 
Bitlis cezaevinin tekerlekli sandalye ile dolaĢmaya uygun olmadığından büyük zorluklar çekdigini, Diyarbakır 
cezaevin engellilere uygun olarak yapılmasi nedeniyle Diyarbakir cezaevinde kalmak için hukuki yardım talep 
etti.  
 
17 Ekim günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Kaside Elma, oğlu Selahattin Elma‟nın Erzurum 
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, yaĢlı ve yoksul olduklarindan oğlunun ziyaretine gidemediklerini 
belirterek oğlunun naklinin Batman, Diyarbakır, Mardin-Midyat veya Silvan cezaevine yapılması hukuki yardım 
talep etti.  
 
24 Ekim günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Aynur Keskin, oğlu Gökhan Keskin´nin Antalya 
Cezaevinde oldugunu ve ekonomik durumlarının görüĢmeye gitmek için elveriĢli olmadıgını belirterek, oğlunun 
naklinin Batman, Siirt veya Midyat cezaevlerinden birine yapılması için hukuki yardım talebinde bulundu.  
 
4 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Rojda Kızgın, ĠHD Bingöl ġubesi eski baĢkanı ve 
MYK üyesi babası Rıdvan Kızgın‟ın Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, 4 aylık 
cezası kaldığını, babasının cezaevinde yaĢanan sorunların çözümü için Adalet Bakanlığı‟na baĢvuruda 
bulunduğunu ve bu baĢvurusu sonrasında açığa alınan görevliler olduğunu, bu durumun cezaevi idaresini 
rahatsız ettiğini ve bu nedenle ikamet yeri Bingöl olması ve 4 aylık gibi kısa bir cezası kalmasına rağmen Bingöl 
Cezaevi‟nden “can güvenliği olmadığı” gerekçesiyle Erzurum E Tipi Cezaevi‟ne nakledildiğini, nakil iĢleminin 
mahkeme dönüĢü apar topar yapıldığını, eĢyalarının toplanmasına bile izin verilmediğini, nakil esnasında 
ihtiyaçlarının karĢılanmasına da izin verilmediğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
21 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet PektaĢ (70), oğlu Mahmut PektaĢ´in 
yaklaĢık olarak 17-18 yıldır cezaevinde yattıgını, Ģu anda Mardin Kapalı Cezaevi‟nde bulundugunu, yaĢı ve ve 
hasta olduğu için oğlunu ziyarete gidemediğini belirterek, oğlunun Diyarbakır‟a yakın Bismil, Batman veya Midyat 
cezaevlerinden birine naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
1 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan M.S., oğlu E.S.´nin yaklaĢık olarak 3 yıldır 
cezaevinde oldugunu, tüberküloz rahatsızlığından ve maddi imkansızlıktan dolayı oğlunu görmeye gidemediğini 
belirterek oğlunun Diyarbakır‟a nakli için hukuki yardım talep etti. 
 
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Garipcan Güler, kardeĢ Vedat Bakır‟ın Kırıkkale E 
Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, kendilerinin ise Diyarbakır ilinde ikamet ettiğini, kardeĢinin 
kaldığı cezaevinin Diyarbakır‟a uzak olması ve maddi olanakların yetersiz olması nedeniyle kardeĢini görmeye 
gidemediklerini, kardeĢinin Diyarbakır veya yakın illerdeki bir cezaevine naklinin yapılması için yardım talep etti.  
 
18 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Rihani Temiz, oğlu Ahmet Temiz‟in, Sincar 
Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, kendisinin Diyarbakır‟da ikamet ettiğini, Diyarbakır‟a uzak olması, 
maddi imkansızlıklar, yaĢlı ve hasta olması nedeniyle oğlumu görmeye gidemediğini belirterek oğlunun 
Diyarbakır veya yakın illerdeki bir cezaevine naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
26 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Selma Özkan, babası Mehmet Emin Özkan‟ın  (70) 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak kalmakta oldugunu, babasının tansiyon ve kalp hastası olması 
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nedeniyle sık sık Diyarbakır‟da bulunan tıp fakültesine tedavi amaçlı getirilmesı gerektiğini, kendısınde bulunan 
rahatsızlık ve tedavinin ancak Diyarbakır da yapılıyor olması ve yaĢı yüzünden seyahat edemeyiĢi nedeni ile 
Diyarbakır‟da bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılması için hukuki yardım talep etti. 
 
26 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Hacı Mahmutoğlu, oğlu Nizamettin Mahmutoğlu‟nun 
Ġzmir Buca 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü olarak bulunduğunu, Ġzmir ilinin ikamet ettiği Diyarbakır ili 
Silvan ilçesine çok uzak olması, maddi imkansızlıklar ve sağlık koĢulları nedeni ile oğlunun görüĢlerine 
gidemediğini, oğlunun Diyarbakır veya yakın illerdeki bir cezaevine naklinin yapılması için hukuki yardım talep 
etti. 

Cezaevlerinde Eylemler 
5 Mart günü Van F Tipi Cezaevi'nde ailelerin görüĢü sırasında kadın ziyaretçilerin soyunarak aranmak istenmesi 
üzerine mahkûmlar tarafından 2 saat süren bir isyan çıktı. Hemgin Durak, Ali Emirhani ve Nihat Varlı isimli 
mahkumların yaralandığı, 2 kamera ile çok sayıda cam ve sandalyenin tahrip edildiği isyan sonrasında olay 
yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet BaĢsavcısı Yahya Akçadırcı 3 tutukluya hücre cezası verdi.  
 
Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Kocaeli Ġli‟nin Kandıra Ġlçesi‟ndeki Kocaeli F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan Ö.E. (31), 13 Ağustos günü koğuĢta kendini yaktı. Bu sırada 
düĢen E., kafasını da zemine çarptı. Kolları, sırtı, göğsü ve yüzünde ikinci derece yanık ve kafasında travma 
oluĢan E., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı  
 
Balıkesir`de bulunan Burhaniye C Tipi Kapalı Cezaevi`nde tutuklu ve hükümlüler, 29 Eylül günü af talebiyle isyan 
çıkarttı. 21`i kadın 250 tutuklu ve hükümlünün olduğu cezaevinde koĢulların ağır olduğunu öne süren ve af 
isteyen 3 koğuĢtaki tutuklu ve hükümlüler, 5 gardiyanı rehin aldı. KoğuĢlarda bulunan TV, buzdolabı, dolap ve 
çamaĢır makinelerini kırıp geçiren mahkumlar yatakları tutuĢturdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı isyan, 
yaklaĢık 5 saat süren çabaların ardından `ikna` yoluyla sona erdirildi. Cezaevinde yanan yataklar, tutuklu ve 
hükümlüler tarafından el arabalarıyla taĢınarak çöp alanına götürüldü. Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, 
“Ġsyan sükunetle sonuçlandı. Rehin alınan gardiyanlar serbest bırakıldı. Mahkumlar, koğuĢlarına çekilmiĢ 
durumda. Kimsenin burnu kanamadan eylemi sonuçlandırdık. Çezaevinde 174 kiĢi kapasiteli, ama 250 kiĢi 
kalıyor. Yoğunluktan dolayı bir sıkıntı vardı. Sayım da yapıldı, herhangi bir eksiklik yok. GeçmiĢ olsun” dedi. 
Bayram tatilini geçirmek için seçim bölgesi Antalya`ya gelen Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin, isyanın 
bastırıldığını söyleyerek, `Hemen bir müfettiĢ görevlendirdim, gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. 5 veya 6 
hükümlü firar planlamıĢ ve gardiyanların elbiselerini giyerek kaçmayı düĢünmüĢler` dedi. Ġsyanın cezaevi 
Ģartlarından kaynaklandığının hatırlatılması üzerine ġahin, `2`li, 4`lü, 6`lı ve 8`li oda sistemine göre cezaevleri 
inĢa ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sorunlar yaĢanmayacak` dedi. Cezaevindeki isyanı yönlendirdikleri 
belirtilen 30 tutuklu ve hükümlü, baĢka illerdeki cezaevlerine nakledildi. 

Cezaevlerinde Genel Koşullar 
 
Van F Tipi Cezaevi'nde Ocak ayında kaloriferlerin yanmamasını camlara ve kapılara vurarak protesto eden 
tutuklular hakkında soruĢturma baĢlatıldı. Van TUYAD-DER BaĢkanı Adil Kotay 2 Ocak günü yaptığı açıklamada 
“siyasi tutuklulara iĢledikleri iddia edilen suç nedeniyle ayrımcılık yapılmaktadır. Cezaevinde bulunan yakınlarıyla 
görüĢmeye giden aileler kalorifer sistemi çalıĢmadığı için soğuk havada saatlerce bekletilmektedir” deid.  
 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na baĢvuruda bulunan Melek Serin, 
Naime Emlik Kara ve Umut ġener isimli mahkumlar, bulundukları hücredeki kanalizasyon sorununun cezaevinin 
açıldığı günden beri çözülmediğini, havalandırmanın lağım suyu ile dolu olduğunu, havalandırmanın ortasındaki 
dört lögar kapağından dıĢarıya lağım aktığını, sorunun giderilmesi için yaptıkları tüm baĢvurular ve giriĢimlerin 
sonuçsuz kaldığını belirtti. 
 
Siirt E Tipi Kapalı cezaevinden 12 ġubat günü ĠHD Siirt Ģubesine mektupla baĢvuruda bulunan hükümlü 
Erdoğan Uçar, cezaevinde temizlik için gerekli gereçler sağlanmadığını, temizlik, banyo ve diğer ihtiyaçlar için 
suyu kovalarla taĢımak zorunda kaldıklarını, mahkumların birbirine iĢkence yapacağı gerekçesiyle hortum 
verilmediğini, yer darlığı nedeniyle bir kısım arkadaĢlarını yerde yattığını, battaniyelerin ihtiyaç duyulan kadar 
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temin edilmediğini, kaloriferlerin iyi çalıĢmaması, banyo için verilen suyun ılık olması ve az verilmesi, vs. 
nedenlerden dolayı gribal hastalıklar mevcut olduğunu, bir süredir mektuplarına el konulduğunu, bir araya 
gelmelerine  ve oda değiĢtirlerine izin verilmediğini belirtti. 
 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 17 Mart günü mektupla 
baĢvuruda bulunan Münevver ġeker, hastane sevklerinin aylar sonra çıktığını, yemeklerin yenilemeyecek kadar 
kötü olduğunu, zaman zaman içinden böcek, kıl, kurt, hatta tırtıl ve saç tokası çıktığını, sebzeler yeterince 
yıkanmadığı için yapılan salata ve sebze yemeklerinin içlerinden toprak çıktığını, yapılan yemeklerin, kullanılan 
içme suyunun temiz olmaması, hijyen kurallarına yeterince uygun olmamasından kaynaklı ġubat ayı içinde karın 
ağrısı, mide bulantısı, kusma vs. Ģeklinde hem siyasi, hem adli tutuklu ve hükümlülerin, hem de gardiyanlar 
etkilendiğini ve salgın hastalık süreci yaĢandığını belirtti. 
 
27 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Zeki ArĢimet, Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nde kaldığını, 
cezaevinde koĢulların yaĢanılacak Ģekilde olmadığını belirterek hukuki yardım talep etti.    
 
Bolu F Tipi Cezaevi‟nde ĠHD Ankara ġubesi Cezaevi Komisyonu‟na 21 Nisan günü mektupla baĢvuruda bulunan 
Ali Baba Arı, çeĢitli dergi, kitap vb. eĢyalarının defalarca dilekçe vermesine rağmen bir yılı aĢkın süredir depoda 
tutularak ailesine ve ziyaretçilerine verilmediğini belirtti.  
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin Nisan ayında yaptıkları açıklamada, "spor, iç etkinlik 
atölye ve sohbet gibi hakların kısıtlandığını, nevresim, döĢek, dolap gibi eĢyaların olmadığı odalarda beton 
üzerinde yatırıldıklarını ve haklarını aramak isteyen mahkumların 'Sürgün edilme' tehdidiyle karĢılaĢtıklarını 
belirttiler.  
 
Mayıs ayında Erzurum H Tipi Cezaevi‟nden ĠHD‟ye mektupla baĢvuruda bulunan Ramazan Kıran, A.Ġhsan Dost, 
Cihan Alkan, Erhan Kaya, Mustafa Geylani ve M. Enes Tunç cezaevinde yaĢanan hak ihlallerine ve keyfi  
uygulamalara karĢı yaptıkları tüm Ģikayetlerin sonuçsuz kaldıkğını, Adalet Bakanlığı‟nın 22.01.2007 tarihli 10 
saatlik sohbet hakkının  disiplin cezalarıyla engellendiğini, tüzük ve genelgelerde hücrenin fiziki yapısı açık ve 
net olarak tarif edilmiĢ olmasına karĢın Erzurum H Tipi Cezaevi‟nde bulunan hücrenin boyutları ve koĢullarının 
gayri insani olduğunu, hücrelerin havalandırmasını olmadığını, pencerelerin standardın dörtte biri kadar küçük 
olduğunu, cezaevinde sürekli bulunan bir hekim olmadığını, sağlık sorunları olan bir çok tutuklu-hükümlünün 
tedavisinin yapılamadığını, doktorların sürekli değiĢmesi nedeniyle her seferinde farklı tedavi yöntemleri 
uygulandığını, hastaneye sevkler sırasında kelepçeli olarak ring aracında saatlerce bekletildiklerini, cezaevinde 
çamaĢırhane bulunmadığını, verilen sıcak suyun sadece banyo yapmalarına yettiğini, berberhane olmadı için 
koridorda saç kesimi yapıldığını, tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odaların uzun zamandır boyanmadığını, 
cezaevinden ĠHD vb. gibi  kurumlara gönderilen, yaĢanan sorunları ve hak ihlallerini içeren  mektupların büyük 
kısmının gönderilmeyerek imha edildiğini, Ceza Ġnfaz Kanunun 88/2-p maddesinde “telefon görüĢmeleri Türkçe 
yapılır” hükmü gerekçesiyle Kürt kökenli mahkumların aileleriyle Kürtçe konuĢmalarına izin verilmediğini, Kürtçe 
hiçbir yayının mahkumlara iletilmediğini  belirttiler. 
 
ĠHD Gaziantep ġube Yöneticisi Berivan Özpolat 22 Mayıs günü Gaziantep H Tipi Cezaevi‟nde bulunan Tarık 
DağtaĢ, Zülfikar Tunç, Mehmet Çelik, M.Can Dinler ve Ġbrahim Doğan ile görüĢmeler gerçekleĢtirdi. Mahkumlar 
yapılan görüĢmelerde, yeni gelen tutukluların hükümlülerden ayrı tutulduğunu, kendileriyle görüĢtürülmediğini, 
Adalet Bakanlığının genelgesinde yer alan 10 saatlik sohbet etkinliğinin uygulanmadığı, bu etkinliğin haftada en 
fazla 2-3 saat kadarının kullandırıldığını, adli hükümlülere açılan bilgisayar kursu ve cezaevi kütüphanesinden 
yararlanma gibi kültürel etkinliklerden kendilerinin yararlandırılmadığını, Cezaevi Savcılığına ihlallerle ilgili 
yapılan baĢvurulara çoğunlukla cevap verilmediğini, nadir olarak verilen cevaplarda ise sürekli olarak Cezaevi 
idaresinin haklı bulunduğunu, Kürtçe mektup yazılması veya telefonda Kürtçe konuĢulması durumunda disiplin 
cezalarına maruz kaldıklarını, içerisinde Kürtçe yazılar bulunan yayınların cezaevine kabul edilmediğini, örneğin 
Tutuklu Aileleri YardımlaĢma Federasyonu‟nun yayın organının içerisinde Kürtçe metinler yer aldığı için 
kendilerine verilmediğini,  görüĢlerine gelen ailelere arama esnasında kaba davranıldığını, cezaevi idaresinin 
yeni gelen tutukluları sindirmek için hiçbir sebep yokken tutuklulardan soyunmalarını istediğini,  hükümlülerin 
aileleri dıĢında 3 kiĢiyle daha görüĢme hakkının, cezaevi idaresine baĢvuru süresi geçtiği gerekçesi ile ret 
edildiğini, kaldıkları  oda pencerelerinin çok küçük olduğunu, hava dolaĢımının yetersiz olduğunu ve bu sebeple 
birçok arkadaĢlarının solunum yollarıyla ilgili rahatsızlıkları olduğunu, kendilerinin pencerelerin büyütülmesi veya 
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odalara aspiratör takılması konularında baĢvurular yaptıklarını bu baĢvurularının da güvenlik nedeniyle ret 
edildiğini, yemeklerin sağlıksız olduğunu, kantinde satılan ürünlerin ise hem çok pahalı hem de tarihi geçmiĢ 
ürünler olduğunu, cezaevi dıĢındaki siyasi geliĢmelere bağlı olarak kendilerine karĢı cezaevi idaresinin tavır 
alabilip keyfi cezalar verebildiğini, baĢka bir cezaevine gitmek üzere verilen sevk dilekçelerine idare tarafından 
uzunca bir süre cevap verilmediğini, verildiğinde de taleplerin ret edildiğini belirttiler. 
 
BayrampaĢa Cezaevi'nde aralarında YedinciGün ve Haftaya BakıĢ gazetelerinin Ġmtiyaz Sahibi ve YazıiĢleri 
Müdürü Ali Turgay'ın da bulunduğu 8 siyasi tutuklunun, lağım suyu sızan ve hamam böceklerinin bulunduğu 
koğuĢta tutulduğu bildirildi. Avukat Özcan Kılıç, sevk bahanesiyle tutukluların haklarının gasp edildiğini 
belirterek, sorunun Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce çözülmesini istedi. PKK hükümlüsü kardeĢi Orhan 
Ġnce'nin görüĢüne gittiğini belirten abla Yüksel Ġnce, 'Ağabeyim daha önce Kandıra Cezaevi'nde tutuluyordu. 
Sınav için BayrampaĢa Cezaevi'ne getirildi.  Haziran ayının baĢına tahliyesine baĢlanan cezaevinde 8 siyasi 
tutuklu tahliye gerekçesiyle eski sübyan koğuĢuna yerleĢtirilmiĢ' dedi. Ġnce, kendisine Ģu bilgilerin aktarıldığını 
söyledi: 'Odada hamam böcekleri var. Duvarlardan ve borulardan lağım suyu akıyor. Eskiden çocukların kaldığı 
yer olmasından kaynaklı duvarlarda dıĢkı izleri bulunuyor. KoĢullarının kötü olduğunu söylediler. Değil bir gün bir 
saat bile yaĢamanın zor olduğunu aktardılar. Konuyla ilgili dilekçeyle baĢvuruda bulunmuĢlar. Bu konuda 
duyarlılığın sağlanmasını istiyorlar.' Ali Turgay'ın ağabeyi Ġbrahim Turgay ise kardeĢinin sözkonusu koĢullardan 
kaynaklı gece uyuyamadığını kendisine aktardığını belirtti. KardeĢinin kendisine, yatmadan önce kulaklarını 
pamukla tıkadıklarını söylediğini belirten Ġbrahim Turgay, sadece 2 saat uyuyabilen kardeĢinin Hepatit (B) ve 
akciğer hastalığının bulunduğunu, bu koĢullarda durumunun kötüye gidebileceğinden endiĢe ettiğini kaydetti.  
 
23 Temmuz günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Erhan Sağlay, akrabası Murat Sağlay‟ın (1982) MuĢ E 
Tipi Cezaevi‟nde hükümlü olarak tutulduğunu, 22 Temmuz günü kendisini telefonla arayarak mahkumların 
saçlarını kesmeleri nedeniyle cezaevi yönetiminin gece elektrikleri ve suları kestiğini ve kantin ihtiyaçlarını 
engellediğini belirtti. 
 
ĠHD ve MAZLUMDER'in Temmuz ayında ġanlıurfa Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı 
uygulamalar ve hak ihlallerine iliĢkin yaptıkları araĢtırmada, cezaevinin 450 kiĢilik kapasitesine rağmen 818 
tutuklu ve hükümlünün kaldığı, cezaevinde yeterli soğutma sistemi bulunmaması nedeniyle cezaevinin içeride 
durulamayacak Ģekilde bunaltıcı olduğu, tutuklu ve hükümlülerin yaptıkları eserlere renklerinden ve çizgilerinden 
dolayı el konulduğu ve bir daha geri verilmediği, haklarında mahkemelerce verilmiĢ toplatma ve yasaklama 
kararı olmamasına rağmen Türkçe dıĢında kalan tüm gazeteler ve bazı yayınlara cezaevi idaresince keyfi olarak 
el konulduğu, koğuĢlar arası görüĢmelerin engellendiği belirtildi.  
 
12 Eylül günü Ġstanbul‟da Silivri Cezaevi‟nden Ġstanbul Adliyesi‟ne ring aracıyla getirilen tutuklular iki saatlik 
yolculuk boyunca havasız, klimasız bir ortamda tutulduklarını belirttiler. Araçtaki klimaların bakımının ödenek 
yetersizliğinden yapılmadığını ve araca kapasitesinden fazla kiĢi bindirildiği de belirtildi.  
 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi‟nden tahliye olan Rauf Eğilir, cezaevinde yaĢadığı sorunları anlatan bir 
mektup yazdı. Eğilir mektubunda, cezaevinde Kürtçe konuĢtukları için mahkûmlara haberleĢme haklarının 
verilmediğini, toplatma kararı olmamasına rağmen yayınların cezaevine alınmadığını, dilekçe baĢvurularından 
ötürü mahkûmlara disiplin cezası verildiğini, insan onurunu rencide edici aramalar yapıldığını, mahkûmların 
günlük su ihtiyacını karĢılayacak suyun verilmediğini ve sağlık sorunu yaĢayan mahkûmların tedavi edilmediğini 
belirtti.  
 
15 Ekim günü ĠHD MuĢ Ģubesine baĢvuruda bulunan Ömer Kaya ve ġevgül Çabadak, MuĢ Cezaevi‟nde kalan 
yakınlarında ve diğer siyasi tutuklu ve mahkûmlara günlük ihtiyaçlarını karĢılamak için gerek sıcak ve soğuk su 
verilmediğini, günlük yaĢamalarını sağlayacak miktarda yemek verilmediğini, görüĢlerde üst aramalarının insan 
onurunu kırıcı Ģekilde yapıldığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Kasım ayında ĠHD Adana ġubesi‟ne faksla yapılan baĢvuruda, KarataĢ Kadın Kapalı Cezaevi‟nde bazı 
tutukluların kollarına „Tek bayrak, tek dil, tek vatan‟ yazılı bir mühür vurulduğu iddia edildi.  ĠHD Adana ġube 
BaĢkanı Ethem Açıkalın “PKK‟ya üye olduğu” iddiasıyla tutuklu bulunan Sevcan Atak‟ın KarataĢ Merkez 
Postanesi‟nden faksladığı mektupta, tutukluların kollarına „Tek bayrak, tek dil, tek vatan‟ yazılı mühür vurulduğu, 
karĢı gelenlerin görüĢ hakkının elinden alındığı, ayrıca cezaevine ilk giren kadınların çırılçıplak soyularak 
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arandığını”  iddialarının yer aldığını belirtti. Atak'ın cezaevinin faksından yollanan mesajı, üzerinde cezaevi 
idaresinin görüldü damgasını taĢıyor.  
 
Mardin E Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK'li tutuklular aileleri aracılığıyla açıklama yaparak, cezaevinde yetersiz 
gelen koğuĢlarda 10-12 kiĢi kalındığını, koğuĢlarda bulunan bazı hükümlülerin yerde ikiĢer kiĢi yattığını belirttiler.  
 
17 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Arif Akaya, cezaevinde bulunan oğlu Hebun Hakan 
Akaya‟nın annesiyle yaptığı haftalık olağan görüĢmede annesine cezaevi personeli tarafında tehdit edildiğini ve 
yalnızlaĢtırıldığını, cezaevinin koĢullarının çok kötü olduğunu, yemeklerin içinde çivi ve böcek gibi yabancı 
maddelerin çıktığını söylediğini belirterek hukuki yardım talep etti 
 
Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi‟nden ĠHD Diyarbakır Ģubesine mektup ile baĢvuruda bulunarak resim 
malzemelerine ihtiyacı olduğunu belirten Serbest Sait adlı hükümlüye ĠHD Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi 
MĠHDi Perinçek tarafından 17 Aralık günü koli halinde özel bir kargo Ģirketi ile gönderilen resim malzemeleri, 
cezaevi idaresi tarafından teslim alınmadı 
 
Mahmut ve Serkan Alan 22 Aralık günü ĠHD Elazığ Ģubesine yaptıkları baĢvuruda, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi 
C/6 koğuĢunda kalan adli tutuklulardan Ahmet ve Mehmet Alan adlı yakınlarının kendilerine cezaevinde 
kaloriferlerin yanmadığını, yemeklerin iyi çıkmadığını ve müdür M.Ö. tarafında ayrımcılığa uğradıklarını 
belirttiğini ifade ettiler.  

Cezaevleri Davaları 
Ġstanbul BayrampaĢa Cezaevi‟ne Aralık 2000 tarihinde yapılan ve 12 tutuklu ve hükümlünün öldüğü, 55‟nin 
yaralandığı “Hayata DönüĢ” operasyonunun Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde devam eden davası, 24 
Haziran günü sonuçlandı. Hâkim ve savcısı sürekli değiĢen mahkemenin 11. hâkimi, ikinci kez girdiği duruĢmayı, 
zamanaĢımı süresinin dolduğunu belirterek baĢlattı. Ardından da önce sanık avukatına söz verdi. Sanık olarak 
yargılanan bir kısım jandarmanın avukatı Tarık Kale, “Asıl suç yönünden zamanaĢımı dolmuĢtur, düĢme kararı 
verilmesini talep ediyoruz” dedi. Müdahil avukatı Ömer Kavili ise, önce sanık müdafiine söz verilmesinin usule 
aykırı olduğunu belirterek itiraz etti. Ancak mahkeme hakimi Ali Belen, “Usulü ben belirlerim” dedi. Söz alan 
Kavili, bu durumun tutanaklara geçirilmesini isteyerek Ģöyle konuĢtu: “Bu koĢullarda tutuklulara öldürücü, boğucu 
gazlarla saldırmak, tekmelemek, coplamak hukuk düzeninde iĢkence ve zalimane davranıĢ olarak nitelenir. 
ĠĢkence ve zalimane davranıĢ suçlarında suç insanlığın ortak değerlerine karĢı iĢlendiği için hiçbir zaman 
zamanaĢımının iĢlemeyeceği bilinmektedir. Avukat olarak mahkemeye, hukuk kurallarının iĢletilmesi amacıyla 
katılıyoruz. Ġddianamesi özensiz hazırlanmıĢ bir dava var önümüzde. Bugüne kadar yapılan yargılamada henüz 
sanık sayısı bile tam belli değil. 16 sanığın ifadesi hâlâ alınamadı. Hangi sanığın ne suç iĢlediği belli değil. 
Müvekkilimin hukukunu koruyamadığım, savunduğum hukuk kurallarının tümünün çiğnenmesi ve ayrıca 
duruĢma sonunda karar verecek olan yargıcın duruĢma baĢlangıcında kararını açıklamıĢ olması, tarafsızlık, 
adaletten yana olma gibi hukuk kurallarını uygulama ödevini yapmamıĢ olması karĢısında yargıcı reddetmiyoruz, 
avukatlık meslek kuralları ve kiĢisel ahlak ve onurumuz çerçevesinde duruĢmayı terk ediyoruz.” Davayı karara 
bağlayan mahkeme hâkimi, “Nihai bir karar verebilmek için tüm delillerin toplandığı, araĢtırılacak baĢka bir 
hususun kalmadığının anlaĢılması üzerine” açık yargılamayı bitirdi. 19 Haziran 2008‟de zamanaĢımı tarihinin 
dolduğunu bildiren mahkeme, kamu davasının tüm sanıklar açısından ayrı ayrı düĢürülmesine karar verdi. 
Hayata dönüĢ operasyonu 20 cezaevine düzenlenmiĢti. Operasyon sırasında Ümraniye Cezaevi‟nde 7, 
BayrampaĢa Cezaevi‟nde 12, Bursa Cezaevi‟nde 2, UĢak Cezaevi‟nde 2, Çanakkale Cezaevi‟nde 4, Çankırı 
Cezaevi‟nde 1, Ceyhan Cezaevi‟nde 1, Sincan Cezaevi‟nde de 1 tutuklu ve hükümlü yaĢamını yitirmiĢti. 55 kiĢi 
de yaralanmıĢtı.  
 
DanıĢtay 10. Dairesi, Burdur E Tipi Cezaevi‟nde Veli Saçılık‟ın sağ kolunun kopmasıyla sonuçlanan 
operasyonda “orantısız güç” kullanıldığı gerekçesiyle 150 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm edilen iki bakanlık 
hakkındaki kararı bozdu Dava dosyasını yeniden görüĢülmek üzere Antalya 1. Ġdare Mahkemesi‟ne gönderen 
DanıĢtay 10. Dairesi, kararını, “davacının doğan zararda kendi kusuru olabileceği” görüĢüne dayandırdı. Burdur 
E Tipi Cezaevi‟ndeki tutuklu ve hükümlüler, cezaevinde kötü muamele gördüklerini belirterek, duruĢmalara 
çıkmama kararı almıĢtı. Bu olay üzerine güvenlik güçleri, “toplu isyan baĢlatıldığı” gerekçesiyle iĢ makinaları ve 
gaz bombaları kullanarak 5 Temmuz 2000 tarihinde koğuĢlara müdahale etmiĢti. Bu sırada iĢ makinasıyla duvar 
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arasına sıkıĢan hükümlü Veli Saçılık‟ın kolu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi‟nde 
kesilmiĢti. Olayın ardından Veli Saçılık, 2001 yılında Adalet Bakanlığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı aleyhinde 100 bin YTL 
maddi, 50 bin YTL manevi tazminat davası açmıĢtı. Antalya 1. Ġdare Mahkemesi‟nde görülen dava dört yıl 
sürmüĢtü. Davayı 31 Mart 2005 tarihinde karara bağlayan mahkeme, cezaevinde kontrolü sağlamak için 
kullanılan iĢ makinası kullanımının iç ile dıĢ güvenliğinin sağlanmasında olağan ve mevzuatta ön görülen bir 
yöntem olmadığını belirterek, davacının yaralanmasında açık hizmet kusuru bulunduğunu saptamıĢtı. Adalet ve 
ĠçiĢleri bakanlıklarının kamu görevini gerektiği gibi ifa etmeyip, gerekli önlemleri almayarak, orantısız güç 
kullandığı için hizmet kusuruna yol açtığını belirten mahkeme, bakanlıkları davacı Saçılık‟a 150 bin YTL tazminat 
ödemeye mahkûm etmiĢti. Bir üst mahkemeye yürütmeyi durdurma için yapılan itiraz baĢvurusu da reddedilince, 
her iki bakanlık kararı temyiz etmiĢti. Davacı Saçılık da ödenecek tazminatın yasal faizinin olayın gerçekleĢtiği 
tarihte baĢlatılmasını isteyerek kararı temyiz etmiĢti. Dosya temyize giderken, iki bakanlık mahkemenin 
belirlediği tazminatı yasal faiziyle birlikte Saçılık‟a ortaklaĢa ödemiĢti. DanıĢtay 10. Dairesi‟nde görülen temyiz 
incelemesi 15 ġubat 2008 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme Anayasa‟nın 125‟inci maddesinin son fıkrasında 
belirtilen “Kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan kusurlarda üçüncü kiĢinin kusurlu bulunması halinde, 
idarenin tazmin zorunluluğunun ortadan kalkacağını” hatırlattı. Adalet Bakanlığı‟nın temyiz dilekçesinde öne 
sürdüğü “Cezaevi idaresine karĢı ayaklanma ve cezaevi binasına zarar vermek” iddialarıyla davacının 
yargılandığı bir kamu davasının olduğuna dikkat çeken DanıĢtay, olayın meydana gelmesinde davacının bir 
kusurunun bulunup bulunmadığının araĢtırılması gerektiğini vurgulayarak, Antalya 1. Ġdare Mahkemesi‟nin 
kararında hukukî isabet bulmadığını açıkladı. Davacının temyiz talebini de reddeden mahkeme, 31 Mart.2005 
tarihinde Antalya 1. Ġdare Mahkemesi‟nin verdiği kararı bozarak, davanın yeniden aynı mahkemede 
görüĢülmesine karar verdi. Saçılık‟ın avukatı Oktay Polat, kararı temyize götüreceklerini söyledi. 
 
19 Aralık 2000‟de F Tipi cezaevlerine geçiĢi protesto etmek amacıyla baĢlatılan ölüm oruçlarını bitirmek için 20 
cezaevine birden eĢzamanlı düzenlenen “Hayata DönüĢ Operasyonu”nda, Çanakkale E Tipi Cezaevi‟nde 3 
tutuklu ve hükümlü ile 1 askerin ölümüyle ilgili dava 16 Eylül günü Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme, sanık askerlerin ve o tarihte cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin delil 
yetersizliğinden beraatine karar verdi.  
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SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
 
01 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 12 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 17 Filistin, 11 Gürcistan, 11 Burma, 
8 Çin, 2 Eritre ve 1 Somali uyruklu toplam 51 Ģahıs 1 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 15 Burma, 14 Pakistan, 6 Afganistan, 4 Cezayir, 4 Somali, 3 Ġran, 2 
Türkmenistan uyruklu toplam 67 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk, 9 Somali ve 1 Cezayir uyruklu toplam 14 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Fas ve 4 Filistin uyruklu toplam 5 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 56 Burma, 4 Ġran, 42 Afganistan, 22 BangladeĢ, 10 Irak, 4 Hindistan, 4 Filistin, 3 
Pakistan, 1 Suriye uyruklu toplam 146 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
03 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı 
olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 2 
Somali, 2 Gürcistan uyruklu toplam 18 
Ģahıs 3 Ocak günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ocak günü Önleyici kolluk 
kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 
14 Somali, 6 Moritanya, 5 Afganistan, 3 
BangladeĢ, 3 Pakistan, 2 Gürcistan, 1 
Burma, 1 Cezayir, 1 Sri Lanka uyruklu 
toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye 
yasadıĢı olarak geçen 5 Türk, 1 Suriye 
uyruklu vatandaĢ güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 

Polise göre kaçaklar eziyetle caydırılmalı 
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi‟nin 
Meclis Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟nda oluĢturulan alt 
komisyona sunduğu raporda, „yasadıĢı göçmenler‟ konusunda 
insan haklarına uygunluğu tartıĢılacak öneriler yer aldı. Bazıları 
Ģöyle: 
    *  YasadıĢı göçle mücadelede  „külfet paylaĢımı‟ yapılmalı. 
Barınma ve sınır dıĢı masrafları göçmen kaçakçılarından veya ülke 
temsilciliklerinden temin edilmeli. 
    *  YasadıĢı göçmenlerin geldikleri yoldan gönderilmesi hem 
kendilerinin bu yolu bir daha kullanmamalarında etkili olacak hem 
de organizatörlerin baĢarısızlığı olarak da görüleceğinden kolayca 
yasadıĢı göçmen bulmalarına engel olacaktır. 
    *  Pasaportları bulunmayan yasadıĢı göçmenlerin ülkelerine 
gönderilmeleri için gerekli seyahat belgesi temini konusunda 
yasadıĢı göçe yoğunlukla konu olan ülkelerin ülkemizdeki 
temsilcilikleri nezdinde etkin diplomatik temasta bulunulması, 
seyahat belgesi verme konusunda iĢbirliğine yanaĢmayan ülkelere 
vize iĢlemlerinin zorlaĢtırılması ve benzeri zorlayıcı yaptırımların 
uygulanması yerinde olacaktır. 
    *  YasadıĢı göçe kaynaklık eden ülkelerle vize rejimi gözden 
geçirilmeli ve vatandaĢlarının vize almaları zorlaĢtırılmalı. (Radikal-
29/11/2008) 
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04 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Burma, 7 Somali, 1 Gine uyruklu toplam 16 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04-05 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Burma, 7 Irak, 6 Moritanya, 4 
Fas, 2 Filistin ve 2 Eritre uyruklu toplam 45 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Moritanya, 2 Somali, 1 Ġran, 1 Afganistan uyruklu toplam 24 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 17 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 6 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Türk vatandaĢı 6 Ocak günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin ve 8 Moritanya uyruklu 
toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması iç in 
yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 14 Moritanya ve 2 Fas uyruklu toplam 31 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 9 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
07 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Moritanya, 7 Afganistan, 7 Burma, 
6 Filistin, 4 Irak ve 1 Ġran uyruklu toplam 38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 50 Moritanya, 4 Afganistan, 4 Burma, 2 Irak ve 2 Azerbaycan uyruklu toplam 62 Ģahıs 07 Ocak 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Irak, 9 Ġran, 1 Pakistan ve 1 Hindistan uyruklu toplam 22 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 28 Burma, 7 Filistin, 
5 Irak, 2 Çin, 1 Ġran ve 6 Moritanya uyruklu toplam 50 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 28 Burma, 19 Çin, 13 Filistin, 6 Irak, 7 Ġran ve 7 Afganistan uyruklu toplam 80 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu 10 Ocak günü Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
10 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs ve Türkiye'den Suriye'ye 
yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
. 
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10 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Filistin, 10 Burma, 7 BangladeĢ, 6 Pakistan, 5 Ġran, 4 Afganistan, 4 Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve 3 Srilanka uyruklu toplam 55 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
11 Ocak günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 4 Moritanya ve 1 Afganistan 
uyruklu toplam 11 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Irak, 20 Filistin, 4 Moritanya, 2 Suriye, 3 Pakistan, 3 Ġran, 3 Moldova ve 4 
Afganistan, uyruklu toplam 65 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 14 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan, 1 Fas uyruklu toplam 5 Ģahıs 12 Ocak 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 4 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 65 Irak, 7 Filistin,12 Gürcistan, 3 
Cezayir uyruklu toplam 87 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 99 Irak, 13 Filistin, 2 Cezayir, 3 Somali, 1 Ġran uyruklu toplam 118 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 10 Gürcistan, 7 Somali, 2 Irak, 3 Burma, 1 Fas, 20 Filistin, 7 Afganistan uyruklu toplam 
50 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14-15 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 84 Burma, 10 Çin, 7 Filistin, 7 Irak 
ve 3 Moritanya uyruklu toplam 111 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Irak, 4 Pakistan, 4 Ruanda ve 2 Ġran uyruklu toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Moritanya, 2 Afganistan, 2 Filistin 
uyruklu toplam 13 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Moritanya, 2 Filistin, 6 Pakistan, 8 Afganistan, 1 Burma uyruklu toplam 22 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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16-17 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 43 Burma, 5 Irak ve 4 Filistin 
uyruklu toplam 52 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 35 Moritanya, 12 Filistin, 6 Afganistan, 61 Burma, 10 Çin, 5 Irak, 7 BangladeĢ, 2 
Somali ve 3 Gürcistan uyruklu toplam 141 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 5 Pakistan, 1 Moritanya 
uyruklu toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Burma, 13 Filistin, 2 Afganistan uyruklu toplam 47 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Burma, 5 Çin, 3 Filistin ve 2 Cezayir 
uyruklu toplam 18 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Afganistan, 2 Suriye ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 16 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs 20 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Ocak günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 49 Ġran uyruklu toplam 50 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 21 Filistin, 14 Pakistan, 2 Irak, 2 Ġran, 2 Burma, 2 Suriye uyruklu toplam 43 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Somali uyruklu Ģahıs 22 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
22 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Burma, 5 Filistin, 5 Gürcistan, 2 
Dominik uyruklu toplam 20 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 27 Pakistan, 21 Burma, 9 Irak, 5 Çin, 4 Filistin, 4 Afganistan, 4 Ġran, 2 Romanya, 1 
Sri Lanka, 1 Türkmenistan uyruklu toplam 78 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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23 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin ve 3 Irak uyruklu toplam 12 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 12 Filistin, 8 Pakistan, 7 Somali, 4 Irak, 3 Afganistan ve 2 Dominik Cumhuriyeti 
uyruklu toplam 36 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs 24 Ocak günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 79 Burma, 17 Irak, 2 Filistin uyruklu toplam 98 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Pakistan, 12 Burma, 9 Filistin, 2 Ġran ve 1 Nahcivan uyruklu toplam 56 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Ocak günüTürkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı, 2 Filistin ve 2 Ġran 
uyruklu toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 23 Burma, 7 Filistin, 2 Somali uyruklu toplam 32 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı, 1 Somali ve 1 Filistin uyruklu toplam 6 Ģahıs 27 
Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ocak günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı, 11 Burma, 12 Filistin ve 1 Irak 
uyruklu toplam 27 Ģahıs 27 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Burma, 4 Filistin, 6 Moritanya ve 2 Irak uyruklu toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 8 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 3 Somali uyruklu toplam 5 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin ve 2 Irak uyruklu toplam 10 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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28 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Burma, 5 Filistin, 5 Somali ve 6 Irak uyruklu toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 11 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ocak günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Ocak günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Somali ve 2 BangladeĢ uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Burma, 4 Gürcistan ve 6 Irak uyruklu toplam 17 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Ocak günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Burma, 10 Çin, 10 Irak, 3 Filistin, 2 
Gürcistan uyruklu toplam 47 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Çin, 2 Irak, 1 Burkina Faso, 1 Somali, 1 Türkmenistan uyruklu toplam 10 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Ocak günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı, 1 Suriye, 1 Filistin ve 1 Somali 
uyruklu toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Ocak günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Filistin, 1 Azerbaycan ve 1 Suriye uyruklu toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
01 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 20 Filistin, 1 Gürcistan, 19 Somali ve 10 Suriye uyruklu toplam 50 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
6 Türk vatandaĢı 01 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 3 Irak uyruklu toplam 8 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 ġubat günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Ġran, 2 Irak uyruklu toplam 4 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Burma, 10 Filistin, 14 Irak, 8 Afganistan, 1 Türkmenistan ve 1 Srilanka uyruklu 
toplam 59 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Türk vatandaĢı, 15 Filistin, 6 Somali 
ve 1 Dağıstan uyruklu toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Türkmenistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs 04 ġubat günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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04 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Burma uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Somali, 15 Filistin, 8 Irak, 4 Burma, 2 Kongo, 2 Ġran, 1 Gine, 1 Moritanya, 1 
Burnika Faso, 1 Senegal, 1 FildiĢi Sahilleri, 1 Suriye uyruklu toplam 57 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk, 1 Suriye uyruklu 2 kiĢi güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Irak, 6 Gürcistan, 5 Çin, 2 Filistin 
uyruklu toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin, 6 Moritanya, 2 Somali, 1 
Eritre uyruklu toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Filistin, 4 Moritanya, 2 Gürcistan, 1 Burma uyruklu toplam 27 Ģahıs ve 7 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Özbekistan ve 4 Filistin uyruklu 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Irak, 6 Gürcistan, 6 Filistin, 5 Çin, 2 Özbekistan, 9 Burma, 6 Suriye, 2 
BangladeĢ, 6 Ġran ve 4 Azerbaycan uyruklu toplam 56 Ģahıs ve 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
07 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Somali uyruklu Ģahıs ve 4 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Somali, 2 Nijerya ve 1 Hindistan uyruklu toplam 9 Ģahıs 07 ġubat 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 17 Moritanya, 6 Ġran ve 2 Eritre uyruklu toplam 44 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Filistin ve 6 Ġran uyruklu toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
08 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu toplam 4 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Moritanya, 6 Somali, 3 Sri Lanka, 2 Filistin, 2 Suriye ve 1 Gana uyruklu toplam 
25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 36 Burma, 6 Gürcistan uyruklu 
Toplam 42 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 09 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
10 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin, 3 Moldova, 2 Irak uyruklu toplam 11 Ģahıs 
10 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 17 Ġran, 9 Afganistan, 6 Gürcistan, 1 Pakistan uyruklu toplam 33 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs 11 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
11 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 8 Irak uyruklu Ģahıs 11 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 14 Filistin, 8 Gürcistan ve 1 
Afganistan uyruklu toplam 24 Ģahıs 12 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 31 Filistin, 11 Irak, 6 Çin, 12 Gürcistan, 8 Somali, 2 Ġran, 3 Burma, 3 Afganistan, 1 
Pakistan uyruklu 77 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
13 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, yasadıĢı göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 
Türk vatandaĢı 13 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Burma ve 2 Filistin uyruklu toplam 
33 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 8 Pakistan, 2 Filistin ve 1 Burma uyruklu toplam 11 Ģahıs 14 ġubat günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 22 Burma, 10 Pakistan, 9 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 43 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk VatandaĢı, 20 Filistin, 5 
Gürcistan, 5 Moritanya uyruklu toplam 31 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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15 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü Önleyici kolluk kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 59 Somali, 25 Burma, 20 Filistin, 7 Irak ve 4 Eritre uyruklu toplam 115 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 10 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı ve 2 Irak uyruklu toplam 7 Ģahıs 17 ġubat günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Azerbaycan, 2 Filistin uyruklu toplam 6 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
19 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Filistin, 2 Ġran, 2 Afganistan, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 8 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 2 Suriye, 2 Burma ve 2 Somali 
uyruklu toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Eritre, 11 Filistin, 12 Somali, 9 
Moritanya ve 4 Afganistan uyruklu toplam 53 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 46 Afganistan, 38 Pakistan, 5 BangladeĢ, 5 Burma, 1 Türkmenistan uyruklu toplam 95 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı 20 ġubat günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Filistin ve 3 Suriye uyruklu toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
21 ġubat günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Moritanya, 1 Filistin ve 1 Burma 
uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Burma, 5 Eritre, 13 Filistin, 1 Somali, 5 Gürcistan, 6 
Irak, 1 BangladeĢ ve 1 Ġran uyruklu toplam 40 Ģahıs  21 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs 21 ġubat günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Burma, 5 Filistin, 5 Çinli ve 1 Ġran 
uyruklu toplam 26 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Filistin, 7 Somali, 6 Moritanya, 3 Ruanda ve 2 
Eritre uyruklu toplam 31 Ģahıs 22 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Burma, 1 Ġran, 1 Irak, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 16 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 9 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 9 Irak, 2 Burma uyruklu toplam 30 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 
Türk vatandaĢı 23 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Moritanya uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 8 Filistin uyruklu 
toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 24 ġubat günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 7 Moritanya uyruklu Ģahıs  24 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Somali uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Afganistan ve 3 Filistin uyruklu 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 10 Moritanya, 5 Azerbaycan, 3 Afganistan,1 Tunus uyruklu toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 25 ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu toplam 5 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
26 ġubat günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 17 Filistin, 15 Irak ve 6 Ġran; 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Pakistan, 10 Burma, 8 Irak, 4 Filistin ve 1 
BangladeĢ uyruklu toplam 73 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 3 Ġran uyruklu Ģahıs 26 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı, 1 Suriye; Türkiye'den Suriye'ye 
yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 4 Suriye uyruklu toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
27 ġubat günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Moritanya, 2 Ürdün, 2 Fas uyruklu toplam 7 Ģahıs 
27 ġubat günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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27 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 3 Afganistan, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 13 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 ġubat günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
  
28 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 4 Pakistan, 1 Irak uyruklu toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
29 ġubat günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Ġran, 4 Suriye ve 3 BangladeĢ uyruklu toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
29 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Gürcistan, 13 Filistin, 7 Irak, 7 
Eritre, 4 Moldovya ve 1 Somali uyruklu toplam 54 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
29 ġubat günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 2 Filistin uyruklu 
toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Cezayir uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
001 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 4 Filistin, 1 Somali ve 1 Moldova uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
02 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 2 Filistin uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
02 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 9 Filistin, 6 Somali, 3 Moldova, 1 Moritanya, 2 Cezayir ve 1 Irak uyruklu toplam 22 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
02 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin ve 1 Moritanya uyruklu toplam 
3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 12 Moldova, 2 Filistin, 2 Azerbaycan uyruklu toplam 16 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı 03 Mart günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
04 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Somali, 8 Burma, 4 Irak, 22 Filistin, 9 Çin ve 1 
Japonya uyruklu toplam 47 Ģahıs 04 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
04 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Azerbaycan,4 Filistin, 6 Irak, 1 Ġran ve 18 Eritre uyruklu toplam 31 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Pakistan uyruklu Ģahıs 05 Mart günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
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Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 BangladeĢ, 7 Irak ve 1 Suriye uyruklu toplam 19 Ģahıs 
05 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 15 Pakistan, 1 Azerbaycan, 3 Türkmenistan ve 1 Gana uyruklu 
toplam 40 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05-06 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 12 Irak, 11 BangladeĢ ve 2 Türkmenistan uyruklu toplam 25 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05-06 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 17 Filistin, 2 Çin, 
2 Ġran ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
06 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 5 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
07 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
07 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Somali ve 1 Burma uyruklu toplam 5 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
07 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Irak, 4 Ġran, 8 Burma, 4 Somali, 1 Sudan, 2 Afganistan ve 1 Türkmenistan uyruklu 
toplam 29 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 6 Irak, 4 Gürcistan, 2 Azerbaycan uyruklu toplam 25 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 4 Gürcistan ve 3 Irak uyruklu toplam 21 
Ģahıs 08 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk, 2 Suriye uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08-09 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 20 Filistin, 2 
Gürcistan ve 4 Irak, 3 Somali, 2 Fas uyruklu toplam 32 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 2 Somali uyruklu toplam 4 Ģahıs 09 Mart günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
09 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Somali, 2 Nahçıvan uyruklu toplam 7 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 63 Afganistan, 30 Pakistan, 20 Burma, 9 BangladeĢ, 5 Somali, 4 Irak, 2 Gürcistan, 
2 Fas, 1 Ġran uyruklu toplam 136 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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09-10 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 2 Burma uyruklu 
toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 9 Mart günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Pakistan vatandaĢı 11 Mart günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan, 6 Irak, 1 Gürcistan, 1 Suriye, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 16 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 4 Ģahıs 12 Mart günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Pakistan, 8 Irak, 6 Filistin, 7 Somali, 6 Ġran, 2 Malezya uyruklu toplam 45 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
 
12-13 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 30 Pakistan, 3 Irak, 3 Filistin, 3 Somali, 1 Ġran, 1 Suriye, 3 Azerbaycan, 13 Burma 
ve 4 Afganistan uyruklu toplam 61 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin ve 1 Irak uyruklu toplam 4 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
13 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
13 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 8 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 60 Afganistan,41 Pakistan, 18 Somali, 18 Filistin, 2 Azerbaycan, 2 Burma ve 1 
Suriye uyruklu toplam 142 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 9 Filistin uyruklu Ģahıs 14 Mart 
günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
14 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 23 Somali, 8 Filistin,4 Etopya, 3 Azerbaycan, 3 Irak, 2 Burma, ve 2 Ġran uyruklu 
toplam 45 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 4 Burma, 3 Irak, 2 
Afganistan, 1 Moritanya ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
15 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 7 Somali, 4 Ruanda, 
4 Eritre, 2 Filistin, 1 Kongo, 1 Sudan ve 1 Burkina Faso uyruklu toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
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Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Irak, 2 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu toplam 7 
Ģahıs 16 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı, 4 Suriye, 3 Nepal, 1 Filistin, 1 
Somali, 1 Filipinler ve 1 Hindistan uyruklu toplam 16 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 37 Pakistan, 35 Moritanya, 22 Eritre, 16 Afganistan, 5 Filistin, 4 Somali, 1 Ġran 
uyruklu toplam 120 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 14 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 8 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu toplam 9 Ģahıs 16-
17 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
17 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Irak, 7 Gürcistan, 2 Filistin, 2 Azerbaycan ve 1 Ġran uyruklu toplam 22 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 8 Filistin, 6 Irak, 2 Çin, 2 Moritanya ve 4 Malezya 
uyruklu toplam 22 Ģahıs 18 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Gürcistan, 7 Filistin, 2 Somali, 2 Moritanya, 2 Azerbaycan ve 1 Ġran uyruklu 
toplam 21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu toplam 2 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 2 Türk vatandaĢı, 2 Ġran ve 2 Ekvator uyruklu toplam 
6 Ģahıs 18-19 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
19 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 34 Filistin, 7 Irak, 7 Ġran, 6 Malezya, 6 Afganistan, 4 Somali, 2 Suriye ve 2 Burma 
uyruklu toplam 68 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 23 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 1 Burma ve 1 Fas uyruklu toplam 16 Ģahıs 
19 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 20 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Burma, 6 Irak, 3 Eritre, 2 Sri Lanka, 2 Azerbaycan, 2 Umman, 1 Somali, 1 
Gürcistan uyruklu toplam 33 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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21 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
21 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Irak, 6 Moritanya, 4 Çin, 3 Cezayir ve 
1 Ekvator uyruklu toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezinde yapılan kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 6 Pakistan, 3 Somali, 2 BangladeĢ, 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 Ģahıs 21 Mart günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Mart günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
22 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Filistin ve 1 Burma uyruklu toplam 
32 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 11 Filistin, 8 Somali, 1 Pakistan ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 21 Ģahıs 22 Mart günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk ve 1 Suriye vatandaĢı toplam 5 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 23 Mart günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Mart günü Türkiye'den Ġran'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Burma, 1 Cezayir uyruklu toplam 17 Ģahıs 23 Mart 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 40 Pakistan, 17 Afganistan, 13 Somali, 4 Eritre, 3 Ruanda, 2 BangladeĢ uyruklu toplam 79 Ģahıs 3 
Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.     
 
23-24 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk, 3 Burma, 1 Gürcistan, 4 
Afganistan ve 28 Somali uyruklu toplam 39 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
24 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Pakistan, 3 Gürcistan, 1 Cezayir, 2 Ġran, 2 Irak uyruklu toplam 21 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
24 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 6 Burma, 3 Gürcistan 
ve 1 Sri Lanka uyruklu toplam 11 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu Ģahıs 25 Mart günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
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Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 25 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
25 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Irak, 7 Burma, 5 Pakistan, 1 Sri Lanka, 1 Sudan ve 1 Nahcivan uyruklu toplam 23 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
26 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Burma, 3 Eritre ve 1 Çin uyruklu 
toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
26 Mart günü Türkiye'den Gürcistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 4 Irak, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 5 Ģahıs 26 Mart günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
27 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Gürcistan, 7 Filistin, 4 Burma, 2 Irak 
ve 1 Suriye uyruklu toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Mart günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Somali, 1 Filistin, 1 Eritre, ve 1 
Ġngiltere uyruklu toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 11 Eritre, 5 Filistin, 5 Somali 
uyruklu toplam 22 Ģahıs 27 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 93 Afganistan, 19 Pakistan, 10 Moritanya, 3 BangladeĢ, 2 Türkmenistan ve 1 Ġran 
uyruklu toplam 128 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Suriye uyruklu Ģahıs 28 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Burma ve 6 Filistin uyruklu toplam 14 Ģahıs 28 Mart 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
28 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 57 Pakistan, 33 Afganistan, 5 Gürcistan, 2 Irak, 2 Ġran ve 1 Suriye uyruklu toplam 
100 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 29 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
29 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Irak ve 2 Cezayir uyruklu toplam 6 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
29 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 41 Afganistan, 20 Pakistan, 6 Irak, 1 Ġran ve 1 Somali uyruklu toplam 69 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29-30 Mart günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 8 Afganistan, 1 Türkmenistan, 1 Ġran ve 27 Pakistan 
uyruklu toplam 37 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Mart günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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30 Mart günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 33 Afganistan, 69 Pakistan, 3 Gürcistan, 3 Filistin ve 11 BangladeĢ uyruklu toplam 
119 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 31 Mart günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
31 Mart günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
31 Mart günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 72 Burma, 6 Pakistan, 2 Gürcistan, 1 Suriye, 1 Ġran ve 1 Moldova uyruklu toplam 
83 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 22 Pakistan uyruklu toplam 23 
ġahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 9 Burma, 5 Pakistan, 4 Hindistan, 4 Eritre, 
2 Cezayir ve 1 Somali uyruklu toplam 37 Ģahıs1 Nisan günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 114 Afganistan, 36 Pakistan, 22 Filistin, 17 Irak, 8 BangladeĢ, 1 Ġran uyruklu toplam 
198 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve Türkiye'den Ġran'a yasadıĢı olarak 
geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Gürcistan, 13 Irak, 11 Burma, 5 Filistin ve 3 
Pakistan uyruklu toplam 48 Ģahıs 01 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
31 Mart – 02 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de 
bulunması için yasal gerekleri karĢılamayan 83 Pakistan, 52 Filistin, 29 Afganistan, 11 Burma, 10 Somali, 5 Sri 
Lanka, 4 BangladeĢ, 2 Cezayir, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan uyruklu toplam 198 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
02 Nisan günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 4 Somali ve 2 Irak uyruklu 
toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Burma uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 03 Nisan günü   güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
03 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
03 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Afganistan, 25 Pakistan, 4 Somali, 35 Filistin, 19 Burma, 1 Moritanya, 1 Ġran 
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uyruklu toplam 96 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
03-04 Nisan Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 3 Eritre uyruklu toplam 7 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
 
05 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Somali, 4 Filistin ve 4 Ġran uyruklu toplam 11 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
05 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 15 Gürcistan, 4 
Moritanya ve 1 Afganistan uyruklu toplam 21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 20 Pakistan uyruklu Ģahıs 05 Nisan günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
05-06 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 9 Filistin, 8 
Burma, 5 Irak, 5 Gürcistan, 2 Ġran, 1 Rusya Federasyonu (Çeçenistan) uyruklu toplam 31 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 2 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Nisan günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 4 Filistin, 3 Irak, 2 
Gürcistan, 2 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
07 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
 
07- 08 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Afganistan, 64 Pakistan, 4 Filistin, 3 Gürcistan, 2 Ġran, 5 Çin, 2 BangladeĢ, 1 
Kazakistan ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 122 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin, 1 Ġran ve 4 Çin uyruklu 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Türk vatandaĢı, 3 Somali, 2 Burma, ve 4 uyruğu 
belirsiz çocuk toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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09 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Afganistan, 18 Filistin, 5 Pakistan, 
4 Moritanya, 3 Somali, 1 Irak, 1 Etiyopya ve 1 Fas uyruklu toplam 56 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
09 Nisan günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı, 1 Filistin ve 1 Burma uyruklu 
toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Türk vatandaĢı, 37 BangladeĢ, 6 Somali, 5 Afganistan, 4 Irak, 3 Gürcistan, 2 Ġran, 
2 Türkmenistan, 1 Suriye ve 1 Azerbaycan (Nahçivan) uyruklu toplam 63 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 09 Nisan günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Azerbaycan, 3 Türkmenistan ve 5 Afganistan uyruklu 
toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Filistin,3 Azerbaycan, 3 Eritre, 2 Irak ve 2 Ġran uyruklu toplam 17 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10-11 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 2 Irak, 1 
Kazakistan ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 5 güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 16 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Afganistan uyruklu Ģahıs 11  Nisan günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Pakistan, 11 Eritre, 9 Afganistan, 5 Filistin, 4 Somali, 4 Azerbaycan, 3 
Türkmenistan ve 1 Afganistan uyruklu toplam 57 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 37 Afganistan, 16 Pakistan, 16 Somali, 10 Filistin, 5 Irak, 4 Burma, 3 Pakistan, 3 
Arnavutluk, 1 Moritanya, 1 Ġran ve 1 Suriye uyruklu toplam 97 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Moritanya uyruklu Ģahıs 12 Nisan günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Arnavutluk, 2 Pakistan ve 1 
Moğolistan uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12-13 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 9 Afganistan, 2 
Moritanya, 2 Ruanda, 2 Somali, 1 Gürcistan, 1 Ġran uyruklu toplam 41 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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13 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Afganistan, 3 Pakistan, 2 Ġran, 1 Filistin uyruklu toplam 15 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı 13-14 Nisan günü  güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali, 1 Suriye uyruklu toplam 5 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Nisan günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 37 Somali, 2 Gürcistan, 2 Pakistan ve 
1 Filistin uyruklu toplam 42 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 26 Pakistan, 19 Filistin, 14 Somali, 11 Irak ve 4 Afganistan uyruklu toplam 74 Ģahıs 14 Nisan günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 15 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 2 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 7 Filistin, 3 Gürcistan ve 3 
Moritanya uyruklu toplam 14 Ģahıs 15 Nisan günügüvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Pakistan, 6 Ġran, 5 Burma, 2 Azerbaycan, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 
toplam 26 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Irak, 2 Filistin, 3 Çin ve 22 Burma uyruklu toplam 
28 Ģahıs 16 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Ġran, 16 Filistin, 8 Moritanya, 1 Azerbaycan, 12 Afganistan ve 1 Irak uyruklu 
toplam 39 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 18 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 7 Moritanya, 6 Çin, 4 Irak, 3 
Filistin ve 1 Afganistan uyruklu toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 7 Moritanya, 6 Çin, 4 Irak, 3 
Filistin ve 1 Afganistan uyruklu toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Nisan günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türkiye vatandaĢı, 25 Irak, 25 
Filistin, 4 Gürcistan, 1 Ġran ve 1 Tunus uyruklu toplam 57 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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18 Nisan günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Türkiye vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türkiye vatandaĢı 5 Burma ve 2 Somali uyruklu toplam 8 Ģahıs 18 
Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 17 Afganistan, 10 Moritanya, 6 Somali, 6 Srilanka, 5 Filistin, 5 Pakistan, 4 Irak, 3 
Ġran ve 3 Gürcistan uyruklu toplam 59 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18-19 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 103 Pakistan, 80 Afganistan, 8 BangladeĢ, 6 Filistin, 5 Burma, 3 Srilanka, 3 Ġran, 2 
Moritanya uyruklu toplam 210 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18-19 Nisan  günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 14 Afganistan ve 4 Pakistan 
uyruklu toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 16 Irak, 1 Gürcistan ve 1 Moritanya 
uyruklu toplam 42 Ģahıs 19 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Nijerya ve 3 Suriye uyruklu toplam 4 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Nisan günüÖnleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Afganistan, 4 Azerbaycan, 2 Türkmenistan uyruklu toplam 17 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 24 Filistin, 8 
Afganistan, 4 Somali, 2 Eritre, 1 Pakistan ve 1 Ruanda uyruklu toplam 41 ġahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
21 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 34 Pakistan, 17 Afganistan, 5 Ġran, 1 Suriye uyruklu toplam 57 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Afganistan uyruklu Ģahıs 21 Nisan 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 46 Afganistan, 9 Filistin, 28 Pakistan ve 1 Cezayir uyruklu toplam 84 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 1 Cezayir, 23 Filistin, 2 Somali, 2 
Gürcistan, 3 Moldova, 1 Irak ve 1 Suriye uyruklu toplam 34 Ģahıs 22 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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22 Nisan günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 22 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
23 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 12 Afganistan uyruklu toplam 14 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Ġran, 5 Somali, 4 Afganistan, 3 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu toplam 27 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23-24 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 2 Filistin, 2 Nijerya, 1 Mısır, 1 
Burma, 1 Suriye ve 1 Sudan uyruklu toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23-24 Nisan günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 1 Moldova uyruklu toplam 5 Ģahıs 24 
Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Filistin, 1 Cezayir, 2 Afganistan, 2 Nijerya, 1 Mısır, 1 Burma, 1 Sudan 1 Suriye ve 
21 Somali uyruklu toplam 33 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 15 Somali, 5 BangladeĢ, 4 Filistin uyruklu toplam 24 Ģahıs 25 Nisan 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı 25 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu toplam 12 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24- 25 nisna günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 17 Pakistan, 6 Irak,  4 
Gürcistan, 4 Burma, 2 Cezayir uyruklu toplam 51 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 17 Pakistan, 13 Afganistan, 5 BangladeĢ, 2 Azerbaycan ve 1 Ġran uyruklu toplam 
38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 26 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
26 Nisan günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Irak, 7 Filistin, 3 Afganistan ve 2 
Moritanya uyruklu toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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26 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Azerbaycan, 2 Pakistan, 1 Irak uyruklu toplam 6 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26-27 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 2 Afganistan, 8 Eritre, 26 
Irak, 2 Ġran, 5 Moritanya, 1 Burma, 1 Cezayir uyruklu toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Nisan günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Gürcistan uyruklu Ģahıs 27 Nisan günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Filistin, 18 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Ġran uyruklu toplam 29 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 12 Pakistan, 12 Afganistan ve 1 BangladeĢ uyruklu 
toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 106 Pakistan, 80 Afganistan, 49 Burma, 28 Irak, 18 Filistin, 9 Moritanya, 8 Somali, 
4 BangladeĢ, 4 Ġran, 2 Azerbaycan, 1 Sri Lanka uyruklu toplam 309 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 9 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28-29 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan ve 2 Filistin uyruklu 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Afganistan ve 1 Ġran uyruklu 
toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 21 Filistin, 11 Pakistan, 6 Somali, 3 Ġran, 2 Eritre uyruklu toplam 43 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Filistin, 19 Afganistan, 9 Somali, 4 Sri Lanka, 2 
Ġran, 2 Moritanya, 1 Eritre, 1 Ruanda uyruklu toplam 68 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 29-30 
Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Nisan günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 13 Somali, 3 Burma, 1 Mısır, 1 Hindistan uyruklu toplam 18 Ģahıs 
30 Nisan günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Nisan günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 101 Pakistan, 28 Afganistan, 7 Filistin, 4 Tükmenistan, 4 Irak, 3 Ġran ve 2 
Azerbaycan uyruklu toplam 149 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Nisan günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Irak, 4 Çin, 2 Filistin, 2 Burma ve 2 
Gürcistan uyruklu toplam 13 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı 1 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
01 Mayıs günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
01 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 22 Irak, 11 Afganistan, 8 Burma, 7 Somali, 4 Sudan, 2 Ġran, 2 Gürcistan, 
1 Azerbaycan, 2 Mısır, 1 Rusya, 1 Suriye uyruklu toplam 74 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 11 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01-02 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Afganistan, 8 Burma, 5 Irak, 9 
Moritanya, 2 Pakistan, 14 Somali, 3 Eritre, 3 Filistin, 1 Ruanda ve 1 Etiyopya uyruklu toplam 48 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 
02 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Somali, 6 Suriye, 11 Filistin, 23 Burma, 2 Hindistan, 1 Mısır, 1 BangladeĢ, 2 
Nahçıvan, 15 Irak, 21 Moritanya, 39 Pakistan, 23 Afganistan, 10 Ġran, 5 Afganistan uyruklu toplam 170 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02-03 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 36 Burma, 11 Irak, 10 Çin, 8 
Filistin, 3 Pakistan uyruklu toplam 68 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
02-04  Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 26 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Afganistan, 9 Eritre, 9 Somali, 3 
Filistin ve 1 Hindistan uyruklu toplam 43 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Moldova, 3 Filistin ve 2 Türkmenistan uyruklu toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 10 BangladeĢ, 5 Irak uyruklu toplam 15 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 26 Pakistan, 6 Afganistan uyruklu toplam 32 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Afganistan, 7 Pakistan ve 6 Filistin uyruklu toplam 
34 Ģahıs 04 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Pakistan, 16 Somali, 6 Afganistan, 4 Ġran, 3 Eritre, 2 Filistin, 1 Ruanda ve 1 
Etiyopya uyruklu toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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05 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 16 Irak, 10 Gürcistan, 6 Burma, 4 
Pakistan, 3 Moritanya, 3 Somali ve 1 Afganistan uyruklu toplam 61 Ģahıs 05 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 14 Afganistan, 12 Somali, 7 Pakistan, 2 Ġran ve 1 Filistin uyruklu toplam 36 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Irak,11 Filistin, 13 Burma ve 1 
Afganistan uyruklu toplam 43 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Afganistan, 28 Pakistan, 3 Azerbaycan,1 Irak, 1 Özbekistan uyruklu toplam 73 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 41 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Gürcistan, 7 Filistin, 1 Irak ve 1 
Tunus uyruklu toplam 16 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan ve 3 Somali uyruklu toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 5 Somali, 9 Burma ve 1 Suriye 
uyruklu toplam 16 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 7 Türk vatandaĢı ve 8 BangladeĢ uyruklu toplam 15 Ģahıs 08 Mayıs 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 4 Gürcistan, 14 
Irak, 1 Filistin, 6 Afganistan, 6 Burma, ve 2 Ġran uyruklu toplam 35 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
08 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 15 Irak, 6 Burma, 4 Moritanya, 4 Gürcistan, 3 Filistin, 2 Ġran, 1 Tunus, 1 Hindistan 
ve 8 BangladeĢ uyruklu toplam 44 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08-09 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 20 Afganistan 
ve 17 Filistin uyruklu toplam 38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
9 Mayıs günüÖnleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 30 Pakistan, 22 Gürcistan, 5 Filistin, 3 Ġran, 2 Afganistan, 1 Filistin ve 1 Ġran uyruklu 
toplam 64 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Afganistan uyruklu Ģahıs 09 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 -10 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu toplam 5 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Mayıs günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 2 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Mayıs günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Ġran, 4 Moritanya, 11 Afganistan, 2 
Filistin, 34 Somali, 19 Irak uyruklu toplam 72 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 71 Pakistan, 2 BangladeĢ, 14 Filistin, 4 Afganistan ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 
92 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 -11 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 103 Afganistan, 33 Filistin, 13 Pakistan, 6 Somali, 2 Ġran uyruklu toplam 157 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 74 Pakistan uyruklu Ģahıs 11 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 4 Fas, 4 Burma ve 1 Filistin uyruklu toplam 
13 Ģahıs 12 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Somali, 10 Filistin, 1 Eritre ve 1 
FildiĢi Sahili uyruklu toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Ġran, 5 Afganistan, 4 Somali, 4 Brunei, 2 Filistin, 2 Hindistan, 2 Suriye, 1 Burma, 1 
BangladeĢ ve 1 Moritanya uyruklu toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12-13 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 8 Pakistan ve 6 Filistin 
uyruklu toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 61 Afganistan, 93 Pakistan, 15 Filistin, 9 Burma, 7 Moldova, 4 BangladeĢ ve 1 
Azerbaycan uyruklu toplam 190 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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13-14 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 14 Mayıs günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 46 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Afganistan, 98 Pakistan, 6 Filistin, 27 Hindistan, 4 Ġran, 2 Irak, 27 Suriye, 4 
Cezayir, 1 Türkmenistan uyruklu toplam 173 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14-15 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Burma, 13 Irak, 7 Filistin ve 5 
Çin uyruklu toplam 51 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14-15 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Afganistan, 8 Pakistan, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 38 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Burma, 6 Irak, 1 Filistin uyruklu 
toplam 32 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 9 Afganistan, 7 Pakistan, 1 Srilanka, 1 Suriye, 1 Ġran uyruklu toplam 29 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 24 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
23-24 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Somali, 32 Afganistan, 24 
Burma, 21 Filistin, 9 Gürcistan, 6 Ġran, 6 Eritre, 2 Nepal, 2 Moritanya, 2 BangladeĢ, 1 Irak, 1 Rusya uyruklu 
toplam 147 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 28 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 30 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 24 
Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Somali, 4 Burma, 5 Çin, 5 Irak, 5 Filistin ve 4 
Moritanya uyruklu toplam 48 Ģahıs 24-25 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 59 Pakistan, 13 Afganistan ve 1 BangladeĢ uyruklu toplam 73 Ģahıs 
25 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 123 Pakistan, 25 Afganistan, 5 BangladeĢ, 5 Ġran, 15 Moritanya, 8 Filistin uyruklu 
toplam 181 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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26 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Burma ve 16 Filistin uyruklu toplam 
20 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 92 Pakistan, 13 Afganistan, 1 BangladeĢ, 12 Filistin, 9 Burma, 5 Çin, 8 Somali, 5 
Irak, 2 Eritre ve 1 Sudan uyruklu toplam 148 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 26 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Mayıs günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Lübnan, 1 Irak, 1 Burma, 1 Pakistan uyruklu 4 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 38 Filistin, 19 Irak, 18 Moritanya, 12 Çin, 11 Somali, 
4 Burma, 3 Ġran, 2 BangladeĢ uyruklu toplam 107 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı 27 Mayıs 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 24 Afganistan, 24 Ġran, 7 Pakistan, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 56 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 36 Pakistan, 18 Afganistan, 2 Hindistan ve 1 Ġran uyruklu toplam 57 
Ģahıs 28 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Moritanya ve 8 Afganistan uyruklu 
toplam 20 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 1 Irak, 1 Lübnan, 1 Ġran uyruklu toplam 3 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 28 
Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Suriye uyruklu Ģahıs 28-29 Mayıs günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 29 BangladeĢ, 17 Pakistan, 1 Hindistan ve 2 Irak 
uyruklu toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Burma, 7 Irak, 1 Afganistan, 3 Filistin ve 4 Ġran 
uyruklu toplam 22 Ģahıs 29 Mayıs günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Suriye, 12 Moritanya, 8 Afganistan, 26 BangladeĢ, 15 Pakistan, 1 Hindistan, 13 
Somali, 10 Filistin ve 32 Burma uyruklu toplam 120 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 30 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Filistin, 9 Irak, 28 Burma, 4 Ġran, 14 Afganistan, 2 Azerbaycan, 1 Türkmenistan ve 
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1 Özbekistan uyruklu toplam 67 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 5 Irak, 1 Ġran, 35 Afganistan, 42 Pakistan, 2 Gürcistan ve 2 BangladeĢ 
uyruklu toplam 97 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Irak, 1 Ġran, 2 Gürcistan ve 10 Filistin uyruklu 
toplam 18 Ģahıs 31 Mayıs günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 50 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
31 Mayıs günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 32 Pakistan, 2 Ġran uyruklu toplam 34 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Filistin, 15 Gürcistan, 3 Moritanya, 
3 Ruanda, 3 Ġran uyruklu toplam 43 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Filistin, 1 BangladeĢ uyruklu toplam 6 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 01 Haziran günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 53 Pakistan, 21 Somali, 10 Afganistan, 2 Suriye, 2 BangladeĢ, 1 Filistin ve 1 
Hindistan uyruklu toplam 90 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 53 Pakistan, 2 BangladeĢ ve 1 Hindistan uyruklu 
toplam 56 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01-02 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Pakistan, 13 Afganistan, 6 Azerbaycan uyruklu toplam 44 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 02 
Haziran günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin uyruklu Ģahıs 02 Haziran günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 7 Hindistan, 3 Eritre, 1 BangladeĢ, 12 
Gürcistan ve 59 Burma uyruklu toplam 86 Ģahıs 03 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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03 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 92 Pakistan, 43 Afganistan, 20 Moritanya, 12 Gürcistan, 4 Ġran, 9 Filistin, 7 
Hindistan, 6 Irak, 5 Somali, 3 Burma, 1 Azerbaycan ve 1 Türkmenistan uyruklu toplam 203 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Burma ve 1 Eritre uyruklu toplam 5 Ģahıs 04 
Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Somali, 5 Burma, 3 Afganistan, 2 Irak, 1 Filistin uyruklu toplam 20 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04-05 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 67 Filistin, 15 Somali, 6 Ġran, 5 
Afganistan, 5 Moritanya, 1 Irak, 1 Cezayir uyruklu toplam 100 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Pakistan, 4 Afganistan, 3 Irak uyruklu toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
05 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 12 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05-06 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin, 26 Somali, 37 Burma, 
9 Pakistan, 3 Irak, 3 Afganistan, 17 Moritanya, 1 Sudan, 1 Eritre uyruklu toplam 123 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 37 Irak, 18 Moritanya, 16 Filistin, 37 Burma, 2 Suriye, 14 Pakistan, 1 Ġran uyruklu 
toplam 125 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Haziran günü Batman‟ın BeĢiri ilçesi Kesme Köprü Beldesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir 
Tırın kasasına gizlenmiĢ çoğu Pakistanlı 194 mülteci gözaltına alındı. (07.06.2008-Batman Postası) 
 
06-07 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 67 Filistin, 8 Burma, 11 Irak, 5 
Çin, 2 Pakistan, 20 Afganistan, 2 Moritanya, 2 Fas, 4 BangladeĢ, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 122 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Haziran  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 21 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Haziran  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
07 Haziran  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Burma, 10 Somali, 23 Afganistan, 33 Moritanya, 12 Ġran, 1 Cezayir, 1 
Türkmenistan, 1 Fas, 10 Filistin, 2 Pakistan uyruklu toplam 112 Ģahıs 7 Mayıs günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
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07-08 Haziran  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 102 Afganistan, 96 Pakistan, 27 BangladeĢ, 19 Burma, 17 Somali, 4 Ġran, 1 
Irak uyruklu toplam 266 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Burma, 1 Pakistan ve 1 Filistin 
uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08-09 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 14 Irak ve 2 Suriye uyruklu toplam 16 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Haziran günüIrak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
09  Haziran  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 
toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Filistin, 7 Ġran, 2 Burma, 1 Pakistan, 3 Azerbaycan, 1 Irak, 1 Gürcistan uyruklu 
toplam 24 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 12 Somali ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 Ģahıs 10 Haziran günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 36 Irak, 23 Somali, 20 Filistin, 20 Pakistan, 8 Eritre, 6 Gürcistan, 5 Ġran, 2 Hindistan 
ve 1 Suriye uyruklu toplam 121 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Somali, 4 Moritanya, 2 Filistin uyruklu toplam 22 
Ģahıs 11 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Somali,17 Burma, 19 Filistin, 14 Irak, 9 Pakistan, 3 Eritre, 3 Afganistan, 1 
Türkmenistan uyruklu toplam 86 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Somali, 7 Eritre, 3 Nepal, 2 
Filistin ve 28 Afganistan uyruklu toplam 52 Ģahıs yakalanmıĢtır 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 3 Filistin, 26 Irak, 17 Afganistan uyruklu toplam 46 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk 
vatandaĢı 12 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12-13 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Afganistan, 1 Cezayir uyruklu 
toplam 35 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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13 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türkmenistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 13 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 41 Irak, 40 Pakistan, 5 Somali ve 2 Ġran uyruklu toplam 88 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Moritanya, 14 Afganistan, 12 Burma, 10 Somali, 7 
Filistin, 3 Eritre ve 1 Kongo uyruklu toplam 76 Ģahıs 14 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
14 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 44 Irak, 28 Pakistan ve 2 Türkmenistan uyruklu toplam 74 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 40 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
15 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin, 14 Burma, 9 Irak, 7 
Gürcistan, 6 Afganistan, 3 Irak, 2 Ġran uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 58 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 164 Pakistan, 139 Afganistan, 34 Burma, 30 BangladeĢ, 29 Moritanya, 21 Filistin, 
14 Eritre, 9 Irak, 6 Gürcistan, 6 Somali, 4 Arnavutluk, 2 Ġran uyruklu ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 463 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 16 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
16 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Afganistan, 23 Irak, 15 Burma,10 
Filistin, 6 Eritre, 4 Ġran uyruklu toplam 92 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 53 Burma, 15 Moritanya, 16 Irak, 8 Filistin, 4 Ġran, 2 Afganistan, 1 Gürcistan, 1 
Cezayir uyruklu toplam 100 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14-17 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma ve 1 Irak uyruklu 
toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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16-17 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 25 Moritanya, 12 Afganistan, 10 Irak, 9 Ermenistan, 8 Pakistan, 5 Somali, 5 
Filistin, 2 Burma, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 77 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 12 Afganistan, 9 Somali, 
7 Ġran, 5 Burma, 6 Eritre, 3 Nepal, 2 Hindistan ve 2 Sri Lanka uyruklu toplam 70 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Moritanya ve 6 Filistin uyruklu 
toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen1 Türk vatandaĢı 18 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Türk vatandaĢı 18 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin, 2 Moritanya ve 1 Irak 
uyruklu toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 11 Somali, 8 Ġran, 2 Hindistan, 5 Burma, 3 Nepal, 2 Srilanka, 6 Eritre, 1 
Azerbaycan, 38 Afganistan, 19 BangladeĢ, 2 Türkmenistan, 2 Moritanya, 1 Irak uyruklu toplam 125 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Afganistan, 22 Eritre, 22 Filistin, 13 Somali, 6 
Burma, 5 Srilanka, 3 Ġran, 1 Cezayir uyruklu toplam 100 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 19 
Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Irak, 16 Pakistan, 7 Afganistan, 3 Ġran, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 59 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen44 Pakistan, 13 Afganistan uyruklu toplam 57 Ģahıs 20 Haziran günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Moritanya, 13 Filistin, 9 
Afganistan, 4 Gürcistan, 1 Somali, 2 Ġran, uyruklu toplam 46 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Irak, 2 Ġran ve 2 Suriye uyruklu toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 38 Burma, 22 Irak, 16 Filistin, 7 Afganistan, 3 
Gürcistan, 2 Hindistan uyruklu toplam 88 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 19-21 Haziran 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 75 Pakistan ve 14 Afganistan uyruklu toplam 89 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 21 Haziran günü  güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

364 SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 

 

 

 
21 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Eritre ve 1 Somali uyruklu toplam 4 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 23 Irak, 11 Eritre, 9 Afganistan, 5 Ġran, 2 Somali uyruklu toplam 50 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Haziran günü Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Suriye, 2 
Gürcistan, 1 Filistin uyruklu toplam 12 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
21-22 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 1 Ġran uyruklu toplam 5 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 40 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 22 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
22 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Filistin, 3 Ġran, 1 Irak ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 14 Ģahıs güven lik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Tunus, 3 Filistin, 3 Gürcistan, uyruklu toplam 8 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 22-23 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
23 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye, 10 Somali uyruklu toplam 11 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 2 Nahcivan, 1 Filistin, 1 Türkmenistan, 13 Gürcistan, 11 Irak, 4 Somali, 4 Birmanya, 21 Pakistan, 
17 Afganistan uyruklu toplam 74 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 23 Haziran günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
23-24 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 10 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23-24 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Irak, 4 Somali, 2 Gürcistan, 2 
Burma, 2 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Moritanya uyruklu toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
23-24 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Ġran, 7 Filistin, 3 Irak, 2 Tunus, 1 Afganistan, 1 Suriye, 1 Türkmenistan 
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uyruklu toplam 41 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
24 Haziran günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
24 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 74 Pakistan, 16 Filistin, 4 Irak, 3 Afganistan uyruklu toplam 97 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 35 Filistin, 23 Afganistan, 20 
Moritanya, 17 Burma, 8 Irak, 4 Gürcistan, 4 Pakistan, 2 Hindistan, 1 Ġran, 1 Eritre, 1 Rusya Federasyonu uyruklu 
toplam 116 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 2 
Ģahıs 25 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 24 Irak, 33 Filistin, 18 Burma, 5 Somali, 4 Gürcistan, 4 Pakistan, 2 Hindistan, 1 Ġran 
ve 1 Türkmenistan uyruklu toplam 92 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ermenistan‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı 26 Haziran günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs 27 Haziran günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Irak, 2 Pakistan, 2 Filistin ve 1 Moritanya uyruklu 
toplam 10 Ģahıs 27 Haziran günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 44 Filistin, 10 Somali, 7 Afganistan, 6 Eritre, 2 
Burma, 2 Hindistan, 1 Ġran, 1 Uganda, 1 Fas ve 1 Moritanya uyruklu toplam 75 Ģahıs 27 Haziran günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Irak, 2 Filistin, 1 Pakistan, 1 Azerbaycan uyruklu toplam 8 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Haziran günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 40 Burma, 24 Nepal, 39 Afganistan, 
13 Filistin, 30 Irak, 7 Ġran, 5 Moritanya, 5 Eritre, 3 Cezayir, 2 Tunus, 1 BangladeĢ uyruklu toplam 169 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Pakistan, 13 Irak, 8 Somali, 7 Moritanya, 6 Afganistan, 4 Filistin, 3 Ġran 3 
Cezayir, 2 Tunus, 1 BangladeĢ uyruklu toplam 87 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Irak uyruklu toplam 3 Ģahıs 29 Haziran günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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29 Haziran günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Türkmenistan ve 1 Irak uyruklu toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
 
29-30  Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 33 Pakistan, 25 Somali, 7 Ġran, 3 Türkmenistan, 1 Burkina Faso, 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 70 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
30 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 30 Haziran günü  güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
30 Haziran günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Eritre uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 110 Pakistan uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Temmuz günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 25 Irak, 15 Pakistan, 9 Filistin, 5 Burma 
uyruklu toplam 54 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Burma, 33 Irak, 17 Pakistan, 14 Filistin, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 102 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 27 Irak ve 20 Filistin uyruklu toplam 47 Ģahıs 02 Temmuz 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Afganistan, 12 Moritanya, 2 
Filistin uyruklu toplam 26 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 201 Pakistan, 83 Afganistan, 34 Irak, 17 Ġran, 13 Filistin, 2 BangladeĢ, 1 Suriye, 1 
Türkmenistan, 1 Nahcivan uyruklu olmak üzere toplam 353 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02-03 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Burma, 18 Irak, 6 Gürcistan, 
4 Pakistan, 1 Filistin uyruklu toplam 63 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Somali ve 1 Eritre uyruklu toplam 4 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Temmuz günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
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Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs 03 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Burma uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Irak ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Temmuz günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 35 Pakistan, 6 BangladeĢ, 6 Ġran ve 2 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 92 Pakistan, 58 Afganistan, 57 Burma, 48 Irak, 28 Filistin, 16 Ġran, 11 BangladeĢ, 3 
Somali uyruklu olmak üzere toplam 313 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Burma, 20 Irak, 15 Filistin, 8 
Ġran, 5 Pakistan, 3 Somali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
05 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
  
05-06 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 6 Irak, 4 Filistin, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs 06 Temmuz günü  güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 18 Afganistan, 3 Ġran, 2 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 23 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 32 Pakistan, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 35 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Filistin, 17 Somali, 9 Ġran, 3 
Irak, 2 Afganistan, 1 Cezayir uyruklu toplam 58 Ģahıs ve 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
07 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 50 Pakistan, 10 Afganistan, 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 64 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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07-08 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Suriye uyruklu Ģahıs ve 2 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs ve 5 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 8 Gürcistan, 1 Nahcivan, 4 Afganistan, 3 Ġran, 15 Irak, 1 Fransız, 3 Suriye, 2 
Azerbaycan, 18 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08-09 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 54 Pakistan, 20 Afganistan, 4 Nepal, 4 Irak ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 84 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09  Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 7 Moritanya, 6 
Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09-10 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 39 Irak, 18 Afganistan, 8 Moritanya, 4 Pakistan, 11 Filistin, 4 Somali, 2 Burma 
uyruklu olmak üzere toplam 86 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Somali, 9 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 27 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 10 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
10 Temmuz günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Pakistan, 7 Afganistan uyruklu olmak 
üzere toplam 9 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Haziran günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Afganistan, 16 Filistin, 13 Burma, 6 Pakistan, 4 
Irak, 2 Hindistan ve 1 Ġran uyruklu toplam 64 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 11 Haziran günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Haziran günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 14 Somali, 3 Irak, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 41 Pakistan, 22 Afganistan ve 5 BangladeĢ uyruklu 
toplam 68 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 8 Irak uyruklu Ģahıs 13 Temmuz günü  güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Somali ve 1 Srilanka uyruklu toplam 2 Ģahıs ve 
5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 11 Burma, 4 Filistin, 13 Irak, 2 Ġran, 54 Pakistan, 4 Afganistan, 1 Hindistan uyruklu toplam 89 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 13 Temmuz günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu 
toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen Suriye uyruklu 3 Ģahıs 14 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 15 Filistin, 15 Irak, 4 Somali, 3 Türkmenistan, 2 Comores, 1 Filistin olmak üzere 
toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 22 Somali, 1 Suriye 
uyruklu toplam 47 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
15 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
15 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 22 Eritre, 9 Irak, 6 Somali, 1 Filistin, 1 Afganistan uyruklu toplam 39 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 7 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu toplam 9 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 16 Temmuz günü  güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Irak, 11 Filistin,4 Pakistan, 2 Gürcistan, 7 Afganistan, 2 Ġran,2 Nahçivan, 7 
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Somali, 6 Eritre uyruklu toplam 57 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin, 2 Afganistan uyruklu 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Somali, 5 Ġran, 3 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye vatandaĢı 18 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Pakistan, 31 Burma, 7 Somali, 1 Irak uyruklu toplam 71 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 19 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 13 Filistin, 10 
Eritre, 8 Afganistan uyruklu toplam 33 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 107 Burma, 22 Irak, 18 Pakistan, 13 Afganistan, 7 BangladeĢ, 7 Filistin uyruklu 
toplam 174 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz günü Türkiye‟den Ġran‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Ġran, 1 Burma uyruklu toplam 4 Ģahıs 20 Temmuz 
günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye geçen 1 Türk vatandaĢı20 Temmuz günü  güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 42 Somali, 26 Afganistan, 17 Moritanya, 15 Filistin, 10 Pakistan, 7 Libya, 1 Eritre 
uyruklu toplam 118 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
21 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 14 Burma, 15 Irak, 28 Afganistan, 11 Filistin, 37 Pakistan uyruklu toplam 105 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk, 3 Afganistan ve 1 Filistin 
uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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21 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Temmuz günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 4 Eritre, 1 Fas, 1 Somali, 1 Senegal 
uyruklu toplam 24 Ģahıs 22 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 34 Ġran, 19 Filistin, 4 Somali, 4 Irak, 3 Gürcistan, 1 Afganistan, 1 Moritanya uyruklu 
toplam 66 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı 23 Temmuz günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Burma,11 Filistin, 10 Somali, 10 
Irak, 1 Afganistan uyruklu toplam 55 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Filistin, 3 Myanmar, 1 Gine uyruklu toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
24 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 44 Irak, 27 Pakistan, 20 Burma, 15 Somali, 11 Afganistan, 9 Çin, 8 Filistin, 7 
Moritanya uyruklu toplam 141 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
24 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 24 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 3 Afganistan, 2 
BangladeĢ uyruklu toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 38 Somali, 30 Filistin, 24 Afganistan, 15 Moritanya, 12 Eritre, 8 Irak, 3 Sudan uyruklu toplam 130 
Ģahıs vatandaĢı 25 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Temmuz günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 16 Somali, 12 Burma, 2 
Eritre, 2 Togo,1 Irak uyruklu toplam 50 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 38 Pakistan, 22 Afganistan, 25 Somali, 12 Myanmar, 5 Filistin, 3 Ruanda, 2 Ġran, 1 
Eritre, 1 Romanya, 1 BangladeĢ uyruklu toplam 110 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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27 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Burma, 7 Irak, 4 Filistin, 2 Somali, 1 HabeĢistan, 1 Sudan, 1 Afganistan uyruklu 
toplam 29 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 37 Burma, 29 Filistin, 19 Somali, 2 Eritre ve 1 
Ruanda uyruklu toplam 88 Ģahıs 28 Temmuz günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 69 Pakistan, 65 Afganistan, 7 BangladeĢ, 6 Eritre, 6 Irak, 4 Burma, 2 Filistin ve 2 
Somali uyruklu toplam 161 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 64 Myanmar, 19 BangladeĢ, 16 
Irak, 2 Filistin, 1 Ġran uyruklu toplam 102 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Myanmar, 24 Pakistan, 7 Afganistan, 3 Filistin, 3 Türkmenistan, 1 Moldova, 1 
Ġran uyruklu toplam 65 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29-30 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Myanmar, 13 Moritanya, 10 
Pakistan, 6 Eritre, 2 Çin, 2 Filistin, 1 Afganistan, ve 1 Kongo uyruklu toplam 51 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Temmuz günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 7 Ġran uyruklu Ģahıs ve 7 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Temmuz günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Pakistan, 3 Irak, 2 Somali, ve 1 Afganistan uyruklu toplam 9 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 58 Burma, 4 Ġran, 2 Filistin ve 1 
Pakistan uyruklu toplam 65 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 30 Afganistan, 6 Irak, 5 Burma ve 3 Eritre uyruklu toplam 44 Ģahıs 31 Temmuz günü güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Moritanya ve 2 Burma uyruklu 
toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 7 Ġran uyruklu toplam 8 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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01 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 44 Pakistan, 18 Afganistan, 13 Ġran, 7 Somali, 4 Irak, 2 Türkmenistan, 2 Gürcistan 
ve 1 Burma uyruklu toplam 91 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Ġran, 5 Somali ve 2 Filistin uyruklu toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
02 Ağustos Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 15 Afganistan ve 3 BangladeĢ uyruklu toplam 18 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Burma, 5 BangladeĢ ve 3 Irak 
uyruklu toplam 39 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 45 Afganistan, 35 Burma, 17 Irak, 12 Pakistan, 9 BangladeĢ ve 5 Almanya uyruklu 
toplam 123 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 48 Pakistan, 19 Afganistan ve 7 BangladeĢ uyruklu 
toplam 74 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Irak, 4 Burma ve 3 Gürcistan 
uyruklu toplam 13 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk, 3 Suriye uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 57 Pakistan, 50 Afganistan,19 Suriye, 16 Somali, 14 BangladeĢ, 11 Burma, 7 Irak, 
7 Eritre, 5 Moritanya, 2 Gürcistan,1 Hindistan, 1 Nahcıvan uyruklu toplam 190 Ģahıs bu Ģahıslarla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 57 Pakistan, 56 Afganistan, 20 Irak, 12 Burma, 10 Filistin, 7 Ġran, 1 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 163 Ģahıs bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
05 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
06 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
06 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu toplam 3 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 64 Afganistan, 31 Filistin, 20 
Burma, 19 Somali, 18 Irak, 6 Eritre, 1 Moritanya, 1 Cezayir ve 1 Gürcistan uyruklu toplam 161 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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06 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 38 Afganistan, 12 Somali, 3 Ġran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 54 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06-07 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Filistin, 2 Somali, 1 Suriye uyruklu toplam 6 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 25 Afganistan uyruklu Ģahıs 07 Ağustos günü  güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ağustos günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 2 Irak uyruklu toplam 11 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 114 Afganistan, 51 Pakistan, 28 Filistin, 17 Irak, 16 Burma, 12 Ġran, 9 Somali, 5 
Gürcistan, 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 254 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07-08 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Afganistan, 27 Filistin, 13 
Pakistan, 11 Moritanya, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk  vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Burma, 12 Gürcistan, 10 Filistin, 
9 Irak, 2 Çin, 2 Pakistan uyruklu toplam 57 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri 
karĢılamayan 15 Somali, 14 Filistin, 9 Irak, 4 Suriye, 4 Afganistan ve 3 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 
49 Ģahıs 08 Ağustos günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye ve 1 Türk vatandaĢı toplam 3 Ģahıs 09 Ağustos günü 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 11 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Somali, 11 Filistin, 3 Sri Lanka, 
2 Myanmar ve 1 Türk vatandaĢı toplam 32 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 39 Afganistan, 31 Somali, 7 Filistin, 3 Pakistan, 3 Irak, 2 Burma ve 1 Eritre uyruklu 
olmak üzere toplam 86 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09-10 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Burma ve 1 Tunus uyruklu 
toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Ağustos günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Afganistan, 20 Filistin, 2 
Pakistan, 1 Moritanya, 3 Burma, 5 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
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10 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 11 Pakistan, 11 Somali, 5 Filistin, 7 Eritre, 2 Filipinler, 1 Afganistan, 1 Tunus ve 1 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10-11 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Gürcistan, 5 Eritre, 2 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 13 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
10-11 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 63 Pakistan, 61 Afganistan, 8 Irak, 1 Suriye, 1 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 134 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
11 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 31 Burma ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere 
toplam 32 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11-12 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 38 Burma, 23 Irak ve 8 Filistin 
uyruklu toplam 69 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 48 Pakistan, 39 Burma, 21 Afganistan, 13 BangladeĢ, 5 Eritre, 4 Özbekistan, 3 
Somali, 2 Ġran ve 2 Irak uyruklu toplam 137 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12-13 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 13 Irak, 12 Eritre, 12 
Somali, 8 Ġran, 3 Burma, 1 Pakistan uyruklu toplam 63 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 47 Somali, 4 Türkmenistan, 27 Filistin, 14 Eritre, 12 Irak, 3 Burma, 8 Afganistan, 1 
Pakistan, 1 Ġran uyruklu toplam 117 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
13-14  Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 21 Afganistan ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 23 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13-14 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 89 Burma, 60 Irak, 15 
Gürcistan, 10 Filistin, 4 Moldova, 3 Ġran ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 183 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
 
14 Ağustos günü Türkiye'den Ġran'a yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs ve bu Ģahısla bağlantılı 1 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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14 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Burma, 10 Afganistan, 5 Somali, 
3 Filistin, 2 Moritanya ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
14 Ağustos günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 65 Afganistan, 47 Pakistan, 19 Somali, 3 BangladeĢ ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 135 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14-15 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Burma, 5 Filistin ve 2 Irak 
uyruklu toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 15 Ağustos günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Suriye ve 1 Irak uyruklu toplam 12 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 72 Burma, 37 Irak, 10 Filistin, 4 Moldova, 3 Somali, 2 Ġran ve 1 Bulgaristan uyruklu 
olmak üzere toplam 129 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 33 Pakistan uyruklu toplam 35 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 72 Burma, 37 Irak, 10 Filistin, 4 Moldova, 3 Somali, 2 Ġran ve 1 Bulgaristan uyruklu 
olmak üzere toplam 129 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 33 Pakistan uyruklu toplam 35 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk vatandaĢı, 32 Burma, 28 
Filistin, 15 Afganistan, 16 Pakistan ve 1 Irak uyruklu toplam 96 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
16 Ağustos günü  Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 BangladeĢ, 1 Srilanka, 1 Libya, 1 Filistin ve1 
Somali uyruklu toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 33 Pakistan, 25 Filistin, 13 Afganistan, 17 Moritanya, 4 BangladeĢ, 3 Somali, 2 
Mısır, 19 Irak, 9 Burindi, 1 Libya, 1 Srilanka, 4 Ġran uyruklu toplam 131 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16-17 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Irak, 5 Burma, 4 Filistin, 4 
Moldova ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
17 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 31 Afganistan, 15 Burma, 4 Ġran, 3 
Moritanya, 2 Filistin, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 57 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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17 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Afganistan, 12 Burma, 3 Irak, 2 Filistin, 2 Çin, 1 Burkina Faso uyruklu toplam 19 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Filistin, 1 Somali uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı 
toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin ve 5 Eritre uyruklu toplam 
21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 84 Pakistan, 47 Afganistan, 37 Burma, 26 Irak, 2 Filistin ve 1 Dubai uyruklu toplam 
197 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18-19 Ağustos Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Türk vatandaĢı, 44 Burma, 26 Irak, 
11 Eritre, 3 Filistin, 3 Afganistan, 1 Ġran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 94 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 16 Afganistan uyruklu toplam 18 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Somali, 3 Filistin ve 6 Eritre 
uyruklu toplam toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 15 Burma, 27 Eritre, 10 Filistin, 1 Cezayir,1 Pakistan, 3 Ġran, 13 Suriye, 1 
Nahcivan,15 Afganistan, 9 Irak, 6 Somali uyruklu toplam 101 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19-20 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 39 Afganistan, 41 Irak, 4 Filistin,3 Moritanya, uyruklu toplam 87 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ağustos günü  Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk, 2 Suriye ve 1 Filistin uyruklu toplam 4 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 2 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 
4 Ģahıs 21 Ağustos günü güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 37 Filistin, 23 Burma, 12 Irak, 7 
Eritre ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 80 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Filistin, 13 Ġran ve 1 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 48 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 37 Afganistan, 31 Eritre, 2 Suriye ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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22 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Burma, 3 Filistin, 2 Afganistan, ve 
3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Afganistan ve 3 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 129 Afganistan,193 Pakistan, 42 Burma, 32 Irak, 9 Filistin, 3 Cezayir, 2 Hindistan 
ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 412 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Afganistan ve 3 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Somali vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Burma, 3 Gürcistan , 2 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı olan 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Filistin,24 Afganistan, 16 Irak , 10 Pakistan, 8 Ġran, 2 Hindistan uyruklu olmak 
üzere toplam 100 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
24 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 63 Burma, 55 Irak, 5 Pakistan ve 5 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 128 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Filistin, 16 Afganistan, 13 Eritre, 
9 Somali ve 2 Burma uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 49 Afganistan, 14 Hindistan, 6 Pakistan, 3 Suriye ve 2 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 74 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
25 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Afganistan ve 2 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 5 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir ve 8 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 17 Afganistan, 18 Filistin, 3 Gürcistan, 19 Irak, 11 Somali ve 5 Moritanya uyruklu 
olmak üzere toplam 73 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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25 Ağustos günü Irak‟tan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25-26 Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 9 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25-26 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk, 43 Burma, 10 Irak, 6 
Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Afganistan, 18 Irak, 23 Filistin,16 Ġran, 5 BangladeĢ, 2 Pakistan, 2 Cezayir ve 1 
Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 107 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı 27 Ağustos günü güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 29 Filistin, 10 Afganistan, 12 
Burma, 5 Somali, 7 Eritre, 4 Pakistan, 3 Irak, 3 Fas, 2 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 21 Afganistan, 21 Somali, 5 Moritanya, 6 Filistin, 4 Irak ve 1 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 58 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.. 
 
28 Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı, 10 Somali, 1 BangladeĢ ve 1 
Irak uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 6 Afganistan, 19 Irak ve 8 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 42 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Afganistan, 6 Somali, 12 Filistin, 18 Irak, 8 Gürcistan, 7 Pakistan, 2 Ġran, 1 
Nahcivan ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 71 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos günü  Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk, 8 Pakistan, 2 Ġran ve 1 BangladeĢ uyruklu 
olmak üzere toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28-29 Ağustos günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28-29 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk, 5 Irak, 5 Afganistan, 3 
Somali, 1 Etiyopya, 1 Fas, ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 20 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
29 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 71 Pakistan, 5 Irak, 4 Türk, 3 Somali, 3 Burma, 1 BangladeĢ, 1 Etiyopya ve 1 
Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 89 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29-30Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin, 7 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 17 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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30Ağustos günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 6 Afganistan, 2 Ġran ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak 
üzere toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos günü Gürcistan‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 12 Afganistan, 6 Ġran, 1 
Moritanya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 44 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Somali, 11 Ġran, 7 Burma, 5 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Filistin, 1 Fas, 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Gürcistan, 3 Filistin, 1 Cezayir 1 
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31  Ağustos günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 35 Filistin, 8 Moritanya, 8 Ġran, 6 Afganistan, 1 Somali, 1 Gürcistan, 1 Azerbaycan 
uyruklu olmak üzere toplam 60 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31 Ağustos günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin, 17 Burma, 21 Irak ve 1 
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Eylül  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 135 Afganistan, 35 Pakistan, 8 BangladeĢ, 10 Filistin, 19 Burma, 10 Irak, 4 
Gürcistan, 1 Azerbaycan ve 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 223 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 13 Somali, 1 Filistin uyruklu toplam 14 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Filistin, 14 Burma, 6 Irak, 3 
Gürcistan, 3 Ġran, 2 Pakistan, 2 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 50 Pakistan, 41 Afganistan, 34 Filistin, 29 Irak, 17 Burma, 3 Gürcistan, 2 Cezayir, 2 
BangladeĢ, 1 Azerbaycan, 1 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 180 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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02 -03 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin, 67 Burma, 37 
Afganistan, 11 Irak, 2 Somali, 1 Gürcistan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 143 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Eylül günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Somali, 8 Irak, 3 Burma, 2 Pakistan, 2 Afganistan, 2 Azerbaycan uyruklu olmak 
üzere toplam 27 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Irak ve 3 Burma uyruklu olmak üzere 
toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Afganistan ve 8 Moritanya uyruklu 
olmak üzere toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 6 Irak, 5 Filistin, 4 Somali, 2 Hindistan, 2 Burma, 1 Ruanda, 1 Sri Lanka ve 1 Togo 
uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 62 Afganistan, 55 Pakistan, 31 Irak, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 149 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Somali, 19 Moritanya, 10 
Afganistan, 5 Filistin, 4 Ġran, 3 Eritre, 3 Gürcistan ve 1 Yunanistan uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Eylül günü Suriye‟den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 9 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 47 Burma, 33 Irak, 32 Filistin, 18 
Somali, 10 Moritanya, 9 Gürcistan, 1 Ġran,7 Afganistan, 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 158 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Irak, 12 Filistin, 11 Afganistan, 4 Ruanda, 4 Ġngiliz, 3 Gürcistan, 3 Somali, 2 
Nepal, 1 Ġran, 2 Suriye, 2 Nahcıvan, 1 Yunanistan, 1 Moritanya, 1 Burma, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 1 Eritre, 
1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 70 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Burma, 9 Irak, 22 Filistin, 37 
Moritanya,1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 75 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Eylül günü Suriye‟den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı yakalanmıĢtır 
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07 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 38 Irak, 29 Filistin, 35 Myanmar, 29 Afganistan 9 Gürcistan, 3 BangladeĢ, 1 Ġran, 1 
Hindistan, 32 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 177 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07-08 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 30 Pakistan, 28 Somali, 21 Afganistan, 25 Irak, 11 BangladeĢ, 8 Filistin, 8 Eritre, 4 
Burma, 2 Sri Lanka, 2 Ġran, 1 Moritanya, 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 141 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Eylül Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 10 Eritre ve 1 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Eylül Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Eylül Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 10 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 14 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Eylül Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
09 Eylül Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 2 Sri Lanka ve 1 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Eylül Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 39 Irak, 12 Burma ve 6 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Eylül Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 35 Afganistan, 18 Moritanya ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 54 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Eylül Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 63 Pakistan, 37 Irak, 23 Afganistan, 15 Burma, 8 Ġran, 5 Filistin, 3 Hindistan, 3 Sri Lanka, 
1 Somali,1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 159 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Eylül Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Eylül Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 67 Irak, 45 Filistin, 6 Gürcistan, 3 Moritanya 
ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 124 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Eylül  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 23 Filistin, 13 Eritre,12 Myanmar, 8 Gürcistan,5 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Ġran 1 Irak, 1 
Somali, 1 Ruanda olmak üzere toplam 70 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 -11 Eylül  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 43 Irak, 15 Filistin, 2 Ġran, 2 Burma ve 1 
Hırvatistan uyruklu olmak üzere toplam 63 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11  Eylül   Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Somali, 4 Lübnan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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11 Eylül Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 42 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
11 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 7 Irak, 3 Türkmenistan, 2 Suriye, 2 Sri Lanka, 1 Filistin, 1 Somali, 1 
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 63 Filistin, 43 Irak, 33 Afganistan, 10 
Somali, 8 Burma, 6 Ġran, 4 Eritre, 2 Moritanya ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 171 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 133 Afganistan, 89 Pakistan, 80 Irak, 56 Filistin, 14 Somali, 9 BangladeĢ, 8 Ġran, 4 
Eritre, 4 Burma, 2 Moritanya, 2 Gürcistan, 1 Hırvatistan, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 403 Ģahıs 
ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12-13 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Burma, 21 Filistin, 9 Afganistan, 
2 Irak, 2 Tunus ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
13 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 52 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.. 
 
13 Eylül günü 2008 Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 30 Pakistan, 16 Afganistan, 9 Moritanya, 8 Finlandiya, 6 Türkmenistan, 4 
Somali, 3 Myanmar, 3 Srilanka, 2 Nepal, 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 82 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 23 Burma,16 Filistin, 12 Afganistan, 
10 Somali, 8 Pakistan, 4 Moritanya,4 Ġran, 2 Gürcistan,1 Cezayir uyruklu olmak üzere 80 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 31 Burma, 11 Filistin, 10 Pakistan, 4 Ġran, 3 Irak, 1 Cezayir uyruklu 60 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı olmak üzere 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 -15 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Burma ve 1 Cezayir uyruklu 
olmak üzere toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Eylül günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 
7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Somali, 7 Eritre ve 2 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 21 Pakistan, 11 Afganistan, 9 Moritanya, 4 Fas, 4 Burma, 2 Somali, 2 Ġran, 2 
Türkmenistan, 2 Gürcistan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk 
vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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15-16  Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Afganistan, 12 Filistin, 10 
Moritanya ve 8 Irak uyruklu olmak üzere toplam 43 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
16  Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Burma, 8 Irak, 5 Filistin, 3 
Gürcistan ve 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 40 Filistin, 31 Irak, 21 Afganistan, 5 Somali, 3 Eritre ve 2 Gürcistan uyruklu olmak 
üzere toplam 102 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
16-17 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Gürcistan, 5 Irak, 3 Ġran, 2 Fas ve 1 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 101 Afganistan, 8 Filistin, 6 Ġran, 6 
Somali, 4 Eritre, 2 Moritanya, 2 Pakistan, 1 Irak uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 131 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması iç in 
yasal gerekleri karĢılamayan 149 Pakistan, 68 Irak, 66 Afganistan, 33 Filistin, 32 Burma, 16 BangladeĢ, 11 
Moritanya, 6 Gürcistan, 4 Azerbaycan ve 4 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 389 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 137 Pakistan, 74 Afganistan, 10 BangladeĢ, 8 Ġran, 6 Gürcistan, 2 Fas, 2 Suriye, 2 
Nahcıvan, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 242 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Ġran, 6 Afganistan, 1 Mısır uyruklu 
olmak üzere toplam 26 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Eylül günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Afganistan, 3 Pakistan, 2 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 16 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18-19 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 9 Filistin, 3 
Gürcistan, 2 Cezayir ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 16 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
18-19 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Ġran, 15 Afganistan, 8 Irak, 6 Pakistan, 4 Somali, 1 Mısır, 1 Özbekistan uyruklu 
olmak üzere toplam 55 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
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19 Eylül günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 9 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 23 Afganistan, 2 BangladeĢ, 2 Burma uyruklu toplam 27 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 3 BangladeĢ, 3 Somali ve 3 
Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 17 Irak ve 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 29 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 50 Filistin, 3 Burma ve 1 Afganistan 
uyruklu toplam 54 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 183 Pakistan, 103 Afganistan, 21 Somali, 10 BangladeĢ, 8 Filistin ve 4 Ġran uyruklu 
olmak üzere toplam 329 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20-21 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Filistin, 3 Ġran, 3  
Gürcistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Cezayir uyruklu ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 7 Irak uyruklu ve 1 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 21 Filistin, 4 Somali, 4 BangladeĢ, 3 Afganistan, 3 Etiyopya, 2 Burma, 2 Cezayir, 2 
Türkmenistan, 2 Mısır, 1 Ürdün uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 45 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 8 Afganistan ve 2 Türkmenistan 
uyruklu olmak üzere toplam 11 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere, 
toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 44 Filistin, 30 
Afganistan, 10 Ġran, 7 Irak, 5 Somali, 3 Burma, 3 Moritanya, 2 Eritre ve 1 Ürdün uyruklu olmak üzere toplam 106 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 92 Pakistan, 39 Afganistan, 6 BangladeĢ ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere 
toplam 140 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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22-23  Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Türk vatandaĢı, 41 Burma, 23 
Irak, 12 Filistin, 8 Eritre, 7 Afganistan, 6 Ġran, 5 Somali, 4 Moritanya ve 2 Fas uyruklu olmak üzere toplam 112 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 39 Filistin, 9 Moritanya ve 1 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 90 Pakistan, 38 Afganistan, 20 Irak, 18 Somali, 11 Filistin, 3 Gürcistan, 1 
Hindistan, 1 Özbekistan, 1 BangladeĢ, 1 Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 184 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Eylül günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
24 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Burma ve 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Afganistan, 15 Moritanya ve 5 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 54 Pakistan, 28 Afganistan, 29 Burma, 8 Irak, 2 BangladeĢ, 1 Azerbaycan ve 1 
Ġran uyruklu olmak üzere toplam 123 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
25 Eylül günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 4 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Gürcistan‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 19 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin, 3 Pakistan,3 Burma, 2 
Afganistan, 8 Eritre, 22 Somali,5 Ġran ve 2 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 62 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 35 Türk, 110 Irak, 33 Ġran, 32 Filistin, 17 Afganistan, 12 Moritanya, 9 Burma, 6 
Gürcistan, 1 Cezayir, 1 Fas ve 1 Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 257 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan;29 Afganistan, 16 Filistin, 8 Irak ve 3 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 56 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 92 Afganistan, 67 Filistin, 20 
Moritanya, 5 Irak, 3 Ġran, 2 Gürcistan, 2 Burma, 1 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 193 Ģahıs 
yakalanmıĢtır 
 
26 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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26 Eylül günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 23 Filistin, 15 Afganistan, 16 Somali, 5 Burma, ve 1 Belçika uyruklu olmak üzere 
toplam 60 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26-27-28 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 1 Afganistan, 1 
Gürcistan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
27-28 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 40 Afganistan, 29 Moritanya, 27 Somali, 16 Filistin, 14 Pakistan, 8 Eritre, 4 Irak, 1 
Gürcistan, 1 BangladeĢ uyruklu olmak üzere toplam 140 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 23 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28-29  Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan, 6 Ġran, 2 Somali, 
uyruklu olmak üzere 13 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
29 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 20 Afganistan, 15 Moritanya, 3 Ġran, 2 Filistin, 2 Somalı uyruklu olmak üzere 
toplam 42 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 -30 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 58 Irak, 52 Burma, 19 Filistin, 14 
Gürcistan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 144 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
30 Eylül günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Eylül günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
30 Eylül günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 15 Afganistan, 3 Moritanya, 1 Türkmenistan, 1 Pakistan ve 1 BangladeĢ uyruklu 
olmak üzere toplam 21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 -01 Eylül günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Burma uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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01 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
01 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 
9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 14 Gürcistan, 10 
Filistin, 9 Irak, 3 Afganistan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
01 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 12 Afganistan, 4 
Filistin ve 1 Burma uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 29 Irak, 4 Burma, 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs ve bu Ģahıslarla 
bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Suriye vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 20 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 44 Filistin, 8 Burma, 5 Pakistan, 5 Ġran, 4 Afganistan, 3 Nahcıvan,2 Suriye, 1 
Tunus, 1 Irak ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 74 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Filistin, 5 Burma, 4 Somali, 2 Irak, 2 
Gürcistan, 1 Eritre ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
02 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 42 Pakistan, 33 Afganistan, 25 Irak, 24 Filistin, 21 Burma, 3 Somali, 2 Ġran uyruklu 
ve 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 155 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Filistin, 5 Burma, 4 Somali, 2 Irak, 2 
Gürcistan, 1 Eritre ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 37 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
03 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 42 Pakistan, 33 Afganistan, 25 Irak, 24 Filistin, 21 Burma, 3 Somali, 2 Ġran uyruklu 
ve 5 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 155 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin, 8 Moritanya, 6 Ġran,1 
Afganistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
03 Ekim günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
05 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk ve 1 Suriye vatandaĢı olmak üzere toplam 2 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Ekim günü  Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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05 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 43 Burma, 4 Afganistan ve 3 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 50 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali, 1 Filistin, 1 Hindistan ve 1 BangladeĢ 
uyruklu olmak üzere toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
06 Ekim 2008 Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Gürcistan ve 3 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Ekim 2008 Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 60 Pakistan, 50 Afganistan, 30 Filistin, 10 BangladeĢ, 6 Burma, 6 Ġran, 6 Irak, 6 
Somali, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 2 Eritre, 1 Suriye, 1 Hindistan, 1 Mısır ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere 
toplam 184 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ekim 2008 Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı, 13 Somali, 6 Filistin, 3 Mısır, 2 Uganda, 1 
BangladeĢ ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ekim 2008 Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 30 Burma, 10 
Filistin, 8 Afganistan, 3 Güney Afrika Cumhuriyeti, 2 Gürcistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Ekim 2008 Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ekim 2008 Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 11 Afganistan, 4 Burma, 3 Pakistan ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 19 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ekim 2008 Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı, 11 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 13 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ekim 2008 Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ekim 2008 Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 23 Filistin, 13 
Afganistan, 7 Burma, 4 Irak, 4 Ġran, 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 56 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Ekim 2008 Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 32 Filistin, 7 Burma, 5 Gürcistan, 4 Afganistan, 4 Irak, 1 Somali uyruklu olmak 
üzere toplam 53 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ekim 2008 Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
  
09 Ekim 2008 Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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09 Ekim 2008 Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Irak, 2 Somali ve 1 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
09 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 29 Somali, 22 
Filistin, 16 Burma, 8 Eritre, 4 Malezya ve 1 Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 81 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ekim günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Irak uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 164 Afganistan, 64 Pakistan, 7 Irak ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 237 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09-10 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 11 Filistin, 40 
Irak, 17 Burma, 6 Ġran, 1 Eritre, 8 Gürcistan, 34 Afganistan ve 5 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 123 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 1 Türk vatandaĢı, 42 Irak, 12 Filistin, 7 Ġran, 6 Gürcistan, 5 Burma, 4 Afganistan, 4 
Moritanya ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 84 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10-11 Ekim  Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
10-11 Ekim  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Irak, 8 Burma, 8 Moldova, 3 Filistin, 1 
Çin, 1 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ekim Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan; 15 Irak, 4 Somali ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
11 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
11-12 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 13 Irak, 8 Burma, 6 Gürcistan, 4 Afganistan, 1 Filistin, 1 Ġran, 1 Çin uyruklu olmak 
üzere toplam 34 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ekim  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 24 Somali ve 4 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 29 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin, 2 Gürcistan ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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13 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı , 3 Ġran, 2 Afganistan, 
2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Ekim Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan; 76 Afganistan, 41 Somali, 4 Brundi, 3 Burma, 3 Ġran, 3 Filistin,1 Srilanka uyruklu olmak 
üzere toplam 131 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı ve 2 Somali uyruklu toplam 7 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Burma, 27 Afganistan, 22 Irak, 11 
Filistin, 7 Eritre, 5 Gürcistan ve 2 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 102 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türkmenistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 202 Pakistan, 107 Afganistan, 61 Burma, 26 Irak, 25 BangladeĢ, 13 Filistin, 7 
Gürcistan, 4 Türkmenistan ve 3 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 448 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 Ekim günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye 2 Türk vatandaĢı, 6 Moritanya, 5 Filistin, 5 
Irak, 2 Afganistan, 2 Ġran, 2 Özbekistan, 1 Gürcistan ve 1 Çin uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ekim günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14-15-16 Eylül günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan; 16 Afganistan, 3 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
15-16 Ekim günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye 3 Türk vatandaĢı, 23 Burma, 5 Irak ve 4 
Filistin uyruklu olmak üzere toplam 35 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16 Ekim günü  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan; 17 Afganistan, 10 Somali, 3 Ġran, 2 Filistin, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere 
toplam 33 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Ruanda uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Ekim  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye 2 Türk vatandaĢı, 54 Burma, 32 Filistin, 23 
Somali, 7 Afganistan, 4 Irak, 3 Eritre, 3 Moritanya, 3 Pakistan, 2 Ukrayna, 1 Sudan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 135 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Türkmenistan uyruklu toplam 3 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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17 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 6 Irak, 5 Filistin ve 1 
Somali uyruklu toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Irak, 19 Somali, 6 Moritanya, 3 
Burma, 1 Suriye uyruklu ve 35 uyruğu tespit edilemeyen olmak üzere toplam 84 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 59 Burma, 51 Irak, 34 Afganistan, 20 Pakistan, 31 Filistin, 12 Somali, 5 BangladeĢ, 
3 Eritre, 1 Ġran, 1 Türkmenistan, 1 Senegal, 1 Suriye ve 1 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 220 Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 6 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17-18 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin ve 3 Irak uyruklu toplam 
14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 55 Filistin, 4 Somali ve 1 Suriye 
uyruklu toplam 60 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
18 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 65 Pakistan, 18 Filistin, 12 Somali, 11 Ġran, 8 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 116 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18-19 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 41 Afganistan, 23 Moritanya, 13 Filistin, 5 Burma ve 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 83 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü  Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Somali ve 1 Zimbabve uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Fas uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
20  Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 3 Suriye uyruklu toplam 5 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Afganistan, 14 Burma, 7 Filistin 
uyruklu toplam 38 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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20 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 27 Filistin, 11 Somali, 9 Afganistan, 4 Eritre, 2 Türkmenistan, 2 Azerbaycan ve 2 
Fas uyruklu olmak üzere toplam 57 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk, 6 Burma, 5 Çin,3 Gürcistan, 4 
Dominik Cumhuriyeti, 1 Filistin, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 21 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
21 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Afganistan, 20 Burma, 4 Filistin, 3 Irak, 3 Suriye ve 2 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 57 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
22 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Afganistan uyruklu ve 1 Türk 
vatandaĢı olmak üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Suriye uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı 
olmak üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
22 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 5 Irak, 3 Gürcistan uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 10 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Suriye uyruklu ve 3 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 2 Irak, 3 Gürcistan uyruklu 
ve 6 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 25 Filistin, 13 Irak uyruklu toplam 38 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Filistin, 18 Irak, 3 Suriye, 2 Afganistan uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere 
toplam 54 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
24 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 148 Afganistan, 27 Pakistan, 10 Ġran, 4 Sri Lanka, 3 BangladeĢ, 1 Gürcistan, 1 
Azerbaycan, 1 Suriye ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 196 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
24 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 3 Gürcistan, 2 Burma, 2 
Cezayir, 1 Suriye uyruklu ve 4 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
24 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 BangladeĢ uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye, 1 Mısır uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Irak, 4 Afganistan, 1 Ġran uyruklu 
olmak üzere toplam 23 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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25 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 93 Pakistan, 36 Afganistan, 9 Somali, 4 Filistin, 7 Ġran, 2 Hindistan uyruklu olmak 
üzere toplam 161 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
26 Ekim günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
26 Ekim günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
26 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Burma, 6 Filistin, 1 Gürcistan, 1 
Irak uyruklu ve 2 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 20 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 86 Afganistan, 64 Pakistan, 20 Irak, 7 Burma, 5 Ġran, 5 Filistin, 5 BangladeĢ ve 4 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 196 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Ekim günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 15 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 30 Somali, 28 Afganistan, 25 Burma, 20 Moritanya, 10 Pakistan, 8 Ġran, 8 Filistin, 4 
Ruanda, 2 Suriye, 1 Sri Lanka, 1 Cezayir uyruklu toplam 137 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Ekim günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28 Ekim günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 45 Irak, 34 Filistin, 26 Burma, 17 
Gürcistan, 13 Afganistan, 7 Ġran, 4 Moldova ve 3 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 149 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 30 Burma, 27 Afganistan, 11 Filistin, 5 Suriye, 3 Burma ve 1 Lübnan uyruklu olmak 
üzere toplam 77 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
29-30 Ekim Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 59 Burma, 18 Filistin, 32 Irak, 33 
Afganistan, 4 Gürcistan, 3 Ġran, 2 Çin, 1 Somali, 1 Pakistan uyruklu Toplam 153 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 
2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Ekim günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 2 Filistin ve 1 Somali uyruklu toplam 4 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 60 Pakistan, 13 Afganistan, 8 Burma, 12 Somali, 2 Eritre ve 1 Filistin uyruklu 96 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30-31 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 6 Burma, 2 Irak, 1 Somali, 
1 Cezayir ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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31 Ekim günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 26 Somali, 24 Afganistan, 15 Irak, 3 
Filistin, 1 Eritre ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 70 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
31 Ekim günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 37 Afganistan, 15 Moritanya, 12 Filistin, 10 Irak, 6 Burma, 5 Pakistan, 4 Ruanda, 2 
Gürcistan, 2 Çin, 2 Somali ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 96 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
1 Kasım günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik-Yalova yolu Umurbey yol ayrımında park halinde duran 34 
UKR 59 plakalı kamyonette yapılan incelemede aralarında 4 çocuğun da bulunduğu Irak, Somali, Filistin ve 
Burma uyruklu 42 müteci gözaltına alındı. (Zaman-01.11.08)  
 
01 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Afganistan, 10 Irak, 2 Burma, ve 
2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Somali, ve 2 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 33 Irak, 31 Filistin, 20 Pakistan, 16 BangladeĢ, 15 Afganistan, 9 Somali, 8 Burma, 
4 Ruanda ve 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 137 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
01-02 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Afganistan, 10 Irak, 5 Filist in, 
3 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 36 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
02 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Tanzanya ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
02 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 43 Afganistan, 27 Burma, 21 Moritanya, 19 Pakistan, 8 Filistin, 7 Somali, 8 Irak, 3 
BangladeĢ, 2 Ġran ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 139 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
02-03 kasin günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 27 Somali, 23 Filistin ve 3 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Kasım  günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Burma, 4 Irak ve 3 Hindistan 
uyruklu olmak üzere toplam 31 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Kasım  günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan, 48 Afganistan, 14 Somali, 9 Irak, 7 Eritre, 6 Filistin, 3 Mısır, 1 Fransa ve 1 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 89 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
03-04 Kasım  günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Somali, 3 Türk vatandaĢı ve 1 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Kasım  günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
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03-04 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 26 Afganistan, 14 Irak, 11 Gürcistan, 9 Ġran, 5 Filistin, 1 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 66 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
04 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Irak, 9 Filistin ve 6 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
05 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 28 Somali, 18 Irak, 13 Pakistan, 12 Afganistan, 5 Suriye, 4 Filistin, 2 Burma ve 2 
Nahcıvan uyruklu olmak üzere toplam 84 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05 Kasım  günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 28 Irak, 11 Filistin, 9 Somali, 7 
Burma, ve 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 58 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05 Kasım  günü  Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
05-06 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 56 Filistin, 49 Afganistan, 8 
Somali, 5 Moritanya ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 119 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
06 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı ve 3 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
06 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 189 Afganistan, 50 Pakistan, 40 Burma, 27 Irak, 13 Filistin, 5 Suriye, 3 BangladeĢ, 
2 Özbekistan, 2 Gürcistan, 1 Somali ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 333 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
07 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Burma, 2 Irak, 2 Gürcistan, 1 
Filistin, 1 Tunus ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 22 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
07 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 65 Filistin, 63 Afganistan, 43 Burma, 17 Irak, 14 Somali, 8 Moritanya, 8 Ġran, 2 
Pakistan ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 221 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
07-08 Kasım  günü Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Burma ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07-08 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Irak, 30 Burma, 27 Filistin, 10 
Afganistan, 5 Moritanya, 4 Gürcistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 112 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
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08 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 68 Afganistan, 42 Pakistan, 24 Burma, 10 Irak, 5 Somali, 2 Filistin, 2 Gürcistan, 1 
Türkmenistan, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 155 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
09 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
09 Kasım  günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 
Burma uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
09 Kasım  günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Afganistan, 14 Filistin, 9 Irak ve 
5 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 52 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
09 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 23 Pakistan, 12 Somali, 9 Afganistan, 8 Filistin, 8 Burma, 4 Gürcistan ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 65 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
09-10 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Moritanya, 2 Gürcistan ve 1 
Irak uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
10 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 3 Somali uyruklu toplam 4 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
10 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Pakistan, 16 Filistin, 11 Irak, 11 Afganistan, 8 Moritanya, 7 Burma, 5 Somali, 3 
Ġran, 2 Gürcistan ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 83 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
11 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
11 Kasım  günü Gürcistan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
11 Kasım  günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Türk vatandaĢı, 41 Irak, 6 
Afganistan, 6 Burma, 4 Filistin ve 2 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 66 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
11 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 36 Afganistan, 6 Filistin, 5 Irak, 5 Myanmar, 4 Gürcistan, 4 Suriye ve 1 Ruanda 
uyruklu olmak üzere toplam 61 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
11-12 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 7 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
11-12 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 15 Filistin, 5 
Irak ve 5 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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12 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
12 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 18 Somali, 6 Afganistan, 2 Eritre ve 
2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 9 Irak, 8 Afganistan, 2 Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs ve 
bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
13 Kasım  günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
13 Kasım  günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13 Kasım  günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Irak, 5 Burma ve 1 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Kasım  günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 60 Filistin, 12 Afganistan, 8 Somali, 
4 Burma ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 85 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 134 Afganistan, 24 Burma, 18 Filistin, 3 BangladeĢ, 3 Ruanda, 3 Moritanya ve 2 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 187 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
13-14  Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 36 Burma, 12 Filistin, 5 Ç in ve 3 
Irak uyruklu olmak üzere toplam 56 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13-14  Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Afganistan ve 10 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 26 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 94 Afganistan, 71 Pakistan, 35 Myanmar, 18 Burma, 14 BangladeĢ, 12 Filistin, 7 
Moritanya, 5 Çin ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 259 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Kasım  günü  Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvet leri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Burma ve 2 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 32 Filistin, 28 Afganistan, 9 Burma, 4 Irak, ve 1 Moritanya olmak üzere toplam 74 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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15-16  Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı, 19 Afganistan, 
16 Filistin, 5 Somali, 2 Gürcistan, 2 Eritre ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 48 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
15-16  Kasım  günü  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması 
için yasal gerekleri karĢılamayan 33 Afganistan, 22 Somali, 14 Filistin, 2 Pakistan, 1 Moritanya uyruklu olmak 
üzere toplam 72 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Kasım  günü Türkiye'den Irak'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Kasım  günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 36 Irak, 10 Afganistan, 27 Filistin, 
12 Burma, 5 Moldova ve 2 Fas uyruklu olmak üzere toplam 92 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
17 Kasım  günü Türkiye‟den Irak‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 2 Afganistan uyruklu 
toplam 3 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 33 Myanmar, 6 Filistin, 5 Ruanda, 2 Somali, 2 Gürcistan ve 1 Romanya uyruklu 
olmak üzere toplam 49 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
17 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 24 Filistin ve 1 Ġran uyruklu olmak 
üzere toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17- 18 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 22 Çin, 22 Irak, 15 Filistin,4 
Burma, 4 Gürcistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 68 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
18 Kasım  günü Irak'tan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
18 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 58 Afganistan, 25 Irak, 22 Çin, 15 Filistin,7 Burma, 4 Gürcistan, 2 Fas, 1 Ġran ve1 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 135 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Kasım  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 38 Pakistan, 29 Afganistan, 13 Filistin, 4 BangladeĢ, 3 Gürcistan, 3 Moldova, 2 Somali 
uyruklu olmak üzere toplam 92 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
19 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Kasım  günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Filistin, 7 Burma, 2 Somali 
uyruklu toplam 23 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
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20 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 24 Ġran, 9 Somali, 6 Irak, 6 Afganistan, 1 Filistin, 1 Moritanya, 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 48 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
21 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 34 Filistin ve 1 Moritanya uyruklu 
olmak üzere toplam 35 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Kasım  günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Irak, 7 Filistin ve 1 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Kasım günü Bulgaristan‟dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Küba uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
21 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
21-22 Kasım günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 9 Somali ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 11 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 45 Filistin, 29 Irak, 17 Somali, 11 Burma ve1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 103 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Türk vatandaĢı, 32 Afganistan, 8 Pakistan ve 6 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 
48 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Kasım günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Cezayir uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Somali, 7 Filistin ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23-24 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Somali, 6 Eritre, 5 Filistin, 2 
Ruanda, 1 Pakistan uyruklu toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Kasım günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Filistin, 4 Afganistan, 2 Somali, 2 Pakistan, 2 Cezayir ve 1 Eritre uyruklu olmak 
üzere toplam 30 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24-25 Kasım günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 32 Filistin, 27 Burma, 16 
Afganistan, 13 Irak, 12 Moritanya, 1 Suriye, 1 Moldova uyruklu toplam 102 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
24-25 Kasım  günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
25 Kasım  günü Türkiye‟den Ġran‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Afganistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
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25 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Filistin, 3 Suriye ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 30 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Kasım  günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
26 Kasım  günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 7 Filistin ve 3 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 43 Burma, 33 Pakistan, 21 Afganistan, 18 Irak, 4 Ġran, 3 Filistin, 1 Türkmenistan 
uyruklu olmak üzere toplam 123 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 10 Somali, 4 Ġran, 1 Irak ve 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 29 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
 
28 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
 
28 Kasım  günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan, 82 Filistin, 67 Burma, 30 Irak, 15 
Gürcistan, 4 Afganistan,4 Somali, 1 Ġran,1 Moritanya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 205 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Burma, 4 Irak ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 14 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Kasım  günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 11 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Kasım  günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 30 Filistin, 22 Afganistan, 9 Irak, 4 
Burma, 4 Gürcistan, 4 Somali, 3 Filistin ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 77 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Kasım  günü  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 47 Burma, 37 Filistin, 21 Irak, 4 Gürcistan, 4 Somali, 3 Ġran, 2 Afganistan ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 119 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 14 Burma, 9 
Filistin, 3 Irak ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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30 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin, 13 Somali ve 1 Ġran 
uyruklu olmak üzere toplam 29 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Türkmenistan, 2 Afganistan, 1 Ġran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Kasım  günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı ve 1 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
. 
30 Kasım  günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
01 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 3 Ģahıs yakalanmıĢtır 
 
01 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Kasım  günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 4 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01 Kasım  günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 27 Afganistan, 16 Burma, 3 Pakistan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 
Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
01-02 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı, 3 Türkmenistan uyruklu toplam 5 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
02 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 41 Filistin, 5 Somali, 3 Eritre ve 2 
Arnavut uyruklu olmak üzere toplam 51 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
02 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 36 Burma, 8 Pakistan, 4 Filistin, 1 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 50 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
03 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 19 Burma, 12 Irak ve 5 Çin 
uyruklu olmak üzere toplam 56 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
03 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 22 Filistin, 5 Ruanda, 4 Burma, 2 Arnavutluk, 2 Ġran, 2 Afganistan, 1 BangladeĢ, 1 
Lübnan, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 40 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaĢı güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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04 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 8 Filistin, 3 Çin ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 13 Filistin, 10 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 
2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Irak ve 1 Bulgaristan uyruklu 
olmak üzere toplam 14 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
04 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Afganistan, 3 Gürcistan, 2 Ruanda, 1 Pakistan, 1 Ġran, 1 Etiyopya, 1 Eritre 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
05-06 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
06 Aralık günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
06 Aralık günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 5 Burma, 3 Afganistan, 3 
Ġran, 1 Pakistan, 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 33 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
06 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 55 Irak, 27 Filistin, 13 Afganistan, 3 Ġran, 2 Somali, 1 Bulgaristan ve 1 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 102 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
07 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
07 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 12 Somali, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 18 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı ve 1 Afganistan uyruklu Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
08 Aralık günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
08 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 26 Filistin, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 27 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 23 Filistin, 13 Irak, 13 Burma, 2 Çin, 1 
Afganistan ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 53 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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09 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 3 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
09 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Filistin ve 1 Tunus uyruklu olmak 
üzere toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 16 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Filistin vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 43 Filistin, 14 Burma, 9 Irak, 6 Eritre, 
2 Somali, 2 Gürcistan, 2 Afganistan ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 79 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 
Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Aralık günü Türkiye‟den Suriye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Aralık günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 12 Filistin, 2 Burma ve 1 Ġran uyruklu 
olmak üzere toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 29 Filistin, 29 Burma, 27 Afganistan, 16 Gürcistan, 10 Irak, 4 Pakistan, 2 Suriye, 1 
Somali, 1 Tunus, 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 120 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaĢı 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
12-13  Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 11 Filistin, 8 Afganistan, 6 
Pakistan, 1 Burma ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 27 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
13 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Ruanda ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
13 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
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14 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
14 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 4 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
14 Aralık günü  Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 16 Filistin, 5 Burma ve 3 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
14 Aralık günü  Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 7 Afganistan, 2 Pakistan, 2 Gürcistan, 1 Burma, 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 13 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
14 Aralık günü  Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 4 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
14 -15 Aralık günü  Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 6 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 7 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 19 Afganistan ve 17 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 36 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 9 Moritanya, 7 Filistin, 5 Afganistan, 4 Somali, 1 Azerbaycan, 1 Ruanda ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 28 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14-15-16 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 39 Burma, 9 Moritanya, 9 
Filistin, 6 Afganistan, 4 Pakistan, 4 Somali ve 1 Ruanda uyruklu olmak üzere toplam 72 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 10 Türk vatandaĢı ve 5 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 4 Pakistan uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16-17 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Türk vatandaĢı, 42 Burma, 30 
Filistin, 13 Gürcistan, 2 Somali, 4 Çin ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 93 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince Doğu Sınırında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Afganistan, 4 Somali ve 2 Ġran uyruklu toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal 
gerekleri karĢılamayan 6 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 10 Filistin ve 2 Burma uyruklu olmak 
üzere toplam 12 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere toplam 
2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Aralık günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
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18 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 17 Filistin uyruklu Ģahıs ve bu 
Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 19 Somali, 9 Gürcistan, 7 Ġran, 4 Azerbaycan, 1 Tunus ve 1 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 41 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
18-19 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Filistin, 1 Irak, 1 Cezayir ve 1 
Somali uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Afganistan, 11 Burma, 9 Pakistan, 6 Filistin, ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 47 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19-20 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı ve 1 Ġran uyruklu olmak üzere 
toplam 2 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 21 Burma, 16 Filistin ve 10 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 47 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 25 Somali, 22 Filistin, 15 Burma, 5 Afganistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere 
toplam 68 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 20 Filistin, 4 Somali ve 1 Eritre 
uyruklu olmak üzere toplam 25 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
21 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Filistin, 2 Ġran ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 9 Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
21 Aralık günü Türkiye‟den Bulgaristan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Gürcistan uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına 
alındı.  
 
21 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 5 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 12 Gürcistan, 10 Somali ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 23 Ģahıs 
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı ve 6 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 8 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 5 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
23 Aralık günü Türkiye'den Bulgaristan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
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23 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Türk vatandaĢı ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 3 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Aralık günü  Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
23-24 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 13 Afganistan ve 9 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere 22 Ģahıs ve bu Ģahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
24 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 6 Gürcistan, 5 Filistin, 3 BangladeĢ, ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 
15 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
24-25 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 44 Burma, 27 Somali, 20 
Afganistan, 19 Filistin, 13 Çin, 4 Gürcistan, 3 Pakistan, 1 Moritanya ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 132 
Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı, 3 Filistin ve 2 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 6 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 2 Ġran, 2 Rusya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 5 Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
25 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 3 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
26 Aralık günü Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 6 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
26 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 20 Filistin, 14 Somali, 9 Moritanya, 6 Burma, 6 Ruanda, 4 Gürcistan ve 1 
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 60 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26-27 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 17 Afganistan, 12 Srilanka, 7 Filistin, 3 Somali ve 1 Burma uyruklu olmak üzere 
toplam 40 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 32 Filistin, 21 Afganistan, 15 Burma, 5 
Eritre, 2 Moritanya, 1 BangladeĢ ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 77 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
27 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
27 Aralık günü Türkiye'den Suriye'ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Suriye uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Aralık günü Türkiye‟den Yunanistan‟a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 9 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
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28 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 10 Filistin, 4 Myanmar, 2 Moritanya, 1 Irak, 1 Afganistan ve 1 BangladeĢ, uyruklu 
olmak üzere toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Aralık günü Ġran‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
29 Aralık günü Suriye‟den Türkiye‟ye yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 4 Somali uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
29 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye‟de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 14 Filistin, 1 Burma, 1 Azerbaycan uyruklu ve 1 Türk vatandaĢı olmak üzere toplam 
17 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Aralık günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Aralık günüTürkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 15 Filistin uyruklu Ģahıs güvenlik 
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.  
 
30 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 2 Türk vatandaĢı, 14 30 Aralık günü 
Burma ve 8 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 24 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. . 
 
30.31 Aralık günü Türkiye'den Yunanistan'a yasadıĢı olarak geçmeye çalıĢan 14 Gürcistan, 4 Somali ve 1 Sudan 
uyruklu olmak üzere toplam 19 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Aralık günü Ġran'dan Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 1 Ġran uyruklu Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
31 Aralık günü 31 afostos Suriye'den Türkiye'ye yasadıĢı olarak geçen 2 Türk vatandaĢı güvenlik kuvvetleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
31 Aralık günü Önleyici Kolluk Kuvvetlerince il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için 
yasal gerekleri karĢılamayan 3 Ruanda, 2 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 1 Türkmenistan, 1 Makedonya ve 1 Cezayir 
uyruklu olmak üzere toplam 10 Ģahıs güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Türkiye‟ye yasa dıĢı yollar giren 133 Afganistan, 89 Pakistan, 80 Irak, 8 Ġran ve 2 Gürcistan uyruklu mülteci 12 
Eylül günü Diyarbakır, Ağrı ve Van illerinde gözaltına alındı ve sınır dıĢı edilmek üzere haklarında yasal iĢlem 
baĢlatıldı. 19 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine telefon ile baĢvuruda bulunan Uluslararası Af Örgütü ve ĠHD 
Van ġubesi Afgan ve Pakistan uyruklu mültecilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġube 
Müdürlüğü‟nde bulunduklarını, temel ihtiyaçları olan yemek, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karĢılanmadığını 
belirttiler. BaĢvuru üzerine ĠHD Diyarbakır ġubesi Yönetim Kurulu adına Av. Meral Atasoy ve Ahmet Ġlan çeĢitli 
görüĢmelerde bulundu. Aynı gün saat 15.30‟da Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġube Amirliği ziyaret edildi. 
Koruma ġube Amiri Enver Bey il yapılan görüĢmede, burada bulunan 110 kiĢiye yakın Afgan ve Pakistan uyruklu 
mültecinin aç ve susuz bırakıldığı, sağlık sorunu olanların tedavi edilmediği, barınma ihtiyaçlarının insan onuruna 
yakıĢır bir Ģekilde gerçekleĢmediği iddiaları iletildi. Koruma ġube Müdürlüğü Amiri iddiaları reddederek yabancı 
uyruklu kiĢilerin misafirhanede bulunduklarını, her gün üç öğün yemek verildiğini, sağlık kontrolleri yapıldığını ve 
barınma ihtiyaçlarının insan onuruna yakıĢır bir Ģekilde yerine getirildiğini belirtti. ĠHD Yönetim Kurulu üyelerinin 
mülteciler ile görüĢme isteğine ise Diyarbakır Emniyet Müdürü‟nden izin almaları gerektiği belirtilerek izin 
verilmedi. Aynı gün ĠHD Diyarbakır ġubesi Emniyet Müdürlüğü‟ne mültecilerle görüĢme yapma isteğini iletti 
ancak bu talebe bir cevap verilmedi. Aynı konu ile ilgili olarak yeniden bir görüĢme için Av. Meral Atasoy 23 Eylül 
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günü Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġube Müdürlüğü‟nü ziyaret etti.  Av. Meral Atasoy, Yabancılar 
ġube Müdürlüğü Amiri ile görüĢmeden önce Yabancılar ġube Müdürlüğü‟nün misafirhane bölümüne gittiğini, 
içeriye girdiğinde polis memurlarının beklediği bölümde iki polis memuru ve üç mülteci ile karĢılaĢtığını, gördüğü 
mültecilerden birinin çıplak ayaklı olduğunu, üç mültecinin misafirhane bölümüne alındığı esnada misafirhanenin 
açılan kapısından misafirhanenin bir bölümünü gördüğünü, içeride bulunan mültecilerin küçük bir odada sıralı 
halde oturduklarını ve durumlarının iyi görünmediğini belirtti. Akabinde Meral Atasoy‟un mülteciler ile görüĢme 
talebi yine reddedilmiĢtir. 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
5 ġubat günü Edirne'nin Ġpsala ilçesinde Ġpsala Balabancık köyü Meriç ve Ergene nehirlerinin birleĢtiği noktada, 
nehir kenarında sazlıklerın içinde iki ceset bulundu. Yapılan incelemede; cesetlerden birinin 1.75 metre 
boylarında, 55-60 kilo ağırlığında, 30-35 yaĢlarında esmer tenli, sünnetli, bıyıklı, düz saçlı ve kirli sakallı, 
diğerinin de aynı yerde 1.65 metre boylarında, 50-55 kilo, 20-25 yaĢlarında, esmer tenli, sünnetli, top sakallı 
siyah düz saçlı, kirli sakallı bir erkeğe ait olduğu, kimlikleri bilinmeyen cesetlerin üzerinde herhangi bir kes ici, 
delici ve ateĢli silah izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. Cesetlerin, yasal olmayan yollarla Türkiye'den Yunanistan'a 
geçmeye çalıĢırken Meriç Nehri'nde boğulan yabancı uyruklu Ģahıslara ait olduğu tahmin ediliyor. (6 ġubat 2008-
Zaman) 
 
5-7 Ekim tarihlerinde Gelibolu Ġlçesi‟ne kıyısı bulanan Saros Körfezi‟ndeki Güneyli- Koruköy- Kavak ve EvreĢe 
sahil Ģeridinde toplam 10 ceset karaya vurdu. Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, “Cesetlerin, yasadıĢı yollardan 
Yunanistan‟a kaçmak isteyen göçmenlere ait olduğunu düĢünüyorum. Aralarında kadın ve çocuk bulunan 10 
cesetten birinin Türk olduğu belirlendi. Bu kiĢinin de kaçakları taĢıyan teknenin kaptanı olabileceği tahmin 
ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede aramalarını sürdürüyor. Ceset sayısı artabilir. Olayın sırrı soruĢturma 
sonunda çözülecek” dedi. (Radikal-08.10.08) 
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Yasaklanan Etkinlikler 
 
Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD), Türkiye BarıĢ Meclisi Siirt ÇalıĢma Grubu ve Siirt Barosu'nun Siirt‟te ortaklaĢa 
düzenlemek istediği “Çok Kültürlülük ve Yeni Anayasa” paneli için Siirt Kültür Müdürlüğü‟nün salonu için yapılan 
baĢvuru Siirt Valiliği tarafından “uygun değildir” gerekçesiyle reddedildi. Etkinlik Kurtalan Ġlçesi‟nde 13 Ocak günü 
gerçekleĢtirilebildi.  
 
DTP Genel Merkezi tarafından 21 Ocak günü yapılan açıklamada, DTP Bağcılar ilçe örgütünün düzenlemek 
istediği Ģölene Ġstanbul Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından izin verilmediği belirtildi.  
 
Muğla'da çalıĢmalarını sürdüren amatör tiyatro grubu Duvar Sahnesi'nin Hrant Dink'i anmak amacıyla 14 ġubat 
günü Sınırsızlık Meydanı'nda oynamak istediği ve Hrant Dink'in son yazısından alıntılarla oluĢturdukları oyun, 
polis ekipleri tarafından engellendi. Meydanda güvenlik tedbiri alan polis, oyuncuların, 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu uyarınca, 48 saat öncesinden mülki makama bilgi vermediği gerekçesi ile oyunun 
sahnelenmesine izin vermedi. Valilikten izin alınmadığı gerekçesini gösteren polis ekiplerinin oyuncuları, “bu 
Ģekilde oynarsanız kendiniz bilirsiniz; iĢleme derhal baĢlarız; sonuçlarına katlanırsınız diyerek” tehdit ettiği ileri 
sürüldü.  
 
Ömer Leventoğlu‟nun yönettiği “Zaroken Axa QeliĢî” adlı belgesel filmin ġanlıurfa ili Ceylanpınar Ġlçesinde 
Kaymakamlığa bağlı salonda gösterimine “belgeselin dilinin Kürtçe olması” nedeniyle izin verilmedi. Filmin galası 
çadırda yapıldı.  
 
Mardin‟de 3 Mart günü, Weqfa Malbata Ferho (Ferho Ailesi Vakfı) tarafından Kürt dili ve kültürünü korumak ve 
03 Mart 2006 tarihinde öldürülen Ferho Akgül (85) ve Fatma Akgül‟ü (80) anmak amacıyla Mizizex Köyünde 
düzenlenen Ġnsan Hakları Ödülü törenine köylülerin katılımı Jandarma görevlileri tarafından engellendi.  
 
DTP Elazığ Ġl Örgütü'nün Newroz kutlamaları için valiliğe yaptığı baĢvuruya, belge ve pankartlarda 'W' harfi 
kullanıldığı, bunun Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürülerek izin verilmedi.   
 
Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 16 Mart 2008 tarihinde düzenlenmek istenen  Newroz mitingine Bismil 
Kaymakamlığı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟nu gerekçe göstererek izin vermedi. 
 
Siirt‟te 22 Mart günü Newroz bayramı kutlaması için Valiliğe baĢvuruda bulunan tertip komitesine, etkinliğin 21 
Mart günü yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine tertip komitesi 21 Mart‟ta kutlamayı yapmayacaklarını belitti. 
 
22 Mart günü Van ili Kale Meydanı‟nda gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitingine Valilik tarafından izin 
verilmedi. Valilik, kutlamanın 21 Mart günü gerçekleĢtirilebileceğini belirtti. 
 
Erzincan‟da 22 Mart gün yapılmak istenen Newroz mitingine Valilik tarafından verilen ilk yanıtta "Newroz" 
ibaresinde yer alan "w" nin, sloganlar listesinde yer alan "Biji Biratiye Gelan", "Berxwedan Jiyane" ve "Biji 
Newroz" sloganlarının da, siyasi partilerin Türkçe dıĢında dil kullanamayacağı Ģeklinde düzenleme yapan 2820 
Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 81/c Maddesi'ne aykırı olduğu ifade edilerek izin verilmeyeceği, daha sonra 
verilen yanıtta ise genel asayiĢ ve kamu düzeni açısından, "DüĢünceyi açıklama ve yayma hürriyeti"ni 
düzenleyen Anayasa'nın 26. maddesi, yine "Toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkını" düzenleyen 
Anayasa'nın 34. maddesine yine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'nun 17 ve 22. maddelerine 
aykırı olduğu gerekçesiyle izin verilmediği belirtildi.  
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23 Mart günü Yüksekova ilçesinde miting yapılması talebi Kaymakamlık tarafından reddedildi. Kaymakamlık, 
mitingin 21 Mart günü gerçekleĢtirilebileceğini belirtti. 
 
Giresun‟da Giresun Halkevi Halk Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve AKP‟nin sağlıkta yıkım politikalarını mizahi 
bir dille eleĢtiren sokak tiyatrosu 24 Nisan günü Bulancak Durağı'nda sergilenirken, polis tarafından müdahale 
edildi. Tiyatronun sergilediği AKP KarĢıtı oyunun oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten polise etrafta 
oyunu izleyen halk tepki göstererek, oyunun devam etmesini sağladı.  
 
Diyarbakır‟da Diyarbakır Demokrasi Platformu tarafından Ġstasyon Meydanı‟nda yapılması planlanan 1 Mayıs 
mitingine Valilik tarafından izin verilmedi. 
 
Eğitim-Sen Bitlis ġubesi tarafından OKS ve SBS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin üzerindeki sınav heyecanını 
azaltmak için 26 Mayıs günü düzenlemek istediği ve Merhaba Sanat Tiyatrosu'nun hazırlayıp sahneleyeceği 
"Ceviz ile Karınca Dost Olunca" adlı çocuk oyunu, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün zamanında izin belgesini 
imzalamaması nedeniyle sahnelenemedi.  
 
Elazığ'da 20 Haziran günü Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği tarafından Munzur Düğün Salonu'nda 
"DayanıĢma Gecesi" adıyla yapılacak olan "UyuĢturucuya Kumara YozlaĢmaya KarĢı Gücümüz Birliğimizdir" 
gecesine Elazığ Valiliği “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na aykırı olduğu” gerekçesiyle 
yasakladı.  
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde Haziran ayında Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) tarafından ve 

ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin alınarak düzenlenen 
seminer polisin izlemek istemesi üzerine iptal edildi.  
 
Cihan ġan‟ın yazdığı ve Aydın Orak‟ın oynadığı, Musa 
Anter‟in hayatını anlatan “Araf” adlı Kürtçe tiyatro 
oyunu, Ġzmir Konak Belediyesinin Ekim ayı etkinlik 
programında yer almasına rağmen, Valilik ve Emniyet 
Müdürlüğü tarafından yasaklandı. Konak 
Belediyesi‟nde çalıĢan bir yetkili Valilik ve Emniyet 
Müdürlüğü‟nün bu yasağı istediğini belirterek Ģu 
beyanda bulundu; “Emniyet yetkilileri oyuna gelecek 

seyircilerin slogan atacaklarını ve provokasyona sebep olacaklarını söyledi. Emniyet yetkilileri bize, „eğer icap 
ederse, Kültür Merkezi binası önünü çevik kuvvet ekipleriyle dolduracağız, ama yine de oyuna müsaade 
etmeyeceğiz‟ dedi.”  
 
Ekim ayında ġırnak‟ta "Êdî Bes e - Anadilimde Eğitim Ġstiyorum" sloganıyla baĢlatılan kampanya çerçevesinde 
Yeni Mahalle'de yapılmak istenen Kürtçe eğitime Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce izin verilmedi.   
 
Ġzmir'de 26 Ekim günü düzenlenmek istenen “Halkların kardeĢliği ve demokrasi” mitingi Valilik tarafından 
yasaklandı. Mitingin yasaklanmasının ardından yasağı protesto etmek için yapılacak olan basın açıklaması 
öncesi Valilik, Konak, KarĢıyaka ve Menemen ve Buca'da otobüs duraklarına açık hava toplantısı için 
Cumhuriyet Meydanı Gündoğdu ve Kadifekale'de toplanmaya izin verilmeyeceği ve toplananlara müdahale 
edileceği yazıları astı. Ayrıca Kürtlerin yoğun yaĢadığı mahallelerde polis anonslarla halkı 'YürüyüĢe katılmayın' 
çağrısı yaptı.  
 
DTP Elazığ Ġl Örgütü'nün, “Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bölgeye yaptığı ziyareti protesto etmek” amacıyla 5 Kasım günü AKP Elazığ Ġl Örgütü önünde yapmak istediği 
basın açıklamasına izin verilmedi.  
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) tarafından yapılan 11 Kasım günü yapılmak istenen basın 
açıklamasına askerler tarafından “Kürtçe pankart açılacağı” gerekçesiyle izin verilmedi.  
 

Bursa valisi ġahabettin Harput çıkardığı bir 
genelgeyle Bursa Ģehir merkezindeki her türlü 
eylem ve etkinliği yasakladı. ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 
11-6.2004 ve 2004/100 sayılı genelgesine 
dayandırılarak çıkarılan yasaklama kararına göre 
Bursa'nın merkezi noktaları olan Heykel, Ahmet 
Vefik PaĢa Tiyatrosu, Atatürk Caddesi vb yerlerde 
kitlesel basın açıklaması, gösteri ve yürüyüĢ 
yapılamayacak. (Atılım-09 Haziran 2008) 
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Ahmet Aslan‟ın Tunceli‟de 21 Kasım günü vermesi planlanan konser Tunceli Valiliği tarafından 19 Kasım günü 
güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.  
 
Kadın Platformu üyesi kadınların 25 Kasım günü Ġstanbul‟un Beyoğlu Ġlçesi‟ndeki Galatasaray Meydanı‟nda 
“Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla açtığı sergideki Ģiddeti anlatan 
materyaller, sergi için izin alınmadığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından toplandı.  
 
DTP Ergani Ġlçe Örgütü tarafından 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçim çalıĢmaları kapsamında 21 Aralık 
günü Ergani Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılmak istenen toplantıya sivil polisler de katılmak isteyince, 
parti yöneticileri ve polis arasında tartıĢma çıktı. YaĢanan tartıĢma sonucu polis toplantıya izin vermedi.  
 

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 
 
Mezopotamya Kültür Merkezi‟nin (MKM) 2008 yılı için hazırladığı takvimler “Örgüt propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı.  
 
Haftalık yayın yapan Toplumsal Demokrasi Gazetesi'nin yayını Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
gazetenin 05-11 Ocak tarihli nüshasının 8. sayfasında “Kürt Planı Londra'da Isıtılıyor”, 10. sayfasındaki 
“Muhabirler Kandil'den Bildiriyor”, 12. sayfasında da “2008 Büyük Mücadele Yılı Olacak” baĢlıklı yazılarda PKK 
propagandası ve silahlı Ģiddete çağrı yapıldığı gerekçesiyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. 
maddesine muhalefet edildiği ve belirtilen hususlar gereğince 3713 Sayılı Kanunun 6/son ve 7/2 maddeleri 
uyarınca, “1 ay süre ile yayınının durdurulmasına”, 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 25/2 maddesinde belirtilen 
Ģartlarda oluĢtuğundan “basılmıĢ eserlerin tamamına el konulmasına” karar verildi.  
 
Haftalık yayın yapan Yedincigün Gazetesi‟nin yayını 12 Ocak günü Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından “PKK propagandası” yaptığı iddiasıyla 30 gün süreyle durduruldu.  
 
Gaziantep‟te yayınlanan Çoban AteĢi Gazetesi‟nin 17 Ocak tarihli 40. sayısı gazetenin kültür-sanat sayfasındaki 
Kürtçe olarak yazılan Abdula PêĢew'in kısa bir biyografisi ve Ģiiri nedeniyle 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı 
ġapka Ġktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında 
Kanununa muhalefet edildiği gerekçesiyle toplatıldı.  
 
Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın talebiyle Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Çoban AteĢi Gazetesi‟nde 
yayınlanan “Tarihte Bir Yıl, Mehabad”, “Kürt Dili Ve Edebiyatı” ve “Ahmed Arif” baĢlıklı yazılardaki Kürtçe ifadeleri 
gerekçe göstererek 41. sayısı hakkında “TCK‟nin 222. maddesine muhalefet” gerekçesiyle toplatma kararı verdi. 
Gazetenin Yazı ĠĢleri Müdürü Yasin YetiĢgen, gazetenin yayın hayatına baĢlamadan önce savcılığa yaptığı 
beyanda gazetenin dilini Türkçe-Kürtçe olarak beyan ettiklerini, buna rağmen gazetenin 40 ve 41. sayılarının 
“Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanun” ve “TCK‟nin 222. maddesine muhalefetten” yani Kürtçe 
alfabenin X ve W harflerinin kullanılmasından dolayı el konulduğunu belirtti.  
 
Haftaya BakıĢ Gazetesi‟nin yayını, 2 ġubat günü Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Terörle 
Mücadele Kanunu uyarınca “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 ay süreyle durduruldu. Mahkeme 
gazetenin 2-8 ġubat tarihli sayısında yer alan “Kürtler Dağlara Yürüyor”, “15 ġubat Komplosu”, “Türkiye Güneye 
Girerse Çıkamaz” baĢlıklı yazılarını kapatma gerekçesi olarak gösterdi.  
 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı Azadiya Welat Gazetesi'nin 15 ġubat 2008 tarihli sayısı için toplatma kararı 
verdi.  
 
Ġdil Kültür Merkezi‟nin 17 ġubat günü Bursa‟da düzenleyeceği “Ortak DüĢman Amerika” etkinliğinin afiĢlerini 5 
ġubat günü asmak isteyen Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi 3 kiĢiye, “izinsiz afiĢ astıkları” 
gerekçesiyle 150‟Ģer YTL para cezası verildi.  
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Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayın organı Yaşamda Demokrasi Gazetesi‟nin yayınını 17-24 ġubat 
tarihli 3. sayıda çıkan “Komploya Lanet Yağdı”, “Öcalan: Amerika Kötü Oynuyor”, Selahattin Erdem'in “Êdî Bes 
e” baĢlıklı makalesi, Mustafa Karasu'nun “Komployu lanetliyoruz” baĢlıklı makalesi ve “Êdî Bes e ile BaĢarıncaya 
Kadar...” baĢlıklı haberlerinde “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 3713 sayılı yasanın 6/son maddesi 
gereğince 1 aylık süreyle durdurdu. Gazetenin avukatı Özcan Kılıç, gazete kapatmalarıyla ilgili Avrupa Ġnsan 
Hakları Mahkemesi'ne (AĠHM) bugüne kadar toplam 15 baĢvuru yaptıklarını belirtti.  
 
Haftalık olarak yayın yapan Toplumsal Demokrasi Gazetesi'nin yayını, 25 ġubat günü, 1 ay süreyle durduruldu.  
 
DTP‟nin düzenlediği “Edi Bes e (Yeter Artık)” mitingleri için bastırılan el ilanları, Van Valiliği ve Emniyet 
Müdürlüğü‟nün baĢvurusu üzerine Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” suçlamasıyla yasaklandı Van‟da yapılan mitingin ardından çıkan olaylar üzerine Van Valiliği ve Emniyet 
Müdürlüğü, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne baĢvuruda bulunarak mitinglere çağrı için dağıtılan el ilanlarındaki 
“Edi Bese: Yeter artık” kelimeleriyle PKK terör örgütünün sivil baĢkaldırı çağrısında bulunulduğu belirtildi ve bu 
ilanların toplatılması istendi. Bunun üzerine el ilanları incelemeye alındı. Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 6 
Mart günü, “SavaĢa, Ģiddete, kimliksizliğe, sömürüye ve kadın katliamına son sözümüz yeter artık” baĢlıklı el 
ilanındaki “Yeter artık” kelimesinin terör örgütü PKK‟nın sivil baĢkaldırı çağrısı olduğunu, kitlelerin örgüt adına 
eylemlere davet edildiğini ve bu yolla terör örgütünün propagandasının amaçlandığını” belirterek ilanları 
yasakladı. Van Cumhuriyet BaĢsavcısı Yahya Akçadırcı, kararın, el ilanlarının dağıtımının engellenmesi ve 
dağıtılmıĢsa da bunların toplatılması ile ilgili olduğunu ve kararın, mahkeme tarafından mitingin yapılabileceği 
tüm illere de gönderildiğini belirtti.  
 
Haftalık yayın yapan Yedincigün gazetesine 3-9 Mart 2008 tarihli sayısı nedeniyle 1 ay kapatma cezası verildi.  
 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Haftaya BakıĢ gazetesinin yayınını, gazetenin 4. sayfasında yer alan 
“Erdoğan‟a Sesleniyorum” ve 11. sayfasında yer alan “Özgürlüğü Elde Etme Newroz‟u” baĢlıklı haberlerde 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 18 Mart 2008 tarihinden itibaren 1 ay süre ile durdurdu.  
 
Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde 21 Mart 2008 tarihinde yapılması planlanılan Newroz mitingi için dağıtımı yapılan 
afiĢler yasaklandı ve anons yapan araca  el konuldu. 
 
Diyarbakır'da DTP tarafından kentin çeĢitli yerlerine 2008 Nevruz kutlamaları için asılan afiĢler mahkeme 
kararıyla toplatıldı.  Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP tarafından Nevruz kutlamaları için hazırlanarak 
kentin çeĢitli yerlerindeki bilboardlara asılan afiĢlerle ilgili baĢlattığı inceleme sonucu, ''afiĢteki gözlerin terör 
örgütü elebaĢı Abdullah Öcalan'ı çağrıĢtırdığı'' gerekçesiyle söz konusu afiĢler toplatıldı. Mahkeme kararında, 
DTP tarafından hazırlanan afiĢte Ġngilizce, Ġspanyolca ve Zazaca ''yeter artık'' kelimelerinin bulunmasının da etkili 
olduğu belirtildi.  
 
DTP Tatvan Ġlçe Örgütü tarafından Newroz öncesi bastırılan afiĢteki Van Gölü, “Kürdistan haritasına benzediği” 
gerekçesiyle Tatvan Sulh Ceza Mahkemesi tarafından afiĢin "Örgütün amacının propagandası" yapıldığı 
anlamına geldiği belirtilerek “anayasanın 28, CMK'nın 127. ve 5187 Sayılı Kanun'un 25/2 maddeleri gereğince 
toplatılmasına ve alıkonulmasına” karar verildi.  
 
ġanlıurfa ilinde,  2008 Nevruz kutlamaları için bastırılan “Newroz'a Davet” afiĢleri Emniyet Müdürlüğü tarafından 
toplandı. 
 
Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekipleri, 3500 adet Azadiya Welat gazetesine, gazete hakkında 
toplatma kararı olduğu gerekçesiyle 22 Mart günü matbaada el koydu. Ġstanbul‟dakilerin yanısıra, Osmaniye‟de 
1100, Mersin‟de 350 ve Tarsus‟ta 60 adet Azadiye Welat gazetesine el konuldu.  
 
Haftalık Yaşamda Demokrasi Gazetesi‟nin 24-30 Mart tarihli sayısında yer alan “Newroz AteĢi Serhat‟ta Yakıldı” 
baĢlıklı yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 6. 
maddesi gereğince, gazetenin yayınının 1 ay durdurulmasına karar verildi.  
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Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık olarak yayınlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş 
dergisinin 30 Mart 2008 tarihli 145. sayısında “Onlar Kızıldere Yolunda Ġlerleyen Mücadelemizde YaĢıyor” baĢlıklı 
yazının “yasadıĢı örgütün bildiri veya açıklamalarını okurlarına duyurmak maksadı güttüğü ve yasadıĢı örgüt 
propagandasının basın ve yayın organı aracı kılınarak yapıldığı, bu haliyle 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu‟nun 6. ve 7. maddelerine aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle derginin tamamına el konulmasına, satıĢ 
ve dağıtımının yasaklanmasına, bir ay süreyle yayınının durdurulmasına” karar verdi. 
 
Haftalık olarak çıkan Mücadele Birliği dergisinin 115. sayısı “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadıĢı 
örgütün açıklamalarına yer verdiği” gerekçesiyle toplatıldı ve dergi hakkında 1 ay süreyle yayın durdurma kararı 
verildi.  
 
Haftalık Öteki Bakış Gazetesi‟ne, 31 Mart tarihli sayısında yer alan “Newroz Alanlarından Net Mesaj” baĢlıklı 
yazıda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle bir ay yayın durdurma cezası verildi.  
 
Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi yerleĢkesinde 6 Nisan Pazar günü öğrenciler arasında 
meydana gelen olaylarla ilgili olarak, kamunun bilgilendirilmesine iliĢkin haber özelliği taĢıyan haberler dıĢında, 
soruĢturmayla ilgili, belge niteliğinde olan yayınların önlenmesini kararlaĢtırdı.Antalya Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 
Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟ne yazılı baĢvurarak soruĢturmayla ilgili daha önce „Gizlilik kararı‟ alındığına 
iĢaret etti. Yazıda soruĢturmanın amacını tehlikeye düĢürecek nitelikte yayınların, belge içeriklerinin 
açıklanmasının önlenmesi istendi. Mahkeme talebi haklı bularak, “SoruĢturmayla ilgili belge niteliğinde olan, 
olaya ve kiĢilere yönelik sesli ve görüntülü yayınların medyada kullanılmasının ve yayımlanmasının 
önlenmesine”  karar verdi. 
 
Haftalık yayın yapan Yedincigün gazetesinin yayını 7 Nisan 2008 tarihinden itibaren 1 ay süre ile durduruldu. 
 
PKK‟nin 1999 yılından bu yana Kürt sorununun çözümü hazırladığı “demokratik çözüm projeleri”nin tümünü 
kronolojik olarak ele alan ve inceleyen Sarya Baran imzalı „Kürtler Ne Ġstiyor‟ adlı kitabın ġubat ayı baĢında 
yayınlanmasından bir hafta sonra Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi kitap hakkında toplatma kararı verdi. 
Mahkeme tarafından Aram Yayıncılığa gönderilen karar metninde “kitapta PKK‟nin propaganda mahiyetinde olan 
açıklamalarına ve örgütün metin haline getirilmiĢ olduğu tüm görüĢlerine yer verildiği” iddia edilerek kitabın 
Türkiye‟de dağıtılması ve satıĢa sunulmasının yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi. Aram Yayıncılık 
Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdür ve Sahibi Esat Gezer, karara itiraz ettiklerini belirtti.  
 
Özgürlük ve DayanıĢma Partisi‟nin (ÖDP) 1 Mayıs kutlamaları için hazırladığı afiĢ Ġstanbul Valiliği tarafından 
yasaklandı. Ġstanbul Valiliği'nin Ġl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile tebliğ ettiği 24.04.2008 tarihli yazısı gereğince 
"Zengin dostu, yoksul düĢmanı AKP'yi durdurmak için 1 Mayıs'a" ve "Zengin dostu yoksul düĢmanı AKP'ye dur 
de! EĢit, özgür, demokratik Türkiye için 1 Mayıs'ta alanlara" ibareli afiĢ ve pankartların il genelinde asılmasının 
"uygun görülmediği” belirtildi.  
 
Tunceli'de Emek Partisi (EMEP) Ġl Binası'na asılan Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan'ın posteri, "Suç 
ve suçluyu övme" gerekçesiyle, 28 Nisan günü savcılık talimatıyla polis tarafından indirilmek istendi. Posteri 
indirmesine tepki gösteren 200 kiĢi basın açıklaması yaparak olayı protesto etti. Grubun posteri mahkeme kararı 
olmadan indirmeyeceklerini söylemesi üzerine polis, Tunceli Nöbetçi Savcısı'nı arayarak karar çıkarttı. Kararın 
ardından polis, il binasına çıkarak posteri indirdi.  
 
Haftalık Yeni BakıĢ‟ın yayını, 8 Mayıs 2008 tarihinden itibaren 1 ay süre ile durduruldu.  
 
Medeni Ferho'nun Do Yayınları'nda çıkan “Sayın BaĢkan” adlı kitabı, mahkeme kararıyla yasaklandıktan sonra, 
9 Mayıs günü polis tarafından toplatıldı.  
 
Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi haftalık yayın yapan Yeni Bakış Gazetesi‟ne, gazetenin 5-11 Mayıs tarihli 
sayısında yer alan “Büyükanıt ve BaĢbuğ baĢarısız oldu” baĢlıklı haberle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla bir ay yayın durdurma cezası verdi.  
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Ġstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi haftalık yayın yapan Halk Gerçeği Dergisi‟ne, derginin 11 Mayıs tarihli 
sayısında yer alan haberlerde “Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi/Cephesi (DHKP-C) propagandası yapıldığına” 
kanaat getirerek, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 6/son maddesi gereğince derginin 
toplatılmasına ve bir ay süre ile kapatılmasına karar verdi.  
 
Su Yayınevi tarafından basılan Mahir Çayan‟ın toplu yazılarının yer aldığı Toplu Yazılar adlı kitap Ġstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle 
toplatıldı. Yine Su Yayınevi tarafından derlenerek basılan Devrimci MarĢlar Türküler, Ağıtlar, ġiirler adlı kitaba da 
aynı gerekçelerle toplatma kararı verildi.  
 
Haftalık yayın yapan Yedincigün gazetesinin yayını, Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı ve yasadıĢı örgütün açıklamalarına yer verdiği” gerekçesiyle 13 Mayıs 
2008 tarihinden itibaren 1 ay süre ile durduruldu.  
 
Yayın hayatına 19 Mayıs günü baĢlayan Alternatif Gazetesi'nin yayını Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 24-25 Mayıs tarihli nüshalarında "örgüt propagandası" yaptığı iddiası ve "Örgüt bildiri ve 
açıklamalarını yayınladığı" gerekçesiyle bir ay süreyle durduruldu. Kapatma kararına tepki gösteren Gazetenin 
Genel Yayın Yönetmeni Ragıp Zarakolu, “Gazetemizin kapatılması Türkiye'de basın özgürlüğünün ciddi bir 
tehdit altında olduğunun göstergesidir" dedi.  
 
Diyarbakır‟da 27 Mayıs günü, Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) 1. Olağan Kurultayı için hazırlanan afiĢlere 
“polis müdahalesinde yaĢamını yitiren kapatılan HADEP Üyesi Zeynel DurmuĢ'un fotoğrafı olduğu” gerekçesiyle 
toplatma kararı verildi.  
 
Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Devrimci Demokrasi Gazetesi'nin 20-31 Mayıs 2008 tarihli 133. sayısı 
hakkında toplatma kararı çıkardı. Mahkeme 15 günde bir yayımlanan gazeteye “1 ay süre ile yayın durdurma 
cezası” verdi. 18 Mayıs 1973 tarihinde iĢkencede katledilen devrimci önder Ġbrahim Kaypakkaya‟ya iliĢkin “Onlar 
Yarını Kazanmanın Adıdır” baĢlıklı manĢetiyle çıkan gazeteye yönelik keyfi sansür uygulamasının gerekçesi ise 
“PKK/Kongra-Gel‟in propagandasını yapmak” olarak gösterildi.   
 
20 Haziran günü Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Mahkemesi, Kanal D televizyonunda yayınlanan ve “PKK 
militanlarının anlık istihbarat görüntüleri”nin yer aldığı habere askeri savcılığın talebi üzerine “yayın yasağı 
konulmasına” karar verdi. Mahkeme, Ģüphelilerin avukatlarının, soruĢturma dosyasını inceleme haklarını da 
kısıtladı. Görüntülerde PKK'lı yaklaĢık 30 kiĢinin ilerleyiĢi tespit ediliyordu. Casus uçak, PKK'lı militanlarla 
Aktütün karakolunun mesafesini bile iki bölgeye zum yaparak gösteriyordu. Üstelik F-16'lar için PKK'lı grubun 
koordinatlarını da belirliyordu. Bu gruba gerekli hava saldırısı düzenlenmedi ve aynı PKK'lı grup 10 Mayıs günü 
Aktütün Karakolu‟nu bastı. Saldırıda 6 asker yaĢamını yitirmiĢti.  
 
26 Haziran günü Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında devriye gezen Jandarma Trafik Timi‟ne PKK militanları 
tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan bir gün sonra, saldırıya iliĢkin haberlere yayın yasağı getirildi. Giresun 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın 27.06.2008 tarih ve 2008/2955 sayılı talebinde “PKK tarafından düzenlendiği 
belirlenen silahlı saldırının fotoğraf ve kamera görüntülerine yayın yasağı konulması”na yer verildi. Ancak 
mahkeme tamamen yayın yasağı getirdi.  
 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Gelecek Gazetesi‟nin 30 Haziran tarihli sayısında yer alan haber baĢlıklarını 
ve içeriğinde “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığını” iddia ederek gazeteye bir ay kapatma cezası verdi.  
 
Van‟da bulunan Serhat Kültür Sanat Merkezi'nin (SKSM) 1 Temmuz günü vereceği konser için resmi izin 
alınmasına rağmen, konser için kent merkezinde asılan afiĢler güvenlik güçleri tarafından indirildi.  
 
Hayat Televizyonu‟nun yayını 16 Temmuz günü Türksat yetkilileri tarafından “bölücü içerikli yayın” iddiasıyla 
durduruldu. Hayat Televizyonu‟ndan yapılan açıklamada “… herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan ve 
somut bir gerekçe içermeyen bu kararda, iddia edilen suça dair hiçbir bilgi ya da kanıt gösterilmiyor” denildi.  
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

416 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

Özgürlük Dünyası Dergisi, dergisi Nisan 2008 tarihli 192. sayısında yer alan “2008 Newrozu‟nun Gösterdikleri” 
adlı makalede “silahlı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 20.000 YTL adlî na çarptırıldı.  
 
MuĢ‟un Bulanık ilçesinde 6 Ağustos günü DTP Bulanık Ġlçe Örgütü tarafından yapılacak basın açıklaması için 
hazırlanan çağrı bildirisi "Sayın Öcalan üzerindeki tecrit, Kerkük ve Güngören'deki katliamlarını kınamak 
amacıyla basın açıklamamıza davetlisiniz" yazısı nedeniyle polis tarafından sakıncalı görüldüğü ve bildirilere el 
konuldu. 
 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Birgün Gazetesi‟nin 9 Ağustos 2008 tarihli sayısı hakkında gazeteci Hakan 
Tahmaz‟ın “Tek Taraflı AteĢkes Sorunu Büyütüyor” baĢlığıyla PKK örgütü yetkililerinden Murat Karayılan ile 
Kandil Dağı‟nda yaptığı röportaj nedeniyle toplatma kararı verdi.  
 
Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi‟nin 17 Ağustos 2008 
tarihli 159. sayısında Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 6/2 ve 7/2. maddelerinde düzenlenen suçları iĢlediği 
gerekçesiyle derginin yayınının 1 ay süreyle durdurulması ve toplatılmasına karar verdi.  
 
Türkiye BarıĢ Meclisi'nin 31 Ağustos günü Diyarbakır'da düzenleyeceği 'barıĢ mitingi' için hazırlanan "Türkiye 
barıĢı için buluĢuyor" yazılı Türkçe ve Kürtçe el bildirileri, Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Kürtçe ibareli 
sözcük'lerin olduğu” gerekçesiyle Siyasi Partiler Kanunu'na dayandırarak yasaklandı ve bildiriler hakında 
toplatma kararı çıkarıldı. 
 
Türkiye BarıĢ Meclisi tarafından Diyarbakır'da gerçekleĢtirilecek olan “barıĢ mitingi” için Batman‟da bilbordlara 
asılan afiĢler, Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiĢ olduğu toplatma kararı gerekçe gösterilerek  toplatıldı.  
 
Diyarbakır‟da, Türkiye BarıĢ Meclisi Diyarbakır BarıĢ Meclisi GiriĢimi'nin 'BarıĢ Mitingi' için hazırladığı ve miting 
alanına asılması planlanan “Ölüm değil yaĢam savaĢ değil barıĢ”, “Gökyüzünde savaĢ uçakları değil barıĢ 
güvercinleri uçurulsun” ve “Tecride son” yazılı pankartlar Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı.  
 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi haftalık yayınlanan Halk Gerçeği adlı derginin 31 Ağustos 2008 tarihli 7. 
sayısında yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü suçlamasıyla Basın Kanunu‟nun 25/2. 
ve 4713 sayılı TMY‟nin 6/7., 7/2. maddeleri uyarınca toplatılmasına ve derginin yayınının bir ay süreyle 
durdurulmasına karar verdi.  
 
Eylül ayında Ġstanbul Valiliği, Türkiye Komünist Partisi‟nin (TKP) 88. kuruluĢ yıldönümünde yapacağı etkinlikte 
kullanmak istediği Ġngilizce “Yankee Go Home - Yanki Evine Dön” afiĢi “Türkçe dıĢında dillerde siyasi 
propaganda yapılamayacağını” düzenleyen Siyasi Partiler Kanunu‟nun (SPK) 81/c maddesine göre yasakladı.  
 
Eylül ayında DTP Siirt Ġl binasına asılan "Em Perverdehiya Bî Zimanê Xwe Dixwazin" yazılı pankart, Siyasi 
Partiler Kanunu'nda yer alan "Türkçe dıĢında farklı bir dil kullanılmayacağı" ibaresi gerekçe gösterilerek savcılık 
kararıyla polisler tarafından kaldırıldı. 
 
Günlük yayın yapan Alternatif Gazetesi‟ne, “gazetede Abdullah Öcalan‟ın avukatlarıyla yaptığı görüĢmenin 
notlarına ve Murat Karayılan ile yapılan röportaja yer verildiği” için Eylül ayında bir ay kapatma cezası verildi.  
 
Eylül ayının baĢında yayın hayatına baĢlayan ve aylık yayınlanan Kızıllaşan Özgür Halk Dergisi‟nin yayını, 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 21 Eylül tarihli kararıyla “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca bir ay süreyle durduruldu.  
 
Gelecek Gazetesi‟nin yayını, “gazetede Abdullah Öcalan‟ın fotoğrafına yer vererek yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla 27 Eylül günü bir ay süreyle durduruldu.  
 
30 Eylül günü yayın hayatına baĢlayan Özgür Ülke Gazetesi‟nin yayını, 1 Ekim günü Ġstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından TMY‟nin 6/son maddesi uyarınca durduruldu.  
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Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde Belediyenin bayram kutlaması için astığı Kürtçe pankart, savcılığın talimatı ile 
polisler tarafından indirildi.  
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim günü yayın hayatına baĢlayan Gerçek Gazetesi‟nin yayınını, 
gazetenin 5. ve 6. sayfalarında yer alan yazıları gerekçe göstererek ve TMY‟nin 6/son maddesine dayanarak 3 
Ekim günü bir ay süreyle durdurdu.  
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 6. maddesi uyarınca 
Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Gazetesi‟nin yayınını 4 Ekim günü bir ay süreyle durdurdu. Mahkeme, 
ayrıca gazetenin 2008/41 (230) sayılı son sayısına toplatma kararı verdi.  
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi‟nin 162. sayısının 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”, “suçu ve suçluyu övdüğü” ve “yasadıĢı örgütlerin bildiri ve açıklamalarını 
yayınladığı” suçlamalarıyla 6 Ekim günü toplatılmasına karar verdi.  
 
Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, günlük Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat Gazetesi hakkında, gazetenin 5 
Ekim 2008 tarihli 734 sayılı baskısında “yasadıĢı örgüt propagandasının yaptığı” iddiasıyla Terörle Mücadele 
Yasası‟nın (TMY) 6. ve 7. maddeleri uyarınca bir ay kapatma kararı verdi.  
 
Haftalık yayın yapan Yedincigün gazetesinin yayını, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından TCK'nın 215. 
maddesi (suçu ve suçluyu övmek) iddiasıyla 8 Ekim günü bir aylık süreyle durduruldu.  
 
Ülkeye BakıĢ Gazetesi‟nin yayını, gazetenin 18-24 Ekim 2008 tarihli nüshasında yayınlanan “Demokratik 
Yöntemler Tek Çözüm Yoludur” baĢlıklı yazı gerekçe gösterilerek Ġstanbul BeĢiktaĢ 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir ay süre durduruldu.  
 
Bir aylık kapatma cezasının ardından 20 Ekim günü yayın hayatına baĢlayan Alternatif Gazetesi‟nin yayını, 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı talebi üzerine “gazetenin 1,2 ve 6. sayfalarında yer alan haberlerin suç teĢkil 
ettiği” gerekçesiyle 1 ay süreyle durduruldu.  
 
Yayın hayatına 22 Ekim günü baĢlayan Yeni Mezopotamya Gazetesi‟nin nın bir ay süreyle durduruldu.  
 
Abdullah Öcalan‟ın Aram Yayınları‟ndan çıkan Kültür Sanat Devrimi Üzerine adlı kitabı, Ġstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25. maddesi gereğince yasaklandı.  
 
Kars Sulh Ceza Mahkemesi, Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi‟nin 3. Sayısı hakkında, derginin 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”  ve “suçu ve suçluyu övdüğü” suçlamasıyla toplatma kararı verdi.  
 
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Aram Yayınları‟ndan çıkan Kültür Sanat ve Devrim Üzerine adlı kitaba “örgüt 
propagandası yapmak” gerekçesiyle el konulmasını, satıĢının yasaklanmasını ve “bir ay süreyle yayınının 
durdurulmasını” talep etti. Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25. Maddesi 
gereğince kitabı “bir ay süreyle kapattı”; el konulması kararlaĢtırılan kitabın dağıtım ve satıĢa sunulmasını da 
yasakladı. 
 
Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Halk Ġktidarı için ĠĢçi Köylü Gazetesini, 31 Ekim–13 Kasım tarihli 
29. sayısında yer alan yazıların “terör örgütü propagandası yaptığı” ve “suçluları övdüğü” iddiasıyla Basın 
Kanunu‟nun 25/2 maddesine dayanarak bir ay süre ile kapattı.  
 
Emperyalizme ve OligarĢiye KarĢı YürüyüĢ Dergisi‟nin 2 Kasım 2008 tarihli 5. sayısı Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatıldı ve derginin yayını “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “suçu ve suçluyu 
övdüğü” gerekçesiyle bir ay süreyle durduruldu.  
 
Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayın yapan Politika Gazetesi‟nin 2. sayısında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı”, “yasadıĢı örgütün açıklamalarını yayınladığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle 
toplatma ve gazetenin yayınının 1 ay süreyle durdurulmasına karar verdi.  
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Kızıl Bayrak gazetesinin 7 Kasım 2008 tarihli sayısı hakkında toplatma kararı verildi. Yine bu sayı nedeniyle 
gazeteye 1 ay süreyle yayın durdurma cezası verildi. Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 
karara gerekçe olarak ilgili sayıda yer alan Türkiye Komünist ĠĢçi Partisi'nin yurdıĢında gerçekleĢtirilen 10. yıl 
etkinliği haberi, bu etkinlikte yapılan konuĢmalar ve etkinliğe gönderilen mesajlar gösterildi. Ayrıca TKĠP Merkez 
Yayın Organı Ekim'den alıntılanan "TKĠP 10. Yıl Bildirgesi" de kapatma gerekçeleri arasında yer aldı. Kararda 
ilgili yazılar sıralanarak bu yazılar ile "TKĠP propagandası" yapıldığı, "TKĠP'nin geçmiĢte güvenlik güçleri ile 
silahlı çatıĢmaya girerek polislerin ölümüne sebep olan bir örgüt" olduğu ve Kızıl Bayrak gazetesi hakkında "bu 
örgütün propagandasını yapmaktan çok sayıda dava açıldığı" belirtildi.  
 
Özgür Gelecek Gazetesi‟nin yayını, gazetede yer alan bir röportajda “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” ve 
“suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla 13 Kasım günü bir ay süreyle durduruldu. 
 
Liseli Dev-Genç Dergisi‟nin 1. sayısı hakkında, derginin 1. ve 13. sayfalarında yer alan yazılarda “suçun ve 
suçlunun övüldüğü”, “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatma kararı verildi ve derginin  yayını 
bir ay süreyle durduruldu.  
 
Serhad RaĢa‟nın “Merhaba” adlı albümünde yer alan “Asi Bir Küheylan”, “Ey Felek” ve “Hasan Vurulur” adlı 
Ģarkılarının radyo, televizyon ve açık alanlarda çalınması Kasım ayında yasaklandı.  
 
Haftalık Analiz Gazetesi‟nin yayını Ġstanbul 11. Ceza Mahkemesi tarafından 24 Kasım günü bir ay süreyle 
durduruldu.  
 
Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat Gazetesi‟nin yayınını gazetenin 27 Kasım tarihli sayısında 
“yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca bir ay 
süreyle durdurdu. Mahkeme ayrıca gazetenin son sayısının toplatılmasına karar verdi.  
 
29 Kasım günü haftalık olarak yayına baĢlayan Ayrıntı Gazetesi‟nin yayını, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tarafından gazetede “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 
7/2. maddesi uyarınca 1 Aralık günü bir ay süreyle durduruldu.  
 
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için YürüyüĢ Dergisi‟nin 30 Kasım 2008 tarihli 165. sayısı Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nin 1 Aralık tarihli kararı gereğince ve Terörle Mücadele Yasası‟nın “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” suçunu düzenleyen 7/2. maddesi ile Türk Ceza Kanunu‟nun “suçu ve suçluyu övme” fiilini düzenleyen 
215. maddesi uyarınca toplatıldı.  
 
Kızılbayrak Gazetesi‟nin yayını, Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin 7 Kasım tarihli 44. 
sayısında “yasadıĢı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası‟nın (7/2. maddesi 
uyarınca 1 ay süreyle durduruldu. Gazetenin son sayısının da toplatılması kararlaĢtırıldı.  
 
Haftalık yayın yapan Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi‟nin 166. sayısına Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından 9 Aralık günü toplatma kararı verildi.  
 
Haftalık Politika Gazetesi‟nin yayını, Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2. sayısında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 12 Aralık günü 1 ay süreyle durduruldu. 
Gazetenin aynı sayısının tüm nüshalarına da el konulmasına karar verildi.  
 
ġırnak ili  Uludere ilçesinde 12 Aralık 2008‟den itibaren Koma Avazê Çiya Grubu'nun seslendirdiği Ģarkıların ilçe 
merkezinde çalınması yasaklandı. Uludere Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Zap Destanı ve Oramar parçaları baĢta 
olmak “Siyasi propaganda içeren” Kürtçe Ģarkıların düğün, eğlence ve toplantılarda seslendirilmesini yasakladı. 
BaĢsavcılığın bu kararı, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekipleri tarafından düğün 
sahipleri ve müzisyenlere imzalatıldı. Aynı karar ilçe merkezinde halka da dağıtıldı.  
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Kars Sulh Ceza Mahkemesi Haftalık Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Ġçin YürüyüĢ Dergisi‟nin 14 Aralık 2008 
tarihinde yayınlanan 167. Sayısı hakkında, Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesine ve Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 215. maddesine aykırı ifadeler yer aldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdi. 
 
20 Aralık günü yayınlanmaya baĢlayan Özgür Yorum Gazetesi‟nin yayını, gazetenin ilk sayısında yer alan 
haberlerde “yasadıĢı örgüt açıklamalarına yer verildiği” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Ġstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 22 Aralık günü 1 ay süreyle durduruldu.  
 
Haftalık olarak yayın yapan Analiz Gazetesi‟ne Ġstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, gazetenin 7. 
sayfasında yer alan Murat Karayılan ile “Sorun Af Değil, Özgürlük Sorunudur” baĢlığıyla yapılan röportaj gerekçe 
gösterilerek 27 Aralık tarihinde 15 günlük kapatma cezası verildi.  
 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayın yapan Ülkeye BakıĢ ve Dengê Welat gazetelerinin, Abdullah 
Öcalan‟ın farklı ebatlarda ve birden çok fotoğrafının kullanılarak “halkı Ģiddete özendirerek devletin millî birliğinin 
ve bütünlüğünün zedelendiği” gerekçesi ile toplatılmasına karar verdi. 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
Van Özgül Center ĠĢ Merkezi'nde bulunan Özgür Halk Dergisi bürosu 28 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri basıldı.  
 
Gündem Gazetesi Kızıltepe Temsilciliği'ne 29 Ocak günü Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri tarafından "Bazı aranan Ģahısların büroda bulunduğu" gerekçesiyle baskın düzenlendi. 
 
Kızıl Bayrak, Ekim Gençliği ve Liselilerin Sesi gazete ve dergilerinin yayınevi olan Eksen Yayıncılık‟ın Haseki‟de 
bulunan merkez bürosu 18 ġubat sabahı Ġstanbul TMġ‟ye bağlı sivil polisler tarafından basıldı. Kızıl Bayrak 
tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında Yayıncılık bürosunun talan edildiği, tüm kitapların ve 
materyallerin ortalığa saçıldığı, yatakların ve giysilerin aramak bahanesiyle parçalandığı ve büroda bulunan 100 
YTL‟nin de gasp edildiği iddia edildi.   
 
Ulusal Kanal ve Aydınlık dergisinin Ġstanbul ve Ankara‟daki merkezlerine 21 Mart günü eĢzamanlı olarak baskın 
düzenledi. “Ergenekon operasyonu” çerçevesinde düzenlenen baskın sonrasında bazı bilgisayarlara ve 
belgelere el konuldu.  
 
Yeni ġafak gazetesinin Ġstanbul BayrampaĢa‟da bulunan binasına 4 Mayıs gecesi silahlı saldırı düzenlendi. 
Saldırı sonucu içerde bulunan hiç kimsenin yaralanmadığı belirtildi.  
 
Do Yayınevi, yayınevinden çıkan Mednî Ferho'nun “Sayın BaĢkan” adlı kitabı nedeniyle 9 Mayıs günü polis 
tarafından basıldı. Baskında yayınevinde bulunan kitaplara el koyuldu.  
 
Özgür Halk dergisinin Diyarbakır irtibat bürosu 9 Haziran günü  “ihbar olduğu” gerekçesiyle polis ekipleri 
tarafından basıldı. Baskın sonrası bazı yayınlara el konuldu.  
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekipleri 14 Ekim günü Fırat Dağıtım Limited ġirketi ve Aram 
Yayınları‟na Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin kararıyla eĢ zamanlı baskın düzenledi. Baskın sonrasında 
bürolarda bulunan CD, fotoğraflar, belgeler, bilgisayar ile arĢiv kitaplarına el konuldu.  
 
Ġstanbul'daki Mücadele Birliği Dergisi bürosu ve AyıĢığı Sanat Merkezi 23 Ekim günü polis tarafından basıldı. 28 
Ekim günü ĠHD Ġstanbul Ģubesinde Mücadele Birliği Platformu adına açıklama yapan Sami Tunca, baskın 
sırasında, kurumlara zarar verildiğini, 116 CD‟ye, bilgisayar hard disklerine ve bazı kitaplara el konulduğunu 
belirtti. Tunca, yayınların basıldığı Ser Ajans‟ın da basıldığını, 5 saat süren arama sonucu bir çok Ģeye el 
konularak, ortalığın talan edildiğini ifade etti.  
 
Azadiya Welat gazetesi Van Temsilciliği 6 Kasım günü polis tarafından basıldı. . 
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Özgür Halk Dergisi Kızıltepe Temsilciliği'ne 24 Kasım günü Mücadele ġubesi polisleri tarafından baskın 
düzenlendi.  
 
Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır‟da bulunan merkez bürosu 17 Aralık günü sivil polislerce basıldı. Baskın 
sırasında büroyu dağıtan polisler arama sonrası büyoru kapattı. ( 
 

Engellenen İnternet Siteleri 
 
Hakkında çıkan haberler nedeniyle 
yargıya baĢvuran Adıyaman‟daki 
Gerger Cumhuriyet Savcısı Sadullah 
Ocaklı, www.gergerim.com ve 
www.bianet.org adlı internet 
sitelerinde yayımlanan haberlerle 
ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırdı. 
Ovacıklı‟nın 11 Ocak‟ta sunduğu 
dilekçeyi aynı gün değerlendiren 
Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi, 
gergerim.com sitesinde yayımlanan 
“Savcıdan ġok Sözler” ve bianet.org 
sitesinde yer verilen “Sen misin 
Fethullah Gülen‟e Feto Diyen” 
baĢlıklı yazıların kaldırılmasına karar 
verdi. Söz konusu haberlerin diğer 
Ġnternet sunucularına ve basın yayın 
organlarına iletiminin önlenmesini de 
isteyen Mahkeme, kararın bir 
örneğinin de Telekomünikasyon 
ĠletiĢim BaĢkanlığı‟na, Adıyaman 
Emniyet ve Gerger Emniyeti‟ne 
gönderdi. Kararın tebliğ edildiği 
www.gergerim.com Ġnternet sitesi, 
“11.01.2008 tarihli „Savcıdan Ģok 
sözler‟ adlı haber Gerger Asliye 
Hukuk Mahkemesi‟nin aldığı kararla 
yayından kaldırılmıĢtır” ifadesine yer 
vererek yargı kararını yerine getirdi. 
Kararın bir örneği de konuyu 13 
Ocak'ta manĢetten veren ve 15 
Ocak'ta Ġlhan Selçuk‟un köĢe 
yazısıyla iĢleyen Cumhuriyet 
gazetesine tebliğ etti. Kararla iki 
sitede yayımlanan haberlerin 
medyada daha fazla iĢlenmemesi isteniyor. 
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, “Atatürk‟e hakaret içeren görüntüler olduğu” gerekçesiyle 
Ankara 12'nci Sulh Mahkemesi'nin 17 Ocak tarih ve 2008/55 sayılı kararıyla engellendi. Ysak, 21 Ocak günü ilgili 
görüntülerin kaldırılması üzerine kalktı. (Radikal, 20 Ocak) 
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 22 Ocak tarihli kararıyla 
engellendi.  
 

YouTube kuĢağı 'Yetti artık' dedi 
Video paylaĢım sitesi YouTube'a eriĢimin mahkeme kararıyla 
engellenmesi üzerine internet kuĢağı kazan kaldırdı. Hürriyet, Hukuk, 
HoĢgörü (3H) Hareketi üyesi bir grup, eriĢim yasağının kaldırılması 
talebiyle dün mahkemeye baĢvurdu. YouTube'u kapattıran suçu bir ya 
da birkaç kiĢinin iĢlediğini, cezasınınsa milyonlarca kiĢiye ödetildiğini 
vurgulayan 3H'cilere göre yasağın bir mantığı da yok. Çünkü 
Türkiye'yi interneti cezayla durdurmaya çalıĢan Çin, Kuzey Kore, Fas 
gibi ülkelerin arasına katan yasak, esasen basit bir hamleyle 
aĢılabiliyor.  
Sultanahmet'teki Ġstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması 
yapmak isteyen 3H'ciler polis izin vermeyince Mehmet Akif Ersoy 
Parkı'nda toplandı. Grup adına açıklamalarını okuyan KürĢat Çetinkoz 
özetle Ģöyle dedi: "Anayasa'nın 38'inci maddesine göre cezalar 
Ģahsidir. YouTube'a eriĢimin ikinci kez engellenmesiyle cezaların 
Ģahsiliği ilkesi ihlal edildi. Milyonlarca kullanıcı haksız yere 
cezalandırılıyor. Atatürk'e hakaret eden fanatik Yunanlı gençler değil, 
siteden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları cezalandırılıyor. 
AB'yi hedefleyen ülkemizde iletiĢim ve ifade özgürlüklerinin bu Ģekilde 
kısıtlanması kabul edilemez. Ġnternetten Atatürk'e hakaret edilmesini 
asla kabul edemeyiz. Ancak kültürel, sanatsal ve eğlence açısından 
birçok kiĢinin yararlandığı siteye eriĢimin tamamıyla engellenmesine 
de karĢıyız. 'Sansür' niteliğindeki bu karar hedefine de 
ulaĢamamaktadır. DNS ayarlarını değiĢtirince çok rahat bir Ģekilde 
siteye ulaĢabilmektesiniz. YurtdıĢında da ülkemiz yasakçı bir ülke 
konumuna geliyor. YouTube'un yasaklı olduğu ülkeler Çin, Kuzey 
Kore ve Fas. Biz bu ülkelerle aynı kefede miyiz? Değiliz."  
Sitenin yasaklanması yerine Ģikâyet konusu videonun kaldırılmasını 
isteyen 3H'ciler daha sonra imzaladıkları dilekçeleri, nöbetçi 
mahkemeye sundu.  
12'nci Ankara Sulh Mahkemesi Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne 
hakaret içeren videolar nedeniyle YouTube'a eriĢimin 17 Ocak 
gününden itibaren engellenmesine karar vermiĢti. Siteye Türkiye'den 
eriĢim, geçen martta da yasaklanmıĢtı. (Radikal-22.01.08) 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Avrupa'da yayın yapan “www.yeniozgurpolitika.com” adlı internet sitesine eriĢimin Ġstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin 23.01.2008 tarih ve 2008/27 Nolu kararı gereği engellendi.  
 
Ġzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren görüntülerin yayınlandığı Ģikâyetini alan 
Cumhuriyet BaĢsavcısı Ahmet ġinasi Aygün‟ün talebi üzerine 30 Ocak günü aldığı kararla “www.youtube.com” 
adlı video paylaĢım sitesine eriĢimi durdurdu.  
 
Firat Haber Ajansı ANF‟nin “.eu” uzantılı internet sitesine eriĢim (www.firatnews.eu) Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin kararıyla 22 Ocak gününden itibaren engellendi.  
 
Roj TV‟nin internet sitesi olan “www.roj.tv” adlı internet sitesine eriĢim Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23 
Ocak 2008/27 no‟lu kararı ile engellendi.  
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin12/03/2008 tarih ve 
2008/251 nolu kararı gereği engellendi. 
 
KiĢisel web sitesi kurmaya olanak sağlayan Yahoo Ģirketine bağlı yer sağlayıcı “geocities.yahoo.com” adlı 
internet sitesine eriĢim Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 04.02.2008 tarihli kararıyla engellendi.  
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, “Atatürk ve Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar 
Büyükanıt'a hakaret içerikli video bulunduğu gerekçesiyle” Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 5 ġubat 2008 
tarihli kararıyla engellendi. 
 
“www.kurdistan-post.com” adlı internet sitesine eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 08.02.2008 tarih ve 
2008/858 nolu kararı ile tüm Türkiye genelinde engellendi.    
 
“www.jiyanboard.com” adlı internet sitesine eriĢim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.02.2008 tarih ve 
2008/1292 nolu kararı ile tüm Türkiye genelinde engellendi.    
 
“www.dengekurd.net” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 18.03.2008 tarih ve 
2008/1665 nolu kararı ile engellendi. 
 
“Bağımsız Basın Merkezi - Ġstanbul (Indymedia-Ġstanbul)”un http://istanbul.indymedia.org adlı internet sitesine eriĢim, 
Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Mahkemesi 21.03.2008 tarih ve 2008/418-171 nolu kararı ile engellendi. 
 
Ġstanbul Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, “http://groups.google.com” adlı internet sitesine eriĢimi, “Adnan Oktar 
hakkında eleĢtiri sınırlarını aĢan ifadeler bulunduğu” gerekçesiyle 10 Nisan 2008 tarihinden itibaren engelledi.  
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 30.04.2008 tarihli 
kararıyla engellendi.  
 
Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi, video paylaĢım sitesi olan www.youtube.com adresine Türkiye‟den eriĢimi 
“Mustafa Kemal Atatürk‟e hakaret içeren görüntüler olduğu” gerekçesiyle 5 Mayıs günü engelledi.  
 
Avrupa'da yayın yapan ve Türkiye'den www.yeniozgurpolitika.com adresi üzerinden eriĢim sağlanan Yeni Özgür 
Politika Gazetesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.05.2008 tarih ve 2008/2815 nolu kararı ile siteye 
eriĢim tüm Türkiye genelinde engellendi. 
 
“www.ciwanenazadiye.com” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09.05.2008 tarih 
ve 2008/2815 nolu kararı ile engellendi. 
 
“www.kurdos.de” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09.05.2008 tarih ve 
2008/2815 nolu kararı ile engellendi. 
 

http://www.youtube.com/
http://www.jiyanboard.com/
http://www.dengekurd.net/
http://istanbul.indymedia.org/
http://www.youtube.com/
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“www.beritan.com” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09.05.2008 tarih ve 
2008/2815 nolu kararı ile engellendi. 
 
“www.ciwanenkurd.net” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09.05.2008 tarih ve 
2008/2815 nolu kararı ile engellendi. 
 
“www.halklarinsesi.com” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09.05.2008 tarih ve 
2008/2815 nolu kararı ile engellendi. 
 
“www.gundemonline.com” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 13.05.2008 tarih ve 
2008/2902 nolu kararı ile engellendi. 
 
Sosyalist Gençlik Derneği Ankara ġubesi‟nin internet sitesi olan www.ankarasgd.org adlı web sitesine eriĢim 16 
Mayıs günü mahkeme kararı ile engellendi.  
 
“www.youtube.com” adlı video paylaĢım sitesine eriĢim, 13 Haziran günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 
aldığı kararla engellendi.  
 
“www.yeniozgurpolitika.com” adresi üzerinden yayın yapan Yeni Özgür Politika Gazetesi‟ne eriĢim, Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 09/05/2008 tarih ve 2008/2815 nolu kararı ile engelledi.  
 
“www.mediakurdi.com” adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 30.06.2008 tarih ve 
2008/3749 nolu kararı ile engellendi. 
 
Video paylaĢım sitesi dailymotion.com adlı internet sitesine eriĢimin 4 Temmuz günü engellendi. Siteye eriĢimi 
engelleyen mahkeme ve gerekçe ise açıklanmadı.  
 
Profesör Richard Dawkins‟in internet sitesi www.richarddawkins.net adresine eriĢim Ġstanbul ġiĢli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından mahkemenin 03/09/2008 tarih ve 2008/199 sayılı kararıyla, Adnan Oktar‟ın Ģahsı ve onun 
“Atlas of Creation” adlı kitabı hakkında kiĢilik haklarını ihlal eder nitelikteki yazılar nedeniyle 12 Eylül günü 
durduruldu.  
 
Video paylaĢım sitelerinden www.izlesene.com ve www.vidivodo.com adreslerine eriĢim 11 Eylül günü mahkeme 
kararıyla engellendi ve kararın gerekçesi açıklanmadı.  
 
Vatan Gazetesi‟nin internet sitesi olan www.gazetevatan.com adresine eriĢimi, Ġstanbul Silivri 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi‟nin kararıyla 15 Ekim günü engellendi.  
 
www.turandursun.com adlı internet sitesine eriĢim 24 Eylül günü mahkeme kararıyla engellendi. Kararı alan 
mahkeme ve kararın gerekçesi hakkında ise bilgi verilmedi.  
 
www.anarsist.org adlı internet sitesine eriĢim 24 Eylül günü mahkeme kararıyla engellendi. Kararı alan mahkeme 
ve kararın gerekçesi hakkında ise bilgi verilmedi.  
 
Gebze 2. Asliye Mahkemesi, Adnan Oktar'ın baĢvuru üzerine, 2008/118 esas sayılı kararıyla Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikası‟nın (Eğitim Sen) internet sitesi www.egitimsen.org.tr için kapatma kararı verdi. Eğitim Sen 
Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, YaradılıĢ Atlası ile ilgili olarak internet sitesinde yapılan açıklama gerekçe 
gösterilerek sitenin kapatıldığını, sendikaya konuyla ilgili herhangi bir yasal uyarı ya da tebligat yapılmadığını 
açıkladı.  
 
“ekĢi sözlük” olarak bilinen www.sozluk.sourtimes.org adresine eriĢim 29 Eylül günü engellendi. Ġnternet sitesine 
eriĢimi engelleyen mahkeme ve gerekçeli karar hakkında ise bir açıklama getirilmedi.  
 
4 Ekim günü, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 13/05/2008 tarih ve 2008/2902 nolu kararı gereği 
gelawej.org adlı internet sitesine eriĢim engellendi.  
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6 Ekim günü Ġstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için YürüyüĢ Dergisi‟nin 
162. sayısının “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı”, “suçu ve suçluyu övdüğü” ve “yasadıĢı örgütlerin bildiri ve 
açıklamalarını yayınladığı” derginin internet sitesi olan yuruyus.com adresinin de 1 ay süreyle durdurulmasına 
karar verdi.  
 
Ġnternet günlüğü servisi www.blogger.com adresine eriĢim, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 20.10.2008 
tarih ve 2008/2761 sayılı kararı gereği engellendi.  
 
Gündem Gazetesi‟nin internet sitesi www.gundemonline.org adresine eriĢim 31 Ekim günü mahkeme kararı ile 
6.kez engellendi.  
 
Yayın hayatına 2006 yılında baĢlayan www.lekolin.org adlı internet sitesine eriĢim, Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin, 23.09.2008 tarih ve 2008/5289 nolu kararı ile engellendi.  
 
Fırat Haber Ajansı‟nın www.firatnews.nu uzantılı internet adresine eriĢim, Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 
05/11/2008 tarih ve 2008/703 nolu kararıyla engellendi. 
 
Ankara Çubuk Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2008 tarih ve 2008/558 nolu kararı gereğince video paylaĢım 
sitesi olan youtube.com adresine eriĢimin engellendi.  
 
www.nacizanebilgi.com adlı internet sitesine eriĢim, Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin 1 Temmuz 2008‟de 
aldığı kararla engellendi.  
 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 28/11/2008 tarih ve 2008/6731 nolu kararıyla pdk-xoybun.com adlı internet 
sitesine Türkiye‟den eriĢimin engellendi.  
 

Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 

  
HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

1 Abdullah DemirbaĢ  

Çok dilli belediyecilik' kararı nedeniyle görevden alınan Sur Belediye 
BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ hakkında, Diyarbakır'da 1-3 ġubat tarihleri 
arasında düzenlenen 3. Ekoloji ve Yerel Yönetimler Konferansında 
'bilge insan' dediği için,  'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla 
Cumhuriyet Savcılığı'nca soruĢturma açıldı. 

2 Abdullah Gürgen  

21 Ocak 2008 tarihinde ĠHD Siirt Ģubesinde basın toplantısı yapan 
Botan Kültür Sanat Merkezi baĢkanı Abdullah Gürgen hakkında, 
açıklamada “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. 

3 
Abdullah Öcalan'ın 28 
avukatı 

Abdullah Öcalan ile görüĢmek için 2 ġubat 2007-26 Haziran 2007, 3 
Temmuz 2007-6 Kasım 2007 tarihleri arasında faks aracılığıyla Bursa 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na müracaatta bulunan Öcalan‟ın 28 avukatı 
hakkında (Asya Ülker, Abdülhamit Arslanlar, Hüseyin ÇalıĢçı, Ġnan 
AkmeĢe, Ġbrahim Bilmez, Muzaffer Kutay, Mustafa Erarslan, Mehmet 
Sani Kızılkaya, Ömer GüneĢ, Mehmet Deniz Büyük, AyĢe Batumlu, 
Aydın Oruç, Baran Pamuk, Fuat CoĢacak, Muharrem Erbey, 
Muharrem ġahin, Mehmet Nuri Deniz, Osman Çelik, Ramazan Ayus, 
Süleyman Kaya, Servet Özen, Siracettin Irmak, Bedri Kuran, Mehmet 
Sabır TaĢ, Mensur IĢık, Muzaffer Demir, Mehmet Bayraktar ve Servet 
Demir), görüĢme için yaptıkları müracaatlarda “sayın” hitabına yer 
verdikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığı, Bursa Cumhuriyet 
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HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

BaĢsavcılığı‟nın 2 ġubat 2008‟deki baĢvurusu üzerine soruĢturma 
baĢlatıldı. BaĢsavcılığın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği soruĢturma 
izin müracaatında, avukatların Türk Tabipler Birliği ile bağımsız sivil 
toplum örgütleri temsilcilerinden oluĢan bağımsız bir heyetin Ġmralı'ya 
giderek gerekli inceleme ve analizleri yapması için Bursa Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'na 6 Mart 2007 tarihinde müracaatta bulundukları, 
müracaat dilekçesinde birçok kez Öcalan'a 'sayın' Ģeklinde hitap 
ettikleri belirtildi. Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Bursa 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talebini yerinde görerek avukatlar 
hakkında soruĢturma açılmasına karar verdi. Bakanlığın izninden 
sonra avukatlara savcılıklar aracılığıyla gönderilen tebliğnamelerde, 
avukatların 10 gün içinde yazılı veya sözlü savunma bulunmaları için 
savcılıklara müracaatta bulunmaları istendi. 

4 Abdurrahman Doğar 
DTP Van Ġl BaĢkanı Abdurrahman Doğar hakkında 1 Eylül Dünya 
BarıĢ Günü'nde yaptığı açıklamalar nedeniyle TCK'nin 301. 
Maddesi'nden soruĢturma açıldı. 

5 
Adıyaman E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde bulunan 
hükümlü 

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 40 PKK'li hükümlü 
hakkında “Abdullah Öcalan‟a „Sayın‟ diyerek kendimizi ihbar ediyoruz" 
yazılı dilekçeleri nedeniyle soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 
kapsamında Kürtçe ifade veren hükümlülere bu kez ikinci bir 
soruĢturma açıldı. 

6 Adil Zozani 

Azadiya Welat gazetesi yazarı ve Gün TV program sunucusu gazeteci 
Adil Zozani hakkında Roj Tv'nin "Dawiya Rojê" programına katıldığı ve 
Aktütün (Bezelê) saldırısı ile Azadiya Welat gazetesinin kapatılmasına 
iliĢkin yaptığı değerlendirmede "Kürdistan" ve "Gerilla" kelimesi 
kullandığı için soruĢturma açıldı.  

7 
Ahmet Altan ve Yasemin 
Çongar  

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve gazetenin 
Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar hakkında, Kandil 
dağında PKK yöneticileriyle yaptıkları söyleĢi nedeniyle Ġstanbul 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. BaĢsavcılık 
ayrıca Kandil Dağı‟na giderek PKK‟lılarla nasıl ve neden söyleĢi 
yaptıklarına iliĢkin haberi yayınlayan Sabah Gazetesi‟nin 4 ġubat 2008 
tarihli sayısıyla ilgili de inceleme baĢlattı. 

8 
Ahmet Ertak, Muhsun 
Konur, Ġzzet Belge ve 44 kiĢi 

ġırnak ilinde, 12 Aralık 2006 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 
uygulanan tecride dikkat çekmek amacıyla  yapılan basın açıklaması 
nedeniyle ġırnak Belediye BaĢkanı Ahmet Ertak, Silopi Belediye 
BaĢkanı Muhsun Konur ile DTP ġırnak eski Ġl BaĢkanı Ġzzet Belge'nin 
de aralarında bulunduğu 47 DTP'li hakkında, "Örgüt propagandası 
yapmak", "Ġzinsiz yürüyüĢ yapmak" iddialarıyla soruĢturma baĢlatıldı 

9 Ahmet Türk 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP Grup BaĢkanı Ahmet Türk'ün, 
30 Ağustos resepsiyonuna davet edilmemeleri üzerine yaptığı 
açıklama nedeniyle, "Devletin askeri teĢkilatını alenen aĢağıladığı" 
gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. 
TBMM BaĢkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen 
fezlekede, Türk'ün, "Hep ağızdan düĢürülmeyen bölücülük kelimesi, 
aslında kimin tarafından yapıldığı da açıkça ortaya çıkıyor" yorumunda 
bulunduğu belirtildi. Fezlekede, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölücü 
olmakla suçlayan' Türk hakkında TCK 301'den soruĢturma 
açılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması istendi 
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HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

10 
Bağlar ve Kayapınar 
belediyeleri  

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı ve yılbaĢında kentin 
çeĢitli noktalarına asılan "Sersalê We Piroz be", "Sera Neweya ġima 
Piroz bo" ile "Cejna we piroz be" ve "RoĢana Ģıma piroz bo" Ģeklindeki 
Kürtçe'nin farklı lehçelerindeki ıĢıklı levhaları ile Türkçe ıĢıklı panolar 
nedeniyle Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar belediyeleri hakkında 
“Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla soruĢturma baĢlatıldı. 

11 Bahar Köse 

18 Kasım 2007‟de Elazığ‟da Seyid Rıza‟nın idam ediliĢinin 70. 
yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasını okuyan Bahar Köse 
hakkında, açıklamada geçen ifadelerden ötürü 5187 sayılı yasanın 27. 
maddesi gereğince “Atatürk‟ün hatırasına alenen hakaret etmek” 
suçlamasıyla 14 Ocak günü Elazığ Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
soruĢturma açıldı. 

12 Bahar Köse 

Elazığ ilinde,  Seyid Rıza'nın idam ediliĢinin 70. yıldönümü nedeniyle 
yapılan basın açıklamasını okuyan Bahar Köse'ye, 5187 Sayılı 
yasanın 27. Maddesi gereğince 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret 
etmek' soruĢturma açıldı. 

13 
Barin Eren, BeĢir Eren ve 
Sayethan Kaya 

Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde, PKK Lideri Öcalan‟ın saçlarının zorla 
kesilmesini protesto etmek için saçlarını kazıtan Barin Eren, BeĢir 
Eren ve Sayethan Kaya isimli vatandaĢlar hakkında Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟nca soruĢturma baĢlatıldı. 

14 Bedriye Ertak 

ġırnak ilinde, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen basın 
açıklamasında metni okuyan Bedriye Ertak hakkında "Neden 
BaĢbakanın, askeri yetkililerin çocukları askere gitmiyor, neden 
çocukları bu bölgede askerlik yapmıyor, neden hep fakir halk çocukları 
ölüyor" Ģeklindeki sözleri nedeniyle  'Halkı askerlikten soğutma' 
gerekçesiyle soruĢturma açıldı. 

15 
Bengi Yıldız ve Hüseyin 
Kalkan  

Batman ilinde, 17 ġubat günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik 
kuvvet amiri tarafından verilen talimatla polisler tarafından darp edilen 
DTP Milletvekili  Bengi Yıldız ve Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan 
hakkında 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

16 Bülent Ersoy 

ġarkıcı Bülent Ersoy hakkında, 24 ġubat 2008'de bir televizyon 
kanalında canlı olarak bir televizyon programında Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleĢtirdiği sınır ötesi harekata iliĢkin yorumu 
sırasında "Eğer çocuk doğurmuĢ olsaydım; birileri masa baĢında 'Sen 
bunu yapacaksın, o da bunu yapacak' diyecek, ben de doğurduğum 
çocuğu toprağa vereceğim. Var mı böyle bir Ģey?" sözleri nedeniyle 
konuĢmann "halkı askerlikten soğutma" suçunun kapsamına girip 
girmediğinin araĢtırılması için soruĢturma açıldı.  

17 
Bülent Yılmaz, Ġbrahim 
ÇeĢmecioğlu ve Hakan 
Tahmaz 

Birgün Gazetesi imtiyaz sahibi Bülent Yılmaz ve sorumlu yazı iĢleri 
müdürü Ġbrahim ÇeĢmecioğlu ve gazeteci Hakan Tahmaz hakkında, 
Tahmaz‟ın Koma Komalen Kurdistan - Kürdistan Demokratik 
Konfederalizm (KKK) Yürütme Konseyi BaĢkanı Murat Karayılan'la 
yaptığı ve Birgün Gazetesi‟nde yayınlanan röportajı nedeniyle Terörle 
Mücadele Yasası'ndan soruĢturma baĢlatıldı. 

18 Cahit Bozbay  

ĠHD Van ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Cahit Bozbay hakkkında, 
11.01.2008 tarihinde Van TV'nin daveti üzerine 2007 yılı hak ihlalleri 
konulu bir  programa dernek adına katıldıktan sonra soruĢturma 
baĢlatıldı. 

19 
Cemal CoĢğun ve Mulla 
ġahin  

Adıyaman ilinde, sınır ötesi kara harekatına karĢı 3 Mart 2008 
tarihinde  düzenlenen basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' dedikleri 
iddia edilen DTP Parti Meclisi Üyesi Cemal CoĢğun ve DTP Adıyaman 
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Ġl BaĢkanı Mulla ġahin hakkında Adıyaman Cumhuriyet 
BaĢsavcılığınca  'suçu ve suçluyu övmek'ten soruĢturma baĢlatıldı. 

20 

Cuma Kuzu, Mehmet K., 
D.Ö, Aliye Turan, Umut 
Altun, Gürkan Develi ve 
Osman Oflakçı  

8 Mayıs günü  ġehit Erdal Kılıç Karakolu‟nun önünde „Ayaklar baĢ 
olsun, polis defolsun‟ ve „FaĢist polis defol‟ diye slogan atan K.K. (15), 
D.Ö. (17) ve V.Ö. isimli gençlerin gözaltında iĢkence ve kötü 
muameleye maruz kaldıklarını iddia etmeleri sonrası 12 Mayıs günü 
karakol önünde protesto gösterisi düzenleyen gruptan Cuma Kuzu, 
Mehmet K., ve D.Ö. ile Halkevi 12. Bölge Yöneticisi Aliye Turan, 
Konak Halkevi‟nden Umut Altun, ÖDP‟den Gürkan Develi ve mahalleli 
Osman Oflakçı hakkında TCK‟nin 301. maddesine göre, „emniyet 
kuvvetlerini alenen aĢağılamak‟ ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Yasası‟na muhalefetten soruĢturma baĢlattı. Savcılık 301. 
maddeki yasal değiĢiklik gereği dosyayı yargılama izni almak için 
Adalet Bakanlığı‟na gönderdi. 

21 Diyarbakır Barosu  

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 
"Kürdoloji Enstitüsü" ve "Kürt Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı" 
bölümlerinin kurulması için baĢvuruda bulunan Diyarbakır Barosu 
yönetimi hakkında inceleme baĢlattı. 

22 DTP Tunceli Ġl Örgütü 

Tunceli ilinde, DTP Tunceli Ġl Örgütü'nün Belediye Konferans 
Salonu'nda gerçekleĢtirdiği Olağanüstü Kongre'ye iliĢkin basında çıkan 
"PKK' damgasını vurdu" Ģeklindeki haberler nedeniyle inceleme 
baĢlatıldı. 

23 Emine Ayna 

DTP EĢ Genel BaĢkanı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna hakkında, 
19 Mart günü Kars'ta yapılan Newroz kutlamalarındaki 
konuĢmalarında PKK ile diyalog önerdiği için Kars Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma açıldı. 

24 Emine Ayna 

Terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet 
BaĢsavcıvekilliği, DTP'nin 25 Aralık 2007'de gerçekleĢtirdiği Parti 
Meclisi toplantısı sonuç bildirgesine iliĢkin soruĢturma açtı. Mart 
ayında soruĢturmayı tamamlayan Savcılık, "DTP'nin 25 Aralık 
2007'deki Parti Meclisi toplantısının 26 Aralık 2007'de yayımlanan 
sonuç bildirgesinin DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna tarafından 
hazırlandığının belirlendiği" iddiasıyla fezleke hazırladı. Ayna, 
dokunulmazlığının kaldırılması ve bu suç nedeniyle hakkında dava 
açılması durumunda Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci 
maddesinde düzenlenen "örgüt propagandası yapmak" suçundan bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

25 Emine Ayna  

Diyarbakır  Ġlinde, Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 01.06.2008 tarihinde 
Yurtsever Demokratik Gençlik Merkezi'nin kongresinde yaptığı 
konuĢmada 'PKK'nin propagandasını' yaptığı gerekçesiyle DTP Grup 
BaĢkanı Emine Ayna hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

26 

Emine Ayna, Akın Birdal, 
Kamuran Yüksel, Hilmi 
Aydoğdu, Osman Baydemir 
ve Necdet Atalay 

DTP Diyarbakır il BaĢkanlığı Olağanüstü kongresinde konuĢma yapan 
DTP Genel BaĢkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna, 
Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, DTP Genel BaĢkan Yardımcısı 
Kamuran Yüksel, DTP eski il baĢkanı Hilmi Aydoğdu, BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanı Osman Baydemir ile il baĢkanlığına seçilen Necdet 
Atalay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca soruĢturma 
baĢlatıldı. 
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27 
Emrullah Cin, Abbas Kaya 
ve Ferit Süer  

9 Aralık 2007 tarihinde DTP ġırnak Ġl Binası'ndaki açlık grevinden 
sonra yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile DTP'li 
ViranĢehir Belediye BaĢkanı Emrullah Cin, DTP Ġlçe yöneticileri Abbas 
Kaya ve Ferit Süer hakkında 'Yasa dıĢı örgüt propagandası yapmak" 
ve "Gösteri ve yürüyüĢ yasasına muhalefet etmek" iddiasıyla 
soruĢturma baĢlatıldı. 

28 Erken Çapraz  
Hakkâri ilinde, ġemdinli ilçesinin Aktütün Karakoluna yapılan baskının 
görüntülerini yayınlayan Yüksekovahaber.com internet sitesi Genel 
Yayın Yönetmeni Erken Çapraz hakkında soruĢturma açıldı. 

29 
Esat Üner,  M. ġirin Tekik,  
ġükrü Aslan ve 44 kiĢi 

Batman ili GercüĢ Ġlçesinde, 25 ġubat 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen 
DTP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'nde konuĢma yaptıkları ve kongreye 
katılıp slogan attıkları gerekçesiyle GercüĢ Belediye BaĢkanı Esat 
Üner, DTP Batman Ġl BaĢkan Yardımcısı M. ġirin Tekik, DTP GercüĢ 
Ġlçe BaĢkanı ġükrü Aslan, belediye meclis üyeleri ve DTP ilçe örgütü 
yöneticilerinin de aralarında olduğu 47 kiĢi hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı.   

30 
Ethem Dinçer, Osman 
Koçak ve Selçuk ġahin 
Polat 

6 Mayıs 2008 tarihinde  Mersin'de düzenlenen Deniz GezmiĢ ve 
arkadaĢlarının anma programında konuĢma yapan Mersin 78'liler 
Derneği BaĢkanı Osman Koçak, Mersin 68'liler Derneği BaĢkanı 
Selçuk Polat ve Mersin 78'liler Derneği eski BaĢkanı Ethem Dinçer 
hakkında soruĢturma açıldı. Savcılık tarafından baĢlatılan 
soruĢturmada Koçak, Polat ve Dinçer'in 'suçu ve suçluyu övmek' 
fiilinden dolayı Temmuz ayında ifadeleri alındı. 

31 Evrensel gazetesi 

“bianet.org” adlı internet sitesinde Ergenekon Operasyonuyla verilen 
yayın yasağını medya örnekleriyle eleĢtiren yazar Serdar 
Değirmencioğlu'nun yazısına 1 ġubat 2008 tarihli sayfasında yer veren 
Günlük Evrensel gazetesine hakkında soruĢturma açıldı. Cumhuriyet 
Savcısı Muhittin Ayata'ya ifade veren gazetenin sorumlu müdürü 
UğraĢ VatandaĢ, yazıya Ergenekon Operasyonu'nun kamuoyunun 
yoğun ilgisi nedeniyle yer verdiklerini, soruĢturmanın içeriğine dair bir 
yayın yapmadıklarını, sadece Adliye sürecinde yaĢananları 
haberleĢtirdiklerini belirtti. 

32 Fahrettin Kaya  

Kars'ta kendisine ait araçla seyir halindeyken plakası olmadığı 
gerekçesiyle kendisine, "Evraklarını ver lan, aĢağı in lan" diyen 
polislere, "Burası hukuk devleti, Muz Devleti değil" diye cevap veren 
Avukat Fahrettin Kaya hakkında "Görevli memura hakaret" 
suçlamasıyla soruĢturma açıldı. 

33 Faik Dursun 

ġırnak ili BeytüĢĢebap Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamanı 
yitiren HPG'li ġirvan Güler için düzenlenen mevlidine katılan DTP'li 
BeytüĢĢebap Belediye BaĢkanı Faik Dursun hakkında Cumhuriyet 
Savcılığınca soruĢturma baĢlatıldı. 

34 
Fehmi Saraç, Süleyman 
Tanrıkulu, Ali Topçu ve  
Zeki Gün 

MuĢ il merkezinde DTP‟nin yaptığı bir basın açıklamasından dolayı, 
Savcılık soruĢturması kapsamında, Fehmi Saraç, Süleyman Tanrıkulu, 
Ali Topçu ve  Zeki Gün‟ün “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 
ifadeleri  alındı. 

35 

Garip Kandemir, Bahri 
Erdem, Halil Çiftçi, 
Necmettin Sönyeci ve Rıfat 
Sevim 

DTP Bismil Ġlçe Örgütü'nün 28 ġubat'ta sınır ötesi operasyonları 
protesto etmek amacıyla yaptığı basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' 
dediği gerekçesiyle DTP Bismil Ġlçe BaĢkanı Garip Kandemir ile DTP'li 
Bismil Belediye Meclis Üyesi Bahri Erdem, DTP eski Ġlçe BaĢkanı Halil 
Çiftçi, Necmettin Sönyeci ve Rıfat Sevim hakkında 'Suç ve suçluyu 
övmek' ten soruĢturma baĢlatıldı. 
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36 Gülten KıĢanak 

DTP öncülüğünde, Diyarbakır Kadın Platformu tarafından kutlanan 8 
Mart Dünya Kadın Günü mitinginde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 
serbest bırakılmasını isteyerek Öcalan'a “Sayın” diye hitap eden DTP 
Diyarbakır Milletvekili Gülten KıĢanak hakkında soruĢturma baĢlattı. 

37 
Gülten KıĢanak,  Fikret 
Kaya ve 102 kiĢi  

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığının, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla 4 Mart'ta düzenlenen Ģölene katılan DTP 
Diyarbakır Milletvekili Gülten KıĢanak ve Silvan Belediye BaĢkanı 
Fikret Kaya'nın da aralarında bulunduğu 104 kiĢi hakkında; 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet, "Suç ve suçluyu 
övme" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla soruĢturma 
baĢlatıldı. 

38 
Gülten KıĢanak, Fikret Kaya 
ve 88 kiĢi 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" 
dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde "Suç ve suçluyu övdükleri", "Yasa 
dıĢı örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle aralarında DTP 
Diyarbakır Milletvekili Gültan KıĢanak ve Silvan Belediye BaĢkanı 
Fikret Kaya'nın da bulunduğu 90  DTP'li hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatı üzerine 
Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığı, haklarında soruĢturma açılan kiĢileri 
ifadelerine baĢvurmak üzere adliyeye çağırdı. DTP Diyarbakır 
Milletvekili Gültan KıĢanak da 5 Mayıs günü ifade vermeye gelen 
DTP'li grup ile Silvan Adliyesi'ne geldi. KıĢanak ifadesini Adalet 
Bakanlığı'nda vereceğini belirtti.  

39 Halil Adıgüzel 

DTP Siirt Ġl Örgütü'nün 13 Temmuz günü “Abdullah Öcalan'ın 
saçlarının kazıtılmasını ve üzerindeki baskıları kınamak” amacıyla 
düzenlediği basın açıklamasını okuyan DTP Merkez Ġlçe BaĢkanı Halil 
Adıgüzel hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 15 Temmuz günü ifade 
vermek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Adıgüzel, Emniyet 
Müdürlüğü'nde ifade vermeyi kabul etmedi. Adıgüzel'in ifadesinin daha 
sonra savcılık tarafından alınacağı belirtildi. 

40 Halil Adıgüzel 

DTP Siirt Ġl Örgütü'nün 13 Temmuz'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
saçlarının kesilmesini ve üzerindeki baskıları kınamak amacıyla 
düzenlediği basın açıklamasını okuyan DTP Merkez Ġlçe BaĢkanı Halil 
Adıgüzel hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

41 Halil Ġrmez  

DTP ġırnak Ġl BaĢkanı Halil Ġrmez hakkında, Newroz günü yaptığı 
konuĢmada BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın "DTP PKK‟yi terör 
örgütü görmediği için onlarla görüĢmem" sözüne atfen “Biz BaĢbakan 
Erdoğan gibi düĢünmek zorunda değiliz. Kürtlerin iradesi bir torba 
makarna, kömürle satın alınamaz. AKP‟nin 75 milletvekili Kürtleri 
temsil etmiyor” sözlerinden dolayı soruĢturma açıldı. 

42 Halil Solmaz 

Siirt'in Pervari Ġlçesi kırsal kesiminde 29 Ağustos 2007 tarihinde çıkan 
çatıĢmada yaĢamını yitiren ve kimliği 10 ay aradan sonra DNA testi 
sonucu saptanan HPG gerillası Müslüm Solmaz için ailesi tarafından 
yaptırılan mezar taĢında Kürtçe 'ġehit Namırın' yazıldığı gerekçesiyle 
Halil Solmaz hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

43 Hasan Erdoğan 

19 Mayıs günü Tunceli'nin Pertek Ġlçesi'nde, Kaymakam Cihangir 
Güler'in odasında Cumhuriyet BaĢsavcısı Fethi Ahmet Tosun'un da 
bulunduğu sohbet sırasında sigara yasağını yetersiz bulup, “Eğer 
sigara zehirliyorsa, savcılar görevlerini yapsınlar. Diğer zehirli 
maddelerle ilgili olarak uğraĢtıkları gibi bu konuyla da uğraĢsınlar. 
Savcılar bu konuda görevlerini yapmıyorlar” diyen emekli öğretmen 
Hasan Erdoğan (73) hakkında TCK'nın 301'inci maddesinden 
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soruĢturma baĢlatıldı. 

44 Hasan Erdoğan 

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sigara yasağı  hakkında konuĢan 73 
yaĢındaki 53 yıllık tiryaki emekli öğretmen Hasan Erdoğan‟ın sohbet 
sırasında  sarf ettiği , "Savcılar görevlerini yapmıyor" sözleri nedeniyle 
hakkında 301. maddeden soruĢturma baĢlatıldı. 

45 
Hasan Güzel, Metin Tekçe 
ve Fahri Kurt  

Hakkari ilinde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢullarının 
düzeltilmesi için Avrupa Konseyi ĠĢkenceyi Ġzleme ve Önleme Komitesi 
(CPT), TBMM Ġnsan Hakları Komisyonu ve AK Ġnsan Hakları 
Komisyonu'na mektup gönderen DTP Ġl BaĢkanı Hasan Güzel, eski 
Belediye BaĢkanı Metin Tekçe, Merkez Ġlçe BaĢkanı Fahri Kurt 
hakkında "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla soruĢturma baĢlatıldı. 

46 Hatip Dicle 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle 
hakkında, HEP döneminden günümüze kadar açılan dava, soruĢturma 
ve basın açıklamalarına yer verdiği "Yargılananlar Yargılıyor" adlı 
kitabı nedeniyle soruĢturma baĢlattı. 

47 Hilmi Öncü  
DPT Mardin Ġl BaĢkanı Hilmi Öncü hakkında, partinin Midyat Ġlçe 
Kongresinde yaptığı konuĢmada, “Sayın Abdullah Öcalan” dediği 
gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı. 

48 
HurĢit Altekin, Hamit Kaya, 
Naif Ölmez ve Cemal 
Altınoluk  

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esendere Belde Mezarlığı'nda 
çatıĢmalarda yaĢamını yitiren ve aralarında Ġran uyruklu PKK'lilerinde 
bulunduğu mezarların onarılarak üzerlerine 'Ģehit' yazıldığı 
gerekçesiyle, Esendere Belediye BaĢkanı HurĢit Altekin, DTP Belde 
BaĢkanı Hamit Kaya, Belediye Meclis üyeleri Naif Ölmez ile Cemal 
Altınoluk hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

49 
Hüseyin Kalkan, Ayla Akat 
Ata ve Bengi Yıldız 

ġubat ayında gittiği Belçika‟da Roj TV‟nin 5. kuruluĢ yıldönümündeki 
“Aktüel ve Sela Sor” programına katıldıkları gerekçesi ile Batman 
Belediyesi BaĢkanı Hüseyin Kalkan, milletvekilleri Ayla Akat Ata ve 
Bengi Yıldız hakkında soruĢturma açıldı. SoruĢturma nedeni ile 
belediye baĢkanı ile milletvekilleri Mart ayında savcılığa ifade verdiler. 

50 Ġslam Baykal ve Resul Aslan 

Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi 
koĢullarının düzeltilmesi için  23 Ocak 2008 tarihinde yapılan basın 
açıklamasına katıldıkları ve 'Suç ve suçluyu övdüğü' gerekçesiyle 
Ġslam Baykal ve Resul Aslan hakkında soruĢturma açıldı. 

51 
Kızılırmak Kültürevi Derneği 
yöneticileri 

NevĢehir'in Avanos ilçesinde 2007 Aralık ayında kurulan Kızılırmak 
Kültürevi Derneği hakkında, web sitesinde yayımlanan bir fıkra 
yüzünden “polise hakaretten” soruĢturma açıldı. Kültürevi yöneticisi 
YaĢar Alkan 29 ġubat günü Savcılığa çağrıldığını, kültürevinin internet 
sayfasının “forum” bölümünde yer alan bir fıkraya iliĢkin ifadesinin 
alındığını ve "Fıkrayı yazan kim?', 'Forumu ne amaçla 
kullanıyorsunuz?' gibi sorular sorulduğunu belirtti. 

52 Kudret Koçak 

Van'ın Bostaniçi Belde Belediyesi Kadın Kooperatifi (BĠKAD-KOOP) 
tarafından 4 Mart'ta Belediye Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik 
yapılan etkinlikte, Kudret Koçak tarafından yazılan 'Ezê biçim' adlı Ģiir 
okunduğunda ağlayan Gurbet Bulum (50) adlı kadın hakkında 
soruĢturma açıldı. 
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53 Leyla Zana 

Demokrasi Partisi eski Milletvekili Leyla Zana hakkında, “21 Mart 
2007tarihindeki Nevruz kutlamalarında yaptığı konuĢma nedeniyle 2 
yıl hapis cezasına çarptırıldığı Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 
salonunda yaptığı savunması nedeniyle” soruĢtrma açıldı. 10 Nisan 
günü görülen duruĢma sonrası Mahkeme heyeti, sanık Zana‟nın 
duruĢmada okuduğu ve daha sonra mahkeme heyetine sunduğu beĢ 
sayfadan oluĢan savunmasının bir örneğinin soruĢturma baĢlatılması 
için Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na göndermiĢti. 

54 Leyla Zana 

DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkında, Ġngiltere Parlamentosu‟nda 
Ġhtilaflı Konular Partiler Üstü Grubu'nun davetlisi olarak 218 Mayıs 
2008 tarihinde katıldığı 'Türkiye, Kürtler ve Avrupa Birliği' konulu 
toplantıdaki konuĢması nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından soruĢturma açıldı. Zana, soruĢturma kapsamında 15 
Temmuz günü ifade verdi.  

55 Leyla Zana 

Diyarbakır ilinde, 2007 Diyarbakır Newroz mitinginde; "Kürtlerin 3 lideri 
var. Biri Mam Celal, biri Kak Barzani, biri de Serok Apo" sözleri 
nedeniyle Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan DEP 
eski Milletvekili Leyla Zana'nın dava duruĢmasında yaptığı savunmaya  
"yasa dıĢı örgüt propagandası yapmak" tan soruĢturma açıldı. 

56 Leyla Zana 
DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkında 22 Mayıs günü Ġngiliz 
Parlamentosu‟nda yaptığı konuĢma ile ilgili  olarak Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 

57 
Lütfü Demirkapı, Necla 
ġengül, Ali ÇalıĢkan, Ahmet 
Alagöz ve Evrim Kubilay 

ĠHD Ġzmir ġube yöneticileri hakkında, 25 Kasım 2007 tarihinde “dur” 
ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis kurĢunuyla öldürülen Baran 
Tursun hakkında 18 Ocak günü Ġzmir KarĢıyaka Adliyesi önünde 
gerçekleĢtirilen basın açıklamasından dolayı, “devletin manevi 
Ģahsiyetini alenen aĢağılamak” suçlamasıyla 25 Ocak günü 
soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında ĠHD Ġzmir ġube 
BaĢkanı Lütfü Demirkapı, ĠHD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Necla 
ġengül, ĠHD Ġzmir ġube Yöneticileri Ali ÇalıĢkan, Ahmet Alagöz ve 
Evrim Kubilay, Gaziemir, KarĢıyaka ve Bornova Polis Karakollarında 
ifade verdi.  

58 M. Ali Karagüzel 

TUHAD-DER BaĢkan M. Ali Karagüzel hakkında, MuĢ Belediyesi 
önünde 23 Ekim'de Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki iĢkence nedeniyle 
yapılan basın açıklaması 'Sayın Öcalan' ibaresini kullandığı için 
soruĢturma baĢlatıldı.  

59 M.D. 

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 22 Temmuz seçimleri öncesi “Bin 
Umut” Bağımsız Milletvekili Adayı Bedri Fırat için yapılan mitingde 
Kürtçe Avrupa'daki babasına atfen "Babam nerede, ben babamı 
istiyorum" diyen 8 yaĢındaki M.D. hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 
'Seçim propagandası sırasında Türkçe dıĢında herhangi bir dil 
kullanılamaz' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı. 
M.D. ifadesinde, babasının DEHAP döneminde Karaçoban Ġlçe 
BaĢkanlığı yaptığını, daha sonra Avrupa'ya gitmek zorunda kaldığını 
söyledi. M.D., babasını uzun süre görmediği için ona olan özlemi 
nedeniyle "Babam nerede, ben babamı istiyorum" dediğini aktardı. 
Küçük M.D.'nin ifadesini alan savcı çocuğun yaĢadığı travma 
nedeniyle ruh yapısının bozulduğunu belirterek, kendisine bir rehber 
öğretmen görevlendirilmesini talep etti. Görevlendirilen rehber 
öğretmen düzenli olarak eve giderek M.D.'ye eğitim veriyor. 
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60 Mahmut Alınak 
Kars ilinde, 16 Aralık 2007 tarihinde Roj Tv'de yayınlanan "Sêla Sor" 
programına katıldığı için Kars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut Alınak 
hakkında soruĢturma baĢlattıldı. 

61 Mahmut Alınak 

Kars ilinde, Kars Halk Meclis Sözcüsü Mahmut Alınak‟ın bir süre önce 
Kars Belediye BaĢkanlığı'na, bazı park ve caddelere Deniz GezmiĢ, 
Musa Anter, Vedat Aydın, Kemal Akbulut ve Oruç Korkmaz isimlerinin 
verilmesi için yaptığı baĢvuru nedeniyle hakkında 'Suç ve suçluyu 
övmek'" iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

62 Mahmut Alınak 

Kars ilinde, Kars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut Alınak‟ın geçen yıl Roj 
TV'de yayınlanan 'Seçim 2007' programında söylediği "Ġmralı'da keĢif 
yapılmalıdır" sözleri nedeniyle Kars Cumhuriyet Savcılığınca 
soruĢturma açıldı 

63 Mahmut Alınak 

Kars‟ta bazı park ve bahçelere Deniz GezmiĢ, Vedat Aydın, Kemal 
Akbulut ve Oruç Korkmaz‟ın adlarının verilmesi için Kars Belediye 
BaĢkanlığı‟na baĢvuran eski DEP milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
Emniyet Müdürlüğü‟nün ihbarı üzerine “suç ve suçluyu övmek” 
gerekçesiyle Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca soruĢturma baĢlatıldı. 
Alınak yaptığı yazılı açıklamada; “Recep Tayyip adı da bu mantığa 
göre suç teĢkil ediyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan da mahkemede 
suçlu bulunup cezalandırılmıĢtı. Nâzım Hikmet, Adnan Menderes, 
Celal Bayar, Bülent Ecevit, Nazlı Ilıcak, ġanar Yurdatapan ve daha 
nice insan mahkemelerde cezalandırıldı. Bu isimleri çocuklara, cadde 
ve sokaklara vermek bu haliyle suç teĢkil edecek. Bu kafaya göre, 
„Nâzım Hikmet iyi bir Ģairdir‟ demek ya da „Nazlı Ilıcak güzel bir 
kadındır‟ demek, suçu daha da ağırlaĢtırır.” dedi. (Vatan, Evrensel, 15 
Ocak) 

64 Mahmut Alınak 

Kars Halk Meclis Sözcüsü Mahmut Alınak hakkında, BaĢbakan Recep 
Tayip Erdoğan ve Genelkurmay BaĢkanı YaĢar Büyükanıt ile ilgili  
BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne gönderdiği Ģikâyet 
dilekçesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nin 216. Maddesi'nde 'halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik' iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

65 Mahmut Alınak  

DTP'nin Olağanüstü Kongresi'ne katılan Kars Halk Meclis Sözcüsü 
Mahmut Alınak hakkında "YaĢar Büyükanıt, Tayyip Erdoğan ne kadar 
insan haklarına sahip ise, Öcalan'da o kadar insan haklarına sahiptir" 
sözleri  nedeniyle soruĢturma açıldığı. 

66 
Malatya E Tipi Cezaevi'nde 
bulunan bir kısım hükümlü 
ve tutuklu 

Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü ve tutuklular haklarında, 
telefon ile Kürtçe görüĢmelerinin engellenmesi üzerine 18 Haziran 
2008 tarihinde verdikleri dilekçelerde; "Kürtçe anadilimizdir, konuĢma 
hakkımız var. Bu hakkı kullanacağız" dedikleri için Savcılık tarafından 
soruĢturma baĢlatıldı. 

67 Malatya'da 8 yerel gazete 

Malatya‟daki Zirve Yayınevi katliamıyla ilgili Ġhlas Haber Ajansı‟nın 
(ĠHA) servise koyduğu haberi yayımlayan GörüĢ, Son Söz, Yeni 
Malatya, Hakimiyet, Hamle, Gerçek, YeniGün ve Het Haber isimli yerel 
gazetelere, 2‟Ģer bin YTL ön ödemeli para cezası verildi. Malatya 
Cumhuriyet Savcılığı, gazetelerin sorumlu yazı iĢleri müdürlerinin 
ifadelerini aldıktan sonra 7 Ocak günü ön ödemeli tebliğler çıkarttı. 
Gazeteler, Basın Yasası‟nın “Yargıyı etkileme” baĢlıklı 19. maddesine 
muhalefet etmekle suçlandı. ĠHA‟nın servise soktuğu habere, 
haftasonu olması nedeniyle üç gün sonra yer verdiklerini açıklayan ve 
cezayı ödemeyi reddeden gazete yetkilileri, ceza kesilen tüm 
gazetelerin günlük tirajlarının 4 bini bulmadığını kaydederek, yargıyı 
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etkileme güçlerinin bulunmadığını ifade ettiler. 

68 Mavi ve Kent gazetesi 

Mardin ili  Nusaybin Ġlçesinde yerel yayın yapan haftalık Mavi ve Kent 
adlı gazete yöneticileri hakkında, 1 ġubat tarihinde Leyla Zana‟nın 
“Ben Kürt halkının bireyi, Öcalan'da lideridir' baĢlıklı haber nedeniyle 
"örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruĢturma açıldı. 

69 Mehdin Akbal 

MuĢ ili Varto ilçesinde, DTP Varto Ġlçe BaĢkanı Mehdin Akbal 
hakkında, 18 Aralık 2007 tarihinde, sınır ötesi operasyonu protesto 
eden açıklamasında "AKP daha önce meydana gelen tüm Kürt 
'serhildanlarında' olduğu gibi Kürtlerin imhasını seçmiĢtir" cümlesi 
nedeniyle, "suç ve suçluyu övdüğünü'" iddiasıyla soruĢturma baĢlatıldı. 

70 Mehmet Ali Karagüzel 

22 Temmuz genel seçimlerinde Malazgirt Ġlçesi'nde düzenlenen bir 
mitingde halkı Kürtçe selamladığı için TUHAD-DER BaĢkanı Mehmet 
Ali Karagüzel hakkında "Seçim Yasası'na muhalefet" ve "Örgüt lehine 
bölücü ve övücü içerlikli konuĢma"  yapmaktan soruĢturma açıldı. 

71 Mehmet Ali Karagüzel 

MuĢ ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢullarının 
düzeltilmesi için CPT, TBMM'ye mektup gönderilmesi sırasında 
açıklama yapan MuĢ TUHAD-DER BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel 
hakkında Öcalan'a "Sayın" dediği için MuĢ Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 

72 Mehmet Ali Karagüzel 

MuĢ Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle DayanıĢma Derneği (TUHAD-
DER) BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel hakkında, 22 Temmuz genel 
seçimleri için Malazgirt Ġlçesi‟nde düzenlenen bir mitingde halkı Kürtçe 
selamladığı için “seçim yasasına muhalefet” ve “örgüt lehine bölücü ve 
övücü içerikli konuĢma” yaptığı iddiasıyla hakkında MuĢ Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında 
MuĢ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġubesi'ne ifade veren Karagüzel, 
mitingde halkı sadece Kürtçe selamladığını söyleyerek, “benim 
anadilim Kürtçe'dir. Mitinge katılanların yüzde 90'ı da Kürtçe 
konuĢuyor. Ben Kürtçe konuĢmadım, sadece orada bulanan halkı 
Kürtçe selamladım,” dedi. 

73 Mehmet Bilgi 

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 22 Temmuz seçimleri öncesi “Bin 
Umut” Bağımsız Milletvekili Adayı Bedri Fırat için yapılan mitingde 
Kürtçe konuĢan DTP Karaçoban Ġlçe BaĢkanı Mehmet Bilgi hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. 

74 Mehmet Bilgi ve M.D. 

Hınıs Cumhuriyet Savcılığı, 22 Temmuz seçimleri öncesi 'Bin Umut' 
Bağımsız Milletvekili Adayı için Erzurum ili Karaçoban Ġlçesinde 
yapılan mitingde Kürtçe olarak, Avrupa'da olan babasına atfen 
"Babam nerede, ben babamı istiyorum" diyen 8 yaĢındaki M.D. adlı 
çocuk ile mitingde Kürtçe konuĢma yapan DTP Karaçoban Ġlçe 
BaĢkanı Mehmet Bilgi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 'Seçim 
propagandası sırasında Türkçe dıĢında herhangi bir dil kullanılamaz' 
maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruĢturma baĢlattı. 

75 Mehmet Can Demir  
DTP Bitlis Ġl Örgütü tarafından sınır ötesi operasyonlara karĢı 19 Aralık 
2007 tarihinde yapılan basın açıklamasını okuyan DTP Bitlis Ġl BaĢkanı 
Mehmet Can Demir hakkında Bitlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
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soruĢturma baĢlatıldı. 

76 Mehmet Emin Acar  

DTP Bingöl eski Ġl BaĢkanı Mehmet Emin Acar hakkında, 2007 
Newroz'unda alanda asılan bir pankartta 'w' harfi kullanıldığı 
gerekçesiyle "Siyasi Partiler Yasası'nın 81. maddesine muhalefet"ten 
soruĢturma baĢlatıldı. 

77 
Mehmet Kanar, Abubekir 
Kanar, Ziro Koç ve Hasan 
Selvi 

Hakkâri ili Çukurca Ġlçesinde, sınır ötesi kara harekâtına iliĢkin 
açıklama yapan DTP Çukurca Ġlçe BaĢkanı Mehmet Kanar, Abubekir 
Kanar, Ziro Koç ve Hasan Selvi  hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

78 Mehmet Tursun 

Ġzmir`de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ikaz ateĢi 
sonucunda hayatını kaybeden Baran Tursun`un babası Mehmet 
Tursun ile aralarında ĠHD Ġzmir ġubesi üyelerinin de bulunduğu altı kiĢi 
hakkında, 14 Ocak 2008 ve 18 Ocak 2008 tarihlerindeki açıklamaları 
nedeniyle TCK`nin 301 ve 277. maddelerinden yargılanmaları için 
KarĢıyaka 3. Asliye Ceza ve KarĢıyaka 5. Asliye Ceza 
mahkemelerinde iki ayrı kamu davası açılmak istendi. Ancak Adalet 
Bakanlığı, taleplerle ilgili incelemelerin 28 Ağustos 2008 ve 10 Ekim 
2008 tarihlerinde tamamlandığını ve söz konusu kiĢilerinin TCK`nin 
301. maddesinden yargılanması talebiyle Adalet Bakanlığı`na yapılan 
iki ayrı baĢvuruya soruĢturma izni vermeyerek geri çevirdiğini bildirdi. 

79 Miran Kaval  

Van ilin de, Van BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi tarafından '11 Mayıs Anneler 
Günü' nedeniyle yapılan basın açıklamasını okuyan Miran Kaval 
hakkında 'Sayın Öcalan' ibaresi ve 'çocuklarınızı askere göndermeyin'  
dediği için soruĢturma baĢlatıldı. 

80 

Muhsun Kunur, Temel 
Tanrıkulu, Abdullah Tungut, 
Süleyman ġavluk, Kamil 
Acar ve 20 kiĢi 

ġırnak ili Silopi ilçesinde, 'Sayın Öcalan' kampanyası kapsamında 
kendisini ihbar eden ve Silopi Belediye BaĢkanı Muhsun Kunur, Ġl 
Genel Meclis Üyesi Temel Tanrıkulu, DTP Belediye Encümen Üyesi 
Abdullah Tungut, DTP Silopi Ġlçe BaĢkanı Süleyman ġavluk, ġırnak 
Kent Meclis Sözcüsü Kamil Acar'ın da aralarında bulunduğu 25 kiĢi 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

81 Musa Kart ve Zafer Temoçin 

CumhurbaĢkanı Abdullah Gül'ü, 16 yaĢındaki oğlu Emre Gül bardakta 
taze mısır ticareti yaptığı için "mısır tarlasında korkuluk" olarak çizen 
Musa Kart ile Gül'ü "Suudi Arabistan prensinin bahĢiĢ zarfından çıkar" 
Ģekilde gösteren Zafer Temoçin hakkında ġiĢli Cumhuriyet 
Savcılığı'nca soruĢturma baĢlatıldı. "CumhurbaĢkanı'na hakaret"i 
düzenleyen TCK'nın 299. maddesine göre ceza davası açılması için 
yürütülen soruĢturma öncesinde, yasa gereği Adalet Bakanlığı'ndan da 
izin alındı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan karikatürlere iliĢkin 
Kart ve Temoçin, 22 Ocak günü ġiĢli Adliyesi'ne giderek savcıya ifade 
verdi.Musa Kart ifadesinde, uzlaĢmak istemediğini belirterek, hakkında 
takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Kart ifadesinde bu ülkede 
aralarında üniversite mezunlarının da olduğu milyonlarca iĢsizin 
olduğunu söyleyerek “bu sorunların çözümü için gayret sarf etmesi 
gerekenler, 15 yaĢındaki çocukların ticari zekaları ile övünürlerse, bu 
durum karikatürün ilgi alanına girer.” dedi. Karikatürün ve yazının 
konusunun doğru olaylara dayandığı ve doğru amaca yönelik 
bulunduğu sürece çizgilerin sert, kırıcı ve kiĢiyi küçük düĢürücü 
olabileceğini belirten Kart kendi karikatüründe böyle bir durumun dahi 
olmadığını ifade etti. Zafer Temoçin de ifadesinde, "Hakaret kastı ile 
çizilmiĢ bir karikatür değildir. Kaldı ki karikatür, eleĢtirir, incitir, acıtır. 
Bu durum karikatürün doğasında vardır. Hakkımda takipsizlik kararı 
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verilmesini istiyor, uzlaĢmak istemiyorum" dedi. 

82 
Naci Elgin, Sabri Acar ile 
Cengiz Doğan, Aliye Doğan 
ve Erhan Yazıcı  

Elazığ ili Karakoçan Ġlçesi'nde 30 Kasım'da DTP heyetinin yaptığı 
ziyarete katılan DTP Karkoçan Ġlçe yöneticisi Naci Elgin, Azadiya 
Welat Gazetesi çalıĢanı Sabri Acar ile Cengiz Doğan, Aliye Doğan ve 
Erhan Yazıcı Cumhuriyet Savcılığı'na çağrıldı. Ġfadeleri alınan 5 kiĢi, 
'yasadıĢı slogan' atmak ve 'Ana katili, çocuk katili pompalı Tayyip' 
yazılı pankart taĢımakla suçlandı 

83 Naciye Ġke 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde, 11 Mayıs'ta Anneler Günü nedeniyle 
yapılan basın açıklamasının metnini okuyan Naciye Ġke hakkında 
'Sayın Öcalan' dediği için soruĢturma açıldı. 

84 
Nasır Aras,  Osman Sönmez 
ve Kurban Kaya  

MuĢ'un Bulanık ilçesinde 8 Eylül günü yapılan ana dil yürüyüĢüne 
katıldıkları gerekçesiyle Belediye BaĢkanı Nasır Aras, DTP Ġlçe 
BaĢkanı Osman Sönmez ile Ġl Genel Meclis Üyesi Kurban Kaya 
hakkında soruĢturma açıldı. 

85 

Nayıf Aslan,  Mehmet Sinan 
Burun, Haci Çetin, Nuri Ġnan 
ve Eyüp Bıçak, Fatma Silgir 
ve Cengiz Okta 

ġanlıurfa'nın ViranĢehir ilçesinde 21 Mart günü düzenlenen Newroz 
mitinginde açılan pankartlar ve atılan sloganlara müdahale etmedikleri 
gerekçesiyle Tertip Komitesinde yer alan ViranĢehir Belediye BaĢkan 
Yardımcısı Nayıf Aslan, DTP ViranĢehir ilçe yöneticisi Mehmet Sinan 
Burun, Tüm Bel-Sen ġube BaĢkanı Haci Çetin, Genel-ĠĢ Sendikası 
temsilcileri Nuri Ġnan ve Eyüp Bıçak, DTP ViranĢehir Kadın Kolları 
üyesi Fatma Silgir, Eğitim Sen Temsilcisi Cengiz Okta hakkında 
soruĢturma açıldı. 

86 

Nazlı Soylu, Mehmet Avcı, 
Süleyman Kalkan, Ufuk 
Demir, Agit Kaya, Ġsa 
Yıldırım ve Resul Yıldız 

Iğdır ilinde,  " Sayın diye hitap etmek suç ise ben de 'Sayın Abdullah 
Öcalan' diyor ve bu suçu iĢleyerek kendimi ihbar ediyorum"  biçimde 
Cumhuriyet Savcılığına  dilekçe veren Nazlı Soylu, Mehmet Avcı, 
Süleyman Kalkan, Ufuk Demir, Agit Kaya, Ġsa Yıldırım ve Resul Yıldız 
hakkında soruĢturma açıldı. 

87 Nazmi EriĢmiĢ  

Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık 
koĢullarının düzeltilmesi için uluslararası kurumlara mektup 
gönderilmesi sırasında, basın açıklaması yapan Yüksekova Belediye 
Meclis üyesi Nazmi EriĢmiĢ hakkında, "Sayın Öcalan" ibaresini 
kullanarak "Suç ve suçluyu övdüğü" gerekcesiyle sorusturma 
baĢlatıldı. 

88 Nedim Gürsel 

Yazar Nedim Gürsel hakkında, Ġslamiyet'in doğduğu toprakları ve Hz. 
Muhammed'i bir roman kahramanı olarak yansıttığı "Allah'ın Kızları" 
Romanı nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
aĢağılamak" iddiasıyla Ceza Yasası'nın 216/3 maddesinden 
soruĢturma açıldı.  Gürsel 16 Temmuz‟da hakkında baĢlatılan 
soruĢturma kapsamında Ġstanbul‟da ifade verdi. 
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89 NeĢe Düzel 

Genelkurmay BaĢkanlığı, Taraf gazetesi yazarı NeĢe Düzel hakkında 
Star gazetesi yazarı ġamil Tayyar ile yaptığı "ġemdinli'ye bomba 
Ergenekon'un iĢiydi" ve "Hizbullah'ı Ergenekon kurdurdu" baĢlıklı 
röportajları nedeniyle Türk Ceza Yasası'nın (TCK) 301'den soruĢturma 
açılmasını istedi. BaĢvuruda röportajla "Ergenekon'un baĢında emekli 
generallerin olduğu, bunların Genelkurmay BaĢkanı ile görüĢtüğü, 
görevdeyken sadece destekleyici olan komutanların yapılanması 
içinde yer aldığı, bazı komutanların ise görevdeyken bile aktif edildiği, 
Ergenekon'u askerlerin kurduğu, askerlerin sivil kıyafetle çeĢitli 
eylemler yürütüldüğü iddiası ve diğer mesnetsiz ifadelerle TSK'yı ima 
yoluyla yasadıĢı oluĢum ve çetelerle iliĢki içinde gösterdiği" iddia edildi. 
Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na 4 Mart günü ifade veren Düzel, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) aĢağılamadığını aksine devlet içindeki 
çeteleĢmeleri ortaya çıkarmak amacında olduğunu söyledi. 

90 Nil Demirkazık  
Çocuk-Der Genel BaĢkanı Nil Demirkazık hakkında, Türk Ceza 
Kanunu'nun 216. maddesi gereğince ''Suçu ve suçluyu övme ve halkı 
kin ve düĢmanlığa tahrik etme ve aĢağılamak' tan soruĢturma açıldı. 

91 
Nuray Canan Bezirgan ve 
Kevser Çakır 

Ġstanbul Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı, bir televizyon programında 
“Atatürk‟ü sevmiyorum, Humeyni‟yi seviyorum” diyen Nuray Canan 
Bezirgan ve Kevser Çakır adlı iki kiĢi hakkında 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun‟un “Atatürk‟ün hatırasına 
alenen hakaret veya sövme” öngören 1. maddesinden baĢlatılan 
soruĢturmanın sonucunda takipsizlik kararı verdi. Atatürk‟ü korumak 
için özel kanunlara ihtiyaç olmadığını belirten savcı, “onlar sevmiyor 
diye Atatürk değerinden hiçbir Ģey kaybetmez” dedi. 

92 Nurettin DemirtaĢ  

Almanya'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) 
yaptığı konuĢmalar ve Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Toplum 
Kongresi sonuç bildirgesi nedeniyle DTP EĢbaĢkanı Nurettin DemirtaĢ 
hakkında Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığınca soruĢturma  açıldı. 

93 
Oktay Candemir ve Ercan 
Öksüz  

Van ilinde, DĠHA Van muhabirlerinden Oktay Candemir ve Ercan 
Öksüz hakkında, "Zilan katliamı hala canlıdır" baĢlıklı haberi nedeniyle 
"Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik etmek", "Devletin kurumlarını 
aĢağılamak" iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

94 Orhan Miroğlu 

Kadıköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Taraf gazetesinde 12 Aralık 2007 
tarihinde yayımlanan 'Bekâr Askerler' yazısında 'askeri ve emniyet 
teĢkilatını alenen aĢağıladığı' gerekçesiyle, yazar Orhan Miroğlu 
hakkında soruĢturma baĢlattı. BaĢkentte yaĢayan Miroğlu'nun 
ifadesinin gecikmemesi için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 
gönderilen yazıya 'Acele günlüdür-Faksla cevap verilmesi' notu 
düĢüldü. Miroğlu'nun avukatı Can Kayhan, Kadıköy Savcılığı'nın dava 
açabilmesi için 'ıslak imzalı' ifade tutanağını beklemesi gerektiğini 
belirterek "Savcı faksla aldığı ifadeleri dayanarak dava açamaz. Savcı 
aĢırı hassasiyet göstermiĢ" dedi. Miroğlu, 23 Ocak 2008 tarihinde 
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na verdiği ifadede suçlamaları 
reddetti. 

95 
Orhan Özer, Rıdvan Dip, 
Fatma Dinler ve Abdullah 
Sönmaz 

Mardin ili Derik ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢinin yıldönümünde yapılan açıklamadan dolayı DTP Derik Ġlçe 
BaĢkanı Orhan Özer, Ġlçe yöneticileri Rıdvan Dip, Fatma Dinler ve 
Abdullah Sönmaz hakkında soruĢturma açıldı. 
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96 Osman Baydemir  

Diyarbakır ilinde, Irak Federe Kürt Bölgesinde yapılan 'BarıĢ Ġçin 
Dünya Belediyeler Konferansı'na katılan Diyarbakır BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında "Türkiye Kürdistan'ı" 
ifadesini kullandığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 

97 Osman Baydemir  

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında, 
Türkiye BarıĢ Meclisi tarafından 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da 
düzenlenen 'Türkiye BarıĢı Ġçin BuluĢuyor, Kürt Sorununa Demokratik 
Çözüm' mitinginde yaptığı konuĢmada ve DTP'nin düzenlediği büyük 
oturma eyleminde Gün TV'deki canlı yayında 'gerilla' ifadesini 
kullandığı için Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
soruĢturma baĢlatıldı. 

98 Ömer Faruk Ersöz 
DTP eski Bingöl Ġl BaĢkanı Ömer Faruk Ersöz hakkında, Bingöl ili 
kırsal alanında yaĢamını yitiren 10 PKK‟‟ li için siyah zemine 10 
karanfil bıraktığı gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı. 

99 Ömer Faruk Ersöz 

Bingöl ilinde, Solhan Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nın hayvan sayısının 
jandarmaya bildirilmesi, ağıl ve çiftlik kapıları açıldığında ikaz verecek 
Ģekilde alarm sistemi, zil veya çan takılması Ģeklindeki talimatı 
nedeniyle DTP Bingöl Ġl BaĢkanı Ömer Faruk Ersöz‟un yaptığı 
açıklamada, "Jandarmanın derhal ineğimizin, keçimizin kuyruğunu 
bırakarak kendi mesleği ile meĢgul olmasını istiyoruz" sözlerinden 
dolayı  Savcılık tarafından 'Devletin güvenlik güçlerini alenen 
aĢağılama' suçlamasıyla soruĢturma baĢlatıldı. 

100 

Önder KırmızıtaĢ,  Hasan 
ġakar,  Ġbrahim Ağar,  Ömer 
Tekin, Orhan Yorulmaz, 
Bedri Oruç, Necmettin 
Yıldırım ve Bengi Özgü 

Batman ili BeĢiri ilçesinde, DTP BeĢiri Ġlçe Örgütü'nün PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırıyla ilgili yaptığı basın açıklaması 
nedeniyle DTP BeĢiri Ġlçe BaĢkanı Önder KırmızıtaĢ, DTP BeĢiri Ġlçe 
Yöneticisi Hasan ġakar, Ġl Genel Belediye Meclis Üyesi Ġbrahim Ağar, 
BeĢiri Belediye Meclis üyeleri Ömer Tekin, Orhan Yorulmaz ile DTP 
üyeleri Bedri Oruç, Necmettin Yıldırım ve Bengi Özgü hakkında 
soruĢturma açıldı. 

101 Pervin Buldan 

DTP Iğdır Milletvekilli Pervin Buldan hakkında, 21 Mart günü Iğdır'da 
düzenlenen Newroz mitinginde yaptığı konuĢma nedeniyle TCK'nın 
215'inci maddesi gereği "suçu ve suçluyu övme" ve 216/1 maddesi 
gereğince "Halkın bir kısmını diğer kısmına alenen tahrik etme, 
kıĢkırtma, ırk ayrımı yaparak tahrik etmek” ten soruĢturma açıldı. 

102 Salih SağıĢ 

DTP ġanlıurfa Merkez Ġlçe BaĢkanı Salih SağıĢ hakkında, 27 Nisan 
2008 tarihinde ġair Nabi Kültür Merkezi`nde gerçekleĢtirilen DTP 
ġanlıurfa Merkez Ġlçe 1.Olağan Kongresi`nde Kürtçe `Hun bıxêr hatin` 
dediği gerekçesiyle soruĢturma açıldı. ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu‟na muhalefet ettiği 
gerekçesiyle açılan soruĢturma kapsamında SağıĢ‟ın ifadesi alındı. 

103 

Sekvan Aytu, Salih Yılmaz, 
Yahya Barınç, Yılmaz 
Türkmen, Yusuf Uğur, 
Bedirhan Uysal ve Azime 
Ġke 

ġırnak ilinde, Newroz Tertip Komitesi BaĢkanı Sekvan Aytu,  üyeler 
Salih Yılmaz, Yahya Barınç, Yılmaz Türkmen, Yusuf Uğur, Bedirhan 
Uysal ve Azime Ġke hakkında  Newroz mitinginde atılan sloganlar ile 
yapılan konuĢmalar nedeniyle soruĢturma baĢlatıldı. 

104 Serdar Akinan 

Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı, gazeteci Serdar Akinan hakkında 
bir gazetedeki köĢesinde 31 Mart 2008 tarihinde yayımlanan yazısı 
nedeniyle TCK‟nin 301. maddesinden yargılanması için soruĢturma 
açtı. 
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105 Serdar Değirmencioğl 

ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı, bianet.org sitesinde Ergenekon 
Operasyonuyla verilen yayın yasağını medya örnekleriyle eleĢtiren 
yazar Serdar Değirmencioğlu hakkında "yayın yasağını ihlal" iddiasıyla 
soruĢturma açtı. Savcılığın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġube 
Müdürlüğü'ne 20 ġubat günü gönderdiği talimatla, çocuk hakları 
alanında çalıĢan bağımsız araĢtırmacı ve psikolog Doç. Dr. 
Değirmencioğlu'nun BaĢsavcılığa ifade vermesi talep edildi. Site için 
30 Ocak'ta yayımlanan "Asıl Tehlikelerin Yanında Bu Tutuklamalar 
Nedir ki?" baĢlıklı yazısında Değirmencioğlu, "Ergenekon 
operasyonuyla ilgili yayın yasağını gerçekten umursayan bir yayın 
organı var. Yeniçağ gazetesi. Ülkeyi kuĢatan dıĢ güçlerin yarattığı 
tehlikeler dururken, Gladio, Susurluk, Ergenekon, derin devlet, suikast, 
ne önem taĢıyabilir?" diye sormuĢtu. Yeniçağ gazetesinin 27 Ocak 
2008 tarihli nüshasında Ergenekon Operasyonu'nda tutuklananların 
kimliklerine yer verilmediğini yazan Değirmencioğlu, aynı sayıda 
Ermeniler, Ceza Yasası'nın 301. maddesi gibi konulara gazetenin 
bakıĢını aktarmıĢ ve eleĢtirmiĢti. 

106 Sırrı Sakık 

DTP MuĢ Milletvekili Sırrı Sakık, 22 Temmuz seçimleri öncesinde MuĢ 
Belediye BaĢkanlığı önünde düzenlenen mitingde yanındakilerden 
Kürtçe su istemesi nedeniyle hakkında “seçim propagandası 
döneminde Türkçe dıĢında bir dilde propaganda yaptığı” suçlamasıyla 
fezleke düzenlendiğini belirtti. 

107 
Star, Taraf ve Yeni ġafak 
gazeteleri  

Star, Taraf ve Yeni ġafak gazeteleri hakkında, Ergenekon 
soruĢturmasına iliĢkin haberler vererek, bu konudaki yayın yasağına 
uymadıkları gerekçesiyle Mart ayında soruĢturma açıldı. Ġstanbul 
Ümraniye‟de bir gecekonduda bulunan el bombaları üzerine baĢlatılan 
soruĢturmada, daha sonra aralarında emekli yüzbaĢı Muzaffer Tekin‟in 
de aralarında bulunduğu çok sayıda ismi tutuklayan mahkeme, 
soruĢturmayla ilgili “yayın yasağı” koymuĢtu. 

108 Süleyman Kurttekin  

ġanlıurfa ili Suruç ilçesinde, Siirt ili Pervari ilçesi kırsal alanda çıkan 
çatıĢmada yaĢamını kaybeden Mehmet Kurttekin'in defnedildiği 
Yolcular köyündeki mezar taĢına Kürtçe ‟Ģehitler cesurdur, güllerin 
yanında Ģehitler ölmez' yazıldığı için baba Süleyman Kurttekin 
hakkında, „örgüt propagandası yapmak‟ suçlamasıyla soruĢturma 
açıldı. 

109 Süleyman Tekin 

Mardin‟in Nusaybin ilçesinde haftalık Kürtçe, Türkçe, Arapça ve 
Süryanice yerel yayın yapan Mavi ve Kent adlı gazetede 24.09.2007 
tarihinde yayınlanan “Leyla Zana: Ben Kürt Halkının bireyi, Öcalan da 
Lideridir” baĢlıklı haberden dolayı gazetenin Ġmtiyaz sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni Süleyman Tekin hakkında soruĢturma açıldı. Tekin, 
“örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle ġubat ayı baĢında Nusaybin 
Cumhuriyet BaĢsavcılığına ifade verdi. 

110 

ġirin Özbahçeci, Doğan 
Özbahçeci, Mehdi Kıran, 
Sadiya AkbaĢ, M. Salih 
Ektiren, Mahmut AktaĢ ve 
Nezahat Çetinkaya ve Nihat 
Gökalp 

Mardin ili Derik Ġlçesinde, 21 Mart'ta yapılan Newroz mitinginde açılan 
bayrak, poster ve atılan sloganlara müdahale edilmediği iddiasıyla 
Tertip Komitesi BaĢkanı ġirin Özbahçeci ile üyeler Doğan Özbahçeci, 
Mehdi Kıran, Sadiya AkbaĢ, M. Salih Ektiren, Mahmut AktaĢ ve 
Nezahat Çetinkaya  ile Newroz Bayramı sunucusu ve Belediye Meclis 
Üyesi Nihat Gökalp hakkında soruĢturma açıldı. 

111 
ġükran Aydın ve 8 Belediye 
Meclis üyesi 

Diyarbakır ilinde, Bismil Belediye BaĢkanı ġükran Aydın ve 8 Belediye 
Meclis üyesi hakkında 2006 yılında ilçede kurulan  parka 'Mahmut 
Ceylan (Mele Mahmut) Çocuk Parkı'  ismini verdikleri için soruĢturma 
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açıldı. 

112 Vahit ġahinoğlu 

Hakkâri ili  Yüksekova Ġlçesinde, 15 ġubat nedeniyle yapılan 
açıklamada 'Sayın Öcalan' ifadesini kullanan DTP Ġlçe BaĢkanı Vahit 
ġahinoğlu hakkında "suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle soruĢturma 
baĢlatıldı. 

113 Varto ilçesinde 17 kiĢi 
Varto Cumhuriyet Savcılığı, MuĢ‟un Varto ilçesinde 15 ġubat 2008 
tarihinde “Sınır ötesi operasyonu kınamak için yapılan” basın 
açıklamasından dolayı 17 kiĢi hakkında soruĢturma açtı. 

114 Varto ilçesinde 600 kiĢi 

MuĢ'un Varto Ġlçesi'nde “Sayın Öcalan” kampanyası kapsamında 
savcılığa dilekçe vererek kendilerini ihbar eden 600 kiĢi hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında, Leylek, YeĢilpınar 
(Viranç), Ġçmeler (Rekasa), Ġlbey (Dodan), Kaynarca (Baska) 
köylerinden imza veren 300 kiĢinin ifadeleri Ağustos ayı baĢında 
alınırken, kalan 300 kiĢi ise gruplar halinde savcılığa çağrılmaya 
baĢlandı.  

115 Veli Mükyen  

DTP Kars Ġl Örgütünün 1. Olağanüstü Kongresi'nde "Biz yıllardır et ve 
tırnak gibiyiz. Biz uzadıkça onlar bizi kesiyor. Biz Kürt halkı asla teslim 
olmayacağız" dediği iddiasıyla DTP Kars Ġl BaĢkanı Veli Mükyen 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

116 
Yakup Budak, Cemal 
Menek, Edip Boz, Ġhsan 
Oruç ve Yusuf Çağdavul  

"PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve 
operasyonların durdurulması" talebiyle DTP Ġlçe Örgütü'nde açlık 
grevine DTP Cizre Ġlçe BaĢkanı Yakup Budak, Cizre Belediyesi Meclis 
Üyesi Cemal Menek, Mem û Zîn çalıĢanları Edip Boz, Ġhsan Oruç ve 
Yusuf Çağdavul  hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

117 
YeniĢehir Belediyesi Çocuk 
Korosu üyesi 15 çocuk  

Amerika'nın San Francisco kentinde 3-7 Ekim 2007 tarihinde 
düzenlenen Dünya Müzik Festivali'ne katılan YeniĢehir Belediyesi 
Çocuk Korosu üyesi 15 çocuk hakkında 69 yıl önce yazılan "Ey Raqip" 
marĢını okudukları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tarafından soruĢturma açıldı. SoruĢturma çerçevesinde 18 yaĢ 
altındaki 15 çocuk Diyarbakır Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. 

118 150 kiĢi 

13 Haziran günü MuĢ'un Bulanık ilçesinde aralarında belediye 
baĢkanları ve DTP yöneticilerinin de bulunduğu 150 kiĢi “Eğer sayın 
olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve 
bu suçu iĢleyip kedimi ihbar ediyorum” diyerek savcılığa kendilerine 
ihbar etti. Savcılık hemen bir soruĢturmayla 'Sayın Öcalan' diyerek 
kendini ihbar eden 150 kiĢinin ifadelerini aldı. 

119 17 kiĢi  
MuĢ ili Varto ilçesinde 15 ġubat 2008 tarihinde sınırötesi operasyonu 
kınamak için yapılan basın açıklamasından dolayı Varto cumhuriyet 
savcılığınca 17 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 

120 17 kiĢi  
Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi'nde Abdullah Öcalan‟a yönelik uygulamalara 
dikkat çekmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları 
nedeniyle 17 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı 

121 20 kiĢi 

ġırnak ili  BeytüĢĢebap Ġlçesi'nde "Sayın demek suç ise ben de Sayın 
Abdullah Öcalan diyerek kendimi ihbar ediyorum" kampanyası 
çerçevesinde dilekçe veren 20 kiĢi hakkında BeytüĢĢebap Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Aralarında DTP'li 
yöneticiler ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 20 kiĢi 
soruĢturma kapsamında savcılığa ifade verdi. 

122 20 kiĢi  
MuĢ'un Varto  ilçesinde 21 Mart 2008 tarihinde yapılan Newroz 
mitinginde yasadıĢı slogan attıkları gerekçesiyle 20 kiĢi hakkında 
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soruĢturma baĢlatıldı. 

123 200 kiĢi  
Hakkâri ili ġemdinli Ġlçesi'nde "Sayın Öcalan" dilekçeleri veren 200 kiĢi 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

124 22 kiĢi 

Diyarbakır ili Çınar Ġlçesinde, DTP Ġlçe BaĢkanı Ramazan Dengiz ile 
ilçe yöneticileri ve üyelerinin bulunduğu 22 kiĢi hakkında Yavuz ġan'ın 
taziyesine katıldıkları gerekçesiyle 'örgüt propagandası yapmak' 
iddiası ile soruĢturma baĢlatıldı. 

125 23 korucu 

Hakkâri'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Büyük Çiftlik Beldesi'nde yaĢ 
haddinden silahları alındığı için 17 ġubat 2008 tarihinde AĠHM'e 
baĢvuracaklarını açıklayan 23 korucu hakkında soruĢturma baĢlatıldı. . 
SoruĢturma kapsamında Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na çağırılan 
korucuların ifadeleri alındı. Askerler, önümüzdeki günlerde korucuların 
savcılığa çağrılacağını belirtti. 

126 40 hükümlü 

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 40 PKK'li hükümlü 
hakkında, “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın 
Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iĢleyip kedimi ihbar ediyorum” 
Ģeklinde dilekçe verdikleri gerekçesiyle soruĢturma baĢlatıldı. 
SoruĢturma kapsamında Kürtçe ifade veren hükümlülere bu kez ikinci 
bir soruĢturma açıldı. Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'ndeki tüm PKK'li 
tutuklu ve hükümlüler de aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, 
dilekçelerini cezaevi savcısına teslim ettiklerini açıkladı. 

127 40 hükümlü 
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'li  40 hükümlü 
hakkında 'Öcalan'a sayın diyerek kendimi ihbar ediyorum'  biçimindeki 
dilekçeleri nedeniyle Savcılık tarafından soruĢturma baĢlatıldı. 

128 41 kiĢi 
Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde (ĠÜ) okuyan öğrencilerin düzenlediği 
pikniğe katılan 41 kiĢi ile haber takibini yapan  DĠHA muhabiri  Ersin 
Çelik hakkında 'örgüt propagandası yapmak'  tan soruĢturma açıldı. 

129 600 kiĢi 
MuĢ ili Varto Ġlçesi‟nde "Sayın Öcalan" kampanyası kapsamında 
savcılığa dilekçe vererek kendilerini ihbar eden 600 kiĢi hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. 

130 7 kiĢi 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümü 
nedeniyle DTP Malazgirt Ġlçe binasında düzenlenen açlık grevi 
nedeniyle, Belediye BaĢkanı Mehmet Tahir Kahramaner'in de 
aralarında bulunduğu 7 kiĢi hakkında "Suç ve suçluyu övmek" 
iddiasıyla soruĢturma açıldı. 

131 7 kiĢi 
Batman ilinde, Newroz  mitingi Newroz Tertip Komitesinde yer alan 7 
kiĢi hakkında  soruĢturma baĢlatıldı. 

132 7 kiĢi 

Gaziantep'te 21 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamasının ardından 
kutlamalarında "yasadıĢı bayrak, poster ve atılan sloganlara müdahale 
edilmediği" gerekçesiyle 7 kiĢilik Tertip Komitesi hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı. 

133 7 kiĢi 

Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla 
Diyarbakır'ın Ergani Ġlçesi'nde yapılan basın açıklamasına katılan ve 
aralarında Belediye BaĢkanı Nadir Bingöl'ünde bulunduğu 7 kiĢi 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

134 7 kiĢi 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 
yaptığı gezi sırasında yapılan basın açıklamasına katıldıkları 
gerekçesiyle Belediye BaĢkanı Salih Yıldız'ın aralarında bulunduğu 7 
kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 
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135 84 kiĢi  
Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve sınır 
ötesi operasyon nedeniyle yapılan yürüyüĢe katılan 84 kiĢi hakkında 
soruĢturma baĢlatıldı. 

136 94 kiĢi  

Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi'nde de "Sayın Öcalan" dilekçelerini 
savcılığa veren 94 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. Haklarında 
soruĢturma açılan ve aralarında Belediye BaĢkanı M.salih Yıldız ile 
mahalle muhtarlarının da bulunduğu 94 gruplar halinde savcılığa ifade 
verdi 
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1 
Abdulhalik 
Kaya 

TCK 215 2007   

DTP Diyadin Ġlçe Yöneticisi Abdulhalik Kaya hakkında, 
“yazdığı Kürtçe Ģiirler ve evinde bulundurduğu PKK Lideri 
Abdullah Öcalan‟ın kitapları” nedeniyle TCK‟nın 215. 
maddesi gereği dava açıldı. 

Devam ediyor. 

2 Abdullah Baytar TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

2006 Newroz tertip Komitesi'nde yer alan dönemin ĠHD 
Batman ġube Sekreteri Abdullah Baytar hakkında, "PKK 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

3 
Abdullah 
DemirbaĢ 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Görevden alınan Sur Belediyesi BaĢkanı Abdullah 
DemirbaĢ hakkında, Almanya Kürt Dernekleri 
Federasyonu (YEK-KOM) tarafından 6 Ocak 2008 
tarihinde Almanya'da düzenlenen "Çok dillilik ve çok 
kültürlülük" konulu konferansta yaptığı konuĢma ve 
“salonda Abdullah Öcalan‟ın fotoğraflarının bulunması” 
gerekçe gösterilerek “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” iddiasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla 
kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 
“konferansın yapıldığı salonda PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın posterleri ile PKK'ye ait bayrakların bulunduğu” 
ve DemirbaĢ'ın bu salonda konuĢma yaparak “PKK'nin 
propagandasını yaptığı” iddia edildi. 

Devam ediyor. 

4 Abdullah Koçak TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Erzurum'un Tekman ilçesinde 20 Mart 2008‟de yapılan 
Newroz kutlamasında “Bijî Serok Apo” Ģeklinde slogan 
attığı gerekçesiyle Abdullah Koçak (27) hakkında dava 
açıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 1 Ağustos 
günü görülen duruĢmada, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle Koçak‟a 10 ay hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

5 
Abdurrahman 
Dilipak 

TCK 301 11.04.2008 
Bakırköy 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Anadolu'da Vakit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak 
hakkında, Genelkurmay BaĢkanlığı'nın 18 ġubat günü 
Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü'ne 
gönderdiği Ģikayet sonrası, 13 ġubat 2008'de yayımlanan 
"Cübbe Sarık" baĢlıklı yazısında "Devletin askeri 
kuvvetlerini yayın yoluyla aĢağıladığı" gerekçesiyle dava 
açıldı. Genelkurmay BaĢkanlığı'nın gönderdiği Ģikayette 

Devam ediyor. 
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Dilipak'ın TCK 301. maddesinden cezalandırılması talep 
edildi. ġikayette, gerçeklik, güncellik, kamu yararı, 
konuyla ifade arasında düĢünsel bağ ölçütlerinin aĢıldığı, 
doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığı 
savunuldu. Davanın ilk duruĢması 17 Eylül günü Bakırköy 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ancak mahkeme, 
yargılamaya devam edebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan 
izin bekliyor. 

6 
Abdurrahman 
ġimĢek ve Veli 
Sarıboğa 

  2008 
Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ergenekon haberleri nedeniyle haklarında 'soruĢturmanın 
gizliliğini ihlal' ettiği gerekçesiyle dava açılan Sabah 
gazetesi muhabirleri Abdurrahman ġimĢek ve Veli 
Sarıboğa hakkında, “Ergenekon” haberleri nedeniyle 
haklarında “soruĢturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” 
gerekçesiyle Ġstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
dava açıldı. Dava 17 Temmuz günü görülen duruĢmada 
sonuçlandı. Mahkeme "gündem oluĢturan nitelikte 
olayların gizliliğinin mümkün olmadığı" kanaatine vardı ve 
sanıklar hakkında beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi beraat etti.  

7 
Abdülmelik 
Fırat 

TCK 216 2006 
Diyarbakır 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) eski Genel BaĢkanı 
Abdülmelik Fırat hakkında, 28 Mart 2006 tarihinde 
Diyarbakır‟da meydana gelen ve 10 kiĢinin öldüğü 
olaylara iliĢkin “Kürdistan‟daki büyük vilayetimiz Amed‟de 
çok üzücü olaylar oldu” sözleri üzerine TCK 216. maddesi 
uyarınca “halkı kin ve düĢmanlığa tahrik ettiği” 
gerekçesiyle açılan dava Diyarbakır 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde 11 Haziran günü sonuçlandı. Fırat, 10 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

8 Adil Kurt TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Azadiya Welat Gazetesi yazarı Adil Kurt hakkında 10 
Aralık 2007 tarihinde güncel geliĢmelere iliĢkin Roj Tv'de 
yaptığı bir konuĢmada HPG'lilere “gerilla” diyerek 
“yasadıĢı örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle dava 
açıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 
davanın iddianamesinde Kurt'un ġırnak bölgesinde 
meydana gelen çatıĢmalarda yaĢamını yitiren HPG'lilerin 
ailelerinin cenazelerini almak için baĢlattığı giriĢimler ve 
ġırnak'a doğru baĢlatılan yürüyüĢe iliĢkin yaptığı 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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değerlendirmelerde, HPG'lilerden "Ģehit" ve "gerilla" 
olarak söz etmesi "örgüt propagandası" olarak 
değerlendirildi. Dava 12 Kasım 2008 tarihinde sonuçlandı. 
Karar duruĢmasında iddia makamı daha önce sunmuĢ 
olduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Kurt‟un 
PKK'lilerden “Ģehit” ve “gerilla” olarak söz etmesinin 
“örgüt propagandası yapmak” olduğunu belirterek, 
TMK'nın 7/2 maddesi ve TCK'nın 5213 Sayılı Kanunun 
53. Maddesi uyarınca bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Kurt‟a 
“örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle TMK'nın 7/2 
maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

9 Adil Zozani TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Azadiya Welat Gazetesi yazarlarından Adil Zozani 
hakkında, 10 Aralık 2007‟de Zozani‟nin Roj TV'ye 
katılarak “gerilla” ve “Ģehit” ifadelerini kullandığı için dava 
açıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 12 Kasım 
günü sonuçlanan davada Zozani, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. 
maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

10 

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

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007 
Mersin Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 

11 Ahmet Ertak TMY 7/2 2008 Diyarbakır 6. ġırnak Belediye BaĢkanı Ahmet Ertak hakkında, 9 Sonuçlandı. 1 
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Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Temmuz 2007 tarihinde Fransız haber kanalı France-
24‟te yayınlanan röportajında “yasadıĢı örgüt 
propagandası” yaptığı gerekçesiyle açılan dava 20 Kasım 
2008 tarihinde sonuçlandı. Ertak, Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. 
maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

12 

Ahmet Ertak, 
Ġzzet Belge, 
Salih Yılmaz, 
Emin Ġrmez, 
Mehmet Selim 
Basan, 
Abdulaziz Bilgi, 
Maruf Ġke ve 
Halil Kadirhan 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
Yasası 
Siyasi 
Partiler 
Yasası 

2007 
ġırnak Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak'ta düzenlenen Newroz kutlamaları için Kürtçe ve 
Türkçe olarak dağıtılan çağrı bildirileri nedeniyle ġırnak 
Belediye BaĢkanı Ahmet Ertak, DTP ġırnak Ġl BaĢkanı 
Ġzzet Belge, DTP ġırnak Ġl Yöneticisi Salih Yılmaz,  DTP 
Merkez Ġlçe BaĢkanı Emin Ġrmez, parti yöneticileri 
Mehmet Selim Basan, Abdulaziz Bilgi, Maruf Ġke ve Halil 
Kadirhan hakkında dava açıldı. Ġddianamede sanıkların 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası ile Siyasi Partiler 
Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesi ile 
cezalandırılmaları istendi. Davanın ilk duruĢması 19 Eylül 
günü görüldü. DuruĢmaya katılan sanıklarının ifadelerinin 
ardından mahkeme heyeti, duruĢmaya katılmayan Ertak 
ve Yılmaz'ın ifadelerinin alınmaması nedeniyle duruĢmayı 
ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme, Ertak ve Yılmaz'ın polis 
nezaretinde mahkemeye getirilmesine karar verdi. 

Devam ediyor. 

13 
Ahmet K. ve 
Ercan T.  

  2007 
Bursa 3. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi'nin toplu taĢıma araçlarına 
yaptığı ulaĢım zammını protesto etmek için 2007 yılında 
Bursa Kent Müzesi önünde düzenlenen mitinge katılan 
üniversite öğrencileri Ahmet K. (25) ve Ercan T. (25) 
hakkında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan için “Ampul 
Tayyip. Dünya yerinden oynar baĢbakan adam olsa” 
Ģeklinde slogan atmaları nedeniyle “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis 
talebiyle açılan dava Mart ayında sonuçlandı. Bursa 3. 
Sulh Ceza Mahkemesi, 2 üniversite öğrencisini hakaret 
suçundan 920'Ģer YTL adli para cezasına çarptırdı. 
Öğrenciler miting sırasında Ģeklinde slogan attı. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi toplam 
1.840 YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

14 
Ahmet Önal ve 
Hüseyin 
Beysülen 

(TCK 220/8) 
TMK 7/2 

2005 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Önal‟a Hejare ġamil´in yazdığı ¨Diaspora Kürtleri¨ adlı 
kitap nedeniyle de TCY 220/8 Terör örgütü ve örgütün 
amacının propagandasını yapmak iddiasıyla dava açıldı. 

Devam ediyor. 
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Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada 
Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Kadıköy 
Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Ancak  Kadıköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 14 Aralık 2007 tarihinde 
görülen davada Savcı tekrar TMK 7/2 maddeden 
cezalandırılma isteyerek dosyayı Yargıtay uyuĢmazlık 
mahkemesine gönderildi. Yargıtay davanın Ġstanbul 11. 
Ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. 
Mahkemi Önal‟ın son savunmasını yapması için davayı 
13 ġubat 2008 tarihine erteledi. 

15 
Ahmet Önal ve 
Murat Erol 
CoĢkun 

(TCK 159/1) 
TCK 312 

2004 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

¨Acının Dili Kadın¨ adlı kitap nedeniyle, kitabın yazarı 
Murat CoĢkun ve Peri Yayınları sahibi Ahmet Önal 
hakkında TCY 159/1 Devletin askeri kuvvetlerini neĢren 
tahkir ve tezyif etmek iddiasıyla dava açıldı. Aynı kitap 
nedeniyle TCY 312. madde ¨Halkı ırk farklılığı gözetmek 
suretiyle kin ve düĢmanlığa açıkça tahrik etmek¨ 
iddiasıyla açılan ikinci bir dava, bununla birleĢtirildi. 
Toplam 4.398.432.280. TL ağır para cezası ile 
sonuçlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu. Davaya 28 
ġubat 2008 tarihinde Beyoğlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde yapılacak duruĢma ile devam edilecek.  

Devam ediyor. 

16 
Ahmet ġık ve 
Lale 
Sarıibrahimoğlu 

TCK 301 2007 
Bakırköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Nokta dergisinde 8 ġubat günü yayınlanan "Asker Ġç 
Güvenlikten Elini Çekmeli" baĢlıklı röportaj nedeniyle 
muhabir Ahmet ġık ve röportaj yaptığı Lale 
Sarıibrahimoğlu hakkında TCY'nin 301. maddesi uyarınca 
açılan dava 2008 yılında sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi, 3 Nisan günü görülen duruĢmasına 
2'Ģer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ġık ve 
Sarıibrahimoğlu katıldılar. Gazeteci ġık'ı avukat Fikret 
Ġlkiz, Sarıibrahimoğlu'nu da avukat Ümit KardaĢ savundu. 
Mahkemede savunmasını sunan ġık, "Resmi 
kurumlardaki aksayan yanları eleĢtirmek zaten bir 
vatandaĢ görevi. Gazetecilik görevimi yaptım ve bu bir 
ifade özgürlüğü davası. Ġddianame, cımbızlama yoluyla 
seçilmiĢ sadece birkaç cümleden oluĢuyor" dedi. "Sanık 
anlatımları, suça konu yazı ve tüm dosya kapsamında 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 
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suça konu yazıda devlet organlarının içindeki bir kısım 
yapılanma ve bir kısım kiĢilerin bakıĢ açılarının değiĢmesi 
gerektiği görüĢünü dile getiren sözlerde suç kastının 
bulunmadığı, eylemlerin ancak ağır eleĢtiri kapsamında 
görmek gerektiği" yönünde esas hakkında mütalaasında 
görüĢ bildiren savcı, gazetecilerin beraatini istedi. Son 
sözleri sorulan iki gazeteci de beraat talebinde 
bulunurken avukatları da savcılık mütalaasına 
katıldıklarını ifade ederek, beraat kararı vermesini 
istediler. "Yazı, eleĢtiri kapsamında" diyen avukat Ġlkiz, 
Hrant Dink davasının görüldüğü Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi ve 
Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaların 
yazının bir gerçeğe iĢaret ettiğini gösterdiğini söyledi. 
Tarafları dinleyen Mahkeme baĢkanı da, Ceza 
Muhakemeleri Yasası'nın (CMK) 223. maddesi gereğince 
beraat kararı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hasan 
Basri Zamanis'in 7 Mayıs 2007'de kaleme aldığı 
iddianamede, "Dink'in tetikçisinin basına yansıyan 
görüntüleriyle ilgili olarak da polisler açığa alınırken 
askerlerin sadece görev yerleri değiĢtirildi. Bu tabloya 
baktığımızda sadece personel değil, bir kurum hatta bir 
zihniyeti koruma kaygısı öne çıkıyor. Dink 
soruĢturmasıyla bir kez daha ortaya çıktı ki, her üç kurum 
içinde ayıklanması gereken pislikler ya da çürükler var. 
Ne demek askerin morali bozulmasın. Asker suça 
karıĢmasın ki morali bozulmasın... Ya da sivillerden emir 
almayı kendine kompleks yapmayacaksın. Hastalıklı bir 
bakıĢ açısıdır bu. Her zaman durumdan vazife çıkarmıĢ 
bir askeri yapı var karĢımızda. Böyle bir Ordu herkes için 
tehlikelidir. Yani toplumda siyasi iktidarı da korkutup 
sindirebilir" sözleri suçlanıyordu. 

17 Ahmet Türk TCK 215/1 2007 
Diyarbakır 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır‟da 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında PKK 
lideri Abdullah Öcalan'a "sayın" Ģeklinde hitap ettiği iddia 
edilen Demokratik Toplum Partisi Genel BaĢkanı Ahmet 
Türk hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 

Devam ediyor. 
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açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
düzenlenen iddianamede, Ahmet Türk'ün Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 215 /1 maddesi uyarınca düzenlenen 
"Suçu ve suçluyu övmek" fiilini iĢlediği belirtilerek 
cezalandırılması talep edildi. 

18 

Ahmet Türk, 
Osman 
Baydemir, 
Yüksel Mutlu, 
Filiz Koçali, 
Mehmet Hatip 
Dicle, Selim 
Sadak, Mehmet 
Salih Yıldız, 
Seferi Yılmaz, 
Hacı Demir, 
Kadir Özcaner, 
Emrullah 
Öztürk, Metin 
Tekçe,  Bedri 
Yalçin, HurĢit 
Tekin, Refik 
Gelici, Nevzat 
Geylan, Mehmet 
Mustafa 
Yalçıner,  EĢref 
Aker, Tahsin 
Elmas ve 
Muhammetemin 
Sari  

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

14.07.2007 
ġemdinli 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

18 Mart 2006 tarihinde gerçekleĢtirilen ġemdinli DTP ilçe 
baĢkanlığı binası ile Umut Kitapevi'nin açılıĢı sırasında 
konuĢma yapan DTP Genel BaĢkanı Ahmet Türk ile 
aralarında Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 
Osman Baydemir, DEP milletvekilleri Selim Sadak ve 
Hatip Decle, ĠHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yüksel 
Mutlu, Hakkari Belediye BaĢkanı Metin Tekçe ve ġemdinli 
Belediye BaĢkanı HurĢit Tekin'in de bulunduğu toplam 20 
kiĢi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'na muhalefetten açılan dava 27 Haziran günü 
sonuçlandı. Mahkeme, suç unsuru oluĢmadığı 
gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verdi. 
Kararda, sanıkların suç iĢlediklerine dair dosyaya 
yansıyan somut bir delil bulunmadığı, sadece açılıĢa 
katıldıkları ve bunun suç kapsamına girmediği ifade edildi. 

Sonuçlandı. 20 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

19 

Ahmet Zeki 
Okçuoğlu, 
Vahdettin Ġnce 
ve Bedri 
Vatansever 

TCK 312/2 
TMK 8/1-3 

27.02.2003 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Doz Yayınları eski sahibi Ahmet Zeki Okçuoğlu, çevirmen 
Vahdettin Ġnce ve Can Matbaası sahibi ve sorumlusu 
Bedri Vatansever hakkında, Mesut Barzani'nin iki ciltlik 
"Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi" adlı kitap 
nedeniyle açılan dava devam ediyor. 28 Kasım günü 
yapılan yargılamada, Okçuoğlu‟nun adresinin tespit 

Devam ediyor. 
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edilmesini için Cumhuriyet Savcılığı‟na yazı yazılmasına 
ve yargılamaya 28 Mart 2008 tarihinde devam edilmesine 
karar verildi. 28 Kasım günü devam edilen yargılamada, 
Okçuoğlu‟nun adresinin tespit edilmesini için Cumhuriyet 
Savcılığı‟na yazı yazılmasına ve yargılamaya 28 Mart 
2008 tarihinde devam edilmesine karar verdi. Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Mart günü görülen duruĢmada 
görevizlik kararı vererek dava dosyasını Beyoğlu 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak Beyoğlu 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. Dosya 
davada hangi Mahkemenin yetkili oludğunun 
belirlenebilmesi için bir üst mahkemeye gönderildi.  

20 

Ali Arslan, 
Hasan Hüseyin 
Reyhanlı ve 
ġeyma Kantarcı  

TCK 215 
TMK 7/2 

2007 
Adana 8. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 8. yıldönümüne iliĢkin Roj 
TV‟de yayınlanan röportaj nedeniyle DTP Adana Ġl 
BaĢkanı Ali Arslan, THAY-DER Adana BaĢkanı Hasan 
Hüseyin Reyhanlı, Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
yöneticisi ġeyma Kantarcı hakkında TCK‟nın 215. 
maddesi uyarınca dava açıldı. Dava 10 Mart 2008 tarihine 
ertelendi.  

Devam ediyor. 

21 

Ali Arslan, Pelin 
Yılmaz, Zerife 
Kıran ve Sima 
Dorak  

TCK 215 
TMK 7/2 

2007 
Adana 8. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Adana Ġl Gençlik Meclisi‟nin 4 Mart‟ta gerçekleĢtirdiği 
1.Olağan kongresinde konuĢma yapan Adana Ġl BaĢkanı 
Ali Arslan, Pelin Yılmaz, Zerife Kıran ve Sima Dorak 
hakkında söz konusu kongrenin “PKK-Kongra Gel‟in 
propaganda etkinliğine dönüĢtüğü” ileri sürülerek “PKK‟ye 
yardım etmekle” suçundan dava açıldı. Dava 10 Mart 
2008 tarihine ertelendi.  

Devam ediyor. 

22 

Ali BuluĢ, 
Mehmet 
Karaaslan ve 
Bayram Parlak 

TCK 314 2007 
Adana 8. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Gündem gazetesi Mersin Temsilciliği'ne 19 Nisan 2007‟de 
yapılan baskından gözaltına alınarak tutuklanan DĠHA 
muhabirleri Ali BuluĢ, Mehmet Karaaslan ve Gündem 
gazetesi Mersin temsilcisi Bayram Parlak hakkında açılan 
dava 17 Mart 2008 tarihinde sonuçlandı. Adana 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar TCK'nin 
314. maddesi gereği “yasadıĢı örgüt üyesi olmak” ve 
220/7. maddesi gereği “yasadıĢı örgüte üye olmak ile 
birlikte yasadıĢı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” 
gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Verilen 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 6'Ģar yıl 
3'er ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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cezaları Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 5. 
maddesine göre yarı oranında artıran mahkeme heyeti, 
TCK'nin 62. maddesi gereği duruĢmalardaki tutum ve 
halleri göz önünde bulundurarak cezalarda 1/6 oranında 
indirerek 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 

23 

Ali ÇalıĢkan, 
Evin Tunç, 
Ġbrahim Özmen, 
ġerafettin 
Kaplan, Hediye 
Tekin, Hasan 
Ġla, Ġlhami 
Çaçan, Kudret  
Ecer ve Aydın 
Ürey 

TMK 7/2 2007 
Ġzmir 10. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

31 Mart 2006 tarihinde kapatılan DEHAP Konak Ġlçe 
binası önünde “Diyarbakır ilinde meydana gelen olayları 
protesto etmek” amacıyla gerçekleĢtirilen basın 
açıklaması ile “örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 
ĠHD Ġzmir ġube Saymanı Ali ÇalıĢkan, TAYAD-DER 
Yönetim Kurulu Üyeleri Evin Tunç, Ġbrahim Özmen, 
BaĢkan ġerafettin Kaplan, dernek üyesi Hediye Tekin, 
DEHAP Ġl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ġla, Ġlhami Çaçan, 
Kudret  Ecer ve Aydın Ürey hakkında Ġzmir 10. Ağır Ceza 
Mahkemesinde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

24 

Ali Erdemci, 
Hasan Zor, 
Ahmet Gezer, 
Remzi Çetin, Ali 
ġimĢek, Ahmet 
Erden ve 
Mustafa Ocaklı 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

“Diyarbakır'da 2008 yılının Newroz kutlamasına halkın 
katılımının sağlanması amacıyla hazırlanan afiĢlerde 
Abdullah Öcalan'ın gözlerinin bulunduğu” gerekçesiyle 
Newroz Tertip Komitesi üyeleri hakkında Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde “yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak” suçundan dava açıldı. TMY‟nin 7/2. 
maddesinden yargılanan Tertip Komitesi üyeleri Ali 
Erdemci, Hasan Zor, Ahmet Gezer, Remzi Çetin, Ali 
ġimĢek, Ahmet Erden ve Mustafa Ocaklı, 27 Kasım günü 
görülen ikinci duruĢmada beraat etti. 

Sonuçlandı. 7 
kiĢi beraat etti.  

25 Ali Erdemirci TMY 7/2   
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

TUHAD-FED eski Genel BaĢkanı Ali Erdemirci hakkında 
13 Ocak 2007 tarihinde cezaevlerindeki sorunlara dikkat 
çekmek amacıyla dernek binasında yapılan basın 
açıklamasıyla “YasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 
dava Haziran ayında sonuçlandı. Karar duruĢmasında 
esas hakkında mütalaasını veren Savcı Mustafa Kemal 
Yılmaz, Erdemirci'nin yaptığı basın açıklamasında 
Abdullah Öcalan'dan “Kürt Halk Önderi” olarak söz ettiğini 
ve Öcalan'nın cezaevi koĢullarının düzeltilmesini istemek 
suretiyle Öcalan Ģahsında “YasadıĢı örgüt propagandası 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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yaptığı”nı savunarak, TMK'nin 7/2 maddesi uyarınca 
cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Erdemirci'ye 
'YasadıĢı örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 
hapis cezası verdi. Erdemirci'nin üzerine atılı suçu dernek 
binasında gerçekleĢtirdiği gerekçesiyle de cezasının 2 kat 
artırılarak 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar 
veren mahkeme, Erdemirci'nin yargılama sırasında 
göstermiĢ olduğu iyi halden dolayı cezayı 1/6 oranında 
düĢürerek 1 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. 

26 Ali Erdemirci TMY 7/2   
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

TUHAD-FED eski Genel BaĢkanı Ali Erdemirci hakkında 
bir basın açıklamasında Abdullah Öcalan için 'Kürt Halk 
Önderi' dediği gerekçesiyle açılan dava Haziran ayında 
sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 
“YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
Erdemirci'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha 
sonra cezayı 1/6 oranında indirerek 2 yıl 1 aya düĢürdü. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl 1 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

27 

Ali Haydar 
GüneĢ, Esma 
Yavuz, Sabit 
Çiçek, ġahin 
Kösedağı, 
Nadide Toker, 
Ali Bozkına, 
Can Aydemir 
Sezer, Atilla 
Aka, Esra 
Sönmez ve 
Nihal Samsum 

TCK 301 2008 
EskiĢehir 2. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Adalet Bakanlığı, 19 Aralık 2000‟deki cezaevi 
operasyonlarını 19 Aralık 2007‟de protesto ederken 
EskiĢehir‟de linç giriĢimine uğrayan ve gözaltına alınan Ali 
Haydar GüneĢ, Esma Yavuz, Sabit Çiçek, ġahin 
Kösedağı, Nadide Toker, Ali Bozkına, Can Aydemir 
Sezer, Atilla Aka, Esra Sönmez ve Nihal Samsum adlı 10 
üniversite öğrencisinin Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 301. 
maddesinden yargılanmalarına izin verdi. Ġki yıl hapis 
cezası istemiyle yargılanan 10 kiĢi, EskiĢehir 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi‟nde yargılanacaklar. 

Devam ediyor. 

28 
Ali OdabaĢı ve 
Ufuk ġanlı 

  2008   

13 Ağustos 2007 tarihinde Aksiyon dergisinde 
yayımlanan '5 Bin Ġstihbaratçının Kimliği Ortaya Çıktı' 
baĢlıklı haber nedeniyle derginin Sorumlu Yazı ĠĢleri 
Müdürü Ali OdabaĢı ve muhabiri Ufuk ġanlı hakkında, 
“Bankacılık Kanunu'na muhalefet” suçundan bir yıl iki 
aydan üçyıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
Haberde, 'T.C. Ziraat Bankası A.ġ. iĢtiraki Fintek A.ġ'nin 
casusluk faaliyetinin karargâhı olduğu, bu bağlamda 

Devam ediyor. 
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güvenlik nedeniyle maaĢını kamu bankalarından alan 5 
bin MĠT mensubunun gerçek kimlik bilgilerinin 
operasyonu düzenleyen gizli servislerin eline geçtiği, 
Ziraat ve Halk Bankası'ndaki bilgilerin CIA ve MOSSAD 
ajanlarınca ele geçirildiğinin ortaya çıktığı' anlatılıyordu 

29 

Ali Okuyucu, 
Döndü Gök, 
Mehmet Salih 
Sürücü, Tuncay 
Yoğurtçu, 
Cengiz Sütçü ve 
Muhammed 
Kaya 

TMY 7/2 2008 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

2008 yılında Ankara‟daki Newroz ve 1 Mayıs 
kutlamalarına katılarak “yasadıĢı slogan attıkları” 
iddiasıyla haklarında dava açılan Ali Okuyucu, Döndü 
Gök, Mehmet Salih Sürücü, Tuncay Yoğurtçu ve Cengiz 
Sütçü, 19 Aralık günü Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nce görülen duruĢmada, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla Terörle Mücadele 
Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca 1‟er yıl birer ay; 
Muhammed Kaya‟ya ise 3 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 7 
kiĢi toplam 9 
yıl 9 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

30 Ali Rıza Vural TCK 301/2 2005 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Doz Yayınevi editörü Ali Rıza Vural hakkında, Mesut 
Barzani'nin iki ciltlik "Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük 
Hareketi" kitabının ġubat 2003'te yapılan ilk baskısı 
nedeniyle açılan davanın yasa değiĢikliği nedeniyle 
düĢmesinin ardından kitabın Mayıs 2005'te 
gerçekleĢtirilen ikinci baskıdan ötürü yeniden dava açıldı. 
Dava 27 Mart 2008 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme Ali 
Rıza Vural hakkında beraat kararı verdi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

31 Ali Turgay 
TMY 6/2 
TMY 6/4 

2008 
BeĢiktaĢ 14. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Haftaya BakıĢ Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Yazı ĠĢleri 
Müdürü Ali Turgay hakkında, gazetenin 19-25 Ocak tarihli 
nüshasında yer alan haber ve fotoğraflardan dolayı açılan 
dava 10 Temmuz günü sonuçlandı. BeĢiktaĢ 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi'ndeki duruĢmaya Turgay katılmazken 
Turgay'ın avukatı Özcan Kılıç Mahkeme heyetine 
savunmalarını sundu. Savunmasında, yargılamanın 
dayanağı olan sevk ve maddelerin anayasaya 
aykırılıklarının açıkça ortada olduğunu belirten Kılıç, 
suçlamaya konu olan haber ve fotoğrafların AĠHM 
içtihatları ve AĠHS kurallarına göre suç olmadığını belirtti. 
Kılıç, savunmasında devamla Ģu ifadelerde bulundu: 'Aksi 
değerlendirmeler, AĠHS'in 6, 7. ve 10. maddelerinin ihlalini 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 2 
yıl 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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doğurmaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beraatına karar 
verilmesini talep ediyorum.' Mahkeme heyeti Turgay‟ı, 
gazetenin 19-25 Ocak tarihli nüshasında Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yayınlanması ve 'Tecrit 
sürüyor, eylemler yayılıyor' baĢlıklı haber gerekçesi ile 
'Örgüt propagandasını basın yolu ile gerçekleĢtirmek' 
suçlaması ile 3713 Sayılı Yasa'nın 6/2 maddesine 
dayandırılarak 1 yıl 6 ay, 'Örgüt bildirileri ve açıklamalarını 
basmak' suçlaması ile de 3713 Sayılı Yasa'nın 6/4 
maddesine dayandırılarak 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

32 Alper GörmüĢ TCK 267 2007 
Bakırköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emekli oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia 
edilen günlükleri yayınlayan Nokta Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Alper GörmüĢ hakkında, 6 yıl 8 aya kadar 
hapis cezası istemiyle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı 
Remzi YaĢar Kızılhan tarafından hazırlanan iddianamede, 
derginin genel yayın yönetmeni Alper GörmüĢ'ün, emekli 
oramiral Özden Örnek'e basın yoluyla alenen "hakaret" ve 
"iftira" suçlarını iĢlediği iddia edildi. Ġddianamede 
GörmüĢ'ün, hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya, iftira 
suçundan ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. GörmüĢ, 
2 ayrı suçtan toplam 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası 
istemiyle hâkim karĢısına çıkacak. Davanın ilk duruĢması 
18 Eylül 2007 tarihinde gerçekleĢti. GörmüĢ, ifadesinde 
iddianın doğru olmadığını söyledi. YaklaĢık 3 bin sayfalık 
günlüğün yalnızca darbelere iliĢkin 60 sayfasını 
haberlerine taĢıdıklarını belirten GörmüĢ "Niyetim iftira 
atmak ya da hakaret etmek olsaydı, günlükteki daha 
kiĢisel, siyasal bağlantıları olan bölümleri yayımlardım, 
günlük BaĢbakanlık'tan istensin, ben günlüğü 
mahkemeye ibraz edip etmeyeceğimi belirteceğim" dedi. 
GörmüĢ'ün avukatı Ümit KardaĢ da günlüklere iliĢkin 
yazıların Nokta'dan önce 'www.denizciler.com' adlı 
internet sitesinde yayımlandığını ve medyada yer 
bulduğunu, buna rağmen GörmüĢ dıĢında baĢka bir 
kimseye dava açılmadığını belirterek "Demokrasiyle 

Devam ediyor. 
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yönetilen bir ülkede, darbe iddiaları araĢtırılacakken böyle 
bir davanın açılmıĢ olması dikkat çekici" dedi. GörmüĢ'ün 
avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, Nokta'nın 
bu haberinden önce ve sonra, iddiaları doğrular yönde 
yazılar yazan gazeteciler Hasan Cemal, Enis Berberoğlu, 
Murat Yetkin, Aslı AydıntaĢbaĢ, ġamil Tayyar'ın; ayrıca 
AydıntaĢbaĢ'a verdiği demeçte, iddialardan haberdar 
olduklarını ifade eden CumhurbaĢkanı Abdullah Gül'le 
Anadolu Ajansı'na görüĢ açıklayan eski Genelkurmay 
BaĢkanı Hilmi Özkök ve BaĢbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da tanıklığına baĢvurulması istendi. Emekli 
Orgeneral Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli'yse 
GörmüĢ'ün haberle ilgili belgeleri ortaya koyması 
gerektiğini söyledi. Mahkeme, davaya iliĢkin Bakırköy 
Cumhuriyet Savcılığı'nın, darbe iddialarının 
soruĢturulması noktasında 19 Nisan'da verdiği yetkisizlik 
kararı sonrası dosyayı gönderdiği Genelkurmay 
BaĢkanlığı'ndan, ne gibi bir iĢlem yapıldığının ve 
günlüklerin BaĢbakanlık'ta bulunup bulunmadığının 
sorulmasını kararlaĢtırdı. Davanın ikinci duruĢması, 29 
ġubat 2008'de yapılacak. 

33 Alper Turgut   2005 
Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ġstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gözaltında 
iĢkencenin zamanaĢımına uğramasıyla ilgili Cumhuriyet 
Gazetesi için bir haber yapan gazeteci Alper Turgut‟u, 
“polis memurları hakkında 30 Eylül 2004‟te 
zamanaĢımına hükmeden Ġstanbul 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nin kararı kesinleĢmediği için adil yargıyı 
etkilediği” gerekçesiyle 20 bin YTL para cezasına 
mahkûm etti. Gazeteciyi daha önce de aynı cezaya 
çarptıran mahkeme, Yargıtay Ceza Dairesi‟nin kararı 
bozmasının ardından kararında direndi; bu kez “hüküm 
açıklanmasını” geriye bıraktı. Böylelikle Turgut, aynı suçu 
5 yıl içinde yinelerse hakkında verilmiĢ para cezasını 
ödemek durumunda kalacak. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 20.000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

34 
Aris Nalcı ve 
Serkis 

TCK 288 2008 
ġiĢli 2. Asliye 
Ceza 

ġiĢli Cumhuriyet Savcılığı, Agos gazetesinin 9 Kasım 
2007 tarihli sayısında yayımlanan "Akıllı Tahta" baĢlıklı 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi beraat etti.  
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Seropyan Mahkemesi yazı nedeniyle yazı iĢleri müdürü Aris Nalcı ve eski 
imtiyaz sahibi Serkis Seropyan hakkında "Adil 
yargılamayı etkilemeye teĢebbüs edildiği" iddiasıyla 
TCK'nin 288. maddesi uyarınca dava açıldı. ġiĢli 
Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 Kasım 2007 
tarihli "Akıllı Tahta" yazısının yayımlanmasından sonra 
gazeteye ön ödemeli para cezası tebliğ edildiği, ancak 
tebligata rağmen ödemenin yapılmadığı bildirildi. Suça 
gerekçe gösterilen yazıda, "..Meseleyi tarihçilere 
bırakmayı savunan Türkiye‟nin bizzat yargı sisteminin 
ideolojisi ile kendisini nasıl ele verdiğini ve sözünü 
değersiz kıldığını da Ģimdilik önemsemeyelim..." deniyor. 
Yazıda, gazetede yayımlanan haberin "suç" oluĢturma 
nedeninin yazının kendisi olmadığı, Türk halkının 
psikolojisi nedeniyle "suç" haline geldiği görüĢüne yer 
verildi. Davanın 29 ġubat günü görülen duruĢmasında 
iddianamenin okunmasından hemen önce söz alan 
müdahil avukatlardan Fethiye Çetin, yargıçlar Metin Aydın 
ve Hakkı Yalçınkaya'nın eski yazı iĢleri müdürü Arat Dink 
ve Seropyan'ı 301. maddeden mahkum eden 
mahkemede yer aldığını hatırlattı. Çetin, "Bu iki yargıç, 
Nalcı ve Seropyan'a karĢıdırlar...Bu davanın Ģüphelileri, 
kendilerini yargılayacak mahkemeye ve hakimler Aydın 
ve Yalçınkaya'nın tarafsızlığına hiç ama hiç 
inanmamaktadırlar. Hakimler, Agos gazetesi, çalıĢanları 
ve Ermeni kökenli çalıĢanları nezdinde tarafsız bir 
görünüme dahi sahip değil" dedi. Çetin, "taraflılığa" örnek 
olarak, 11 Temmuz 2007'de Arat Dink ve Seropyan 
hakkında verilen mahkumiyet kararının gerekçesinde, 
müvekillerinin "...Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaĢma 
faaliyeti içinde olan kiĢi...yıkıcı, sınır değiĢikliğine 
yönelmiĢ... terörün içine çeken.. coğrafi değiĢikline 
yönelen" kiĢiler olarak gösterilmesini gösterdi. Talebi 
dinledikten sonra kendisi davadan çekilmeyen mahkeme, 
Cumhuriyet Savcısı'nın görüĢü doğrultusunda, karar 
vermesi için dosyanın Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza 
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Mahkemesi'ne gönderilmesine, davanın verilecek karara 
göre yürütülmesine karar verdi. Talebi görüĢen Ġstanbul 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini reddetti. 
Avukat Fethiye Çetin, reddi hakim taleplerini kabul 
etmeyen Ġstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına 
itiraz etti. 16 Mayıs günü görülen duruĢmada Mahkeme, 
avukatların bu karara itirazlarını sonucunun beklenmesine 
karar verdi. Müdahil avukatlarının reddi hakim talebi bir 
üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de 7 
Nisan günü reddedildi. 26 Mayıs günü görülen 
duruĢmada, Savcı Ġsa Dalgıç, Agos gazetesinden Serkis 
Seropyan ve Aris Nalcı'nın "yargıyı etkilemeye teĢebbüs 
etmek"ten cezalandırılmasını talep etti. Reddi hakim 
taleplerine iki mahkemenin de gerekçesiz Ģekilde 
reddetmesini eleĢtiren müdahil avukatlar savunma 
yapmadı. Dava 18 Haziran günü sonuçlandı. DuruĢmada 
söz alan savcı Mücahit Ercan, bir önceki duruĢmada 
gazetecilerin Ceza Yasası'nın (TCK) 288. maddesi 
uyarınca ceza isteyen Cumhuriyet savcısı Ġsa Dalgıç'ın 
esas hakkındaki mütalaasını değiĢtirdi. Savcı Ercan, 
"Akıllı Tahta" baĢlıklı yazıda, Arat Dink ve Seropyan'ın 
301. maddeden mahkum oldukları kararı ima yoluyla 
eleĢtirdikleri, eleĢtirilerinse yargılamayı etkilemeye 
teĢebbüs boyutunda olmadığı, atılı suçun unsurları 
bakımından hukuki çerçeve içerisinde mahkeme kararının 
da eleĢtirilebileceği, yazının tümü itibariyle açıklama ve 
fikir özgürlüğü boyutları ve eleĢtiri sınırları içinde 
kalındığına iĢaret etti ve sanıkların beraati yönünde görüĢ 
bildirdi.Mahkeme de Aris Nalcı ve Serkis Seropyan'ın 
beraatine karar verdi. 

35 Atilla Yayla 

5816 sayılı 
Atatürk 

Aleyhinde 
ĠĢlenen 
Suçlar 

Hakkındaki 

13.03.2007 
Ġzmir Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Ġzmir Cumhuriyet Savcılığı, Prof. Dr. Atilla Yayla hakkında 
"18 Kasım 2006 tarihinde AKP Ġzmir Gençlik Kolları'nın 
düzenlediği "Avrupa Birliği ve Türkiye ĠliĢkilerinin 
Toplumsal Etkileri" konulu panelde yaptığı konuĢma" 
nedeniyle dava açtı. Ġddianamede, Yayla'nın, "bu adam" 
Ģeklinde söz ederek "Atatürk'e hakaret ettiği" gerekçesiyle 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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Yasa  5816 sayılı Atatürk Aleyhinde ĠĢlenen Suçlar Hakkındaki 
Yasa'nın 1/1., 2/1. maddeleri ile ve TCY'nin 53. maddesi 
uyarınca cezalandırılması istendi. 30 Nisan günü Ġzmir 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruĢmada ifade 
veren Yayla, "Atatürk'le ilgili kötü sözler sarfetmedim. 
Kemalizm'in ilerlemediğini, gerilemeye neden olduğunu 
söyledim. „Neden her yerde bu adamın heykeli var. 
Üstünü örtmezlerse, Avrupa bunu bize sorar' Ģeklinde 
laflar etmedim... Bir gazetenin çarpıtması sonucu sanık 
sandalyesinde bulunuyorum. Bu olaydan sonra hiç yoktan 
ağır dille hakaretlere uğradım... Tezlerime karĢı cevap 
verilmesini istedim. Ama kendimi çirkin bir karalama 
kampanyası içinde buldum. Ben Atatürk'e yönelik sözleri 
sarfedip etmediğimi hatırlamıyorum ve bilmiyorum. Bir tek 
„Kemalizm ilerlemekten çok, gerilemeye baĢladı' sözünü 
kullandım" dedi. Yayla'nın avukatı Murat Cengiz de 
panele iliĢkin CD çözümünde sadece ilk konuĢmacının 
konuĢmasının yer aldığına müvekkilinin konuĢmasının 
herhangi bir görüntüsünün olmadığına dikkat çekti. 
Cengiz, "Müvekkillim bir gazetenin yaptığı haberden 
dolayı, ağır hakaretlere uğramıĢtır. Haberi tekzip ettik. 
Mahkeme tekzibin yayınlanması konusunda karar verdi. 
Ayrıca gazete ve haberi yapan muhabir hakkında da Ġzmir 
2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtık" 
dedi. 10 Aralık günü yapılan duruĢmada, Savcı, “Avrupa 
Birliği ve Türkiye ĠliĢkilerinin Toplumsal Etkileri” baĢlıklı 
panelde Mustafa Kemal Atatürk‟ten “adam” diye söz ettiği 
gerekçesiyle “Atatürk‟ü Koruma Kanunu” uyarınca 
yargılanan Prof. Dr. Atilla Yayla‟nın cezalandırılmasını 
istedi. Yayla, geçici görevle Ġngiltere'de bulunduğu için 
duruĢmaya katılmadı. DuruĢma savcısı, esas hakkındaki 
mütaalasında Yayla'nın söyleminin, bilimsel açıklama 
boyutunu geçtiğini ve Atatürk'ün hatırasına alenen 
hakaret içerdiğini savundu. Yayla'nın avukatlarının 
mütaalaya karĢı yazılı savunma sunmaları için süre veren 
mahkeme, yargılamayı 28 Ocak 2008 tarihine erteledi. 28 
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Ocak günü görülen duruĢmada mütaalasını okuyan savcı, 
Yayla'nın 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar 
Hakkında Kanun'un 1/1 ve 2/1 ile 5237 Sayılı TCK'nın 53. 
maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Yayla'nın 
vekili olarak savunma yapan Av. Murat Dinçer ise 
müvekkilinin atılı suçu iĢlediğinin sübut bulmadığını, 
Ģüpheden sanığın yararlanacağını ve iddianamede 
belirtilen sözlerin söylendiğinin muğlak olduğunu belirtti. 
Davaya konu olan haberi yapan Yeni Asır gazetesi 
muhabiri Nuray Kaya'nın beyanı dıĢında delilin mevcut 
bulunmadığını ifade eden Av. Dinçer, "Muhabir Kaya da 
beyanında, müvekkilimin ne söylediğini kelime kelime 
hatırlamadığını belirtmiĢtir. Diğer tanıkların hepsi sanık 
Prof. Dr. Yayla'nın akademik ve bilimsel nitelikli bir 
konuĢma yaptığını, hiçbir hakaret sözcüğü 
algılamadıklarını belirtmiĢtir." dedi.  Savunmaların 
ardından Mahkeme BaĢkanı Niyazi Erdoğan, Atatürk'ün 
hatırasına alenen hakaret etmek suçundan 5816 sayılı 
kanunun 1/1 maddesi gereğince Prof. Dr. Atilla Yayla'nın 
1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, suçun umuma açık 
mahalde iĢlenmesi sebebiyle cezanın 5816 sayılı 
kanunun 2/1 maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak 
1 yıl 6 aya yükseltilmesine karar verdi. Yayla'nın 
mahkemeye karĢı saygılı tutumunu indirim sebebi kabul 
eden hakim, TCK'nın 62. maddesi gereği 1/6 oranında 
indirim yaparak cezayı 1 yıl 3 ay hapse indirdi. Sanığın 
sabıkasız olmasını ve tekrar suç iĢlemeyeceğini de göz 
önünde bulunduran Erdoğan, Yayla hakkında 
kendilerinde olumlu kanaat oluĢması sebebiyle cezayı 
TCK. 51/1-b maddesi gereğince erteledi. Prof. Dr. Yayla, 
karar gereğince 2 yıl süreyle denetime tâbi tutulacak. Bu 
sürede kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde ertelenen ceza, 
kısmen ya da tamamen infaz kurumunda çektirilecek.  

36 Aydın Budak 
TCY 215 

TCY 216/1  
2007 

Cizre Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak'ın Cizre ilçesinin DTP'li Belediye BaĢkanı Aydın 
Budak hakkında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 
düzenlenen gösteriden sonra 31 kadının tutuklanması 

Dava 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
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üzerine yaptığı açıklama ve 21 Mart Newroz 
kutlamalarındaki konuĢması nedeniyle Cizre Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 
Budak'ın TCY'nin 215 (suçu ve suçluyu övmek) ve 216/1 
(halkı kin ve düĢmanlığa kıĢkırtma) maddeleri uyarınca 
cezalandırılması istendi. Cizre Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 8 Mayıs günü görülen duruĢmada Aydın 
Budak tahliye edildi. Ancak, aynı gerekçelerle Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı için serbest 
bırakılmadı. Budak'ın avukatları da aynı gerekçelerle 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava ile bu 
davanın birleĢtirilmesini istediler. Mahkeme davaların 
birleĢtirilmesini kabul etti.  

Mahkemesi'nde 
görülen diğer 
bir dava ile 
birleĢtirildi. 

37 Aydın Budak TMK 7/2 2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Görevinden uzaklaĢtırılan ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nin 
Belediye BaĢkanı Aydın Budak hakkında, 2006 yılında 
düzenlenen Cizre Kültür ve Sanat Günleri‟nde yaptığı bir 
konuĢmadan ötürü Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 
7/2. maddesi uyarınca “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 2008 Eylül ayında 
sonuçlandı. Budak, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

38 Aydın Budak TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak'ın Cizre ilçesinin DTP'li Belediye BaĢkanı Aydın 
Budak hakkında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 
düzenlenen gösteriden sonra 31 kadının tutuklanması 
üzerine yaptığı açıklama ve 21 Mart Newroz 
kutlamalarındaki konuĢması nedeniyle Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan dava 25 Mart günü 
sonuçlandı. Davanın karar duruĢmasında sanık avukatı 
Tahir Elçi, siyasetçilerin gündeme iliĢkin fikir beyan 
etmesinin normal algılanması gerektiğini savunarak 
“Müvekkilim belediye baĢkanı, siyasetçi kimliğiyle sınır 
ötesi harekat ve Abdullah Öcalan'ın zehirlenmesine 
yönelik açıklamalarının fikir özgürlüğü içerisinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi. Mahkeme heyeti 
kısa bir aradan sonra Budak'ın "terör örgütü 
propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl 6  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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belirterek, Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesine 
muhalef etmekten 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkeme sanığın duruĢmalardaki davranıĢlarından 
dolayı cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Budak'ın 
avukatı Tahir Elçi, kararın ağır ve adaletsiz olduğunu ileri 
sürerek, davayı temyiz edeceklerini belirtti. Budak 
hakkında Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCY'nin 215 
(suçu ve suçluyu övmek) ve 216/1 (halkı kin ve 
düĢmanlığa kıĢkırtma) maddeleri uyarınca dava açılmıĢ, 
bu dava daha sonra Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava ile birleĢtirilmiĢti. 

39 

Aygül Kapçak, 
GüneĢ Arduç, 
Nuriye Adet, 
Raife Gül ve 
Nazliye Erkan 

TCK 215   
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Aygül Kapçak, 
GüneĢ Arduç, Nuriye Adet, Raife Gül ve Nazliye Erkan 
isimli mahkumlar hakkında, cezaevinden Cumhuriyet 
Savcılığı‟na yazdıkları dilekçelerinde Abdullah ÖCALAN‟a 
“sayın” dedikleri ve Ġmralı Cezaevi koĢullarının 
iyileĢtirilmesini talep ettikleri için “suçu veya suçluyu 
övme” iddiasıyla TCK 215. madde kapsamında dava 
açıldı.  

Devam ediyor. 

40 
Ayhan 
Karabulut 

  2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Eski DTP Batman Ġl BaĢkanı Ayhan Karabulut hakkında, 
“28 Mart 2006 tarihinde 4 HPG militanının cenazesi 
sırasında çıkan olaylarda toplumu yönlendirdiği” iddiasıyla 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 2 
Ocak günü sonuçlandı. Karabulut, “PKK'ye yardım ve 
yataklık" ve "propaganda yapmak" suçlarından toplam 9 
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 9 yıl 3  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

41 

Ayhan 
Karabulut, Dicle 
Manap, 
Cemalettin 
Padir ve 
Mehmet ġirin 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Hilmi Aydoğdu'nun 
tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 26 ġubat günü 
DTP Batman Ġl Örgütü'nde açıklama yapan DTP Batman 
Ġl BaĢkanı Ayhan Karabulut ile il yöneticileri Dicle Manap, 
Cemalettin Padir ve Mehmet ġirin Tekik hakkında, “basın 
açıklamasının PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin 
önünde yapılması” nedeniyle Terörle Mücadele 
Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi uyarınca "yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmaktan" 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 
istemiyle açılan dava Ocak ayında sonuçlandı. Diyarbakır 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 3'er yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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6. Ağır Ceza Mahkemesi, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle sanıkları 'Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezasına 
çarptırdı. 

42 Aynur Özbakır TMY 7/2 2004 
Ġstanbul 9'ncu 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Yayın hayatına 4 yıl önce baĢlayan kültür, sanat ve 
edebiyat dergisi Sanat ve Hayat Dergisi'nin Sorumlu 
YazıiĢleri Müdürü Aynur Özbakır hakkında, derginin 
Temmuz 2004 tarihli 12'nci sayısında yayınlanan 'Vasiyet' 
isimli yazı ile “YasadıĢı silahlı örgüt propagandası” yaptığı 
iddiasıyla 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi kapsamında 
Ġstanbul 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 3 
Ocak günü sonuçlandı. Özbakır'a 6 ay hapis ve 450 YTL 
para cezası ödemesine karar veren mahkeme, iyi hal 
nedeniyle bu cezayı 5 ay hapis 375 YTL para cezası 
olarak değiĢtirdi. Sanat ve Hayat Dergisi tarafından 
konuya iliĢkin yapılan yazılı açıklamada, “Derginin 
Temmuz 2004 tarihli 12'nci sayısı 'NATO'ya ve 
emperyalizme karĢı sanatın ve edebiyatın seferberlik 
çağrısı' baĢlığı ile özel bir sayı biçiminde yayınlandı. Söz 
konusu sayıda değiĢik ülkelerden hatta kıtalardan 
evrensel saygınlığı bulunan Albert Einstein, Eduardo 
Galleano, Nazım Hikmet, Noam Çhomsky, Harold Pinter 
gibi aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanlarının yazılarına, 
'Son mektuplar' bölümünde ise anti-emperyalist 
mücadelenin önde gelen isimleri Ernesto Che Guevara, 
Ho Chi Minh, Deniz GezmiĢ, Mahir Çayan ve Ġbrahim 
Kaypakkaya'nın son mektuplarına yer verildi. 
Kaypakkaya'nın 40 yıl kadar önce yazmıĢ olduğu ve artık 
arĢiv belge özelliği taĢıyan mektubun Ģimdi bile yasadıĢı 
örgüt elemanlarına 'talimat' olarak değerlendirilmesi, Ağır 
Ceza Mahkemesi savcısının ve yargıçlarının söz konusu 
yazıyı anlayarak okumadıklarının çok açık göstergesidir” 
denildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 5 ay hapis 
ve 375 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

43 
Aysel Güven ve 
Gülnaz Kaya 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Batman Ġl Yöneticisi Aysel Güven ile Gülnaz Kaya 
hakkında, “saçlarını kazıtarak yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 2008 yılında açılan 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
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dava 19 Aralık günü sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sanıkları 10 ay hapis cezasına çarptırdı. 

çarptırıldı. 

44 
Aysel Tuğluk, 
Hilmi Aydoğdu 
ve Murat Avcı   

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Genel BaĢkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, DTP 
Diyarbakır Ġl BaĢkanı Hilmi Aydoğdu ve DTP Siirt Ġl 
BaĢkanı hakkında, 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle 3 
Eylül 2006 tarihinde Diyarbakır'da düzenlenen mitingdeki 
konuĢmaları nedeniyle açılan dava 2008 yılında devam 
etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
davada Tuğluk ve Aydoğdu'nun Terörle Mücadele 
Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca (yasadıĢı örgüt 
propagandası) cezalandırılması isteniyor. 30 Kasım 2007 
tarihinde görülen duruĢmada sanık Tuğluk‟un avukatı 
Fethi GümüĢ, Aysel Tuğluk‟un milletvekili seçildiğini 
belirterek, yasa uyarınca yargılamanın durdurulması 
gerektiğini söylemiĢ, mahkeme heyeti de, bir önceki 
duruĢmada Aysel Tuğluk‟un milletvekili seçilmesine iliĢkin 
olarak Diyarbakır Ġl Seçim Kurulundan istenen 
mazbatanın onaylı bir nüshasının geldiğini ve dava 
dosyasına eklendiğini bildirmiĢti. Savcı ise, sanık 
Tuğluk‟un terör örgütünün propagandasını yaptığı 
gerekçesiyle yargılandığını hatırlatarak, Anayasanın 83/2 
ve 14. maddelerine göre, yasama dokunulmazlığının 
sınırlandırıldığını, bu nedenle söz konusu suçla ilgili 
yargılamanın devamını istemiĢti. 26 Ocak 2008 tarihinde 
görülen duruĢmada sanık Tuğluk‟un avukatı Fethi 
GümüĢ, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle 
yargılamaların durdurulmasını talep etti.  Mahkeme 
heyeti, verdiği kısa aralardan sonra, Aysel Tuğluk 
hakkındaki yargılamaların durdurulmasına ve 
dosyalarının TBMM‟ye gönderilmesine, diğer sanıklar 
Avcı ve Aydoğdu‟nun ise yargılanmalarının devamına 
karar verdi. 

Devam ediyor. 

45 Aziz Koçak TCK 216 2008 
Sakarya 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Sakarya Ġl Örgütü‟nün 27 Nisan 2008 tarihinde 
Adapazarı‟nda düzenlediği ve aĢırı sağcı bir grubun linç 
giriĢiminde bulunması üzerine 1 kiĢinin ölümüyle 
sonuçlanan “BarıĢ ve KardeĢlik Gecesi” ile ilgili DTP 

Devam ediyor. 
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Merkez Ġlçe BaĢkanı Aziz Koçak hakkında Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve 
düĢmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 3 yıl hapis 
istemiyle Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava 
açıldı. 

46 B.T. TMY 7/2 2007 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi  

Lise öğrencisi B.T. (16) hakkında “Bitlis'in Tatvan 
Ġlçesi'nde 2007 yılında yapılan Newroz kutlamalarında 
slogan attığı” iddiasıyla açılan dava ġubat ayında 
sonuçlandı. Van Ağır Ceza Mahkemesi B.T.'ye 'yasadıĢı 
slogan atmak' iddiasıyla 8 ay hapis cezası verdi. Newroz 
kutlamalarına katıldığını söyleyen B.T., slogan attığına 
dair hiç bir delil olmamasına rağmen hakimin ceza 
verdiğini belirtti. Polis tarafından çekilen kamera 
görüntülerinin delil olarak gösterildiğini ifade eden T., 'Ben 
de herkes gibi Newroz'u kutlamaya gittim. Orada slogan 
atan, Ģarkı söyleyen, halay çeken onbinlerce insan varken 
polis kamerası özellikle beni çekmiĢ. Kamera kayıtlarında 
benim bile kendi sesimi duyamadığım, algılayamadığım 
bir gürültü vardı. Ben bile kendi sesimi algılayamazken 
sadece dudaklarım kıpırdadığı için slogan atmıĢ 
olabileceğim iddia edilerek, bana 8 ay ceza verildi' dedi. 
T.'nin babası Erdinç T., aile olarak DTP'ye destek 
verdikleri için oğluna ceza verildiğini ileri sürdü. 
DuruĢmalarda oğluna sürekli 'PKK terör örgütü müdür?' 
gibi sorular sorulduğunu aktaran T., 'Onbinlerce kiĢinin 
katıldığı Tatvan Newroz'unda sadece oğluma böyle bir 
suçlama getirilmesini anlayamadım. DTP'li olmamız 
dolayısıyla bu baskı altında tutuluyoruz. Mahkeme 
sürecinde oğluma psikolojik baskı yapılarak, davayla 
alakasız sorular sorularak oğlum sinirlendirilmek istendi. 
Mahkemede izlettirilen CD'lerde ben ve oğlum herhangi 
bir ses duyamazken, mahkeme heyetinin oğlumun sesini 
nasıl duyabildiğini anlayamadım' dedi. 16 yaĢındaki 
çocuğun Ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının 
hukuki olmadığını belirten Van Barosu avukatlarından 
Bekir Kaya, bölgede Çocuk Mahkemeleri olmadığı için 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 8 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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davalara bu mahkemenin baktığını belirtti. 

47 
Bahattin Bingöl, 
Ali Topçu ve M. 
ġah Karaçelik 

    
Bulanık Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

“2007 yılında DTP MuĢ Ġl Kongresi‟ne katılmak üzere 
Bulanık‟tan MuĢ'a giderken yolda kontrol yapan ve MuĢ 
iline gitmelerine izin vermediği belirtilen Jandarma 
görevlilerine hakaret ettiği” iddia edilen DTP Bulanık Ġlçe 
Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Bingöl, Ali Topçu ve M. 
ġah Karaçelik hakkında açılan dava Bulanık Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde 2008 Ocak ayında sonuçlandı. Sanıklar, 
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin askerini alenen 
aĢağılamak"tan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 6'Ģar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

48 Bedirhan Alkan TCK 125 2007 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Yüksekova eski Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Bedirhan 
Alkan hakkında 16 ġubat 2007‟de yaptığı basın 
açıklamasında “Sayın Öcalan uluslararası komplo sonucu 
Türkiye'ye getirilmiĢtir” dediği gerekçesiyle açıldan dava 
Ocak ayında sonuçlandı. Alkan, Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından TCK‟nin 215. maddesi uyarınca 10 
ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra 500 YTL 
para cezasına çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

49 

Berat Birtek, 
Muzaffer ġahin, 
Hayrullah Uğur, 
Ahmet Ġhsan 
Özçelik, Ġbrahim 
Halil Aydın, 
Ferhat Yiğit. 
ġenol Koç ve 
Sedat Karakoç 

TCK 314/2 
TMK 7/2 

2008 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

19 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen operasyonla 
gözaltına alınan Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri Berat 
Birtek, Muzaffer ġahin, Hayrullah Uğur, Ahmet Ġhsan 
Özçelik, Ġbrahim Halil Aydın, Ferhat Yiğit. ġenol Koç ve 
Sedat Karakoç hakkında, toplam 469 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Karaca, 5 Nisan 2006 tarihinde Dicle Üniversitesi 
Kampusu'nda fidan dikilmesi ve çöplerin toplanması 
eylemini, DÜÖDER tarafından 21 Aralık 2006 tarihinde 
düzenlenen 'Onurlu YaĢama, BarıĢa Yürüyelim' konulu 
yürüyüĢe katılmak ve yürüyüĢ esnasında 'Ölmek, 
öldürmek istemiyoruz' Ģeklinde slogan atılması ve Kürtçe 
'Herne PêĢ' isimli marĢın okunmasını, öğrencilerin üyesi 
oldukların DÜÖDER'in 29 Mayıs 2007 tarihinde DÜ 
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongresine 
katılmaları ve burada zafer iĢareti yaparak marĢ 
okumalarını, Hasankeyf'in sular altında kalmaması için 5 
Mayıs 2007 tarihinde Hasankeyf'e düzenlenen geziye 

Devam ediyor. 
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katılmalarını ve yolda Ģarkılar eĢliğinde halay çekmelerini, 
3 ġubat 2005 tarihinde DEHAP Diyarbakır Ġl Örgütü 
tarafından Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen basın 
açıklamasına katılmalarını ve Diyarbakır olayları 
sırasında 10 Nisan Polis Karakolu'nda özel harekat 
timlerinin açtığı ateĢ sonucunda kafasından vurularak 
öldürülen DÜ öğrencisi Ġlyas AktaĢ'ın öldürülmesinin 
protesto edilmesini delil gösterirken, eylemler nedeniyle 
öğrencilerden Muzaffer ġahin'in '76.5 yıla kadar, Ahmet 
Ġhsan Özçelik'i 91.5 yıl, Sedat Karakoç'u 56.5 yıl, ġenol 
Koç'u 108, Hayrullah Uğur'u 10 yıl, Ferhat Yiğit'i 30 yıl, 
Berat Birtek'i ise 96.5 yıla kadar olmak üzere toplam 469 
yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Dava 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcı 
Karaca yukarıdaki eylemler nedeniyle TCK 314/2 
maddesi uyarınca "örgüt üyesi olmak", TMK 7/2 maddesi 
uyarınca "örgüt propagandası yapmak", TCK 174/1 
maddesi uyarınca "patlayıcı madde bulundurmak ve 
kullanmak", TCK 151 ve 152. maddeleri uyarınca "mala 
zarar vermek", TCK'nin 106b maddesi uyarınca "tehdit", 
TCK'nin 86/2 maddesi uyarınca "yaralama" ve TCK 112. 
maddesi uyarınca da eğitim öğrenitimi engellemek gibi 
iddialarla yüzyıllarca cezalandırılmasını istedi. 

50 Bergüzar Oruç TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

22 Temmuz seçimleri öncesi Mardin'de yapılan 
çalıĢmaları haberleĢtiren DĠHA muhabiri Bergüzar Oruç 
hakkında, “ROJ TV haber bültenine katılarak gün içindeki 
geliĢmeleri Kürtçe aktarması” sonrası “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla 5 yıla kadar hapis 
istemiyleaçılan dava 13 Mayıs günü sonuçlandı. Oruç, 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 13 Mayıs‟ta 
görülen karar duruĢmasında 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 
Savcı Tuncer Çetin mütalaasında, saat 23.00'de 
yayınlanan haber bültenine katılan Oruç'un o gün 
meydana gelen olayları aktarırken haber içerikli olmayan 
kiĢisel yorumlarını aktardığı ileri sürmüĢ ve Oruç'un 
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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cezalandırılmasını istemiĢti. 

51 Besim Soylu     
Ġzmir 10. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP'nin kurucu üyelerinden Besim Soylu hakkında 
YoldaĢ Özer'in 2006 yılındaki cenazesi törenine katıldığı 
gerekçesiyle açılan davanın karar duruĢması Mayıs 
ayında Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Soylu'nun, cenaze 
törenine katılarak “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar 
verdi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Soylu'nun 
avukatı Nezahat PaĢa Bayraktar, Soylu'nun ceza 
indirimden faydalandırılmadığını belirterek, davayı 
temyize götüreceklerini belirtti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

52 
BeĢir Belke, 
Yakup Aslan ve 
Hilmi Karaoğlan 

TCK 215 2007 
Edirne 2. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Edirne Cumhuriyet Savcılığı, DTP Edirne Ġl BaĢkanı BeĢir 
Belke, Kırklareli Ġl BaĢkanı Yakup Aslan ve Tekirdağ Ġl 
BaĢkanı Hilmi Karaoğlan hakkında, 2 Aralık 2005 
tarihinde düzenledikleri ortak basın toplantısında, 
"Abdullah Öcalan'dan „sayın' diye bahsetmeleri" 
nedeniyle açılan dava 2008 yılında sonuçlandı. Edirne 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde yapılan duruĢmada Yakup 
Aslan, 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. BeĢir Belki ve 
ise beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 25 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 2 
kiĢi beraat etti. 

53 
Birgün Gazetesi 
ve Fikri Sağlar 

  2008 
Ankara 1. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

Birgün Gazetesi köĢe yazarı ve eski Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar hakkında 15 Mayıs 2008‟de “Büyükanıt‟a Dosya 
Verildi mi?” baĢlıklı yazısında yer verdiği iddialara 
nedeniyle eski Genelkurmay BaĢkanı YaĢar Büyükanıt 
tarafından açılan tazminat davası 2 Aralık günü 
sonuçlandı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde 
görülen davada, “Büyükanıt‟ın kiĢilik haklarına saldırıda 
bulunulduğu” iddiasıyla Birgün Gazetesi ve Fikri Sağlar 
17.000 YTL Tazminat cezasına mahkûm oldu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 17.000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

54 Birhat Akdeniz 
TCK 215 
TCK 216 

2007   

2007 yılında Çanakkale‟nin Biga iilçesinde yapılan 
Newroz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan‟dan 
„Sayın‟ diye söz eden DTP Çanakkale Biga Ġlçe BaĢkanı 
Birhat Akdeniz hakkında açılan dava 2008 yılında 
sonuçlandı. Akdeniz, Türk Ceza Kanunu‟nun 215. 
maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övmek” ve 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 3 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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TCK‟nin 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik etmek” fiillerini iĢlediği gerekçesiyle 90 
gün hapis cezasına çarptırıldı. 

55 Bülent Ersoy TCK 318 2008 

Bakırköy 
18'inci Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

ġarkıcı Bülent Ersoy hakkında, 24 ġubat 2008'de bir 
televizyon kanalında canlı olarak bir televizyon 
programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 
gerçekleĢtirdiği sınır ötesi harekata iliĢkin yorumu 
sırasında "Eğer çocuk doğurmuĢ olsaydım; birileri masa 
baĢında 'Sen bunu yapacaksın, o da bunu yapacak' 
diyecek, ben de doğurduğum çocuğu toprağa vereceğim. 
Var mı böyle bir Ģey?" dediği gerekçesiyle açılan 
soruĢturma davaya dönüĢtü. Bakırköy Cumhuriyet 
Savcısı Ali Çakır "halkı askerlikten soğutma" iddiasıyla 
Ersoy'un üç yıla kadar hapsini istedi. Savcılık Ersoy'un 
açıklamalarını düĢünce ve eleĢtiri özgürlüğü kapsamında 
görmediği gibi TCK'nin milli savunmaya karĢı suçlar 
baĢlkılklı bölümünde yer alan "halkı askerlikten soğutma" 
filini düzenleyen 318. maddesi kapsamında suç iĢlediği 
gerekçesiyle birinci fıkra uyarınca önce iki yıla kadar 
hapsini istedi.  Davanın 18 Haziran günü gerçekleĢtirildi. 
MüĢtekilerden engelli Hakan Özgül, Askerlik Kanunu'nun 
ve TCK'nın askerlikle ilgili maddelerini anlatırken hakim 
“Biz onları biliyoruz. Neden Ģikayetçi oldunuz onu 
söyleyin” diye uyardı. DuruĢmaya asker pantolonu, Türk 
bayraklı tiĢörtü ve mavi asker beresiyle katılan SavaĢ 
Altay ise "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü 
düĢündüğümden dolayı Ģikayetçiyim" dedi. Bir diğer 
müĢteki Hayati KarakaĢ da Ersoy'un tutuklu 
yargılanmasını istedi. Bülent Ersoy, 18 Aralık günü 
görülen duruĢmada beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  

56 

Cahit Yaka, 
Hasan Rahmi 
Dural, Hasan 
ÖnkaĢ, Nevrez 
Yıldız, ġadi 
Arslan, Ejlan 

TCK 215/1 2006 
Muğla Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Muğla'da 3 Haziran 2006 tarihinde "78'liler GiriĢimi" 
tarafından düzenlenen "12 Mart'tan 12 Eylül'e" konulu 
panel nedeniyle, tertip komitesi üyeleri Cahit Yaka, Hasan 
Rahmi Dural, Hasan ÖnkaĢ, Nevrez Yıldız, ġadi Arslan, 
Ejlan Çelik ve Zeki Bulut hakkında açılan davaya, 16 Mart 
günü devam edildi. Muğla Sulh Ceza Mahkemesi'nde 

Devam ediyor. 
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Çelik ve Zeki 
Bulut 

yapılan duruĢma, panelde görevli hükümet komiserinin 
dinlenmesi için ertelendi. Panelin gerçekleĢtirildiği 
salonda Mahir Çayan, Ġbrahim Kaypakkaya, Deniz 
GezmiĢ posterlerinin ve "Unutmadık unutturmayacağız" 
yazılı pankartın asılması nedeniyle sanıkların "suçu ve 
suçluyu övmek" iddiası ile cezalandırılması isteniyor. 
Mahkeme Heyeti 24 Temmuz günü yapılan duruĢmayı 1 
Kasım 2007 tarihine erteledi. 

57 

Celal Sonuvar, 
Ziya Uncu, 
Gürsel Sığınır, 
Ethem Dinçer, 
Yılmaz Bozkurt,  
ġamil IĢık 
Cevahir ve 7 
kiĢi 

      

Gazeteci yazar Hrant Dink‟in öldürülmesini protesto 
etmek için Mersin‟de bir basın açıklaması gerçekleĢtiren 
ve aralarında ÖDP Ġl BaĢkanı Ziya Uncu, EMEP Ġl 
BaĢkanı Gürsel Sığınır, Mersin 78‟liler Derneği BaĢkanı 
Ethem Dinçer, SES baĢkanı Yılmaz Bozkurt, ĠHD Mersin 
il baĢkanı Celal Sonuvar, Halkevi BaĢkanı ġamil IĢık 
Cevahir‟in da bulunduğu 13 kiĢi hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 

58 Cemal SubaĢı 
Tazminat 

Davası 
2008 

Ankara 10. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

Cemal SubaĢı hakkında, 22 Mayıs 2008‟de Tempo 
Dergisi‟nde “ĠĢte Ġpleri Koparan KonuĢma-Devletin 
Zirvesindeki Küslüğe ĠliĢkin Ankara Fısıltıları” baĢlığıyla 
yaptığı haberden ötürü Emine Erdoğan tarafından dava 
açıldı. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde 23 Ekim 
günü görülen tazminat davasının karar duruĢmasında 
SubaĢı‟nın 5000 YTL manevî tazminat ödemesine karar 
verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 5000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

59 

Cemal Veske, 
Osman Nuri 
Zorlucan, EĢref 
Ekinci, Hüseyin 
Tunç, Murat 
Polat, Ġbrahim 
Halil AteĢ, 
Necmi Kalçık, 
Sadun Kün, 
ġeyhmus Acar, 
Aykan Mat, 
Mehmet Erden, 

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

15.06.2005 
Mardin Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 
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Rıdvan Olcasöz, 
Mehmet Latif 
Alp, Veysi AbiĢ 
ve Ercan GüneĢ 

60 Cengiz Kapmaz 
TCK 215 
TCK 218 

2006 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Ülkede Özgür Gündem Gazetesi Muhabiri Cengiz 
Kapmaz hakkında, 15 ġubat 2006 tarihinde Abdullah 
Öcalan'ın Ġmralı Cezaevi'nde geçirdiği günleri anlattığı '2 
bin 555 gün geçti' baĢlıklı haber nedeniyle dava açıldı. 
"Öcalan'ı övdüğü" gerekçesiyle TCK 215 ve 218 
maddeleri uyarınca 4.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan 
davanın ilk duruĢması 16 ġubat 2007 tarihinde görüldü. 

Devam ediyor. 

61 
Cengiz Kapmaz, 
Hasan Bayar ve 
Ali Gürbüz 

TMK 7/2 2006 
Ġstanbul 13. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Kapanan Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri 
Cengiz Kapmaz, dönemin Ülkede Özgür Gündem 
Gazetesi‟nin yazı iĢleri müdürü Hasan Bayar ve gazetenin 
imtiyaz sahibi Ali Gürbüz hakkında, 22 Haziran 2006 
tarihinde "PKK Meclise Girsin" baĢlıklı röportajı nedeniyle 
açılan davaya 2008 yılında Ġstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde devam edildi.  16 Eylül günü sonuçlanan 
davada Cengiz Kapmaz, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 
7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına ve 450 YTL 
de para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Hasan 
Bayar‟ı da “basın yoluyla yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle 2 bin YTL, gazetenin imtiyaz sahibi 
Ali Gürbüz‟ü ise 4 bin 138 YTL para cezasına mahkûm 
etti. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi toplam 10 
ay hapis ve 
6588 YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

62 Cihan AltıntaĢ TCK 215 2007 
Tokat 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Tokat Demokrat gazetesi sahibi ve sorumlu yazı iĢleri 
müdürü Cihan AltıntaĢ hakkında, gazetenin birinci 
sayısındaki "Mahir ve arkadaĢları hala gençliğin idolü 
olarak yaĢamaktadır" baĢlıklı yazı nedeniyle açılan dava 
21 Nisan 2008 tarihinde sonuçlandı. AltıntaĢ,  “suçu ve 
suçluyu övmek” suçlamasıyla Tokat 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Hapis cezası daha sonra para cezasına çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 45 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

63 Cuma Bozgeyik 
5816 sayılı 

Atatürk 
2007 

Büyükçekmece 
Asliye Ceza 

Ġstanbul Büyükçekmece Mimarsinan Belediye BaĢkanı 
Cuma Bozgeyik hakkında, 5186 sayılı Atatürk Aleyhine 

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

469 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Aleyhinde 
ĠĢlenen 
Suçlar 

Hakkındaki 
Yasa 

Mahkemesi ĠĢlenen Suçlar Hakkında Yasa'ya aykırı davrandığı 
iddiasıyla dava açıldı. 2005 yılı Mayıs ayında yurtdıĢında 
bir gezide anlattığı fıkrada Atatürk'e hakaret edildiği 
iddiasıyla yargılanan Bozgeyik, fıkra nedeniyle AKP'den 
ihraç edildi. Fıkrayı anlattığı sırada Bozgeyik‟i 
alkıĢlayarak, suça iĢtirak ettikleri öne sürülenler hakkında 
ise takipsizlik kararı verildi. 

64 
Cumhur 
Kılıççıoğlu 

Tazminat 
Davası 

2008 
Siirt Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asaf Varol, 
Siirt Mücadele gazetesi sahibi, sorumlu müdürü ve 
baĢyazarı Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, gazetenin 18 
ġubat 2008 tarihli sayısında yayımlanan "Üniversite'nin 
Kopyacı Mahmut'u" haberi nedeniyle 10 bin YTL'lik 
tazminat davası açtı. Haberde, Varol'un Siirt Kültür 
Kurultayı için kaleme aldığı önsözle, Elazığ Kültür 
Kurultayı için yazdığının aynı olması "intihal" olarak 
değerlenmiĢti. ġikayet dilekçesinde, "Müvekkilin kendisine 
ait bir Önsözü tekrarlamasının, intihal olarak 
nitelendirilmesi hakarettir,  aĢağılayıcıdır. Gazetede 
müvekkili 'Kopyacı Mahmud'a benzeterek, hakaret 
edilmiĢ, itibarı zedelenmiĢ, kamuoyu ve öğrencileri 
karĢısında küçük düĢürülmüĢtür" denildi. Dava 30 
Temmuz günü sonuçlandı. Varol'un ceza davasının 5 
Haziran'da 7 bin 080 YTL adli para cezasıyla 
sonuçlanması ve kararın da 2 Temmuz'da kesinleĢmesini 
göz önünde bulunduran Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi, 
gazeteciyi 2 bin 500 YTL tazminata mahkum etti. Prof. 
Varol'un Ģikayetini geri çekip ardından davasını 
yenilemesine tepki gösteren ve bunun üzerine 
mahkemeye delil olarak yeni belgeler sunan Kılıççıoğlu, 
Varol'un Newroz Bayramı için yayımladığı mesajının 
vikipedia.org sitesinden alınma olduğunu, Çanakkale 
ġehitleri ve ġehitler Günü mesajının da Bülent Arınç'ın 
geçen yılki mesajından kopyalandığını iddia etmiĢti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2500 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

65 
Cumhur 
Kılıççıoğlu 

Tazminat 
Davası 

2008 
Siirt Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asaf Varol, 
Siirt Mücadele gazetesi sahibi, sorumlu müdürü ve 
baĢyazarı Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, gazetenin 07 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

470 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Ocak 2008 tarihli sayısında yer alan ve Battaniyecilik 
Atölyesi'nin açılıĢında yaĢananları anlatan “"Kazan 
Dairesinden, Aziz Nesin'in Kazan Töreni..." haberi 
nedeniyle tazminat davası açtı. Prof. Varol, gazetenin 07 
Ocak 2008 tarihli sayısında yer verilen haberde 
"gerçekdıĢı ifadelere" yer verildiği ve "iyi niyetli, gayretli ve 
kırsalda alanda yaĢayan halka meslek kazandırmak"  
amacıyla kurulan imalathanenin "aĢağılayıcı bir tavırla" 
haber yapıldığını savundu. Tezgahların Halk Eğitim 
Merkezi'nden sökülerek getirilmediği, broĢürlerin de 
masraf yapılmadan kendi imkanlarıyla hazırlandığını 
belirten Varol, "Son bir uyarı" baĢlığıyla da, "yanlı ve 
gerçek dıĢı haberle yasa dıĢı eylem yapmaktan ceza alan 
öğrencilerin eylem yapmaya yönlendirildiğini" savundu. 
YasadıĢı gösteri ve eylem yapan öğrencilerin kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde disiplin soruĢturması 
sonucunda cezalandırıldığını ileri süren Varol, haberde bir 
mağduriyet söz konusuymuĢ gibi öğrenciler için "Ģefkat 
bekliyoruz" nitelemesinde bulunulduğunu kaydetti.17 
Ocak 2007 tarihli Ģikayet dilekçesinde Prof. Varol, 
gazeteye gönderilen tekzip metninin de yayımlanmadığını 
açıkladı. Bu dilekçeye 30 Ocak günü Sulh Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne sunduğu bir dilekçeyle yanıt veren 
gazeteci Kılıççıoğlu, "yazıda davacının kiĢilik haklarını 
ihlal, Ģeref ve onuruna saldın olarak nitelendirilebilecek 
hiçbir kelime dahi bulunmuyor" dedi. Haberin eleĢtiri 
mahiyetinde olduğunu belirten Kılıççıoğlu, "Basının haber 
verme görevi ve eleĢtiri yapması kamunun haber alma 
hakkının sonucudur. Basın özgürlüğü ve bu hak gereksiz 
ve aĢırı alınganlıklara feda edilemez" diye belirtti. Varol‟un 
6 bin YTL'lik tazminat istemiyle açtığı davanın ilk 
duruĢması 27 ġubat günü Siirt Sulh Hukuk 
Mahkemesi‟nde gerçekleĢti. 26 Mart günü görülen 
duruĢmada söz alan Kılıççıoğlu, "Yazımda sadece 
eleĢtiride bulunmadım, hoĢumuza giden yönlere de 
değindim. Kadınların kurdeleyi kesmesi çok sayıda kadın 

verildi. 
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olmasına rağmen bir jesttir. Size, törenle ilgili üniversitede 
hazırlanmıĢ broĢürü ve Siirt'teki lisenin hazırladığı Siirt 
Battaniyesi hakkındaki araĢtırmayı sunuyoruz. Böyle bir 
broĢürü üniversiteye yakıĢtıramadığımı belirtiyorum. Dava 
reddedilsin" dedi. Varol'un avukatı Ġsa Erdemci'nin "dava 
kabul edilsin" yönündeki talebini de dinleyen Hakim Esra 
Acar, davanın reddine karar verdi. 

66 
Cumhur 
Kılıççıoğlu 

Tazminat 
Davası 

2005 
Siirt Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Ergun Çelik'in "Siirt'te Mücadele" gazetesi sahibi Cumhur 
Kılıççıoğlu aleyhinde açtığı tazminat davası 2008 yılında 
devam etti. 52 yıllık gazeteci Kılıççıoğlu, üniversitenin 
sorunlarını ele alan haber ve yazılar nedeniyle öğretim 
üyesi Ergun Çelik'e hakaret ettiği gerekçesiyle 22 Kasım 
2005 tarihinde hapisten ertelemeli bin 519 YTL para 
cezasına; kısmen kabulle sonuçlanan tazminat 
davasından da 6 Aralık 2005'te 3 bin YTL ödemeye 
mahkum edilmiĢti. Gazeteci Kılıççıoğlu'nun avukatı 
Mehmet Ali Özel, bunun üzerine her iki mahkumiyet 
kararını da temyiz etmiĢ ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de 
her iki kararı bozmuĢtu. Yargıtay, 12 ġubat 2007'de 
alınan ve gazeteciye tebliğ edilen kararda bozmaya, 
yargılamasını yerine getiren Siirt Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin ceza yargılamasının sonucunu 
beklemeden karar vermesini gerekçe olarak göstermiĢti. 
Davaya 28 Ocak günü devam edildi. Yargıtay'ın kararı 
"ceza davasının sonucu beklenmeden karar verildi" 
tespitiyle bozmasından sonra Asliye Hukuk Mahkemesi, 
ceza davasıyla ilgili Yargıtay'dan gelecek sonucu 
beklemeye karar verdi ve yargılamayı 26 ġubat‟a erteledi. 
Dava 17 Haziran 2008 tarihinde sonuçlandı.  

Sonuçlandı. 
1 kiĢi 3000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

67 Dilaver Yaldız 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

  
Malazgirt 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ`un Malazgirt Ġlçesi`nde 2006 yılında düzenlenen 
Newroz kutlamasında "Biji Newroz" dediği için DTP 
Yöneticisi Dilaver Yaldız hakkında açılan dava 2008 Mart 
ayında sonuçlandı. Malazgirt Asliye Ceza 
Mahkemesi`nde görülen davada Yaldız, Siyasi Partiler 
Kanunu`na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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cezasına çarptırıldı. 

68 Dilaver Yıldız 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2006 
Malazgirt 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP  Malazgirt Ġlçe Yöneticisi Dilaver Yıldız hakkında 
MuĢ'un Malazgirt ilçesinde 2006 Newroz kutlamalarında  
“bıji Newroz”  dediği iddiasıyla açılan dava Mart ayında 
sonuçlandı. Malazgirt Asliye Ceza Mahkemesi, Siyasi 
Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle Yıldız 
hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

69 Diren Keser      
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Gün Radyo TV Genel Yayın Yönetmeni Diren Keser 
hakkında, radyo da gün içinde çaldığı „Beritana Min‟ 
Ģarkısı nedeniyle açılan dava Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 11 Mart günü sonuçlandı. Mahkemede, 
Diren Keser bu parçanın yasak olduğu ya da her hangi bir 
kiĢi ile iliĢkilendirildiği yönünde ellerinde her hangi bir 
resmi bilgi olmadığını belirtirken, bu konularda Kültür 
Müdürlüğü ile yazıĢma yaptıklarını, ancak aldıkları 
cevapta yasaklanmıĢ bir Ģarkı listesinin ellerinde olmadığı 
kaydetti. Keser, Emniyet Müdürlüğü‟nden bu yönlü bir 
yasaklı parça gönderilmediği yönündeki belgeleri de 
mahkemeye sundu. Ancak Mahkeme Heyeti, “Beritana 
Min” Ģarkısını 1992‟de KDP ve PKK‟nin Federal Kürt 
Bölgesinde meydana gelen çatıĢmada KDP‟lilere teslim 
olmayarak kendisini kayalıklardan atan Gülnaz KarataĢ 
(Beritan) üzerine çıkarıldığını belirtti. „Beritana Min‟ 
filminden bu Ģarkının aldığını savunan mahkeme Ģarkı ile 
örgüt propagandası suçu iĢlediğini iddia ederek 16 Bin 
YTL para cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 16.000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

70 Doğan Erkan TCK 299/1 2008 
Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Halkın KurtuluĢ Yolu dergisinin sahibi ve sorumlu müdürü 
Doğan Erkan hakkında 7 Eylül 2007 tarihli sayısındaki bir 
yazıda, “CumhurbaĢkanı Gül'e alenen hakaret edildiğinin, 
dergi nüshası ve tüm dosya kapsamından anlaĢıldığını” 
belirterek, Erkan'a “basın yoluyla CumhurbaĢkanı'na 
hakaret” suçundan 1 yıl 4 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. Ġstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 14 Temmuz günü görülen duruĢmaya, 
sanık Doğan Erkan'ın avukatı Pınar Akpina katıldı.  
DuruĢmada esas hakkındaki mütalaasını veren 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 11 ay 20 
gün hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, Doğan Erkan'a 
“basın yoluyla CumhurbaĢkanı'na hakaret” suçundan 1 yıl 
4 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilmesini talep 
etti. Mahkeme, sanık avukatına, savcının mütalaasına 
karĢı savunmasını sunması için süre vererek, duruĢmayı 
erteledi. Dava, 29 Temmuz günü sonuçlandı. Erkan, Türk 
Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesi uyarınca 11 ay 
20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

71 Doğan Özer TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Ardahan‟da arkadaĢına cep telefonundan “Kürdistan” 
yazılı mesaj gönderen Doğan Özer hakkında (22), 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan 
dava 17 Ekim günü sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. 
maddesi uyarınca Özer‟e 6 ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme heyeti sanığın sabıkasız olması nedeniyle 
cezayı 5 yıl süreyle erteledi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

72 Doğu Perinçek   2008 
Ankara 17. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, ĠĢçi Partisi Genel 
BaĢkanı Doğu Perinçek hakkında, Hrant Dink cinayeti 
konusunda düzenlediği basın toplantısında, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanı Ramazan 
Akyürek'le ilgili olarak kullandığı ifadeler nedeniyle dava 
açtı.  Ramazan Akyürek'in Ģikâyeti üzerine Savcılık, 
Perinçek'le ilgili baĢlattığı soruĢturmayı tamamladı. 
Ġddianameye göre Doğu Perinçek, 31 Ocak 2007 
tarihinde, Hrant Dink cinayetiyle ilgi düzenlediği basın 
toplantısında Akyürek'e görevinden dolayı hakaret etti ve 
'adil yargılamayı etkileme teĢebbüsü'nde bulundu. Dava 
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 
Perinçek, 31 Ocak 2007'de yaptığı açıklamada, Emniyet 
Ġstihbarat Daire BaĢkanı Akyürek'in Fethullah Gülen'le 
yakın iliĢki içinde olduğunu öne sürmüĢ ve Dink 
cinayetinin Akyürek'in baĢında olduğu ekipce iĢlendiğini 
iddia etmiĢti. 

Devam ediyor. 

73 
DTP Bulanık 
Ġlçe yöneticisi 3 
kiĢi 

  2007 
Bulanık Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

2007 yılında DTP MuĢ Ġl Kongresi'ne giderken jandarma 
tarafından durdurularak, kongreye gitmeleri engellenen 
DTP Bulanık Ġlçe yöneticisi 3 kiĢiye, çıkan olaylarda 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 6'Ģar ay 
hapis cezasına 
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jandarma erlerine hakaret ettikleri gerekçesiyle Bulanık 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan davada “Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin askerini alenen aĢağılamak” 
gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi. 

çarptırıldı. 

74 
DTP'li 54 
belediye 
baĢkanı 

TCK 215/1 2007 

Diyarbakır 
2'inci Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır'da 4 Mart 2007 tarihinde,  “PKK lideri Abdullah 
Öcalan'ın zehirlendiği” iddialarıyla ilgili ortak basın 
açıklaması yapan ve Diyarbakır BüyükĢehir Belediye 
BaĢkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 
DTP'li 54 belediye baĢkanı hakkında 2007 Aralık ayında 
dava açıldı. Diyarbakır BaĢsavcılığı'nca hazırlanan 
iddianamede, sanık 54 belediye baĢkanı adına suça konu 
olan metni Baydemir'in basına açıkladığı kaydedildi. 
Basın açıklamasının 'Öcalan'ı övücü' ve 'iĢlenen suçları 
methedici' unsurlar taĢıdığı belirtilen iddianamede tüm 
sanıkların TCK'nın 215/1 maddesi uyarınca 2'Ģer yıl hapis 
ile ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Davanın 15 Ocak 
günü görülen duruĢmasında Mahkeme görevsizlik kararı 
verdi. Kararda, iĢlenen suçun, „suçu ve suçluyu övmek‟ 
kapsamında olmadığı, „doğrudan yasa dıĢı örgüt 
propagandası yapmak‟ olduğu ifade edilerek dosya ağır 
ceza mahkemesine gönderildi.  

Devam ediyor. 

75 

DurmuĢ ġahin, 
Selçuk Uçan ve 
Ayberk 
Yurtseven 

TCK 301 
TCK 125 

2007 
Olur Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elini sıkmayı reddeden 
üniversiteli DurmuĢ ġahin (24) hakkında Türk Ceza 
Kanunu'nun 'Türklüğe hakaret' suçunu düzenleyen 
301'inci maddesi uyarınca altı yıldan iki yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. ġahin'in yanında bulunan 
arkadaĢları Selçuk Uçan ve Ayberk Yurtseven de 'kamu 
görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Türk Ceza 
Yasası'nın 125'inci maddesine göre üç aydan iki yıla 
kadar hapis istemiyle yargılanacak. Ġddianamede 
hükümete hakaret etmekle suçlanan Ankara Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi ġahin ve 
arkadaĢlarının baĢını derde sokan olay Ģöyle geliĢmiĢti: 
Akdağ, seçim propagandası yapmak için 11 Temmuz'da 
gittiği Erzurum'un Olur ilçesinde bir kıraathanede DurmuĢ 
ġahin'e elini uzatmıĢtı. ġahin, eli sıkmayı reddederek 

Devam ediyor. 
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iddiaya göre "Ben iktidar olup da vatana hizmeti 
dokunmayanın elini sıkmam" demiĢti. Ġddiaya göre Bakan 
Akdağ “Ne demek istiyorsun ben vatan haini miyim?'' dedi 
ve hiddetlenerek “Sensin asıl vatan haini. Annen de 
baban da ecdadın da kardeĢin de vatan hainidir.'' diye 
konuĢtu. DurmuĢ ġahin de Bakan Akdağ'a “Ben 
müslüman Türk çocuğuyum. Siz bir bir bakansınız, nasıl 
konuĢuyorsunuz?'' karĢılığını verdi. ġahin, Bakan 
Akdağ'ın Ģikâyeti üzerine aynı gece tutuklanan ġahin, beĢ 
gün hapiste kalmıĢtı 

76 Emin Bal TCK 278 2007 
BeytüĢĢebap 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

BeytüĢĢebap Savcılığı, öldürülen bir PKK'linin 
cenazesinde, atılan “suç unsurlu” sloganları adli ve idari 
makamlara bildirmediği gerekçesiyle Doğan Haber Ajansı 
Muhabiri Emin Bal hakkında açılan dava üçüncü 
duruĢmada beraatle sonuçlandı. Bal, 2 Kasım 2007 
tarihinde BeytüĢĢebap Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği 
ifadede, zor Ģartlar altında çalıĢtığını, sadece görevini 
yaptığını belirtmiĢ ve “Eğer bu suçsa, bu suçu gazeteciler 
her gün iĢliyor” demiĢti. Davanın 24 Ocak günü görülen 
duruĢmasında Bal, “Fotoğrafları bizzat ben çektim. Ben 
hiçbir suç iĢlemedim, mesleğimin gereğini yerine getirdim” 
dedi. Mahkeme baĢkanı Hande Dağdelen Özmen, 15 
dakika süren duruĢmada, tutuksuz sanık gazeteciyi 
dinledikten sonra, sanığın kast ve taksirinin bulunmaması 
nedeniyle atılı suçtan beraatine karar verdi.  
Mahkeme, bir cenaze töreninde slogan atıldığı 
gerekçesiyle haber yapan Bal'ın bant kayıtlarına el 
koyulması kararı verince gazetecinin iĢyerine gelen polis, 
8 Ekim 2007'de Bal‟a ait haber malzemelerine el 
koymuĢtu. TCK 278. maddeye göre; iĢlenmekte olan bir 
suçu adli veya idari mercilere bildirmeyen kiĢi, bir yıla 
kadar hapis ile cezalandırılıyor.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

77 Emrullah Cin TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nin Belediye BaĢkanı 
Emrullah Cin hakkında, 2007 yılında Newroz 
Kutlaması‟nda yaptığı konuĢmada, “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Diyarbakır 4. Ağır 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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Ceza Mahkemesi‟nce dava açıldı. Dava 6 Kasım 2008 
tarihinde sonuçlandı. Cin, Terörle Mücadele Yasası‟nın 
7/2. maddesi uyarınca 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

78 Emrullah Özbey TCK 125 2005 
MuĢ Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

MuĢ Haber 49 gazetesi sahibi Emrullah Özbey hakkında. 
MuĢ Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Ġçyer'in kendi 
atamasını kendisi yaptığını iddia 5 Ocak 2005 tarihli "Bu 
ne perhiz ne lahana turĢusu" baĢlıklı haber sonrası 2005 
yılında açılan dava 2007 yılında devam etti. MuĢ Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nde 11 Aralık‟ta görülen duruĢmada 
Mahkeme, Ġçyer hakkında bir idari soruĢturma ve verilmiĢ 
bir kararın bulunup bulunmadığını sorulmasını isteyerek 
davayı 24 Ocak 2008‟e erteledi. 

Devam ediyor. 

79 Erdal Doğan TCK 125 2007 
Sarıyer 2. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Hukukçu Erdal Doğan hakkında, 2 Temmuz 2007 
tarihinde Hrant Dink cinayet davası baĢlarken öldürülen 
gazetecinin ailesine "Ne kadar çok Ermeni var!” diyerek 
sataĢan Ġzmir Barosu avukatlarından Fuat Turgut‟a iliĢkin 
sözleri nedeniyle dava açıldı. AkĢam gazetesinin 9 Nisan 
2007 tarihli sayısı için verdiği beyanattan Doğan hakkında 
açılan 5 bin YTL‟lik manevi tazminat davası Sarıyer 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 4 Aralık günü görüldü. 
Doğan‟ın avukatı Ercan Kanar, duruĢmada mahkemenin 
yargılama yapmaya yetkisiz olduğunu savunarak, 
davanın Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülmesi 
gerektiğini ifade etti. Mahkeme, yetkisizlik kararını 5 
ġubat 2008 tarihinde görüĢmek üzere duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

80 
Erdem UlaĢ 
Çelik 

Harf 
Kanunu 

2008 
Hozat Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Tunceli‟de Emek Partisi (EMEP) Hozat Ġlçe BaĢkanı 
Erdem UlaĢ Çelik hakkında, 1 Mayıs 2008‟de gönderdiği 
duvar gazetesinde yer alan Newroz yazısında “Harf 
Kanunu‟na muhalefet ettiği” gerekçesiyle dava açıldı. 
Dava 17 Ekim günü Hozat Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme, Çelik hakkında 3000 YTL para 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 3000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

81 Eren Keskin TCK 301 2006 
Diyarbakır 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Avukat Eren Keskin hakkında, Kürt-Pen'in kendisine 
verdiği düĢünce ve ifade özgürlüğü ödül töreninde yaptığı 
konuĢma nedeniyle dava açıldı.  

Devam ediyor. 

82 Eren Keskin TCK 301 2007 Kartal 3. Sulh ĠHD Ġstanbul ġubesi eski baĢkanı avukat Eren Keskin Sonuçlandı. 1 
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Ceza 
Mahkemesi 

hakkında, Almanya'da yayımlanan Der Tagesspiegel 
gazetesinde 24 Haziran 2006 tarihinde yer alan 
demecinde, DanıĢtay‟a düzenlenen saldırıyla TSK 
arasındaki iliĢkiye değinmesi nedeniyle Genelkurmay 
BaĢkanlığı suç suyurusunda bulundu üzerine TCK‟nin 
301. maddesinden 2007 yılında açılan dava 20 Mart günü 
görülen ikinci duruĢmada sonuçlandı. Kartal 3. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen davada Keskin, TCK‟nin 301. 
maddesini ihlal ettiği suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Keskin‟e verilen ceza, suçun yabancı bir 
ülkede iĢlendiği gerekçesiyle (TCK 301/3) 8 aya 
çıkarıldıktan sonra 1/6 oranında yapılan indirimin 
ardından 6 ay 20 güne indirildi. Keskin‟e verilen ceza 
4000 YTL adlî para cezasına çevrildi. 

kiĢi  6 ay 20 
gün hapis 
cezasına 
çarptırıldı.   

83 
Eren Keskin, 
Murat Bağlı ve 
Edip Polat 

TCK 216/1 2007 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

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 dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcısı Turan Güzeloğlu, 23 Ağustos 2007 tarihli 
dilekçesinde, festivalde “Dünden Bu Güne Kürt Sorunu ve 
Çözüm Yolları” konulu panelde konuĢan Edip Polat ve 
Eren Keskin‟in ve yine festival kapsamında stend-up 
gösterisi yapan Murat Bağlı‟nın (TCK 216/1) “Halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik” ettiğini iddia etti. Davaya 19 Aralık‟ta 
devam edildi. Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟ndeki 
davaya 13 Mart 2008 tarihinde devam edilecek.  

Devam ediyor. 

84 Ergun Babahan TCK 125 2007 
Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

 Sabah gazetesi yazarı Ergun Babahan hakkında, 2 Ocak 
2007 tarihli köĢesinde Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin Ġnan‟ın 6 Mayıs 1972‟de idam edilmeleriyle ilgili 
olarak kaleme aldığı "Elinizde kan izi var Süleyman Bey" 
baĢlıklı yazı nedeniyle 9. CumhurbaĢkanı Süleyman 
Demirel'in Ģikayeti üzerine dava açıldı.  Ġstanbul 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi Savcısı, Türk Ceza Kanunu‟nun 125. 
Maddesine dayanarak Babahan için 2 yıl 4 ay hapis 
cezası talep etti. Mart 2007'de açılan dava öncesinde 
savcılığa ifade veren Babahan, Demirel'in üç idamla ilgili 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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yapacak bir Ģeyinin olmadığını söylemesi üzerine bu 
yazıları kaleme aldığını, Ģahsını hedef almadığını, haber 
verme eleĢtiri hakkını kullandığını belirtti. Dava 23 
Temmuz günü sonuçlandı. Ġstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Ergun Babahan'ı “siyasetçiye karĢı eleĢtiri 
kırıcı da olabilir” gerekçesiyle beraat ettirdi. 

85 Erkan DemirbaĢ     
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Ardahan ilinde,  2007 yılında  yapılan Newroz 
kutlamasında "Öcalansız dünyayı baĢınıza yıkarız" 
pankartı açtığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Erkan 
DemirbaĢ, 2008 Ocak ayında  Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde yapılan duruĢmada "Örgüt 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle 11 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 11 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

86 Erol Karaaslan TCK 216 2008 
ġiĢli 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Richard Dawkins‟in Tanrı Yanılgısı adlı kitabını Türkçe‟ye 
çevirerek yayınlayan Kuzey Yayıncılık‟ın sahibi Erol 
Karaaslan hakkında TCK‟nin 216. maddesi gereğince 
açılan dava 2 Nisan 2008 tarihinde ġiĢli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. DuruĢma savcısı Mücahit 
Ercan, yargılamanın 216/3 maddesindeki "Halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aĢağılama" 
suçu yönünden ele alınabileceği, ancak kitapta genel 
anlamda bir din ve tanrı eleĢtirisi olarak kaleme alındığı, 
belki bir ateizm savunuculuğunun söz konusu 
olabileceğini ifade etti. Savcı, kitabın bir din veya 
mensuplarına hakaret içermediği ve Avrupa Ġnsan Hakları 
SözleĢmesi'nin 10. maddesi ve devamındaki maddelerde 
kanaat edinme, açıklama ve ifade özgürlüğü kapsam ve 
sınırları içerisinde kaldığını yönünde görüĢ bildirdi. Kitabın 
yazarının kendisi olmadığını belirten Karaaslan ise, 
"Kitap, dünyanın çeĢitli yerlerinde 1,5 milyon adet 
yayımlandı. Ben yalnızca kitabın çevirisini yaptım ve 
Türkiye'de yayımladım. Bu tip kitaplar, Türkiye'de yaygın 
olarak basılıp dağıtılıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. 
Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme Heyeti, "BilirkiĢi 
raporunda suçlama ilgili hususların Ġslam diniyle ilgili 
olmadığı, bozulmuĢ Tevrat olarak yapıldığı, bu Tanrı 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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anlayıĢının vicdani olmadığı dile getirildiği, kitabın 
bütünlüğünün incelemesinde lehte ve aleyhte görüĢlere 
yer verildiği, kitabın toplatılmasına gerek olmadığına" 
karar verdi. Kitap hakkında, "iğrenç", "sahte", itici", kabile 
inancı", "uyuĢturucu", "ayrılık yaratan bir güç", zararlı", 
"kötülüklerin kaynağı", "bölücülük" gibi ifadeler bulunduğu 
gerekçesiyle 1 Kasım 2007 tarihinde suç duyurusunda 
bulunulmuĢtu. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun 
unsurlarının oluĢmadığını belirtti ve yayıncının beraatını 
kararlaĢtırdı. Hakimin usul açısında hata yaptığını 
savunan ve Ģikayet dilekçesi sunan Ali Emre Bukağılı ve 
avukatları, kararı temyiz edeceklerini açıkladılar. 

87 
Ersen Korkmaz 
ve Necmettin 
Salaz 

(Eski TCK 
159) 

TCK 301 
01.10.2002 

Ġskenderun 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ġskenderun'da haftalık yayınlanan yerel "Demokrat 
Ġskenderun" gazetesinin YazıiĢleri Müdürü Ersen 
Korkmaz ve TKP yöneticisi Necmettin Salaz hakkında, 
eski TCY'nin 159. maddesi uyarınca açılan davaya, 30 
Mart günü Ġskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
devam edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için 
duruĢmayı 22 Mayıs gününe erteledi. Ersen Korkmaz, 
2002 yılında TKP Ġskenderun ilçe örgütü açılıĢı 
dolayısıyla düzenlenen panelle ilgili olarak gazetenin 1 
Ekim 2002 tarihli sayısında "Kürtlerin Önderi Alındı 
FaĢistlere Teslim Edildi" baĢlığıyla yayımlanan haber 
nedeniyle TCY'nin 301. maddesi (eski TCY'nin 159. 
maddesi) uyarınca, Necmettin Salaz ise söz konusu 
panelde yaptığı konuĢma nedeniyle yargılanıyor. Dava 
12.11.2007 tarihine ertelendi. Dava ilk olarak 01.10.2002 
tarihinde Ġskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
açılmıĢ ancak Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi 
üzerine dava 21.10.2003 tarihinden itibaren Ġskenderun 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrardan görülmeye 
baĢlanmıĢtı. 14 Kasım günü görülen duruĢma, bir kez 
daha panelle ilgili yerel GüneĢ TV'den gönderilen CD‟ye 
ait bant çözümlerinin beklenmesi için 14 Mart 2008 
tarihine bırakıldı. 

Devam ediyor. 

88 Ersin Çelik ve TMY 7/2 2008 Malatya 3. Ağır Ġnönü Üniversitesi‟nde okuyan ve Mayıs 2007‟de Devam ediyor. 
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41 kiĢi Ceza 
Mahkemesi 

ġahnahan beldesinde düzenlediği „23. Geleneksel Bahar 
Pikniği‟ne katılan 300 öğrenciden 60‟ı hakkında Malatya 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından, “Yurtsever Özgür 
Gençlik Hareketi‟nin (YÖGEH) düzenlediği pikniğe 
katılmak”, “PKK propagandası yapmak”, “yasadıĢı slogan 
atmak” gerekçeleriyle açılan soruĢturma tamamlandı. 
Savcılık 41 kiĢi ile  haber takibini yapmak için pikniğe 
katılan DĠHA muhabiri Ersin Çelik hakkında “örgüt 
propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açtı. Savcılığın 
hazırladığı iddianamede, piknikte öğrencilerin halay 
çekerken söyledikleri Kürtçe ve Türkçe Ģarkılar, marĢlar 
propaganda gerekçesi sayıldı. Davaya delil olarak 
savcılığın elinde bulunan kamera görüntüleri sunulurken, 
gazeteci Çelik hakkında savcılık iddianamesinde dava 
açılmasına delil olarak herhangi bir gerekçe sunulmadı. 
Davanın ilk duruĢması Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 22 Temmuz tarihinde görülecek. 

89 Ersin Sedefoğlu TCK 215 2008 
Beyoğlu 2. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Sözcüsü Ersin 
Sedefoğlu hakkında 29 Eylül 2007'de sınır ötesi 
operasyonu protesto etmek için Taksim Tramvay 
Durağı'nda okuduğu basın açıklamasında geçen “gerilla” 
ve “Kürdistan” ifadeleri nedeniyle “suçu ve suçluyu 
övmekten” dava açıldı. Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 
duruĢmadan önce 18 Ocak günü verdiği ara kararla, 
Sedefoğlu'nun, "...ruhsal ve psikolojik durumunun, 
topluma karĢı taĢıdığı riskler hakkında incelenmesini" 
istedi. Sedefoğlu, hâkimden önce 'rehberlik öğretmeninin' 
karĢısına çıktı. Sedefoğlu'nun rehber öğretmen ile yaptığı 
görüĢmeye iliĢkin Ģu beyanda bulundu; "Öğretmen 'Anne 
ve babanız halen evli mi?' 'Geçim sorunları var mı?' 
'KardeĢlerinizle sorunlarınız var mı?', 'Ekonomik veya 
psikolojik sıkıntımız var mı?' diye sordu. 'Yok' dedim. 'Bu 
mücaledeyi niye yapıyorsunuz? Asgari ücretli iĢçi misiniz 
ki, eylem yapıyorsunuz? Muhasebecisiniz. Ekonomik, 
sosyal ve toplumsal sorununuz yok. Ġstanbullu ve 
Türksünüz, neden sınır ötesi operasyonla ilgili eylem 

Devam ediyor. 
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yaptınız?' diye sordu. Dedim ki, Erzincanlıyım aslen. 
'Haaa, tamam' dedi. Eğer mücadele yürütüyorsa Ģiddetli 
geçimsizlikler, sevgi sorunu vardır' diye düĢünüyor. De 
dim, ideolojik görüĢlerimden ötürü. Bilinçliyim, psikolojik 
sorunum yok." 

90 Esat Canan TCK 215/1 2007 
Ankara 9. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Eski Hakkâri milletvekili Esat Canan hakkında, 'suçu ve 
suçluyu övdüğü' iddiasıyla dava açıldı. Ankara 
BaĢsavcılığı, hakkındaki fezlekenin, TBMM 
BaĢkanlığından Adalet Bakanlığı kanalıyla 
gönderilmesinin ardından Canan ile ilgili baĢlattığı 
soruĢturmayı tamamladı. Ġddianamede, dönemin ABD 
Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Joseph Ralston'ın 
Ankara temasları sırasında yenilen yemekte, Canan'ın 
"Güneydoğu'nun da Ģehitleri var" dediği belirtildi. 
Canan'ın, savunmasında, 'Ģehitlerimiz' kelimesinde, 
Güneydoğu'daki polis, asker ve korucuları kastteğini 
söylediği vurgulandı. Tanıkların bunu doğrulamadığı 
belirtilen iddianamede, Canan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 
215. maddesince iki yıl hapsi istendi. 19 Mart günü 
görülen ilk duruĢmada Canan, Canan, konuĢmasının suç 
unsuru taĢımadığını, beraat etmesi gerektiğini belirterek, 
mahkemenin gerek duyması halinde o toplantıda bulunan 
ABD‟nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Terörle 
Mücadele Özel Temsilcisi Joseph Ralston ile tercüman 
Jale Ersoy‟un tanık olarak dinlenebileceğini belirtti. 
Toplantıya katılan ve duruĢmada tanık olarak 
dinlenenTurhan Çömez, Canan‟ın “Güneydoğu‟nun da 
Ģehitleri var” dediğini iddia etti. Eski Antalya Milletvekili 
Mehmet Dülger ise, Canan‟ın “Güneydoğu‟nun da 
Ģehitleri var” cümlesinin “kendisine dokunduğunu” 
belirterek, “Zira, biz, Ģehit olanlar hakkında ayrım 
yapmıyoruz. Her zaman konuyu bu Ģekilde dile 
getiriyorduk. Milletvekilleri o esnada bir tepki 
göstermemiĢti” dedi. CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen 
ise daha önce savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı. 
Öymen, hakimin sorusu üzerine, savcılık ifadesinde de 

Devam ediyor. 
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belirttiği gibi, “Canan „PKK Ģehidi‟ Ģeklinde bir ifade 
kullanmadığını” söyledi. Canan, tanık ifadelerinin 
ardından tekrar söz alarak, suçlamaları kabul etmediğini 
belirtti. Yargıç Ġsmail Kara, eski Terörle Mücadele Özel 
Temsilcisi Emekli Orgeneral Edip BaĢer‟in ifadesinin 
alınması için Ġstanbul‟a yazılan talimat cevabının 
beklenmesine, Canan‟ın tanık dinlenilmesine iliĢkin 
talebinin gelecek celse karara bağlanmasına karar 
verildiğini belirterek, duruĢmayı erteledi. 

91 

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

TCK 265 
TCK 277 

2007 
Adana 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

“Yasa dıĢı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 6 
Ekim 2007 tarihinde tutuklanan Adana'nın Yakapınar 
Beldesi Belediye BaĢkanı Osman Keser'e destek vermek 
amacıyla 8 Ekim tarihinde gittikleri Yakapınar 
Belediyesi'nden gözaltına alınan ve çıkarıldıkları 
mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
ĠHD Adana Ģubesi baĢkanı Ethem Açıkalın  Diyarbakır 
Bağlar Belediye BaĢkanı Yurdusev Özsökmenler, 
ViranĢehir Belediye BaĢkanı Emrullah Cin, Kızıltepe 
Belediye BaĢkanı Cihan Sincar, Silopi Belediye BaĢkanı 
Muhsin Kunur, Küçükdikili Belediye BaĢkanı Leyla Güven 
hakkında Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı. TCK'nın 265'inci maddesi gereği “Görevini 
yaptırmamak için kamu görevlisine direnme” ve TCK'nın 
277'inci maddesi gereği “Yargı görevini yapanı etkilemek” 
suçlamaları ile iddianame hazırlayan Adana Cumhuriyet 
Savcısı Gökhan GöktaĢ,  iddianamede, belediyeyi ziyaret 
eden ĠHD Ģube baĢkanı ve belediye baĢkanları ve 
beraberindekilerin tutuklanan Osman Keser yerine 
“temsili belediye baĢkanı” oluĢturmaya çalıĢtıkları iddia 
etti. Olay günü belediye bahçesinde yapılan ziyarete 
yönelik bir ihbar üzerine, mahkeme kararı ile jandarma 
görevlilerinin görüntü almaya çalıĢtığı belirtilen 
iddianamede, Ģüphelilerin mahkeme kararı gösterilmesine 
rağmen jandarmayı tartakladığı ileri sürülüyor. ĠHD Ģube 
baĢkanı ve Belediye baĢkanlarının konuĢmalarının da 
'Yargı görevini yapanı etkilemek' kapsamında 

Devam ediyor. 
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değerlendirildiği iddianamede, belediye baĢkanlarının 
"bugün yakalamıĢlar kınıyoruz", "Bu nedenle bugün 
sizlerleyiz", "Bu tutuklama bir hukuksuzluktur", "Tüm 
kürtler bu durumdan hoĢnutsuz. Gerçekten bu olayların 
durdurulmasını istiyorlar. Bu topraklarda yaĢamak 
istiyoruz ve tüm arkadaĢlarımızı destekliyoruz" 
biçimindeki sözleri bu kapsamda değerlendirildi. 

92 Ethem Dinçer 

TCK 215/1 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

16.04.2007 
Mersin 4. 
Asliye 
Mahkemesi 

“Kızıldere Katliamı‟ndaki gerçekler açıklansın” baĢlıklı 
basın metni nedeniyle Mersin 78‟liler Derneği BaĢkanı 
Ethem Dinçer hakkında TCK‟nın “suçu ve suçluyu övme 
(215\1), Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na 
muhalefet (28\1) ve kamu haklarından kısıtlama (53\1) 
maddelerinden dava açıldı. Davanın ilk duruĢması Mersin 
4. Asliye Mahkemesi‟nde 25 Haziran günü görüldü. 
Dernek BaĢkanı Dinçer, 30 Mart günü yapılan basın 
açıklamasında, “Cihan Alptekin ve Saffet Alp‟in de 
aralarında bulunduğu devrimcilerin Kızıldere‟de sağ 
yakalandıktan sonra infaz edildiklerini, bu bilgiyi, dönemin 
etkin ismi Nihat Erim‟in de anılarında dile getirdiğini 
belirterek sorumluların yargılanması çağrısında 
bulunmuĢtu. Mahkeme davayı 8 Ekim 2007 tarihine 
erteledi. 

Devam ediyor. 

93 

Ethem Dinçer, 
Osman Koçak 
ve Selçuk ġahin 
Polat 

TCK 215 2008 
Mersin 1. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

6 Mayıs 2008 tarihinde  Mersin'de düzenlenen Deniz 
GezmiĢ ve arkadaĢlarının anma programında konuĢma 
yapan Mersin 78'liler Derneği BaĢkanı Osman Koçak, 
Mersin 68'liler Derneği BaĢkanı Selçuk Polat ve Mersin 
78'liler Derneği eski BaĢkanı Ethem Dinçer hakkında 
"suçu ve suçluyu övmekten" 2 yıla kadar hapis ve kamu 
haklarından kısıtlanma istemiyle dava açıldı. Davanın ilk 
duruĢması Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 25 
Temmuz günü görülecek. 

Devam ediyor. 

94 
Eyüphan Aksu, 
Hakime Çam ve 
Adnan Aslancı 

TMY 7/2 2006 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Siirt‟te 1 Eylül 2005‟te Dünya BarıĢ Günü nedeniyle 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları için DEHAP üyesi 
Eyüphan Aksu, Hakime Çam ve Adnan Aslancı hakkında 
açılan dava 16 Aralık günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Sanıklara “yasadıĢı örgüt 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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propagandası yaptıkları” iddiasıyla Terörle Mücadele 
Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis 
cezası verildi. 

95 F.G. TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır‟da Abdullah Öcalan‟ın saçlarının kazıttığı 
iddiasıyla Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP) 17 
Haziran 2008‟de düzenlediği yürüyüĢte gözaltına alınan 
F.G. (16) hakkında açılan dava 21 Kasım 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
yargılandığı davada F.G., “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu”, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet 
ettiği” iddiasıyla 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 7 yıl 5 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

96 Faik Kaplan TCK 215 2007 
Ġdil Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Ġdil Ġlçe BaĢkanı Faik Kaplan hakkında, 14 ġubat 
2007 tarihinde ilçe örgütünde yapılan basın 
açıklamasında “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı 
gerekçesiyle dava açıldı. Dava, 17 Nisan günü Ġdil Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde baĢlayacak. 

Devam ediyor. 

97 Faruk Çakır 
TCK 285/1-

3 
2007   

Yeni Asya gazetesi sorumlu yazı iĢleri müdürü Faruk 
Çakır hakkında, 23 Haziran 2007'de yayımlanan 
"DanıĢtay davası geniĢleyecek" ve "DanıĢtay 
SoruĢturması GeniĢletiliyor" baĢlıklı haberlerde 
"SoruĢturmanın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle dava 
açıldı. Bağcılar Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır‟ın, Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin DanıĢtay 2. Dairesi 
üyelerine yönelik saldırıyla Ümraniye'de bir gecekonduda 
cephane bulunmasıyla ilgili olayla bağlantıların 
araĢtırılacağını duyuran haber nedeniyle açtığı davada, 
haberi yazan muhabirlerin adını açıklamadığı için Çakır'ın 
kendisinin, TCK'nın 285/1-3 maddesinden 4,5 yıla kadar 
hapsi isteniyor. 

Devam ediyor. 

98 Fatih TaĢ   2005 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Abdülkadir Aygan‟ın itiraflarını konu alan Ġtirafçı: Bir 
JĠTEM‟ci Anlattı adlı kitabı Eylül 2004‟te yayınlayarak, 
kitapta “isim ve kimlik belirtilerek terörle mücadelede yer 
alan görevlilerin terör örgütüne hedef gösterildiği” 
suçlamasıyla Aram Yayıncılık‟ın eski sahibi Fatih TaĢ 
hakkında 2005 yılında açılan dava 2008 Mart ayında 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 400 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 
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sonuçlandı. TaĢ, Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 400 YTL para cezasına çarptırıldı. Ġstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, 
kitabın bütünen incelenmesinde ve de özellikle 17-21, 24, 
40, 41, 45, 46, 61, 64, 65, 99, 128-132. sayfalarında, 
terörle mücadelede bulunmuĢ bazı kamu görevlilerinin 
kimliklerinin açıklandığı, kendilerine bir kısım eylemler 
izafeedilerek, terör örgütlerine hedef konumuna 
düĢürüldükleri öne sürülmüĢ, TaĢ ise "Hakikatlerin ortaya 
çıkmasına bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Ġtiraf 
edilen suçlarla ilgili Aygan'ın telaffuz ettiği isimlere kitapta 
yer vermekteki en büyük hedefimiz ise bu suçların 
araĢtırılmasında ve suçluların yargılanmasında adalete 
yardımcı olmaktı. Oysa ki yargı mekanizmaları, bu suçları 
araĢtırıp failleri yargılayacağına yayınevimiz hakkında 
dava açmayı tercih etti. Bu durum ülkemizdeki adalet 
sisteminin çarpıklığını bir kez daha ortaya çıkartmaktadır" 
demiĢti. 

99 Fatih TaĢ TMY 7/2 2003 
Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Aram Yayıncılık tarafından basılan “Tufan‟da 33 Gün” ve 
“Dağlarda YaĢam Dili” isimli kitaplar nedeniyle yayınevinin 
eski sahibi Fatih TaĢ hakkında 2003 yılında Ġstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde Terörle Mücadele Kanunu 7-2 
uyarınca “örgüt probagandası yapıldığı” iddiasıyla açılan 
dava Ocak ayında sonuçlandı. Mahkeme, yayınevinin 
eski sahibi Fatih TaĢ hakkında her iki kitaptan dolayı 20 
ay hapis ve 8 YTL para cezası verdi. kararı temyiz için 
Yargıtay‟a götürdü. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 20 
ay hapis ve 8 
YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

100 Fatih TaĢ 
TMY 7/2 

Eski TCK 
312 

18.01.2003 
Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Aram Yayıncılık‟tan çıkan “KırbaĢı Baskını - PKK‟nin 
Doğum Gecesi” isimli kitap nedeniyle yayınevinin eski 
sahibi Fatih TaĢ hakkında 18 Kasım 2003 tarihinde açılan 
dava Ocak ayında sonuçlandı. Terörle Mücadele 
Kanunu‟nun 7. maddesinin 2. fırkasının son bendi 
uyarınca “propaganda suçu iĢlendiği”, TCK 312. maddesi 
uyarınca da “halkın kin ve nefrete sevk edilidiği” iddiasıyla 
açılan davada Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, TaĢ 
hakkında Eski TCK 312‟den beraat kararı verdi, ancak 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 5 
ay hapis ve 285 
YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 
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TMK uyarınca 5 ay hapis ve 285 YTL para cezasına 
çarptırdı. 

101 
Fatma Korkmaz 
ve Makbule 
Kandemir  

TMK 7/2 2007 

MuĢ 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Fatma Korkmaz ve Makbule Kandemir isimli kiĢiler 
hakkında, MuĢ‟ta gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarında 
“KKK bayrağı taĢıdığı” iddiasıyla MuĢ 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinde “örgüt ve amacının propagandasını 
yapmaktan” dava açıldı. Mahkeme, 19.10.2007 tarih, 
2007/647 karar ile Terörle Mücadele Kanununun 7/2 
maddesine göre yargılamanın yapılması gerektiğini 
belirterek görevsizlik kararı verdi ve dava dosyası Van 
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Devam ediyor. 

102 Ferhat Kaya     
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Ardahan Merkez Ġlçe BaĢkanı Ferhat Kaya 
hakkında, feshedilen DEHAP Ardahan Ġl Örgütü'nün 28 
Nisan 2003 tarihinde gerçekleĢtirdiği kongrede yaptığı 
konuĢmada "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı 
gerekçesiyle açılan dava 2008 Ocak ayında Erzurum 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Kaya, 25 gün 
hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası daha sonra 500 
YTL para cezasına çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 25 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

103 Ferhat Tunç TMK 7/2 2007 
Ġzmir 10. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, 22 Temmuz 2006 
tarihinde Alanya'da verdiği konserde "PKK propagandası 
yaptığı" iddiasıyla dava açıldı. Ġzmir Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından hazırlanan iddianamede Ġddianamede, Tunç'un 
çatıĢmalarda yaĢamını yitiren asker ve gerillalar için 
'Öldürülen her gerilla da bu ülkenin evladıdır. Ölen her 
asker için yüreğim yanıyor, öldürülen her gerilla için 
yüreğim kanıyor. Ben bu ülkede ötekileĢtirilmiĢ kesimlerin 
sesiyim. Demokratik bir ülke isteniyorsa bu ancak 
eĢitlikten geçer. Bu anlamsız çatıĢmalar artık bitmelidir' 
diyerek, 'PKK propagandası yaptığı' savunuldu. Tunç'un 
TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. 
Dava, 6 Haziran günü Ġzmir 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde baĢlayacak. Davanın ilk duruĢması 4 
Ekim 2007 tarihinde görülecek. 

Devam ediyor. 

104 
Ferhat Tunç ve 
Mehmet Çolak 

TCK 159 31.05.2006 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 

"Yeniden Özgür Gündem" gazetesine yazdığı "Bir 
Devrimci Leyla ve Bir ġarkı" baĢlıklı yazıdan "adliyeyi 

Devam ediyor. 
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Mahkemesi tahkir ve tezyif" iddiasıyla suçlanan Sanatçı Ferhat Tunç 
ve Mehmet Çolak aleyhinde dava açıldı. 13 Aralık günü 
yapılan duruĢma 28 Mayıs 2008 tarihine ertelendi. 

105 
Ferhat Tunç ve 
Osman 
Akkoyun 

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2003 

Mardin 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

2002 seçimleri sırasında, DEHAP tarafından tarafından 
26 Ekim 2002 tarihinde Mardin'nde düzenlenen mitingde 
atılan sloganlar ve konuĢmalar gerekçe gösterileren 
Ferhat Tunç ve Osman Akkoyunlu hakkında açılan dava 
2007 yılında devam ediyor. Mardin 1. asliye Ceza 
Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar hakkında 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Yasaya aykırı davrandıkları ve 2820 
sayılı Siyasi Partiler Yasası ile cezalandırılmaları talebi ile 
dava açılmıĢtı. 

Devam ediyor. 

106 
Gıyasettin 
Gültepe 

TMK 7/2 
TCK 312/2 

  
Mardin Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Van Göç-Der baĢkanı Gıyasettin Gültepe hakkında, Uğur 
ve Ahmet Kaymaz'ın 24.11.2004 tarihinde Kızıltepe'de 
öldürülmesi nedeniyle polis memurları hakkında açılan 
davanın 21 ġubat 2005 tarihinde Mardin Adliye'sinde 
görülen duruĢması sırasında "yasadıĢı örgüt lehine 
slogan attığı" ve "halkı kin ve düĢmanlığa sevk ettiği" 
iddiasıyla TCK'nın 312/1 ve TMK'nın 7/2 maddeleri 
gereğince dava açıldı.  

Devam ediyor. 

107 

Gökçe Otlu, 
Cenan Altunç, 
Filiz Uluçelebi, 
Doğan Aras, 
Meral TaĢkıran, 
Mehtap 
Adıgüzel ve 
Sibel Can 

    
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

2007 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı önünde Kürt sorunu ile ilgili 
açıklama yapan 7 ESP‟li hakkında Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen dava 6 Mayıs 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Mahkeme, Gökçe Otlu, Cenan Altunç, Filiz 
Uluçelebi, Doğan Aras, Meral TaĢkıran, Mehtap Adıgüzel 
ile Sibel Can'ı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 10 
aya indiren mahkeme, sanıkların suç iĢleme potansiyeli 
taĢıdıklarına kanaat getirerek, cezayı ertelemedi. 

Sonuçlandı. 7 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

108 
Gökçer 
Tahincioğlu ve 
Kemal GöktaĢ 

TMY 6 2008 
Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı (MĠT) ve Jandarma 
Genel Komutanlığı‟na verdiği izleme yetkileriyle ilgili 
Milliyet Gazetesi‟nde 2 Haziran 2008 tarihinde haber 
yapan gazeteciler Gökçer Tahincioğlu ve Kemal GöktaĢ 
hakkında, “terörle mücadelede görev yapan kamu 

Devam ediyor. 
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görevlilerini hedef gösterdikleri” suçlamasıyla Terörle 
Mücadele Yasası‟nın (TMY) 6. maddesi uyarınca Ġstanbul 
9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 16 Ekim günü 
görülen ilk duruĢma, tutuksuz sanık olarak yargılanan 
gazeteci Tahincioğlu‟nun ifadesinin alınması için 5 ġubat 
2009‟a ertelendi. 

109 

Gökçer 
Tahincioğlu, 
Oya Armutçu, 
Ali Dağlar, Aslı 
Sözbilir, Kemal 
GöktaĢ, Ersin 
Bal, Hilal Köse, 
Erkan Acar ve 
Sedat Güneç 

TCK 125 31.01.2008 
Kartal 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Malatya Zirve Yayınevi davası sanıklarının mesaj 
gönderdiği telefonlardan birinin Ġstanbul Kartal 
Cumhuriyet Savcısı Refik Hakan BaĢverdi‟ye ait olduğunu 
haberleĢtiren Milliyet gazetesi muhabiri Gökçer 
Tahincioğlu, Hürriyet gazetesi muhabirleri Oya Armutçu, 
Ali Dağlar, Aslı Sözbilir, Vatan gazetesi muhabiri Kemal 
GöktaĢ, AkĢam gazetesi muhabiri Ersin Bal, Cumhuriyet 
gazetesi muhabiri Hilal Köse, Zaman gazetesi muhabirleri 
Erkan Acar ve Sedat Güneç hakkında "Cep telefonu 
adıma kayıtlı ama ben kullanmıyorum" diyen Kartal 
Savcısı BaĢverdi'nin Ģikayetiyle Kartal 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. Savcılığa ifadeye çağrılan gazeteciler, 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet 
davasına ait dosyadaki bir belgeden yararlandıklarını, 
cinayetin Türkiye ve dünya kamuoyunda büyük ilgili 
gördüğü, habere güncel olduğu ve kamu yararı 
bulunduğu için yer verdiklerini ifade ettilerse de, 
Cumhuriyet Savcısı Nazmi Mardinoğlu'nun kaleme aldığı 
iddianamede, dokuz habercinin Ceza Yasası'nın (TCK) 
125/1-4. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi. 
Dava 11 Eylül günü sonuçlandı. Mahkeme 9 gazeteci 
hakkında beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 9 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

110 
Gökhan Gençay 
ve Ġbrahim 
ÇeĢmecioğlu 

TCK 318 19.07.2006 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Vicdani retçi Erkan Bolot‟la 30 Ekim 2005‟te yaptıkları 
“SavaĢların Ġnsan Kaynağını Kurutalım” baĢlıklı söyleĢi 
nedeniyle Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 318. maddesi 
uyarınca “halkı askerlikten soğuttukları” suçlamasıyla 
Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde üçer yıl hapisle 
yargılanan Birgün Gazetesi pazar eki eski editörü Gökhan 
Gençay ile sorumlu müdürü Ġbrahim ÇeĢmecioğlu, 23 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 
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Ekim günü gerçekleĢen karar duruĢmasında beraat etti. 

111 
Gökhan Türkan, 
Sancar Yamaç 
ve Zeki Sarıca 

TCK 215 2007 
Tunceli Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Tunceli Emniyet Müdürlüğü‟nün ihbarı üzerine 6 Mayıs 
2007'de Deniz GezmiĢ, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ġnan'ı 
anma töreninde basın açıklaması yapıp afiĢ taĢıdıkları 
gerekçesiyle Gökhan Türkan, Sancar Yamaç ve Zeki 
Sarıca hakkında "suç ve suçluyu övdükleri" (TCK, 215. 
madde) iddiasıyla açılan dava 11 Mart 2008 tarihinde 
sonuçlandı. DuruĢmada söz alan sanık avukatı ve ĠHD 
Tunceli Temsilci BarıĢ Yıldırım, "Aynen tekrar ediyoruz. 
Sanıkların övdükleri iddia edilen kiĢilerin fikirleri suç teĢkil 
eden fikirler değildir. Beraat kararı verilmesini istiyoruz" 
dedi. Hakim Mahmut AydoğmuĢ baĢkanlığındaki Tunceli 
Sulh Ceza Mahkemesi, suçun unsurlarının oluĢmadığını 
ve suçun bu haliyle sanıklarca iĢlenmediğini belirtip, Ceza 
Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-b maddesinden 
üç sanık hakkında da beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

112 
Gökten Mert 
Aydoğdu 

  2007 
Ġzmir 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Açtığı “www.gizlibelge.com” isimli internet sitesinde 
Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt‟a 
yönelik “Büyükanıt PaĢa, Sabetaycı olmadığınızı 
kanıtlayın” gibi baĢlıklar altında, Türk Ordusu aleyhinde 
yayın yaptığı iddia edilen eski DYP Ġzmir Ġl BaĢkanı iĢ 
adamı Kani Aydoğdu‟nun oğlu Gökten Mert Aydoğdu 
hakkında, “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye 
çalıĢmak”, “Halkı askerlikten soğutmak” ve “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri 
veya emniyet teĢkilatını aĢağılamak” suçlarından dava 
açıldı. Askeri Savcılık, “Astlık-üstlük münasebetlerini 
zedelemeye, amir veya komutanlara karĢı güven hissini 
yok etmeye matuf ve tezyif etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya 
emniyet teĢkilatını aĢağılamak” suçlarının iĢlendiği 
gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet 
Savcısı Ali Fuat TaĢkın, internet sitesinde yer alan bazı 
linklerle de halkı askerlikten soğutmaya yönelik ifadelerin 
yer aldığını belirleyerek, Aydoğdu hakkında Ġzmir 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'ne 3 dava açtı. Aydoğdu, internet 

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

490 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

sitesinde yer alan haberlerin kaynağının kendisi 
olmadığını, baĢka internet sitelerinden alındığını öne 
sürdü. Aydoğdu hakkında açılan davalar birleĢtirildi. 

113 

Gülay Koca, 
Sedat Gözkıran, 
Ahmet 
Dağtekin, 
Mehmet Kutlu, 
Ġbrahim Ayhan, 
Bedriye Yorgun, 
Halit Yıldıztekin, 
Sadık Demir, 
Ġsmail Kaplan  
ve 25 kiĢi  

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007 
ġanlıurfa 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2005 yılında Bozöyük‟te Bursa ili Gemlik Ġlçesine gitmek 
isteyen halka yönelik saldırıları kınamak amacı ile 
demokrasi platformu ile ortak yapılan basına 
açıklamasından dolayı aralarında ĠHD ġb. BĢk. Gülay 
Koca ve ġb. Skr. Sedat Gözkıran  ile bir çok kurum 
baĢkanı ve yöneticisinin de bulunduğu 34 kiĢi hakkında 
„Toplantı gösteri ve yürüyüĢ kanununa muhalefet, Örgüt 
Propagandası yapmak,suç ve suçluyu övmek‟ iddiası ile 
kamu davası açıldı. Davanın ilk duruĢması 2 Temmuz'da 
görülecek.  

Devam ediyor. 

114 
Gülbanu 
Çobanoğlu 

  2008 
Ġzmir 10. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Ġzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi‟nde bulunan oğlu Ümit 
Çobanoğlu‟na karikatür dergisi Lombak‟ı götüren Gülbanu 
Çobanoğlu hakkında, “ceza infaz kurumuna yasak yayın 
sokmak” suçlamasıyla Ġzmir 10. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde 2008 Mart ayında dava açıldı. Oğlu Ümit 
Çobanoğlu'na kitap ve dergilerle birlikte aylık Lombak 
dergisinin 2007 yılında "Atatürk'e hakaret" iddiasıyla 
toplatılmasına karar verilen bir sayısını da götüren anne 
Çobanoğlu'nun "Oğluma okuması için kitaplar götürmek 
istedim. Ama derginin yasak yayınlar arasında olduğunu 
bilmiyordum" ifadesini yeterli bulan Ġzmir Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı “20 Ocak 2007 tarihinde Beyoğlu 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi'nin toplatma kararına atıf yaparak” 
"toplatma kararı olan ve yasak yayınlar listesine giren 
Lombak dergisini ceza infaz kurumuna sokmaya 
teĢebbüs ettiği gerekçesiyle dava açtı. 16 Haziran günü 
görülen duruĢmada Ġzmir Barosu avukatlarından ġule 
Arslan Hızal, bir mizah dergisini cezaevine götürmenin 
cezasının hapis olmaması gerektiğini ifade ederek, 
derginin niçin toplatılıp yasaklandığının sorulmasını talep 
etti. Anne Çobanoğlu'nun suç iĢleme kastının olmadığına 
hükmeden mahkeme ise, beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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115 Hacı Boğatekin TCK 301/2 2007 
Gerger Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Adıyaman Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin 
hakkında, gazetesinin 10 Mart 2007 tarihli sayısı için 
kaleme aldığı "Türkiye YanlıĢ Yaptı" yazısı nedeniyle 
"Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını 
aĢağılama" iddiasıyla TCY 301. maddeden dava açıldı. 
Gazeteci yazısında, "GeçmiĢte Doğu ve Güneydoğu'da 
milyonlarca Ermeni ve Süryani'nin ölümünden, ardından 
Dersim'de Alevilerin, daha sonra Eylül hareketi ile 
Ġstanbul'da Rumların, yakın bir geçmiĢte de MaraĢ'ta, 
Malatya'da, Çorum'da ve Sivas'ta yüzlerce insanın 
ölümünden" devleti sorumlu tutarken, "Devlet adına 
cinayet iĢleyen mi, Banka hortumlayan mı, Mit ile irtibat 
kurar mı? Haraç kesenler adeta ordulaĢtı, Devleti 
yönetmeye yeltendi. Doğu yerde siyaseti onlar 
belirlemeye baĢladı. Kendi baĢlarına buyruk olup ne 
kadar pis ve uğursuz iĢ varsa hepsini yapmaya baĢlayıp 
halkı, ülkeyi sömürmeye baĢladılar….Devletin karnı çete, 
ve diğer uğursuzluklarla dolup taĢtı lir çok devlet yetkilisi 
de bunlara bulaĢıp kirlendi ve çeteleĢti. ĠĢte bu gün 
ülkemizde yaĢanan tehlike geçmiĢin yanlıĢlarının eseridir" 
demiĢti. Davanın 26 Eylül günü Gerger Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen duruĢmasında Mahkeme Heyeti, 
duruĢma savcısı Sedat Turan‟ın görüĢüne uyarak, dile 
getirdiği iddiaların BaĢbakanlıktan sorulmasını talep eden 
gazetecinin isteğini reddetti; gazeteciden delil getirmesini 
istedi. 16 Ocak günü görülen duruĢmada, Gerger Asliye 
Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat gazetesi sahibi 
Boğatekin‟in avukatı Hacı Orhan‟ın vekaletnamesini 
sunması için yargılamayı 27 ġubat‟a erteledi. Mahkeme, 
bu konuda red kararı verildiği için, gazetecinin dosyaya 
sunduğu dokuz adet belgenin resmi kaynaklardan 
doğrulatılması için ilettiği taleple ilgili yeni bir karar 
verilmesine gerek olmadığını bildirdi. 

Devam ediyor. 

116 Hacı Boğatekin TMY 7/2 2008 
Malatya 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Adıyaman'da Gerger 
Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin hakkında, 4 Ocak 
2008 tarihli sayısında yayımlanan “Feto ile Apo” baĢlıklı 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 18 ay hapis 
cezasına 
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baĢyazısı nedeniyle 7,5 yıl hapis istemiyle dava açtı. 
BaĢsavcılığın yazıdan tam bir ay sonra düzenlediği 
iddianamede, "PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla 
gazetecinin Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 7/2 
maddesinden cezalandırılması istendi. BaĢyazı nedeniyle 
8 Ocak'ta Gerger Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca gözaltına 
alınan gazeteci, savcı Sadullah Ovacıklı‟nın tutuklama 
talebiyle gönderildiği Gerger Sulh Ceza Mahkemesi‟nce 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıĢtı.  
Ġddianamede suça gerekçe yapılan ifadeler arasında, 
"Fethullah Gülen'in tarikat ve cemaat güçleriyle, Abdullah 
Öcalan'ın yurtsever güçleriyle bugünlerde Türkiye'nin 
güneydoğusunda ve Kuzey Irak'a uzanan Kürt 
coğrafyasında yoğunlaĢıyor. Feto-Apo mücadelesi 
meydan muharebesine dönüĢerek kıran kırana 
sürüyor…ya Apo'nun Yurtseverleri ne istiyor? Onlar da 
dün tüm solcuları bitirmeye, 27 yıldan beri de solcuları 
bırakıp yüce dağların doruklarına çıkmıĢ, Aponun 
yurtseverleri ya da PKK'sini kovalıyor. ÇatıĢıyor, bazen 
vuruyor bazen vuruluyor. Ġlk 20 yılını solcuları 
Komünistleri ezmeye, son 27 yılında Kürtleri ve Apo'nun 
yurtseverlerini ezmeye veren laik güçler, yarın veya öbür 
gün dağdaki iĢleri bitip ya da bir sulh ile dağdan 
kıĢlalarına, Ģehirlerine döndüğünden gözlerine 
inanamayacaklar…" sözleri yer alıyor. Ayıca 
iddianamede, "Eğer Apo'nun yurtsever Cumhuriyetin içini 
demokratik değerlerle doldurup çağdaĢlaĢması idealinde 
samimi ve kararlıysa, yarın çok geç olmadan derhal 
silahlar susmalı, uzlaĢıya giden yol seçmeli, laik güçler 
dağlara verdiği enerjisini Ģehirlere çekerek…Laik 
Cumhuriyetin bugün ülkeyi bölücüler diye dağda 
kovaladıkları, yurtsever gençliğin yarınlarda demokratik 
cumhuriyet layık ve Cumhuriyete sahip çıkamayacağını 
kim söyleyebilir" sözleri de var.  Gazeteci, PKK/Kongra-
Gel örgütü üyelerini meĢru gösterdiği, örgüte yönelik 
operasyonları eleĢtirdiği iddia ediliyor. Savcılığa ifade 

çarptırıldı. 
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veren Boğatekin, “Ben bir gazeteciyim. Laik ve 
demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin tarikat ve Ģeriat 
tehlikesi altında bulunduğunu, son günlerde Feto ile Apo 
güçleri arasında kıran kırana bir mücadelenin  yayılarak 
sürdüğünü düĢünüyorum” dedi. Boğatekin, 4 Ocak 2008 
tarihinde “Feto ve Apo” baĢlıklı bir yazı kaleme aldıktan 
dört gün sonra “PKK örgütü propagandası” ve “Abdullah 
Öcalan'ı övmek” iddialarıyla gözaltına alınmıĢ, Gerger 
Cumhuriyet BaĢsavcısı Sadullah Ovacıklı‟nın kendisine 
“Teröriste ne dersen de; ama sen milyonların gönlünde 
taht kuran Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerine Feto 
diyemezsin. Derhal ikinci sayında özür dile. Yoksa seni 
fena yaparım” dediğini iddia etmiĢti. " Dava 25 Haziran 
günü görülen dördüncü duruĢmada sonuçlandı. Malatya 
3. Ağır Ceza Mahkemesi, Boğatekin'i "PKK propagandası 
yaptığı" iddiasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Savcı 
Mehmet Badem'in talebi doğrultusunda gazeteciye ceza 
veren Hakim Eray Gürtekin baĢkanlığındaki mahkeme, 
Ceza Yasası'nın (TCK) 62. maddesini uygulama gereği 
duymadığı gibi TCK'nın 50 ve 51. maddelerde ertelemeye 
dair hükümlerden de gazeteciyi faydalandırmadı. 

117 
Hacı Boğatekin 
ve Cumali 
Badur  

TCK 288 
TCK 125 
TCK 267 

2008 
Gerger Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Gerger Fırat gazetesi sahibi Hacı Boğatekin ve gazeteci 
Cumali Badur hakkında, sürdüğü Gerger Cumhuriyet 
Savcısı Sadullah Ovacıklı ile ilgili yayınlar nedeniyle dava 
açıldı. 4 Ocak'ta yayımlanan "Feto ve Apo" yazısı 
nedeniyle 7,5 yıl hapis istemiyle ve "PKK örgütü 
propagandası" iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci 
Hacı Boğatekin, Savcı Ovacıklı'yla ilgili iddialarını 
sürdürdüğü gerekçesiyle "adil yargılamayı etkilemeye 
teĢebbüs ettiği" suçlamasıyla 13 Nisan günü 
tutuklanmıĢtı. Cumhuriyet Savcısı Sedat Turan'ın kaleme 
aldığı iddianamede, Boğatekin'in savcı Ovacıklı'yı 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve 
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na Ģikayet etmesi de yer 
aldı. Ġddialara www.gergerim.com sitesinde "Savcıdan 
ġok Sözler" baĢlığıyla yayımlayan gazeteci Cumali Badur 

Devam ediyor. 
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da, Ceza Yasası'nın (TCK) 288. maddesi uyarınca ve 
"Adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs" iddiasıyla 
yargılanacak.  Adıyaman'ın Kahta Ġlçesi'ndeki cezaevinde 
tutulan gazeteci Boğatekin, ayrıca, "hakaret" suçunu 
düzenleyen TCK'nin 125. maddesi, "iftira"ya iliĢkin 267. 
maddesinden de suçlandı. Cezaevinde koğuĢu 10 adli 
tutukluyla paylaĢan Boğatekin, 10 yıl 6 aya kadar hapis 
istemiyle yargılanıyorken Badur'un 4,5 yıl hapsi istendi. 
Davanın ilk duruĢması 30 Mayıs günü gerçekleĢti. 
Davada sanık olarak yer alan gazeteci Cumali Badur 
hakkında dava açıldığını duruĢmadan iki gün önce 
yayınlanan haberlerden öğrenmesine ve kendisine 
duruĢma tebliği yapılmamasına rağmen sabah 
saatlerinde polis tarafından zorla ve tartaklanarak 
Adliye'ye getirildi. DuruĢmada söz verilen tutuklu sanık 
Boğatekin, Savcı Ovacıklı'nın Ģahsına ait özel internet 
sitesinin tasarım iĢlerini Nur Asya ġirketler Grubu'nun 
yaptığını ve bu grubun Fethullah Gülen'e yakınlığı olduğu 
iddialarını hatırlattı. Boğatekin, tutuklanmasına da neden 
olan bu iddiaların Adalet MüfettiĢi Hüseyin Alaybey 
tarafından da incelendiğini belirtti. Mahkeme bu konuyla 
ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü'ne yazı 
yazılarak söz konusu incelemenin ne aĢamada olduğunu 
sormaya karar verdi. Boğatekin‟in avukatı Taylan Tanay 
"KeĢke bütün bu tanıkların burada dinlenmesine 
gösterilen özen diğer sanık gazeteci Badur'a davanın 
tebliğ için gösterilseydi" dedi: DuruĢmada söz alan 
Cumhuriyet Savcısı Sedat Turan Ģartların oluĢmadığını 
ileri süren müdahil avukatlara cevaben Türk Ceza 
Kanunu'nda (TCK) kiĢinin tutuklanması için aranan 
Ģartların Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 5. 
maddesine göre sanık için daha avantajlı olduğunu ileri 
sürdü. Davada biri savcılık katibi, biri çaycı, altısı da polis 
olmak üzere sekiz tanık dinlendi. 30 Haziran olarak 
belirlenen gelecek duruĢmadaysa gazetecinin oğlu Özgür 
Boğatekin'in de aralarında bulunduğu üç kiĢi 
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dinlenmesine karar verildi. Mahkeme, sanığa isnat edilen 
suçların öngördüğü cezaları, kuvvetli suç Ģüphesinin 
bulunmasını, sanığın kaçma ve saklanma Ģüphesi 
olduğunu gerekçe göstererek gazetecinin tutukluluk 
halinin devamına karar verdi. 30 Haziran günü görülen 
duruĢmada Boğatekin‟in oğlu Özgür Boğatekin ve CHP 
Gerger Ġlçe BaĢkanı'nın oğlu Serdar Özdemir'i dinlendi.. 
Mahkemenin tarafsız olmadığını savunan müdahil 
avukatlardan Osman Süzen‟in redd-i hakim talebi ise 
verilen aradan sonra reddedildi. Mahkeme, 30 Mayıs'ta ilk 
kez hakim karĢısına çıktığında "kuvvetli suç Ģüphesi, 
sanığın kaçma ve saklanma Ģüphesi" bulunduğunu 
iddiasıyla hapiste tutulmasına karar verilen Boğatekin'i 
aynı gerekçeyle tahliye etmedi. 30 Temmuz günü görülen 
duruĢmada Mahkeme 109 gündür Kahta Cezaevi'nde 
tutulan gazetecinin tahliyesine karar verdi. ġikayetçi 
Savcı Ovacıklı ise baĢka bir yere tayin olduğu için ilçeden 
ayrıldı. 

118 

Hacı Üzen, 
Mehmet Beham, 
Mehmet Ali 
Çelik, Masar 
Metin, Hasan 
Eren, Aliye Tok, 
Ramazan 
Oğurlu, 
Abdulmuttalip 
Sakman, Salih 
Demirhan ve 
Sait Atak 

TMY 7/2 2006 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP eski Silopi ilçe baĢkanı Hacı Üzen, Mehmet Beham, 
Mehmet Ali Çelik, Masar Metin, Hasan Eren, Aliye Tok, 
Ramazan Oğurlu, Abdulmuttalip Sakman, Salih Demirhan 
ve Sait Atak hakkında, 2006 yılında ġırnak‟ın Silopi 
Ġlçesi‟nde yapılan basın açıklamasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle açılan dava 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2008 Kasım 
ayında sonuçlandı. Yapılan duruĢmada, Hacı Üzen'e 1 yıl 
hapis cezası verilirken, yargılanan diğer 8 sanık beraat 
etti. Mahkeme heyeti, Üzen'in duruĢmalardaki iyi halini 
dikkate alarak bu cezayı 10 ay hapis cezasına çevirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı, 8 
kiĢi beraat etti. 

119 
Hakan TaĢtan 
ve Turan Topal 

TCK 301/1 
TCK 216/1 

2006 
Silivri 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Protestanlığı yaydıkları iddiasıyla Hakan TaĢtan ve Turan 
Topal hakkında "Türklüğü aĢağıladıkları, kin ve 
düĢmanlığa tahrik ettikleri" ve "hukuka aykırı Ģekilde veri 
topladıkları" iddiasıyla 2006 yılında açılan dava 2007 
yılında da devam etti. 18 Temmuz günü görülen son 
duruĢmada Savcı Demirhüyük, “Din ve vicdan özgürlüğü 

Devam ediyor. 
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kapsamında kiĢilerin istedikleri dini yaĢama ve yaymaları 
Anayasa ve kanunlarımızda güvence altına alınmıĢtır" 
Ģeklinde beyanda bulundu. Ancak bu savcının tayini 
sonrası baĢka bir savcı bu göreve geldi ve Büyük 
Hukukçular Birliği'nden avukat Kemal Kerinçsiz ve ekibi 
de, Mahkeme hakiminin değiĢmesi talebinde bulundu. 
Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi NeĢet Eren 
geliĢmeler üzerine davadan çekilirken Bakırköy 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 13 Eylül'de verdiği onama kararıyla 
artık yargılamaya Hakim Metin Tamirci baĢkanlık etmeye 
baĢladı. Mahkemeye hakimi NeĢet Eren'in baĢkanlık ettiği 
ve savcının sanıkların beraatini istediği dönemde 
tanıkların dinlenmesine gerek görülmemiĢti. Ancak 
mahkeme, çoğunluğunu iki sanığın gözaltına alındığı 
operasyonu düzenleyen jandarma görevlilerinin 
oluĢturduğu 12 kiĢinn dinleneceğini açıkladı. Bu kiĢilerden 
5‟inin Silivri‟de yaĢayan tanık oldukları iddia ediliyor. 
Mahkeme 29 Kasım günü devam edilen duruĢmada heyet 
değiĢikliği nedeniyle sanıklar TaĢtan ve Topal'ı yeniden 
dinledi. Dava 13 Mart 2008 tarihine ertelendi. Hakimin 
çekilmesini değerlendiren sanık avukatlarından Haydar 
Polat, “Beraat bekliyorduk. Sürpriz bir Ģekilde hakimin 
dosyada çekilme kararıyla karĢılaĢtık. Süreç devam 
ediyor. Hakimin davadan çekilmesine iliĢkin Ģartlar 
yasada sayılmıĢtır” dedi. 

120 
Halil Özkan ve 
Erdal Ataman 

TCK 215 2007 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak'ın BeytüĢĢebap ilçesinde Newroz kutlamalarında 
verdikleri konser nedeniyle tutuklanan Koma Kato müzik 
grubu üyeleri Halil Özkan ve Erdal Ataman hakkında 
"suçu ve suçluyu övdükleri" iddiasıyla açılan dava, 11 
Mayıs günü baĢladı. Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde yapılan duruĢmada, Özkan ve Ataman 
tahliye edildi.  

Devam ediyor. 

121 Halil Savda TCK 318 2007 
Ġstanbul 1.Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Ġsrail Hükümeti‟nin 2006 yılında Lübnan‟a gerçekleĢtirdiği 
saldırıyı protesto etmek için 1 Ağustos 2006 tarihinde 
Ġsrail‟in Ġstanbul BaĢkansolosluğu önünde yapılan 
gösteride basın açıklamasını okuyan vicdani retçi Hali 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 5 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

497 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Savda hakkında “savaĢları durdurmanın yolu onların 
insan kaynağı olmayı reddetmekten geçer. Paster derhal 
serbest bırakılmalı; Lübnan ablukası ve saldırısına son 
verilmeli. Herkesi askerliği reddetmeye çağırıyoruz” 
Ģeklindeki açıklaması nedeniyle “halkı askerlikten 
soğutma” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis 
istemiyle Ġstanbul 1.Sulh Ceza Mahkemesi‟nde açılan 
dava 2 Haziran günü sonuçlandı. Savda, Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 318. maddesi uyarınca “halkı 
askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle beĢ ay hapis 
cezasına mahkûm edildi. 

122 
Halis Yakut ve 
Deniz Topkan 

TCK 220/8 2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

SES Batman ġubesi eski BaĢkanı Deniz Topkan ve 
Genel-ĠĢ Batman ġube BaĢkanı Halis Yakut hakkında 
"yasadıĢı örgüt propagandası (TCY madde 220/8)" 
iddiasıyla açılan dava, 7 Mart günü baĢladı. Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruĢma, Cumhuriyet 
Savcısı'nın esas hakkındaki görüĢünü açıklaması için 
ertelendi. Batman'ın BeĢiri ilçesi yakınlarında 25 Ağustos 
2005 tarihinde ölen HPG militanları için 28 Ağustos 2005 
tarihinde Batman'da düzenlenen cenaze töreninde Genel-
ĠĢ üyesi Hasan ĠĢ, güvenlik görevlileri tarafından 
öldürülmüĢtü. Deniz Topkan ve Halis Yakut, Hasan ĠĢ'i 
öldürenlerin saptanmaması nedeniyle 7 Aralık 2005 
tarihinde yaptıkları açıklama nedeniyle yargılanıyor. 

Devam ediyor. 

123 Halis Yurtsever TCK 215 2007 
Adana 8. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Hatay eski Ġl BaĢkanı Halis Yurtsever hakkında, 17 
Mart 2007 günü Newroz kutlamaları nedeniyle DTP Hatay 
Ġl binasında düzenlenen basın toplantısında “Sayın 
Öcalan” dediği için Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
açılan dava 2008 Nisan ayında sonuçlandı. Yurtsever, 
'Suç ve suçluyu övmek' iddiasıyla açılan davanın son 
duruĢmasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

124 Hasan Akbal 
TMY 7/1 
TMY 7/2 

2007 
Adana 8. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Konya'nın Kulu Ġlçesi'nden 30 yıl önce Ġsveç'e giden ve 
vatandaĢlık hakkı alan Hasan Akbal hakkında, 2007 
yılında geldiği Ġzmir'de Kürt sanatçı AyĢe ġan'ın mezarını 
bularak yaptırmasından sonra internete yazdığı yazılar 
gerekçe gösterilerek açılan dava 14 Nisan 2008 tarihinde 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 15 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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sonuçlandı. "Örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt üyesi 
olmak" gerekçesiyle Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
yargılanan Akbal, 14 Nisan günü görülen karar 
duruĢmasında "örgüt üyeliğinden" beraat ederken, "örgüt 
propagandası yapmaktan" 15 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Avukat HıĢmanoğlu müvekkilinin AyĢe ġan'ın 
mezarını yaptırmasının ardından gözaltına alınarak, 
hakkında dava açıldığına dikkat çekerek, kararın hukuki 
olmadığını iddia etti. 

125 
Hasan CoĢar ve 
Semra 
Yalçınkaya 

TCK 314/1-
2 

TMK 5 
20.03.2007 

Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

21 Eylül 2006 tarihinde yurt genelinde yapılan 
operasyonlar sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan 
Semra Yalçınkaya ve ĠHD eski yöneticisi Hasan Cosar 
hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava 
açıldı. Sanıklardan Hasan Cosar'ın TCK‟nın 314/1 
maddesi gereğince “yasadıĢı örgüt yöneticiliğinden”, 
Semra Yalçınkaya‟nın ise TCK'nın 314/2 maddesi 
gereğince “örgüt üyeliği” ile cezalandırılması isteniyor. 
Davanın bir sonraki duruĢma tarihi 31 Ekim 2007'dir. 

Devam ediyor. 

126 

Hasan Polat, 
Osman Nuri 
Ocaklı, Cihan 
Kahraman, 
Caner Uluç, 
Hüseyin 
Uzundağ, 
Baysal 
Demirhan, F. 
Ergün Arpaç, 
Muhammed 
Akyol, Doğan 
Akçiçek, ġükrü 
Duman, Gökhan 
Oruç, Sinan 
Gülüm, CoĢkun 
Akdeniz, Oğuz 
Aslan, Nihat 

TCK 301   
Tekirdağ 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 
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Konak, 
Ramazan Aydın, 
Veli Özdemir, 
Ġsmail Yılmaz, 
Murat Karayel, 
Cihat Özdemir, 
S. Yılmaz 
Bulduruç, Onur 
Öztanrıverdi, Ali 
Kemal 
Selenoğlu 

127 

Hatice Necla 
ġengül, Reyhan 
Sarhan, Gamze 
CoĢkun, 
Ġsminaz Ergün, 
Rahime Top, 
Aynur Çetin, 
Yüksel Özmen 
ve Nezahat 
PaĢa Bayraktar 

(Eski TCK 
312/1) 

TCK 215 
TMK 7/2 

05.07.2004 

Ġzmir 10. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Ġzmir Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hatice Necla 
ġengül'ün de aralarında bulunduğu Tertip Komitesi üyesi 
8 kiĢi  hakkında 8 Mart 2004 tarihinde gerçekleĢtirilen 
mitingde atılan sloganlar ve gerçekleĢtirilen konuĢmalar 
dolayısıyla açılan davaya 19 ġubat 2007 tarihinde Ġzmir 
10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme 
görevsizlik kararı vererek dava dosyasını Ġzmir Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderdi.  

Devam ediyor. 

128 Hatip Dicle TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mehkemesi 

Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekili Hatip Dicle 
hakkında, 22 Temmuz genel seçimleri öncesinde 
Ardahan‟da 11 Temmuz 2007‟de yaptığı konuĢmada, 
“dünyanın hiçbir yerinde yasal bir partinin 400 Ģehidi 
yoktur. Bu Ģehitler bizim rehberimizdir” diyerek “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldı. 
Dava Temmuz ayında sonuçlandı. Hakkında 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2 maddesi uyarınca 
“PKK‟nın propagandasını yaptığı” iddiasıyla dava açılan 
Dicle, tutuksuz yargılandığı Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mehkemesi‟nce 2 yıl hapisle cezalandırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 2 
yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

129 
Hatip Dicle ve 
Selim Sadak 

TCK 215 2006 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Eski DEP milletvekilleri Hatip Dicle ve Selim Sadak 
hakkında, “Danimarka'dan yayın yapan Roj TV'deki 
röportajlarında Abdullah Öcalan'ı övdükleri” iddiasıyla 
2006 yılında açılan dava 11 Mart 2008 tarihinde 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 6'Ģar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede, Avrupa'dan yayın 
yapan Roj TV'ye 19 Eylül 2005 tarihinde çıkan Hatip 
Dicle'nin, televizyonda PKK örgütü üyelerine ''gerilla'' 
diyerek hitap ettiği ve bunların siyasi sürece katılmasını 
istediği belirtilmiĢ, Dicle'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a 
''sayın'' Ģeklinde hitap ederek, ''Öcalan'ın üzerinde devam 
eden tecrit uygulamalarının Kürt halkı tarafından kabul 
edilmediği'' Ģeklinde beyanatta bulunduğunu 
anımsatılmıĢtı. Selim Sadak'ın ise 21 Eylül 2005 tarihinde 
Roj TV'de PKK'nın 15-16 yıldan beri savaĢ yaptığını 
söylediği, ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan'a ''sayın'' 
diye hitap ettiği aktarılmıĢ ve her iki sanığın TCK 215. 
maddesinde düzenlenen ''suçu ve suçluyu övme'' 
suçundan cezalandırılmaları talep edilmiĢti. Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 11 Mart günü görülen karar 
duruĢmasına, sanıklar ve avukatları katılmadı. Mahkeme, 
Dicle ve Sadak'ın, sübut bulan ''yasa dıĢı silahlı bölücü 
PKK terör örgütünün amacı doğrultusunda suç ve suçluyu 
övmek'' suçundan eylemlerine uyan TCK'nın 215. 
maddesi uyarınca, ''suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği 
zaman ve yer, kastın ağırlığı, bahse konu terör örgütünün 
eylem yoğunluğu'' nazara alınarak 6'Ģar ay hapis 
cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 
sanıkların geçmiĢteki halleri göz önüne alındığında ileride 
bir daha suç iĢlemeyecekleri konusunda yeterli kanaat 
edinilemediği gerekçesiyle Dicle ve Sadak'ın, TCK'nın 51. 
maddesi gereğince cezalarının ertelenmesine yer 
olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca CMK'nın 231. 
maddesindeki hükmün açıklanmasının geriye 
bırakılmasının, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkum olmaları sebebi ile uygulanmasına yer 
olmadığını kararlaĢtırdı. 

130 Hikmet Erden 

5187 Sayılı 
Basın 

Yasasının 
267. 

2007 
Diyarbakır 2. 
Ceza Asliye 
Mahkemesi 

Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Diyarbakır Bölge Muhabiri 
Hikmet Erden hakkında 15 Haziran 2007 tarihinde “22 
Temmuz genel seçimleriyle ilgili haberi”  nedeniyle dava 
açıldı. 22 Temmuz genel seçimleri öncesi Diyarbakır Ġl 

Devam ediyor. 
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Maddesi Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır‟ın 
Karacadağ bölgesinde askerlerin DTP‟nin desteklediği 
Bin Umut adaylarına oy verilmemesi yönünde köylere 
baskı yaptığı yönündeki iddiaları haberleĢtiren Erden 4 
yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 2. Ceza Asliye 
Mahkemesi‟nde yargılanıyor. Davanın ilk duruĢması 
ġubat 2008 tarihinde görülecek. 

131 
Hikmet Fidan, 
ġükrü ErbaĢ ve 
14 kiĢi  

  2003 
Manavgat 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2002 yılında Antalya‟nın Manavgat ilçesinde, kapatılan 
DEHAP‟ın seçim bürosu açılıĢında konuĢan Hikmet Fidan 
ile o tarihte orda olmayan, sadece geleceğine dair listede 
ismi olan milletvekili adayı Ģair ġükrü ErbaĢ ve 14 kiĢi 
hakkında “Kürtçe konuĢarak seçim yasaklarını ihlal 
ettikleri” suçlamasıyla açılan dava 17 Ekim 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Seçim bürosunun açılıĢında Kürtçe 
“Merhaba, nasılsınız” diyen Fidan‟ın konuĢmasını not 
alan bir polis memurunun tutanaklarından yola çıkan 
Manavgat 1. Asliye Mahkemesi, sanıklara 9‟ar ay hapis 
cezası verdi. Mahkemede savunma yapan sanıklardan 
yedi kiĢi, toplantının yapıldığı tarihte Manavgat`ta 
olmadığından yargılanamayacaklarını belirttiler. 
Sanıkların birçoğu ise Kürtçe bilmediklerini belirterek, 
“Bilmediğimiz bir dilden nasıl bölücülük yapmıĢız Hakim 
bey” diye sordu. Milletvekili adayı ErbaĢ ise söz konusu 
büroya hiç gitmediğini ve Kürtçe de bilmediğini söyledi. 

Sonuçlandı. 16 
kiĢi 9'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

132 

Hikmet Sarı, 
Eyüphan 
Karatoprak, 
Ensar Efe, 
Hüsamettin 
Karadağ ve 
Menderes 
Gültekin 

TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Erzurum‟un Karayazı Ġlçesi‟nde 22 Mart 2008‟de 
düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadıĢı sloganı 
attıkları” gerekçesiyle DTP üyesi Hikmet Sarı, Eyüphan 
Karatoprak, Ensar Efe, Hüsamettin Karadağ ve Menderes 
Gültekin hakkında dava açıldı. 5 kiĢi, Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 5 Aralık günü “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle Terörle Mücadele 
Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 5 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

133 Hilmi Aydoğdu TCK 301 2007 
Diyarbakır 8. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2007 ġubat ayında tutuklanan DTP Diyarbakır Ġl BaĢkanı 
Hilmi Aydoğdu hakkında, "Kerkük'e yapılan saldırıyı 
Diyarbakır'a yapılmıĢ sayarız" sözleri nedeniyle "halkı kin 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
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ve düĢmanlığa kıĢkırttığı" iddiasıyla açılan dava 22 Nisan 
2008 tarihinde sonuçlandı. Diyarbakır 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen davada Hilmi Aydoğdu‟nun 
avukatı müvekkilinin sözlerinin suç unsuru 
oluĢturmadığını söylerek beraatini istedi. Ancak 
mahkeme, Hilmi Aydoğdu‟yu “Halkı kin ve düĢmanlığa 
alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Mahkeme heyeti Aydoğdu‟ya ayrıca siyaset 
yasağı da getirdi. 

çarptırıldı. 

134 

Hrant Dink, 
Aydın Engin, 
Ararat Dink ve 
Serkis 
Seropyan  

TCK 288 
Basın 

Kanunu  
11/2-3 

25.09.2006 
ġiĢli 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 
YazıiĢleri Müdürü Arat Dink ve Ġmtiyaz Sahibi Serkis 
Seropyan ve gazete yazarı Aydın Engin hakkında 
gazetenin 14 Ekim 2005 tarihinde çıkna yazılar nedeniyle 
açılan davaya 2007 yılında devam edildi. Ġddianamede 
Agos Gazetesinde 14 Ekim 2005 tarihinde yazarı belli 
olmayan "Bu ceza maddesiyle mi demokrasi 
sağlanacak?" baĢlıklı bir yazı yayınlandığı ve bu yazıda 
“Dink'e hemen her kesimden geniĢ destek yağıyor” 
ifadesine yer verildiği, gazetenin 1. sayfasında yayınlanan 
bu yazının 13. sayfadaki devamında da Avrupa 
Parlamentosu üyeleri ile değiĢik kiĢiler ve kuruluĢların 
yetkililerinin beyanlarının yayınlandığı, 9. sayfada da 
Aydın Engin tarafından “Haftalık” isimli köĢede yazılan 
“Yargıya dokunmak gerek” baĢlıklı yazıdaki bazı ifadelere 
yer verildiği, ġiĢli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 
verilen ve henüz kesinleĢmemiĢ bir kararın, Yargıtay 
safhasında da olsa adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs 
derecesinde yayın yaparak suç iĢlendiği ileri sürülmüĢ ve 
Hrant Dink'in TCK'nın 288. maddesi, Aydın Engin'in Basın 
Kanunu'nun 11/2. maddesi delaletiyle TCK'nın 288. 
maddesi, Arat Dink ve Serkis Seropyan'ın da Basın 
Kanunu'nun 11/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 288. 
maddesi gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılmaları istenmiĢti. Hrant Dink hakkındaki suçlama 
ölümü nedeni ile düĢerken Savcı Mücahit Ercan Haziran 
ayında görülen duruĢmada, "Sanıkların tarihi gerçeklerle 

Devam ediyor. 
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bağdaĢmayan, ispatlanmamıĢ bir soykırım meselesiyle 
birlikte Türklerce bir halkın yok edildiğini ima ederek, 
Türklüğü aĢağıladıkları kanaatindeyiz" Ģeklinde görüĢ 
bildirdi ve Ceza Yasası'nın 301. ve 53. maddesi uyarınca 
ceza istedi. Mütalaaya katılmadıkları ifade eden sanık 
avukatlarının savunma için süre istemeleri üzerine 
mahkeme duruĢmayı erteledi. 18 Temmuz günü görülen 
duruĢmada avukat Fethiye Çetin, duruĢmada söz alarak, 
gazetede yer alan söz konusu demece dikkat çekti ve 
"Müvekkillerimizin eylemi, bir demecinde 1915'i soykırım 
olarak tanımlayan Hrant Dink hakkında bu tanımdan 
dolayı soruĢturma açıldığını, okurlarına duyurmaktan 
ibarettir. Bu eylem, mevcut yasaların hiçbirinde bir suç tipi 
olarak tanımlanmıĢ değildir. Atılı suç oluĢmamıĢtır" dedi. 
Çetin, tarihi yargılamanın savcı ve yargıçların görevi 
olmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatını istedi. 
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı, 
11 Ekim'e erteledi. 

135 

HurĢit Elçioğlu, 
Abdulkerim 
Elçioğlu, 
Süleyman 
Yılmaz, Muzbah 
Elçioğlu, 
Behçet Elçioğlu 

  2003 
Nusaybin 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2002 genel seçimlerinde seçim yasaklarını ihlal ettikleri 
gerekçesiyle Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından haklarında para cezası verilen feshedilen 5 
DEHAP üyesinin yeniden yargılanmaları 2008 yılında 
tamamlandı. Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 2002 genel 
seçimlerinde, seçim yasağı baĢladıktan sonra 
bulundukları araçta DEHAP bayrağı salladıkları, DEHAP'a 
ait broĢür bulundurdukları ve DEHAP lehine slogan atarak 
“seçim yasaklarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle DEHAP 
üyeleri HurĢit Elçioğlu, Abdulkerim Elçioğlu, Süleyman 
Yılmaz, Muzbah Elçioğlu, Behçet Elçioğlu hakkında 
Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi 4 Mayıs 2003 tarihinde 
6'Ģar ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasını 
daha sonra 1.526.523 TL para cezasına çevirdi. Karara 
itiraz eden DEHAP üyeleri Yargıtay'da temyizde bulundu. 
Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi, 11 Mayıs 2005 tarihinde kararı bozarak 
dosyayı yeniden Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'ne 

Sonuçlandı. 5 
kiĢi toplam 
3.780 YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 
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gönderdi. Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan 
yeni yargılamada da, 5 kiĢiye 756'Ģar YTL para cezası 
verdi. 

136 

Hürriyet ġener, 
ġahismail 
Karagöz, Engin 
YaĢar, Yıldız 
AktaĢ, Oya 
Ersoy Ataman, 
Hasan Toprak, 
Hüseyin BektaĢ 
ve Çetin Ova 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2006 
Zeytinburnu 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2005 yılı 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü'nde atılan sloganlar 
sonrası "toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa 
muhalefet edildiği" iddiasıyla mitingi düzenleyen tertip 
komitesi hakkinda dava açıldı. Dava 20 ġubat günü 
baĢlandı. Zeytinburnu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
yapılan duruĢma, ileri bir tarihe ertelendi.  

Devam ediyor. 

137 Hüseyin Ayaz        

ĠHD Van ġubesi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ayaz ile 
hakkında  Haziran 2005 tarihinde sanat sokağında 
yapılan ve gözlemci olarak  katıldığı basın açıklaması 
nedeniyle dava açıldı.  

Devam ediyor. 

138 
Hüseyin Aykol 
ve Ali Turgay 

TCK 215 
TMY 6 
TMY 7 

2008 
Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Yedincigün gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin 
Aykol ve gazetenin YazıiĢleri Müdürü Ali Turgay 
hakkında, gazetenin 10-16 Kasım 2007 tarihli sayısında 
çıkan "ÇatıĢma bir tek Türkiye'nin çıkarına değil" 
yazısında hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan “Kürt Halk 
Önderi” ifadesinin kullanılmasından dolayı "Terör örgütü 
propagandası yaptıkları ve açıklamalarını yayımladıkları" 
ve "suç ile suçluyu övdükleri" gerekçesiyle TCK 215. ve 
TMY 6 ve 7. maddeleri uyarınca 9,5 yıl hapis istemiyle 
dava açıldı. 8 Nisan günü duruĢmada ifade veren Aykol, 
"Gazetenin Yayın yönetmeniyim, gazete üzerinde ancak 
genel bir bakıĢım olabilir. Cezai sorumluluğum 
bulunmamalı" derken Aykol gibi tutuksuz sanık olarak 
yargılanan Turgay da, "Haber ve yazılarda suç kasti yok. 
Yazılar, haber verme niteliğindedir" dedi. Gazetecilerin 
avukatı Özcan Kılıç'ın, bazı gazetecilerin tanık olarak 
dinlenmesi yönünde sunduğu talep mahkemece 
reddedildi. DuruĢma 24 Haziran gününe ertelendi. 

Devam ediyor. 

139 
Hüseyin 
Gündüz 

TMK 7/2 23.11.2007 
Ġstanbul 14. 
Ağır Ceza 

Doz yayınları tarafından Ekim 2007 tarihinde basılan 
"Haberlerin Ağında Öcalan"isimli kitap nedeniyle yayımcı 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 18 ay 
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Mahkemesi Hüseyin Gündüz hakkında "yasadıĢı örgüt propagandası 
yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" nedeniyle dava 
açıldı. Savcı Cihan Kansız iddianamesinde, yayımcı 
Gündüz'ün kitabın yazarı olduğu iddia edilen Aras 
Erdoğan isimli kiĢinin kimlik ve adres bilgilerini bilmediğini 
ve yazarı Ģahsen tanımadığını belirtmesi nedeniyle 
kitaptan yayımcının sorumlu olduğunu iddia etti. Dava 13 
Haziran 2008 tarihinde sonuçlandı ve Gündüz 18 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. Müdahil avukatı RuĢen Arslan, 
davanın karar duruĢması sırasında Adliye'de 
bulunmasına rağmen Mahkeme Heyeti tarafından salona 
çağrılmadığını ve savunma yapılamadığını, kararın yok 
sayılması için Mahkemeye düzeltme talebinde 
bulunduğunu belirtti.  

hapis cezası 
verildi.  

140 Hüseyin Kalkan 
TCK 215 
(TMY 7/2) 

2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Batman Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan hakkında, 1 
Mart 2008 tarihinde Roj TV‟nin kuruluĢ yıldönümü 
resepsiyonuna katılmak için Belçika‟ya giden ve burada 
“Roj TV Mekke-Medine gibi kutsaldır” diyerek “PKK 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle TMY 7/2. maddesi 
uyarınca dava açıldı. Ek savunmayla Kalkan‟ın 
yargılandığı madde TCK 215. Madde uyarınca "suç ve 
suçluyu övme"ye dönüĢtürülürken, dava Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 2 Eylül günü görülen 
duruĢmada sonuçlandı. Mahkeme, Kalkan hakkında bir 
yıl hapis cezası verdi. Cezayı sanığın yargılanma 
sırasındaki davranıĢlarını dikkate alarak 10 ay hapse 
indiren mahkeme, sonra da 9 bin YTL'ye çevirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi  1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı.   

141 Hüseyin Kalkan TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Batman Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan hakkında, 
2007 yılında bir bayram günü yaptığı mezarlık 
ziyaretinde, 2 militanın mezarına karanfil bırakarak, 
burada yaptığı konuĢmada onlar için ”Ģehit” kavramını 
kullandığı gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca açılan dava Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 9 Eylül günü sonuçlandı. 
Kalkan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

142 Hüseyin Kalkan TMY 7/2 2008 Diyarbakır 4. ÇatıĢmada yaĢamını yitirmiĢ HPG militanının Batman'da Sonuçlandı. 1 
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Ağır Ceza 
Mahkemesi 

düzenlenen cenaze törenine katıldığı için hakkında 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. maddesinden dava 
açılan Batman Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan, 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 27 Kasım günü 
görülen duruĢmada beraat etti. 

kiĢi beraat etti.  

143 Hüseyin Kalkan TMK 7/2 2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından Batman 
Belediye BaĢkanı Hüseyin Kalkan hakkında, ABD`de 
yayınlanan Los Angeles Times Gazetesine yaptığı 
açıklamada, "terör örgütü PKK'nın amacının 
propagandasını" yaptığı iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezası 
istemiyle açılan dava 2008 yılının ġubat ayında 
sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruĢmada, Sanık avukatı Zekeriya Aydın, 
müvekkili olan Kalkan'ın planlanmıĢ programı olduğu için 
duruĢmaya katılamadığını belirterek, hazırladığı yazılı 
savunmayı mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti verdiği 
kısa bir aranın ardından sanık Batman Belediye BaĢkanı 
Kalkan'ın Terör Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün 
propagandasını yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi 
uyarınca alt sınırdan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına 
karar verdi. Sanığın, yargılama esnasındaki olumlu 
davranıĢını göz önünde bulunduran mahkeme, indirim 
yaparak, cezayı 10 ay hapis cezasına dönüĢtürdü. Kalkan 
, 30 Mayıs 2006 tarihinde Los Angeles Times 
gazetesinde yayınlanan röportajında, "PKK ve Abdullah 
Öcalan hakkında sarf ettiği sözler" ile ilgili olarak Amerika 
`da yaĢayan iki Türk vatandaĢı, Ġzmir Emniyet 
Müdürlüğü'ne e-posta yoluyla suç duyurusunda 
bulunmuĢtu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 10 ay 
hapis cezası 
verildi. 

144 Hüseyin Tunç TCK 301 2007 
Tunceli Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Tunceli ilinde, 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü'nde yaptığı 
konuĢmada “BarıĢtan bahsedenlerin baĢına cop 
indiriliyor, linç ediyorlar, cezalandırıyorlar, hücre cezasına 
çarptırıyorlar, bu ikiyüzlülüğü kınıyoruz" dediği için Emek 
Partisi (EMEP) Tunceli Ġl BaĢkanı Hüseyin Tunç 
hakkında, Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 

Devam ediyor. 
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TCK'nın 301. maddesinden dava açıldı. 16 Haziran günü 
görülen ilk duruĢma ertelendi.  

145 Hüseyin Tunç TCK 215 2008   

Emek Partisi (EMEP) Tunceli Ġl BaĢkanı Hüseyin Tunç 
hakkında Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan'ın 
resimlerinin olduğu afiĢi 2008 Nisan ayında 5. kattaki parti 
merkezinin camına astığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu 
övdüğü" iddiasıyla dava açıldı. Dava 21 Temmuz günü 
sonuçlandı. Mahkeme, suç unsurlarının oluĢmadığı 
gerekçesiyle Tunç'un beraatine, polisin el koyduğu 
pankartın iadesine karar verdi. Müdahil avukat BarıĢ 
Yıldırım 1 Mayıs'a yaklaĢırken bu pankartın indirilmesinin 
ve dava açılmasının örgütlenme ve ifade özgürlüğünün 
de ihlali olduğunu belirterek, "Savcıların Deniz GezmiĢleri, 
devrimcileri anma açıklamalarına, afiĢlerine dava 
açmaları 'suç ve ceza kavramlarının politikleĢtirilmesi' 
anlamına geliyor. Bugün Adnan Menderes'i birçok kiĢi 
anabiliyor. Onlara dava açılmıyor. 1943'te köylüleri 
kurĢuna dizdirdiği için mahkum olan General Mustafa 
Muğlalı'nın adı bir askeri kıĢlaya verilebiliyor. Buna da 
dava açan yok" dedi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  

146 
Hüseyin Tunç 
ve Hıdır Aytaç  

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2007 
Tunceli Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Emek Partisi (EMEP) Ġl BaĢkanı Hüseyin Tunç ve 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski Ġl BaĢkanı Hıdır 
Aytaç hakkında 2007 Newroz kutlamaları için dağıttıkları 
bildiride “Newroz” yazıldığı gerekçesiyle Tunceli Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 4 Nisan 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Siyasi Partiler Kanunu‟nun 81/c maddesi olan 
„Siyasi partiler etkinlik, döviz ve pankartlarında Türkçe 
dıĢında dil kullanamaz‟ maddesinin ihlal edildiği 
gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan davanın karar 
duruĢmasında Mahkeme, „Newroz‟ kelimesinin „w‟ harfiyle 
yazılmıĢ olması nedeniyle Tunç ve Aytaç hakkında 17 
Ekim 2007 tarihinde açılan davada beraat verdi. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi beraat etti.  

147 
Hüsniye Düzel, 
Mehmet Çelik, 
Cemal Ayyıldız, 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Diyarbakır Merkezi Ġlçe Binası önünde 30 Eylül günü 
“Öcalan‟ın sağlık sorunlarıyla ilgili yapılan basın 
açıklamasına katılıp pankart taĢıdıkları ve slogan attıkları” 

Devam ediyor. 
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Mehmet UçaĢ 
ve Adem Alçin 

gerekçesiyle Kayapınar Belediye BaĢkan Vekili DTP‟li 
Hüsniye Düzel, DTP üyesi Mehmet Çelik, Cemal Ayyıldız, 
Mehmet UçaĢ ve Adem Alçin hakkında „Yasa dıĢı örgüt 
propagandası yapmak‟ suçundan 3713 sayılı Terürle 
Mücadele Yasası‟nın 7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar 
hapis istemiyle dava açıldı. 

148 Ġ.O.  TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır‟da yaĢayan Ġ.O. (17) adlı çocuk hakkında, 
internetten Nevruz kutlamaları ile ilgili indirdiği görüntü ve 
fotoğraflarla bir slayt gösterisi hazırlayarak video 
paylaĢım sitesi olan Youtube‟a gönderdiği gerekçesiyle 
TMK‟nin 7/2. maddesi uyarınca “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 
10 Nisan 2008 tarihinde Diyarbakır 6‟ıncı Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Karar duruĢmasına tutuklu 
Ġ.O katılmazken, avukatı Baran Pamuk hazır bulundu. 
Pamuk, müvekkilinin suç kastı bulunmadığını savunarak, 
internet ortamında yayınlanan görüntülerin suç 
oluĢturmayacağını belirtti. Ancak mahkeme heyeti, 2005 
yılında düzenlenen nevruz kutlamalarında Abdullah 
Öcalan‟ın ve örgütün kurucularından Mazlum Doğan‟ın 
posterlerinin yer aldığı görüntüleri suç unsuru olarak 
kabul ederek, Ġ.O.'ya „terör örgütünün propogandasını 
yapmak‟ suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ġ.O.‟nun 
mahkemedeki tavırları ve yaĢının küçüklüğünü dikkate 
alan mahkeme heyeti cezayı 6 ay 20 güne indirdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay 20 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

149 

Ġbrahim Çiçek, 
Sedat ġenoğlu, 
Füsun Erdoğan, 
Ziya Ulusoy, 
Bayram Namaz, 
Naci Güner, Arif 
Çelebi, Sultan 
Ulusoy, Adem 
Serkan 
Gündoğdu, Ali 
Hıdır Polat, 

TCK 314/3  
TCK 202/5  

2007 
BeĢiktaĢ 10. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

8 Eylül 2006 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevinde kalan Ezilenlerin 
Sosyalist Alternatifi Atılım Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ġbrahim Çiçek ile Atılım Gazetesi Yayın 
Koordinatörü Sedat ġenoğlu,  Özgür Radyo Genel Yayın 
Koordinatörü Füsun Erdoğan, yazarları Ziya Ulusoy ve 
Bayram Namaz ile 18 kiĢi 1 yıl 2 ay mahkemeye 
çıkarılmadı. Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) 
yönelik operasyonda tutuklanan sanıklar,  Ġstanbul 
Cumhuriyet Savcısı Ali Cengiz Hacıosmanoğlu tarafından 
hazırlanan 292 sayfalık iddianameye göre “Anayasal 

Devam ediyor. 
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Seyfi Polat, 
Mehmet Ali 
Polat, Erkan 
Özdemir, Erkan 
Salduz, Turaç 
Solak, Elif 
Almakça, Hatice 
Bolat, Fatma 
Siner, Hasan 
Ozan, Arzu 
Torun, Soner 
Çiçek, Fethiye 
Ok ve Bilgi 
Tağaç 

düzeni zorla değiĢtirmeye teĢebbüs eden örgütün 
yöneticisi olmak”, “örgütün merkez komite üyesi olması ve 
siyasi alan sorumlusu olarak görev üstlenmeks ve bu 
sebeple 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle örgüt üyelerinin 
iĢlediği tüm suçlardan TCK'nın 314/3 maddesi 
yollamasıyla TCK'nın 202/5 maddesi uyarınca asli fail 
sorumlu olduğu” iddiasıyla yargılanıyor. Davanın 3. 
duruĢması 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleĢtirildi. 
Mahkeme sanık avukatlarının teknik takip kayıtlarının 
dosyadan çıkartılması talebini, delillerin yargılama 
safhasında her aĢamada takdir yetkisi bulunduğunu öne 
sürerek oybirliğiyle reddetti. Dosyanın gizlilik kararı, 
cezaevlerinin keyfi engellemeleri ve dosyanın tamamının 
kendilerine teslim edilmemesi nedeniyle savunma 
yapamayan aralarında Atılım gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ġbrahim Çiçek ve Özgür Radyo Genel Yayın 
Koordinatörü Füsun Erdoğan‟ın da bulunduğu tutuklular 
ilk kez savunma yaptı. “Ġddianamede adım il örgütü üyesi 
olarak geçiyor. Fakat imzamın olduğu belge „bilgisayar 
çıktısı.‟ Tamamen polis komplosu. Maddi delil yok” diyen 
Çiçek, aralarında Atılım‟ın da bulunduğu birçok kurumun 
MLKP ile iliĢkilendirilmesi gibi baskıların toplumsal 
muhalefetin önünü kesme amacı taĢıdığını vurguladı. 
Örgütün mali yöneticisi olmakla suçlanan, gerekçe olarak 
da banka hesabı gösterilen Erdoğan ise, “Özgür radyo 
büyük bir kurum. Aylık elektrik harcaması bile 3 bin 500 
YTL” dedi. Erdoğan, hakkında beraat kararı verilmesini 
istedi. 

150 Ġbrahim Güçlü TCK 215 2005 

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

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, ġeyh Sait Ġsyanı'na 
katılanların idam edilmesinin yıldönümünde, isyana 
katılanların asıldığı Ulu Cami önünde açıklama yapan 
kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü 
av. Ġbrahim Güçlü hakkında Diyarbakır 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde dava açtı. Güçlü'nün TCK'nin 215. 
maddesi uyarınca 'ġeyh Sait'i ve yürüttüğü isyanı' 
övmekten 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Davaya 13 ġubat 

Devam ediyor. 
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2007 tarihinde devam edildi. DuruĢmada, savunma 
avukatları mahkeme heyetinin bir önceki mahkemede 
'Kürtçe savunma' yapma ve tercüman atanması 
yönündeki kararını hatırlattı. Ancak mahkemeye yeni 
atanan mahkeme baĢkanı, sanık Güçlü'nün Türkçe 
bildiğini belirterek, tercüman talebini reddetti. Avukatlar da 
buna itiraz ederek, Güçlü'nün Türkçe bildiğini ancak 
Kürtçe savunma yapma talebinin bir tutum olduğunu ve 
sanığın kendi anadilinde savunma yapmak istediğini ifade 
etti. YaĢanan tartıĢmaların ardından mahkeme heyeti 
tercüman talebini reddetti. Mahkeme heyeti, Güçlü'nün 
konuĢmasının 'suç ve suçluyu övme'yi düzenleyen TCK 
215. maddesi kapsamında değil, 'Halkı kin ve düĢmanlığa 
tahrik ve aĢağılamayı' düzenleyen TCK 216. madde 
çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek dosyada 
görevsizlik kararı verdi. Güçlü'nün yargılanmasına 
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam 
edilecek.  

151 Ġbrahim Güçlü 
TCK 216 
TCK 218 

2005 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü 
Ġbrahim Güçlü hakkında, Roja-Kurd Dergiisnde yazdığı 
yazıdan dolayı Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde, 
TCK‟nun 216. ve 218. maddelerinden, “Halkı Kin ve 
DüĢmanlığa Tahrik etme” ve “Terör örgütünün amacının 
propagandasını yapmaktan” dava açıldı. Davaya 2008 
yılında devam edilecek 

Devam ediyor. 

152 Ġbrahim Güçlü TCK 216 2005 
Diyarbakır 8. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Kapatılan KÜRD-DER‟in 03.07.2005 tarihinde “resmi 
ideoloji tarafından ġeyh Sait Ġsyanı olarak tanımlanan 
1925 Tarihli Kürt Milli Direnme Hareketi‟ni tanıtma ve 
liderlerini anma” için gerçekleĢtirdiği panelde, paneli 
yöneten Ġbrahim Güçlü hakkında, “Halkı kin ve 
düĢmanlığa alenen tahrikten” dolayı, TCK‟nın 216. 
Maddesinden dava açıldı. Dava, Diyarbakır 8. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde devam ediyor. 

Devam ediyor. 

153 Ġbrahim Güçlü TCK 216 2007 
Diyarbakır 5. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ġbrahim Güçlü hakkında, Rizgarî isimli web sitesine 
yazdığı yazılardan dolayı, TCK‟nun 216. maddesini ihlal 
ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 5. Asliye Ceza 

Devam ediyor. 
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Mahkemesi'nde dava açıldı. Davaya 2008 yılında devam 
edilecek.  

154 Ġbrahim Güçlü TCK 216 2007 
Diyarbakır 5. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ġbrahim Güçlü hakkında, Kürt Ulusal Birlik Hareketi 
(TEVKURD) adına Diyarbakır‟ın Ofis Semtinde AZC 
Plaza önünde yapılan basın toplantısında, “Türkiye‟nin 
Kürdistan Federe Bölgesine yönelik operasyonları 
eleĢtiren” bir basın açıklaması yapması nedeniyle, 
TCK‟nın 216. maddesini ihlalden dava açıldı.Davaya 
2008 yılında devam edilecek.  

Devam ediyor. 

155 Ġbrahim Güçlü TCK 301 2006 
Bağcılar Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

15.12. 2005 günü ATV‟de Fatih Altaylı‟nın hazırladığı 
“Teke Tek” programına katılan Kapatılan Diyarbakır Kürt 
Derneği'nin (Kürt-Der) sözcüsü Ġbrahim Güçlü hakkında 
Ġstanbul Bağcılar Cumhuriyet BaĢsavcılığı TCK‟nın 301. 
Maddesi kapsamında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 
sonucunda Güçlü hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 

156 

Ġbrahim Güçlü, 
A. Melik Fırat, 
Fuat Önen ve 
Sinan Çiftyürek  

TCK 220/8 
TMK 5 

2005 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Kürt aydınları ve siyasetçilerinin Ankara‟da 4 Eylül 2005 
tarihinde ortakça gerçekleĢtirdikleri toplantıda yaptığımız 
konuĢmaların Milliyet, Anayurt ve Yeni ġafak gazetelerine 
yansımasından sonra, Ben, A. Melik Fırat, Fuat Önen ve 
Sinan Çiftyürek hakkında dava açıldı. Dava, terör 
örgütünün amacının propagandasını yapmaktan (TCK‟nın 
220/8. Maddesinden), Terörle Mücadele Kanunu‟nun 5. 
maddesinden açıldı. Dava Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sürmektedir. 

Devam ediyor. 

157 

Ġbrahim Güçlü, 
Enis Mazhar 
Tayman ve 
Neval Barlas  

TCY 301 
TCK 217 
TCK 218 

2006 
Bağcılar 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

10.12.2005 tarihli Tempo dergisinde Diyarbakır Kürt 
Derneği (Kürt-Der) sözcüsü Ġbrahim Güçlü ile yapılan bir 
röportajdan dolayı, Ġbrahim Güçlü Tempo Dergisi Sorumlu 
Yazı ĠĢleri Müdürü Neval Barlas, Tempo yazarı ve 
benimle röportaj yapan Enis Mahzar Tayman hakkında 
dava açıldı.  Ġddianamede suç, “basın yoluyla türklüğü ve 
cumhuriyeti aĢağılama-halkı kanunlara uymamaya tahrik” 
olarak belirlenirken, Neval ve Enis hakkında TCK‟nın 217, 
218 maddelerinden (halkın yasalara uymamaya 
kıĢkırtılması ve suçun basın yoluyla iĢlenmesi durumunda 
cezanın artırılması), Güçlü hakkında ise TCK‟nın 301/1, 
217, 218. Maddelerinden dava açıldı. Davaya 7 ġubat 

Devam ediyor. 
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günü Ġstanbul Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
devam edildi. 15 ġubat günü Ġstanbul Bağcılar 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢma, 15 Mayıs gününe 
ertelendi. Dava devam ediyor. 

158 

Ġbrahim Keskin, 
Metin Porsuk, 
Bahri Akpınar, 
Cumali DalmıĢ, 
Ömer Kama, 
ġakir Bilmez, 
Aydın Alkan ve 
Fatih Yasin 
Köroğlu 

  2007 
Ġstanbul 13. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Saddam Hüseyin'in asılarak öldürülmesini protesto etmek 
amacıyla Ġran Konsolosluğu önünde 5 Ocak 2007 
tarihinde cuma namazı çıkıĢı izinsiz basın açıklaması 
düzenleyen sekiz kiĢi hakkında "yasadığı ĠBDA/C 
örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla dava 
açıldı. Davanın ilk duruĢması 13 Haziran 2007 tarihinde 
Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
DuruĢmada Aylık Dergisi'nin sahibi ve Sorumlu Yazı ĠĢleri 
Müdürü olduğunu söyleyen sanıklardan Ġbrahim Keskin, 
Cezerin KasımpaĢa Camii önünde yapılacağı bildirilen 
eyleme gazeteci olarak katıldığını, olay yerine gittiğinde 
polisin grubu Ġran Konsolosluğu'nun önüne çektiğini ve 
basın açıklaması sırasında polisin gruba müdahale 
ettiğini belirtti. Gazeteci olduğu için çevik kuvvet ekipleri 
tarafından gözaltına alınmadığını söyleyen Keskin, terör 
mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. 
DuruĢmada söz alan Ömer Kama ise ĠBDA/C üyesi 
olduğu gerekçesiyle 8 yıl cezaevinde kaldığını söyleyerek 
Saddam Hüseyin'in idam edilmesini protesto etmek için 
olay yerine gittiğini, herhangi bir örgüt adına hareket 
etmediğini iddia etti. Basın açıklamasının yapılacağını 
internetten öğrendiklerini, yasal haklarını kullanarak 
protesto gösterisine katıldıklarını belirten diğer sanıklar 
ise ĠBDA iĢareti olarak bilinen iĢaretin örgüt iĢareti 
olmadığını, Müslümanların kullandığı bir iĢaret olduğunu 
ileri sürdü. Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutuklu kaldıkları 
süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine ve duruĢmanın 
ertelenmesine karar verdi. 

Devam ediyor. 

159 
Ġbrahim 
Özdabak 

TCK 125 2008 
Bakırköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 19 Mart 2008 tarihli 
Yeni Asya Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan 
'BaykuĢ' karikatürünü çizen Ġbrahim Özdabak hakkında 
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'neĢren hakaret' suçunu 

Devam ediyor. 
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düzenleyen 125. maddesinden dava açtı.  Savcılık, 
karikatürde "KurumuĢ bir ağacın dalında pinekleyen bir 
baykuĢa cübbe giydirildiği, 'Huguk! Huguk! Huguk! 
Huguk!' yazılarının bulunduğunu ve suç tarihinde güncel 
olan Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı'nın AK Parti'nin 
kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu 
iddianameye tepki olarak kamu görevlisi olan Yargıtay 
BaĢsavcısı'na karĢı görevinden dolayı hakaret edildiğini 
ileri sürdü. 

160 Ġbrahim Sunkur 
TMK 7/2 

TCY 220/8 
  

Van 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Van Ġl BaĢkanı Ġbrahim Sunkur hakkında “bir HPG 
militanının cenaze töreninde yaptığı konuĢmada 
militandan „Ģehit‟, Abdullah Öcalan‟dan da „sayın‟ diye 
bahsetmesi” nedeniyle açılan davaya, 28 Mart günü Van 
3. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde devam edildi. Avukat Dincel 
Aslan‟ın verdiği bilgiye göre, duruĢmada esas hakkındaki 
görüĢünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sunkur‟un 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 
TCY‟nin 220/8 ve TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 
cezalandırılmasını istedi. DuruĢma, 15 Mayıs gününe 
ertelendi. 

Devam ediyor. 

161 Ġdris Akboğa TCY 215/1 2007 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Özgür Halk dergisi yazı iĢleri müdürü Ġdris Akboğa 
hakkında "suçu ve suçluyu övmek", "Terör örgütlerinin 
yazılarını basmak ve yayınlamak", "Örgüt mensuplarına 
yardım ederken veya propaganda yaparken baĢka bir suç 
oluĢturmak" iddiası ile Ġstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

162 Ġdris Akboğa TMY 7/2 2007 
Ġstanbul 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ÇağdaĢ Özgür Halk Dergisi Ġmtiyaz Sahibi ve Sorumlu 
YazıiĢler Müdürü Ġdris Akboğa hakkında, derginin 2007 
yılı Mart ayı sayısında, Abdullah Öcalan posteri üzerinde 
“Sağlığı Sağlığımızdır” yazılı ibare nedeniyle açılan dava 
28 Mart günü Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme, TMY‟nin 7/2. maddesi gereğince 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiası ile 
Akboğa‟yı 16 bin 60 YTL para cezasına çarptırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 16 bin 60 
YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

163 Ġhsan ĠĢbilir TMY 7/2 2008 
Van 3. Ağır 
Ceza 

Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 23 Mart 2008‟de 
düzenlenen Newroz kutlamaları sonrası yaĢanan olaylara 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 4 yıl 5 ay 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

514 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Mahkemesi katıldığı iddiasıyla Belediye Meclis Üyesi Ġhsan ĠĢbilir 
hakkında dava açıldı. 14 Kasım günü Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında ĠĢbilir, 
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 4 yıl 5 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

hapis cezasına 
çarptırıldı. 

164 
Ġlhami Özer ve 
Hüseyin Güzel  

TCK 215/1 2007 
Tatvan Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Siirt'in Eruh Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitiren ve Haziran ayında Tatvan'da KarĢıyaka 
Mezarlığı'nda toprağa verilen HPG'li Hasan Güzel'in 
cenaze töreninde konuĢma yapan DTP Tatvan Ġlçe 
BaĢkanı Ġlhami Özer ile HPG Güzel'in amcası Hüseyin 
Güzel hakkında “özgürlük Ģehidi” ve “Kürdistan Ģehidi” 
ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle Tatvan Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde “Suç ve suçluyu övmekten” dava açıldı. 
21 Ağustos günü görülen davanın ilk duruĢmasında 
hakim karĢısına çıkan Güzel ve Özer, sözlerinin düĢünce 
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti. Güzel ve Özer, davanın düĢmesini talep ederken, 
duruĢma ileri bir tarihe ertelendi. 

Devam ediyor. 

165 
Ġrfan Uçar ve 
Hasan Bayar 

TCK 301/2 2007 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

13 Aralık 2005 tarihinde Ülkede Özgür Gündem 
gazetesinde yayınlanan "301 Numara" baĢlıklı yazısı 
nedeniyle gazeteci Ġrfan Uçar ve gazetenin sorumlu 
müdürü Hasan Bayar hakkında açılan dava 2008 yılında 
devam ediyor. "Meclis, hükümet, adliye, polis ve devletin 
askeri kuvvetlerini aĢağılamak" ile suçlanan Uçar ve 
Bayar'ın TCY'nin 301/2 maddesi uyarınca yargılanmasına 
23 Eylül'de devam edilecek. 

Devam ediyor. 

166 Ġsmail Akyürek   2007   

Isparta Yalvaç'ta avukatlık yapan Ġsmail Akyürek 
hakkında, Isparta'da yayınlanan yerel bir gazetede 
yazdığı bir yazıda CumhurbaĢkanı Abdullah Gül'ü 
eleĢtirdiği için dava açıldı. Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet B. Özkan tarafından hazırlanan iddianamede, 
Akyürek'in yazdığı bir yazı ile CumhurbaĢkanı'na hakaret 
suçu iĢlediği belirtildi. 31 Ağustos 2007 tarihinde 
yayınlanan yazıyla ilgili açılan davanın ilk duruĢması, 24 
Ocak 2008'de yapılacak. 

Devam ediyor. 

167 Ġsmail Güçlü     Diyarbakır 6. ġanlıurfa ilinde, 3 Haziran 2007 tarihinde DTP Genel Sonuçlandı. 1 
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Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Merkez yöneticilerinin havaalanında karĢılanması 
sırasında yasadıĢı slogan atarak 'örgüt propagandası' 
yaptığı gerekçesiyle Gündem Gazetesi ġanlıurfa çalıĢanı 
Ġsmail Güçlü hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava 7 Ocak günü sonuçlandı. 
Güçlü, "YasadıĢı örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

168 
Ġzzet Belge ve 
Hatice Çoban  

TCK 301 2007 
ġırnak Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak ili Cudi Dağı orman alanlarında “güvenlik” 
gerekçesiyle yakılmasını eleĢtiren DTP ġırnak Ġl BaĢkanı 
Ġzzet Belge ile demokratik Özgür kadın Hareketi‟nden 
Hatice Çoban hakkında TCK 301. maddeden dava açıldı.  

Devam ediyor. 

169 

Ġzzet Belge, 
Çetin Süer, 
Vahit Ruvanas, 
Behiye Akman 
ve Gülsün 
Becel 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP ġırnak Ġl BaĢkanı Ġzzet Belge (dönemin DEHAP Ġl 
BaĢkanı) hakkında, 2005 yılı Eylül ayında Bursa'nın 
Gemlik ilçesinde düzenlenmesi planlanan mitinge 
katılmak için gidenleri dönüĢlerinde karĢıladığı için dava 
açıldı. Ġddianamede, Belge'nin karĢılamada yaptığı 
konuĢmanın, DTP üyeleri Çetin Süer, Vahit Ruvanas, 
Behiye Akman ve Gülsün Becel'in de attıkları sloganların 
"yasadıĢı örgüt propagandası" içerdiği ileri sürüldü. 
TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca açılan dava, Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.  

Devam ediyor. 

170 

Ġzzet Belge, 
Mesut Ertak, 
Adem Özcan, 
Ġsmail Atabel ve 
Selahattin ġık 

    
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP ġırnak Ġl BaĢkanı Ġzzet Belge, Mesut Ertak, Adem 
Özcan, Ġsmail Atabel ve Selahattin ġık hakkında "suç ve 
suçluyu övme", "izinsiz gösteri düzenleme" iddiasıyla 
açılan davaya, 15 Mart günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde devam edildi. DuruĢmada ifade veren 
Ġzzet Belge, 2005 yılı Eylül ayında Bursa'nın Gemlik 
ilçesinde düzenlenmesi planlanan mitinge katılmak için 
ġırnak'tan yola çıktıklarını, Mardin'in Nusaybin ilçesine 
ulaĢıncaya kadar birçok kez güvenlik güçleri tarafından 
durdurulduklarını belirterek, "Bunun üzerine biz de yolu 
trafiğe kapatıp oturma eylemi yaptık, ancak slogan 
atmadık" dedi. 

Devam ediyor. 

171 Kadir AktaĢ TCK 301 2006 
Ankara 12. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Atılım Gazetesi Kartal Temsilcisi Kadir AktaĢ hakkında 6 
Mart 2006 yılında Ankara‟da katıldığı bir basın 
açıklamasında kullandığı ifadelerden ötürü, Ankara 12. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 3000 YTL 
para cezasına 
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Sulh Ceza Mahkemesi‟nde Türk Ceza Kanunu‟nun 301. 
maddesi uyarınca “devletin askeri teĢkilatını alanen 
aĢağıladığı” suçlamasıyla AktaĢ açılan dava 20 Kasım 
günü sonuçlandı. AktaĢ, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 
ay hapis cezası önce 5 aya düĢürüldü sonra da 3000 YTL 
adli para cezasına çevrildi. 

çarptırıldı. 

172 Kemal Çalgan TCK 215 2007 
Adıyaman Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Adıyaman ilinde 2007 Newrozu mitinginde yaptığı 
konuĢmada “Sayın Öcalan” dediği için DTP PM Üyesi 
Kemal Çalgan hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 

173 

Kemal Çalgan, 
Mustafa Naci 
Toper, Nuray 
Kılıç ve 30 kiĢi 

TMK 7/2 2007 
Malatya 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

“2006 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getiriliĢine iliĢkin yapılan yaptıkları açlık grevi ve meĢaleli 
yürüyüĢ ile MuĢ, Bingöl ve Diyarbakır illeri arasında 
bulunan ġenyayla bölgesinde çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitiren 14 HPG'li militan için düzenlenen cenaze töreni” 
nedeniyle DTP Malatya il baĢkanı Kemal Çalgan, Atılım 
Gazetesi muhabiri Mustafa Naci Toper, Nuray Kılıç ve 30 
kiĢi hakkında, “Örgüt propagandası” yaptıkları 
gerekçesiyle TMY 7/2‟den açılan dava 2008 yılı Haziran 
ayında sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 
DTP il binasında yapılan açlık grevi ile ilgili basın 
açıklaması yapan Kemal Çalgan"a ""PKK üyesi olmak ve 
propagandasını yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay hapis 
cezası verirken, aynı olayda haber yapmak amacıyla 
açıklamaya katılan Atılım gazetesi muhabiri Naci Toper"e 
de 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme 23 asnığa toplam 
48,5 yıl hapis cezası verirken 8 sanık da de beraat etti. 

Sonuçlandı. 25 
kiĢi toplam 59 
yıl 11 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 8 
kiĢi beraat etti. 

174 
Kıyasettin 
YaĢar ve Nedim 
Çetin 

TMY 7/2 2008 
Erzurum 2'inci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

12 Ekim 2007'de Erzurum‟da, Harput Mahallesi, Buket 
sokak aralarında yaptıkları konuĢmada “Türk askeri 
acemi, bizim çocuklar daha eğitimli. PKK‟lılar bizim 
çocuklarımız. Onlar bizim için yaĢıyorlar, Kürdistan‟ı 
kuracaklar” dedikleri iddia edilen ve isimleri saklı tutulan 
tanıkların ifadesi üzerine tutuklanan çiftçi Kıyasettin YaĢar 
(42) ile Nedim Çetin (29) hakkında Erzurum 2'inci Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde “terör örgütünün propagandasını” 
yapmaktan dava açıldı. Mart ayında görülen duruĢmada 
suçlamayı kabul etmeyen çiftçilerden Nedim YaĢar, 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 25'er gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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“Ġftiraya uğradık. Çok üzüldüm” dedi. YaklaĢık 2 ay hapis 
yattıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılanmaları 
devam eden Kıyasettin YaĢar ile Nedim Çetin, 25‟er gün 
hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, 
sabıkasız oluĢlarını dikkate alarak çiftçilere verilen cezayı 
5 yıl süreyle erteledi. 

175 
Kiyasettin 
Aslan 

TCK 301 2008 
Kilis 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu‟na (KESK) 
bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kilis Ġl Temsilcisi 
Kiyasettin Aslan hakkında, yerel Kent Gazetesi´nde 
yayınlanan “Mayın” baĢlıklı yazısı nedeniyle TCK‟nin 301. 
maddesinden dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 13 
ġubat günü Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
gerçekleĢtirildi. Mahkeme, 11 Haziran günü görülen 
üçüncü duruĢmada ise, TCK 301. maddesinde yapılan 
değiĢiklik gereği dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi ve 
yargılamayı durdurdu. "Mayın" baĢlıklı yazısında Aslan, 
"Türkiye'nin döĢediği mayınlara her yıl çocuklar, kadınlar, 
her yaĢtan insan basıyor ve yaĢamını yitiriyor, sakat 
kalıyor" demiĢti. 

Dava 
durduruldu. 

176 Leman Dergisi 
Tazminat 

Davası 
2008 

Ankara 16. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, mizah dergisi 
Leman'a, “Batının ilmini bilimini değil, ahlaksızlığını aldık” 
konulu 6 ġubat 2008 tarihli sayısının kapağında 
karikatürünün yer alması sebebiyle 20 bin YTL tazminat 
istemiyle dava açtı. Erdoğan'ı bu sözleri söylerken ve orta 
parmağını gösterirken tasvir eden karikatürü için 
BaĢbakan, avukatı aracılığıyla "fotoğraf gerçek değil, 
fotomontaj" açıklaması yapma gereğini duydu. Dava 
dilekçesinde, dergi kapağında yayımlanan “BaĢbakan 
Erdoğan‟a ait fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı, fotomontaj 
yoluyla uygunsuz hale getirildiği ve toplumun ahlaken 
kabuletmeyeceği bir hale büründürüldüğü"ne yer verildi. 
Derginin yazı iĢleri müdürü Zafer Aknar, "BaĢbakanı 
ciddiyete dava ediyoruz. Türkiye'nin binlerce sorunu 
varken mizah dergilerine dava açıyor. Sadece kendisi 
değil mizahı karĢısına alan Türkiye'nin bütün liderleri 
siyaseten kaybettiler" sözleriyle açıkladı. Kapak 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 4000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 
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fotoğrafının uzun süredir zaten Ġnternet'te bulunduğunu ve 
herkesin bilgisinde olduğunu ifade eden Aknar, 
BaĢbakanın bu tutumu nedeniyle çok sayıda "ağza 
alınmayacak küfürlü" ve tehdit içeren telefonlar aldıklarını 
ve hedef gösterildiklerini açıkladı. Aknar, bu anlayıĢ 
yüzünden Cihangir'deki Oğuz Aral heykelinin 
parçalandığını söyledi. Dava, Ankara 16. Asliye Hukuk 
Mahkemesi‟nde 21 Ekim günü sonuçlandı. Mahkeme,  
Leman Dergisi‟nin 4 bin YTL manevî tazminat ödemesine 
karar verdi. 

177 

Levent Navruz, 
Sibel Doğan, 
Özgür 
Karakaya, Ebru 
Benek, Ümit 
Çobanoğlu, 
Ġlhan Kaya, 
Atakan Özel, 
Fatma Özbey, 
Sibel Can, 
Caner Yenilli, 
Mustafa Doğru, 
Dursun GöktaĢ, 
UlaĢ Gündüz, 
Anıl Çirkin, 
Nurcan 
Hanbayat, Aslı 
Geylan, Sevcan 
GöktaĢ, 
Hüseyin Öztürk, 
Süleyman 
Aydın, Cemal 
Danacı, Bahar 
Gök, Ayten 
Özdoğan, 
Kazim Doğan, 

TMK 7/2 08.03.2007 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

06.09.2006 tarihinde Lübnan'a asker gönderilmesini 
protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına 
katılan ve gözaltına alınan 55 kiĢi hakkında 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2,a-b maddesi gereğince 
“örgüt propagandası yapmak”tan dava açıldı. Savcılık 
iddianamesinde, yaklaĢık 300 kiĢiden oluĢan grubun 
“Lübnan‟a asker gönderilmesini protesto ermek” için 
çeĢitli pankart ve dövizler açtığını ve sloganlar attığını 
belirterek, daha sonra yürüyüĢe geçerek Kolej kavĢağını 
trafiğe kapattıklarını, kolluk kuvvetlerinin uyarısı üzerine 
saldırıda bulundukların iddia etti. Davayla ilgili olarak 
tutuklanan 18 sanığın tamamı geçen celse tahliye edilmiĢ 
olup bir sonraki duruĢma 19 Eylül 2007 tarihinde Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde gerçekleĢtirilecek. 

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

519 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Ġbrahim ġahin, 
Fuat Yalın, 
Adem Saldıran, 
Cafer Kelebek, 
Sevda GöktaĢ, 
Münevver 
Ġltümür, Muhsin 
Çobanoğlu, 
Nazik Aydan 
Üstündağ, 
Ġsmail Altınöz, 
Özgür Tuncer, 
Özlem Tırmık, 
Senem 
Pehlivan, Arzu 
Mazı, Seval 
BektaĢlı, 
Neslihan 
ġerefal, Birtane 
Öztürk, seval 
Gündoğdu, 
Bahar Demir, 
Arzu Ceylan 
ġabo, Gökben 
Kesin, BĠlge 
Gülen Sancı, 
Mustafa 
Bozkurt, Özge 
Huylu, Dilek 
Aslan, Ġsmail 
Hakverdi, Ersin 
Gün, Özgür Kel, 
Ġbrahim 
Yıldırım, Suat 
Bildircin, BaĢak 
Öztürk, Eren 
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Çılğın ve Özgür 
Kesler 

178 Leyla Zana TCK 216 2007   

Iğdır ilinde 22 Temmuz seçimleri öncesi 'Bin Umut' 
milletvekili adayı Pervin Buldan'a destek için yapılan 
mitingde yaptığı konuĢmada “Kürdistan eyalet sistemi” 
önerisinde bulunan DEP eski Milletvekili Leyla Zana 
hakkında TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca 'halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla dava açıldı.  

Devam ediyor. 

179 Leyla Zana TMY 7/2 2008 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü ve eski DEP 
Milletvekili Leyla Zana hakkında, “21 Mart 2007tarihindeki 
Nevruz kutlamalarında yaptığı konuĢma nedeniyle 2 yıl 
hapis cezasına çarptırıldığı Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza 
Mahkemesi salonunda yaptığı savunması nedeniyle” 
Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2'nci maddesi uyarınca 
dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Dr. Sacit 
Yılmaz tarafından 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan 
iddianamede, sanık Leyla Zana'nın 6'ıncı Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki karar duruĢmasında 5 sayfalık yazılı 
savunma hazırlarken, “PKK'yı savunmaya, örgütün silahlı 
mücadelesini haklı göstermeye çalıĢtığı, bölgedeki 
gerilimi artırmayı amaçladığı ve bu yolla yasa dıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddia edildi. 

Devam ediyor. 

180 Leyla Zana TMY 7/2 2008 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü ve eski DEP 
Milletvekili Leyla Zana hakkında, 18 Mayıs 2008‟de 
Ġngiltere Parlementosu'nda yaptığı konuĢmada "Yasa dıĢı 
örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle 5 yıla kadar 
hapis istemiyle dava açıldı. BaĢsavcılığın hazırladığı 
iddianamede Leyla Zana 'nın Terörle Mücadele Yasası 
'nın 7- 2 maddesi uyarınca, "Yasa dıĢı örgüt 
propagandası yaptığı' gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması istendi. 

Devam ediyor. 

181 Leyla Zana   2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DEP eski milletvekili Leyla Zana hakkınfa çeĢitli tarihlerde 
yaptığı 9 ayrı konuĢmasında3 miting, Demokratik Toplum 
Kongresi, Batman'da Halk Toplantısı, Avrupa 
Parlamentosu'ndaki konferans, DTP Olağanüstü 
Kongresi, operasyonlara karĢı yapılan basın açıklaması 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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ve 21 Mart 2007 tarihinde Diyarbakır'daki Newroz 
kutlaması'nda yapmıĢ olduğu konuĢmalarından dolayı 
açılan dava Aralık ayında sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya Zana'ın Avukatı 
Fethi GümüĢ mazaret bildirirken, mahkeme heyeti, bu 
mazareti kabul etmedi. Zana ve avukatlarının katılmadığı 
duruĢmada karar açıklayan mahkeme heyeti, Zana'nın 
yaptığı konuĢmalar ve açıklamalar ile “PKK üyesi olduğu” 
gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. 
Zananın yaptığı konuĢma ve açıklamaları 'terör suçu' 
olarak değerlendiren mahkeme heyeti, cezayı 1/2 
oranında artırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, 
Zana'nın iyi halini göz önünde bulundurarak verdiği 
cezadan 1/6 oranında indirim yaparak, TMK'nin 220'inci 
maddenin 314/2 maddesine göre 10 yıl hapis cezasına 
çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 
Zana'ya verilen ceza süresinin 2 yıldan fazla olması 
nedeniyle, TCK'nin ''Belli hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılma'' hükmünü içeren 53/1. maddesi uyarınca 
seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları 
kullanmaktan yoksun bırakılmasını da kararlaĢtırdı. 
Avukatların ve Zana'nın bulunmadığı Diyarbakır 5'inci 
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruĢmada kararın 
açıklanmasına avukatlar tepki gösterdi. Zana'nın Avukatı 
Cabar Leygara, adliyede bulunmalarına rağmen 
duruĢmaya çağrılmadıklarını belirterek, kararı temyiz 
edeceklerini belirtti. 

182 Leyla Zana TMY 7/2 2007 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü ve eski DEP 
Milletvekili Leyla Zana hakkında, 21 Mart 2007tarihindeki 
Newroz kutlamalarında yaptığı konuĢma nedeniyle açılan 
dava 10 Nisan günü sonuçlandı. DuruĢmada hazırladığı 
beĢ sayfadan oluĢan yazılı savunmasını okuyan Zana, 
düĢüncelerinden dolayı yargılanıyor olmayı Türkiye 
demokrasisi açısından bir ayıp olarak kabul ettiğini belirtti. 
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını 
dinledikten sonra, Zana‟nın Terörle Mücadele 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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Kanunu‟nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" 
suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis 
cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, 
sanığın yargılama esnasında piĢmanlığını belirten bir 
tavır sergilemediği gerekçesiyle verilen cezada indirim 
uygulamadı. Bu arada, Mahkeme heyeti, ayrıca sanık 
Zana‟nın duruĢmada okuduğu ve daha sonra mahkeme 
heyetine sunduğu beĢ sayfadan oluĢan savunmasının bir 
örneğinin soruĢturma baĢlatılması için Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na gönderilmesine de karar 
verdi. Nevruz kutlamalarında konuĢan Zana, Kürtlerin 3 
önderi olduğunu bunların ise Irak Devlet BaĢkanı Celal 
Talabani, Kuzey Irak Bölgesel Hükümet BaĢkanı Mesut 
Barzani ve Abdullah Öcalan olduğunu iddia etmiĢti. 

183 

Leyla Zana, 
Hatip Dicle, 
Selim Sadak ve 
Orhan Doğan ile 
Hüseyin 
KarataĢ, Ali 
Ürküt, Ahmet 
Minaz, Tarık 
Yılmaz, Cemil 
Yılmaz, Hakim 
Yılmaz, Naif 
YeĢilbaĢ, 
Abdullah 
Karsak, Davut 
Esmer, 
Abdulhamit 
Esmer, Lokmar 
Sak, Önder 
Oral, Enver 
Aydemir, 
Kamuran 
Korkmaz, 

TCK 215 2007   

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

Devam ediyor. 
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Ġzzettin Ecer, 
Recep SeviĢ, 
Mahmut Örenç, 
BarıĢ Örenç ve 
Abdullah Özkan  

184 Lütfiye Gürbüz TCK 220/8 2007 
Ġstanbul Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

BarıĢ Anneleri Ġnsiyatifi üyesi Lütfiye Gürbüz hakkında, 25 
Nisan 2007 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde 
çatıĢmaların sona erdirilmesi için düzenlenen gösteride 
"AteĢkes tek taraflı olmaz. Türk-Kürt halkları kardeĢtir. 
Halklar arasında sorun yoktur. Ancak dağda her gün 
asker ve gerilla öldürülüyor, her gün cenaze geliyor. 
Sonunda hepimizin yüreği yanıyor, savaĢ olmasın, barıĢ 
istiyoruz” sözleri sonrası 3 yıl ağır hapis istemiyle dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 

185 Mahmut Alınak 
TCK 125 

TCK 301/1 
TCK 318/1. 

26.11.2007   

Kars Kağızman Cumhuriyet Savcılığı, Kars Halk Meclisi 
Sözcüsü Mahmut Alınak hakkında Kağızman‟daki Ġstiklal 
Meydanı‟nda 20 Temmuz 2007 tarihinde yaptığı 
konuĢmada Orgeneral YaĢar Büyükanıt, BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
lideri Deniz Baykal ve Doğru Yol Partisi (DYP) eski lideri 
Mehmet Ağar‟a hakaret ettiği iddiasıyla TCK'nın 125, 
301/1 ve 318/1. maddelerinden 14 yıl hapis istemiyle 
dava açtı. Alınak, konuĢmasında, “Yıllarca dünyada 
Türkiye‟den baĢka kendi topraklarını bombalayan ülke var 
mıdır? Dünyada Türkiye‟den baĢka kendi halkını 
bombalayan var mıdır?” diye sorduktan sonra Kars 
milletvekili olduğu dönemde devletin üst düzey 
yetikililerinin çocuklarının operasyon bölgelerinde askerlik 
yapıp yapmadıklarını sormak için önerge verdiğini ancak 
sekiz uğratığı halde buna yanıt alamadığını ileri sürdü. 
Cumhuriyet Savcısı Seyit A. ġahin‟in 26 Kasım 2007‟de 
kaleme aldığı iddianamedeki suçlamalar arasında YaĢar 
Büyükanıt‟a “rütbeleri bol”, “omuzları kalabalık” ve 
“kodamanlar”denmesi de var. 

Devam ediyor. 

186 Mahmut Alınak TCK 215 2008 
Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Eski milletvekili ve Kars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut 
Alınak hakkında, 26 Mayıs 2007‟de Roj TV‟de yaptığı 

Devam ediyor. 
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konuĢmada, Abdullah Öcalan‟ın bulunduğu Ġmralı Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu‟nun koĢullarının 
incelenmesi için cezaevine keĢif gönderilmesini istediği 
sözleri nedeniyle, TCK‟nin 215/1. maddesi uyarınca “suç 
ve suçluyu övmek” iddiasıyla Kars Sulh Mahkemesi‟nde 
dava açıldı. Dava, Kars Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nün, Roj 
TV'de yayınlanan 'Seçim 2007' adlı programından alınan 
17 sayfalık yazıların çözümü sonrası suç duyurusunda 
bulunması sonrası açılırken iddianamede, ayrıca 
Alınak'ın, “Abdullah Öcalan'ın durumunun insanlık 
onuruna, hukuk sistemine aykırı olduğunu” belirttiği ve 
tutanakları kabul ettiği ifade edildi. 

187 Mahmut Alınak TCK 215 2007 
Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi 

DTP Kars Ġl BaĢkanı Mahmut Alınak hakkında, 4 Haziran 
2006 tarihinde Kafkas Öğrenci Derneği'nin düzenlediği 
'Demokrasinin öncelikleri' konulu panelde, "Doğan 
çocuklarımızı nüfusa kaydettirmeyelim. Yargıya 
gitmiyorum, okula göndermiyorum, nüfusa gitmiyorum. Bu 
tür güçlü sivil itaatsizlik eylemlerine iki yıldan fazla 
dayanamazlar. Devlet yöneticileri görevlerini yerine 
getirmiĢ olsalardı, asker, gerilla bunca gencimiz ölmezdi" 
verdiği beyanat sonrası "Suç ve suçluyu övmek" ve 
"yasalara uymamaya kıĢkırtma" iddialarıyla dava açıldı. 
Dava Kars Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.  

Devam ediyor. 

188 Mahmut Alınak TMK 7/2 2006 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Kars Halk Meclisi Sözcüsü ve DEP eski milletvekili 
Mahmut Alınak hakkında, 2007 yılında operasyon ve 
çatıĢmalara iliĢkin yaptığı basın açıklamasında “YaĢar 
Büyükanıt ve ekibi istifa etsin, gençlerin hayatı kurtulsun” 
cümlesini kullandığı için açılan dava  Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 25 Nisan günü sonuçlandı. Alınak, 
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 Maddesi gereğince 
“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

189 Mahmut Alınak TMK 7/2 2007 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Kars Ġl BaĢkanı Mahmut Alınak hakkında, 24 Nisan 
2007 tarihinde “Çocuklarımız Ölmesin, Annelerimiz 
Ağlamasın” baĢlığı ile yaptığı basın açıklaması üzerine 
Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından açılan dava 2 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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Mayıs 2008 tarihince sonuçlandı. Alınak, Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılandığı davanın 2 
Mayıs‟ta görülen duruĢmasında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası 
aldı. Alınak‟ın aldığı ceza, 5 yıl süreyle ertelendi. 

190 Mahmut Alınak TCK 215 2008 
Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Eski milletvekili ve Kars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut 
Alınak hakkında, “Deniz GezmiĢ, Vedat Aydın ve Musa 
Anter'in adlarını çeĢitli cadde, park ve sokaklara ad olarak 
verilmesini Kars Belediye BaĢkanlığı'na gönderdiği 
elektronik posta mesajıyla talep etmesi” nedeniyle "suç ve 
suçluyu övmek" iddiasıyla dava açıldı. Kars Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Alınak'ın 
Kars'ta yayınlanan bir gazeteye gönderdiği yazıda, 
Kars'ta bulunan Süleyman Demirel Caddesi'nin Deniz 
GezmiĢ Caddesi, Mesut Yılmaz Parkı'nın da Musa Anter 
Parkı olarak değiĢtirilmesini istediği hatırlatıldı. Alınak'ın 
Kars'ta bulunan bazı cadde ve parklara da Vedat Aydın, 
Kemal Karabulut ve Oruç Sönmez'in adlarının verilmesini 
istediği belirtilen iddianamede, söz konusu isimlerin daha 
önce iĢlediği suçlar ve yargılamaları hatırlatıldı. 
Ġddianamede, Alınak'ın ifadesinde Deniz GezmiĢ'in haksız 
Ģekilde idam edildiğini, devletin Deniz GezmiĢ'e özür 
borcu bulunduğunu söylediği de belirtildi. Ġddianamede, 
iĢledikleri suçların açıkça sıralandığı Deniz GezmiĢ, Musa 
Anter, Vedat Aydın, Kemal Karabulut ve Oruç Sönmez'i 
alenen övdüğü belirtildi. Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 
Alınak'ın bu talebinden dolayı TCK'nın suç ve suçluyu 
övmek suçlarını düzenleyen 215. maddeden 
yargılanmasını talep etti. Dava 3 Haziran günü Kars Sulh 
Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Karar duruĢmasına 
katılan Alınak, "Ben Deniz GezmiĢ, Vedat Aydın ve Musa 
Anter'in adlarını çeĢitli caddelere verilmesini istedim diye 
yargılanıyorum ama Van'ın Özalp Ġlçesi'nde 1944 yılında 
33 köylüyü kurĢuna dizen ve sonunda müebbet hapse 
çarptırılan Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın adı bir askeri 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 25 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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kıĢlaya verilebiliyor" dedi. Alınak, mahkemelerce 
cezalandırılan Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın 
isimleriyle de havaalanı ve pek çok tesis açıldığını 
anımsatarak, bu adları verenlerin devlet yetkilileri 
olduğunu ancak hiçbir savcının onlara dava açmaya 
cesaret edemeyeceğini savunarak, "Türkiye'de insana 
göre muamele ediliyor" dedi. Mahmut Alınak'ı önce bir ay 
hapse mahkum eden mahkeme baĢkanı Hasan Ay, 
cezayı iyi halden 25 güne indirdikten sonra 5237 Sayılı 
Yasanın 50. maddesi gereğince cezayı 500 YTL'ye 
çevirdi. Ceza tutarı 2 bin YTL'nin altında olduğu için Ceza 
Muhakemesi Yasası'nın (CMK) 231/2 maddesi uyarınca 
Alınak'a verilen cezaya itiraz edilemediği için kesinleĢti.  
Alınak, Cumhuriyet Savcısı Rafet Kalyoncu'nun imzasıyla 
10 Temmuz günü tebliğ edilen ödeme emrinin gereğini 
yapmayacağını açıkladı. Alınak, bianet'e yaptığı 
açıklamada, "Ben özgürlüğümü parayla satın 
almayacağım ve ödeme yapmayacağım. Süre 
dolduğunda savcılığa teslim olacağım" dedi. 

191 Mahmut Alınak 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

01.05.2007 
Kars 1. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi  

2007 yılında DTP Kars Ġl Örgütü binasına 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle asılan "Komkujiyên jinan", "Ji 
Ģer re na", "Biji 8'ê Adarê" yazılı dövizler ile ilgili olarak 
DTP eski Kars eski Ġl BaĢkanı Mahmut Alınak hakkında, 
2820 Sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"na muhalefetten 
açılan dava 8 Mart günü sonuçlandı. Kars 1'inci Asliye 
Ceza Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‟nun 
81 ve 119. maddelerine aykırı davranmaktan Alınak‟a altı 
ay hapis cezası verdi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

192 Mahmut Alınak 

1353 sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkında 
Yasa 
Siyasi 

25.06.2007 
Kars 1. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi  

DTP Kars Ġl BaĢkanlığını yürüttüğü sırada BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın sorunlarına iliĢkin 
gönderdiği Kürtçe mektup nedeniyle Mahmut Alınak 
hakkında 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Yasa'ya aykırı davrandığı gerekçesiyle 25 
Haziran 2007 tarihinde açılan dava 4 Mart 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi 26 ġubat 
günü görülen duruĢmada Alınak'a 2820 sayılı Siyasi 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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Partiler 
Kanunu 

Partiler Kanunu‟nun 81 ve 117 maddeleri uyarınca 6 ay 
hapis cezası verdi. Verilen cezanın hukuki olmadığını 
belirten Alınak, “halka karĢı görevlerini yapmıyor diye 
BaĢbakan hakkında soruĢturma açılacakken, dilekçeyi 
Kürtçe yazdım diye bana 6 ay ceza verildi. Ġngilizce, 
Almanca, Ermenice, Rusça, serbest, ama yurttaĢ 
oldukları söylenen 25 milyon insanın dili yasak. Kürtçe'ye 
verilen bu ceza ile daha önce 301. maddeye aykırılıktan 
verilen 2 cezayı sözde özgürlükçü BaĢbakan'a armağan 
ediyorum” dedi. 

193 Mahmut Alınak       

DTP Kars Ġl BaĢkanı Mahmut Alınak hakkında, 2006 
yılında 14 HPG gerillasının öldürülmesinden sonra 
Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe‟ de yapılan gösteriler ve 
meydana gelen olaylar nedeniyle yaptığı basın 
açıklaması nedeniyle Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tarafından dava açıldı. 

Devam ediyor. 

194 

Mahmut 
Aydıncı,  
Mehmet Oral ve 
Murat Oğuz 

  2007 
Ġskenderun 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Hakkari‟de 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Newroz 
kutlamasına katılan DTP Hatay Ġl BaĢkan Yardımcısı 
Mahmut Aydıncı, DTP Ġskenderun Ġlçe Saymanı Mehmet 
Oral ve müzisyen Murat Oğuz hakkında sonrası dava 
açıldı. DTP‟li Koca ve Aydıncı yaptığı konuĢmalar, 
müzisyen Oğuz ile DTP Ġlçe Saymanı Oral ise Kürtçe 
Ģarkı söyleyerek “PKK‟yi övmek “ ve “örgüt propagandası” 
yapmakla suçlandı. Dava 29 Ekim 2007‟de Ġskenderun 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülecek.  

Devam ediyor. 

195 MaĢallah Yamaç TCK 215 2008 
Van 2. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP MuĢ Ġl BaĢkanı MaĢallah Yamaç hakkında, 21 Mart 
2008‟de Roj TV‟de yaptığı konuĢmada “suçu ve suçluyu 
övdüğü” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Van 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi Yamaç‟ı, TCK‟nin 215. maddesi 
uyarınca 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar 16 Aralık 
günü Yamaç‟a tebliğ edildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

196 Mehdi Tanrıkulu TCK 216 2008 
Ġstanbul 2. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Tevn Yayınları Sahibi 
Mehdi Tanrıkulu hakkında, Diyarbakır Cezaevi‟nde 
ĠĢkence ÇeĢitleri adlı kitabı nedeniyle ġırnak Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı‟nın ifade istemi üzerine, ġırnak 
BaĢsavcılığı‟na gönderilmek üzere Ġstanbul Cumhuriyet 

Devam ediyor. 
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BaĢsavcılığı‟na sunduğu Kürtçe yazılı savunmayı 1353 
sayılı Türk Harflerinin Kabul ve tatbiki Hakkında Kanun‟un 
hükümlerine aykırı sayarak, Ġstanbul 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açtı. Davanın ilk duruĢması 29 
Ocak 2009 tarihinde görülecek. 

197 Mehdi Tanrıkulu 
TMK 6/2 
TMK 7/2 

2007 
Ġstanbul Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Tevn Yayınları sahibi Mehdi Tanrıkulu hakkında, Dr. 
Ergun Sönmez‟in "Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde 
Kürt Özgürlük Hareketi ve PKK‟nın rolü" adlı kitabı 
yayınladığı için “basın yayın yoluyla yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 2008 yılında sonuçlandı. 24 
Haziran günü görülen duruĢmaya yazar Dr. Ergun 
Sönmez katılmazken, Tevn Yayınları‟nın sahibi Mehdi 
Tanrıkulu hazır bulundu. Dr. Sönmez, avukatı aracılığıyla 
mahkemeye 6 sayfalık yazılı savunma gönderdi. Esas 
hakkında savunmasını Kürtçe olarak veren Tanrıkulu da 
davanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, reddini istedi. 
Mahkeme, kitabın PKK‟nin bildiri ve açıklamalarına yer 
verilen bölümlerini “örgütün propagandası” olarak 
değerlendirdi. Kitapta Murat Karayılan‟ın açıklamalarına 
da yer verildiğini anımsatan mahkeme heyeti, “Dolayısıyla 
kitap bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde fikir ve 
düĢünce açıklama hürriyeti sınırları dıĢına çıkılarak 
AĠHS‟in 10. maddesinde (düĢünce ve ifade özgürlüğü) 
belirtilen hak kötüye kullanılmıĢtır” dedi.  Mahkeme, 
kitabın yazarı Dr. Ergun Sönmez‟in Ġsviçre‟de oturduğu 
için yayıncının cezalandırılmasını öngördü. Mahkeme, 
Basın Yasası‟nın süresiz yayınlarda eser sahibinin yurt 
dıĢında bulunması nedeniyle Türkiye‟de yargılanamaması 
halinde zarardan yayıncının sorumlu olduğuna 
hükmettiğini belirterek, Mehdi Tanrıkulu‟nun Terörle 
Mücadele Yasası‟nda düzenlenen örgüt propagandası 
suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi. Mahkeme, daha sonra suçun basın yoluyla iĢlendiği 
gerekçesiyle cezayı yarı oranında arttırarak, 
Tanrıkulu‟nun 1 yıl 6 ay hapis cezası ile 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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cezalandırılmasını kararlaĢtırdı. 

198 Mehdi Tanrıkulu     
Ġstanbul 1. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Tevn Yayınları Sahibi Mehdi Tanrıkulu hakkında, bir 
iddianamede “sözde Kürt halkı” dediğini öne sürdüğü 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı hakkında 4 Nisan 
2006‟da Kürtçe yazdığı Ģikâyet dilekçesinden dolayı “Türk 
Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun”a 
muhalefetten açılan sonuçlandı. Ġstanbul 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi “Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında 
Kanun”a istinaden Tanrıkulu‟na altı ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme, Tanrıkulu hakkında ayrıca mahkemeye Kürtçe 
savunma verdiği için suç duyurusunda bulunulmasını 
istedi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

199 
Mehmet Ali 
Karagüzel 

TMY 7/2 2008 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Demokratik Hukuk 
DayanıĢma Derneği (TUHAD-DER) BaĢkanı Mehmet Ali 
Karagüzel hakkında “17 Ocak 2008‟de Roj TV‟ye 
katılarak Abdullah Öcalan‟a yönelik uygulamaları protesto 
etmek amacıyla Bulanık‟ta yapılacak yürüyüĢe katılım 
çağrısında bulunduğu” gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 25 Aralık günü sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, Karagüzel‟e yaptığı açıklamadan dolayı 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Terörle 
Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 8 
ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

200 
Mehmet Ali 
Karagüzel 

TCK 215 2007 
MuĢ Sulh Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ TUHAD-DER BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel 
hakkında, „Sayın Öcalan‟ ibaresini kullandığı için açılan 
dava MuĢ Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 10 Haziran günü 
sonuçlandı. Mahkeme, Karagüzel‟e 4 ay hapis ve 2 bin 
YTL para cezası verdi. Karara ihtiraz edeceğini belirten 
Karagüzel, “Ben zaten ifademde de bunun suç olmadığını 
ve „Sayın‟ kelimesini kullandığımı belirttim. Bu kararla ilgili 
ihtiraz baĢvurusunda bulunacağım” dedi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 4 ay hapis 
ve 2000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

201 
Mehmet Ali 
Karagüzel 

TCK 215 2006 
MuĢ Sulh Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuksal YardımlaĢma 
DayanıĢma Derneği (TUHAD-DER) BaĢkanı Mehmet Ali 
Karagüzel hakkında 2005 yılında düzenlenen basın 
açıklamasında “Sayın Öcalan” dediği için açılan dava 
Ağustos ayında sonuçlandı. MuĢ Sulh Ceza Mahkemesi, 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 600 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 
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“suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Türk Ceza 
Kanunu‟nun 215. maddesi uyarınca Karagüzel‟e 600 YTL 
para cezası verdi 

202 
Mehmet Ali 
Karagüzel ve 12 
KiĢi 

TCK 301 2006 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ'ta, TUHAD-FED'in 4 Eylül 2005 tarihinde düzenlediği 
'Gemlik yürüyüĢü' sırasında Bilecik'in Bozüyük Ġlçesi'nde 
yaĢanan olayları protesto etmek için Bozüyük'te bulunan 
bazı kurumlara faks gönderen ve aralarında MuĢ TUHAD-
DER BaĢkanı M. Ali Karagüzel'in de bulunduğu 13 kiĢi 
hakkında "Devletin askeri ve emniyet teĢkilatını alenen 
aĢağılamak" iddiasıyla TCY 301. maddeden dava açıldı. 

Devam ediyor. 

203 

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

TCK 314/2 
TCK 215 
TMK 7/2 

2007 
Ġzmir 10. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Ġzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demiröz, DTP 
Ġzmir il binasında 2007 Mart ayında düzenlenen 
operasyonda gözaltına alınan DTP Ġzmir Ġl BaĢkanı 
Mehmet Muhdi Aslan, Ġl BaĢkan Yardımcısı Burhan 
Yürek, DTP Buca Ġlçe Örgütü BaĢkanı Mehmet Emin 
Yıldız, DTP Torbalı Ġlçe TeĢkilatı BaĢkanı Hüsnü 
Koyuncu, DTP Buca eski Ġlçe BaĢkanı Aslan Kızıl, DTP 
üyelerinden Abdurrahim Marol hakkında "Örgüt 
propagandasını yapmak, örgüte yardımcı oldukları ve suç 
ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla, aynı gün DTP Konak Ġlçe 
Örgütü‟nden gözaltına alınan Ferhat Önder ve Sinan Avın 
„Örgüt Üyesi oldukları‟  iddiasıyla ve DĠHA muhabiri AyĢe 
Oyman hakkında da “polisin DTP Konak Ġlçe BaĢkanlığı 
binasında yaptığı arama sırasında çekilen görüntülerin 
Roj TV'de yayınlandığı” iddiasıyla Ġzmir 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açtı.  

Devam ediyor. 

204 
Mehmet Nuri 
Sarı 

TMY 7/2 2007 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Ağrı'nın Doğubayazıt Ġlçesi'nde internetten indirdiği “Biz 
Apo'ya söz vermiĢiz” türküsünü 27 Mayıs 2007‟de 
iĢyerinde çaldığı gerekçesiyle Mehmet Nuri Sarı (45) 
hakkında dava açıldı. Dava Ağustos ayında sonuçlandı. 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Terörle Mücadele 
Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca Sarı hakkında 
10 ay hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

205 
Mehmet Nuri 
Tanrıkulu 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Emekli Ġmam Mehmet Nuri Tanrıkulu hakkında Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından "24 Ağustos 2007 
tarihinde ġırnak'ın Uludere ilçesin Uzungeçit kırsalı 

Devam ediyor. 
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alanının Kader Tepe mevkisinde öldürülen 11 militandan 
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 4'ü için 30 Ağustos 2007 
tarihinde Huzurevler Mahallesi'ndeki Mekke Camisi 
altında bulunan yas evinde DTP organizesinde açılan 
taziyeye katıldığı, burada bölücü ve Ģiddet içerikli 
sloganlar atan grup içinde aktif bir Ģekilde yer alarak 
terörist cenazelerini sahiplendiği" gerekçesiyle dava 
açıldı. Davanın 18 Aralık günü görülen duruĢmasında 
tutuklu sanık emekli imam Tanrıkulu hazır bulundu. Sanık 
Tanrıkulu, bir örgüt üyesinin cenaze törenine katıldığını 
belirterek, ''Ancak bu cenaze töreninde ne slogan attım 
ne de yasadıĢı birĢey yaptım. Ben emekli bir imamım. 30 
yıl hizmet ettim. Ben dini vecibelerimi yerine getirmek 
amacıyla kime ait olursa olsun tüm cenazelere katıldım. 
Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da 
cenazesine katıldım, asker cenazesine de. Ben orada 
Kürtçe bir konuĢma yaptım. KonuĢmamda bir ayet ile 
peygamber efendimizin hadisini okudum. Orada cenabı 
Allah'ın Ģehidi nasıl tarif ettiğini anlattım. Kesinlikle 
iddianamede yazılı olduğu gibi, 'Ģehitler inançları uğruna 
yaĢamlarını yitirinlerdir, onların felsefelerine, ideolojilerine 
sahip çıkmayılız, onlar mazlum ve ezilen bir halkın 
Ģehitleridir' Ģeklinde sözler sarfetmedim'' dedi. Mahkeme 
heyeti sanık Tanrıkulu'nun tahliyesine karar verdi. 

206 
Mehmet 
Pekinoğlu 

TMY 7/2 2008   

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‟nde saygı duruĢu 
sırasında Nazım Hikmet‟in “Akın var güneĢe akın güneĢin 
zaptı yakın, vaktimiz yok onların matemini tutmaya...” diye 
baĢlayan Ģiirini okuduğu gerekçesiyle hakkında 
soruĢturma baĢlatılan ve 6 Mayıs günü gözaltına 
alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 
tutuklanan Mehmet Pekinoğlu hakkında “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açıldı. 
Pekinoğlu'nun avukatı Sevil Aracı, müvekkilinin 
tutuklanmasının hukuka ve AĠHM kararlarına aykırı 
olduğunu belirterek, “Bu Ģiir 1940'lı yıllarda yazılmıĢtır. Bu 
tarihte henüz DHKP-C örgütü olmadığı gibi muhtemelen 

Devam ediyor. 
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bu örgütü kuranlar da henüz doğmamıĢtı” dedi. 

207 
Mehmet Salih 
Altun 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Batman eski Ġl BaĢkanı Mehmet Salih Altun 
hakkında2008 yılının Ocak ayında Batman‟da 
gerçekleĢtirilen DTP kongresinde yaptığı konuĢmada, 
“PKK‟yi asla terörist örgüt ilan etmeyeceğiz” sözleri 
nedeniyle “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla dava açıldı. Dava 23 Eylül günü sonuçlandı. 
Altun, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl 
6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

208 

Mehmet Salih 
Yıldız, Alican 
Ünlü ve 
Bedirhan Alkan 

TCK 215 2007 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 21 Mart 2006‟da 
düzenlenen Newroz kutlamasında yaptıkları 
konuĢmalardan dolayı Yüksekova Belediye BaĢkanı 
Mehmet Salih Yıldız, Demokratik Toplum Partisi (DTP) 
Genel Merkez Yöneticisi Alican Ünlü ve DTP Üyesi 
Bedirhan Alkan hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” 
suçlamasıyla açılan dava 23 Aralık günü sonuçlandı. Van 
4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara Türk Ceza 
Kanunu‟nun 215. maddesi uyarınca 3‟er ay 10‟ar gün 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 3'er ay 
10'ar gün hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

209 

Mehmet Sena 
TaĢdemir, 
Muhammet 
Uygar ve 
Nimetullah 
Çelebi 

TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Ağrı‟nın Patnos Ġlçesi‟nde 28 ġubat 2008‟de sınır ötesi 
operasyona karĢı düzenlenen bir mitingde “yasadıĢı 
slogan attıkları” gerekçesiyle Mehmet Sena TaĢdemir, 
Muhammet Uygar ve Nimetullah Çelebi DTP üyeleri 
hakkında dava açıldı. Dava 8 Kasım günü sonuçlandı. 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara 10‟ar ay 
hapis cezası verdi. 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 10'ar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

210 

Mehmet Tusun, 
Fevzi Kara, 
Salih Karaaslan, 
Mehmet ġirin 
Karademir, 
Yıldız Bahçeci, 
Mehmet Hanifi 
ġelem, Meryem 
Altun, Ġsmet 

TMY 7/2 2007 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Bir çatıĢmada ölen HPG militanı Sinan Altun için 2006 
yılında verilen mevlide katılarak “yasadıĢı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle yargılanan Mehmet 
Tusun, Fevzi Kara, Salih Karaaslan, Mehmet ġirin 
Karademir, Yıldız Bahçeci, Mehmet Hanifi ġelem, 
Meryem Altun, Ġsmet Aras, Abdurrahim Bilen, Ġhsan 
Güler, Nurhayat Altun, Sinan Uğur, Kibar Kara, Sırrı 
KeleĢ, Nedim TaĢ, Battal Arıcan ve Menderes Öner, 19 
Aralık günü sonuçlanan davada Ankara 11. Ağır Ceza 

Sonuçlandı. 17 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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Aras, 
Abdurrahim 
Bilen, Ġhsan 
Güler, Nurhayat 
Altun, Sinan 
Uğur, Kibar 
Kara, Sırrı 
KeleĢ, Nedim 
TaĢ, Battal 
Arıcan ve 
Menderes Öner 

Mahkemesi tarafından TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 
10‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 

211 
Mele Zeki 
Korkmaz 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Yazar Mehmet Uzun'un ölümünün ardından 15 Ekim 
2007‟de düzenlenen taziye töreni sırasında “Kürt ve 
Kürdistan Ģehitleri için el fatiha” diyen emekli imam Mele 
Zeki Korkmaz hakkında, “örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi 
uyarınca dava açıldı. Korkmaz, 12 Ocak günü evinin 
önünde bir polis aracının gelerek durduğunu ve kendisine 
"Kuzey Irak'a canlı kalkan olarak gitmiĢsin" denildiğini 
belirterek, "Evimin önünde aracımı durdurdum. 
Misafirlerim vardı. Bir kırmızı taksi gelip durdu. 3 sivil polis 
gelerek bana böyle söyledi. Ben de Irak'a canlı kalkan 
olarak gitmediğimi söyledim. Bunun üzerine hakkımda 
savcılıkça çıkarılan yakalama kararı bulunduğunu 
söylediler. Ardından gözaltına alındım. Hastaneye ve 
oradan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. 
Burada yaklaĢık 2 saat kaldıktan sonra beni Adliye'ye 
götürdüler. Burada da saat 21.00'e kadar bekletildikten 
sonra mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldım" dedi. 
5 yıl hapsi istenen Korkmaz, "Bunu öğrenince ĢaĢırdım. 
Bu ülkede ne demokrasi var, ne de vatandaĢlık hakkı. 
Ölen bir insana dua okudum ve 'ġehîdên goristana' 
dedim. Bu esaretin ta kendisidir" dedi. Dava 19 ġubat 
günü görülen ilk duruĢmada sonuçlandı. Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi Korkmaz‟a 10 ay hapis cezası 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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verdi. 

212 Mensur IĢık 
TCK 220/8 
TMK 7/2 

22.06.2006 

MuĢ 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı avukat Mensur IĢık hakkında, 
üzerinde "Ben bir Kürdistan'lı olarak, Kürdistan'da Sayın 
Abdullah Öcalan'ı bir siyasal irade olarak görüyor ve 
kabul ediyorum" ibareleri bulunan imza kampanyasına 
katıldığı ve "yasadıĢı örgüt propangandası yaptığı" 
gerekçesiyle dava açıldı. 23 Ekim günü görülen 
duruĢmada Mahkeme, 2007/675 karar ile 3713 sayılı 
“Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine göre” 
yargılamanın yapılması gerektiği düĢünülerek görevsizlik 
kararı verdi ve dava dosyasını Van Ağır Ceza 
Mahkemesine gönderdi. 

Devam ediyor. 

213 
Mensur IĢık ve 
Abdülbaki 
Çelebi 

TCK 220/8 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

24.06.2006 

MuĢ 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı avukat Mensur IĢık ve Abdülbaki 
Çelebi hakkında, 21.11.2005 tarihinde il merkezinde 
yapılan basın açıklaması ve açıklama öncesinde yapılan 
yürüyüĢ ile atılan sloganlar gerekçe gösterilerek dava 
açıldı. Dava 2 Kasım 2006 tarihinde baĢlandı.23 Ekim 
günü görülen duruĢmada Mahkeme, “2007/676 karar ile 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine 
göre yargılamanın yapılması gerektiğimi” belirterek 
görevsizlik kararı verdi ve dava dosyasını Van Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ne gönderdi.  

Devam ediyor. 

214 

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

TCK 215/1 
TMK 7/2 

19.10.2007 

MuĢ 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD MuĢ ġube BaĢkanı Av. Mensur IĢık ile DTP Ġl 
BaĢkanı Mehmet Sıdık Genç, TUHAD-DER ġube 
BaĢkanı Mehmet Ali Karagüzel, Makbule Kandemir, 
Çerkez Korkmaz, Selahattin  IĢık ve Fatma Korkmaz 
hakkında “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla MuĢ 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Mahkeme 19.10.2007 
tarih, 2007/646 karar ile yargılamanın Terörle Mücadele 
Kanununun 7/2 maddesine göre yapılması gerektiğini 
belirterek görevsizlik kararı verdi ve dava dosyası Van 
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Devam ediyor. 

215 
Michael 
Dickinson 

Tazminat 
Davası 

2006 
Kadıköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Kadıköy Adliyesi önünde açtığı kolaj sergisinde BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan‟ı "Bush‟un köpeği" olarak tasvir 
eden Yeditepe Üniversitesi eski öğretim üyesi ve kolaj 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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sanatçısı Michael Dickinson hakkında "BaĢbakan‟a 
hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan dava 2008 Eylül ayında 
sonuçlandı. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Dickinson hakkında beraat kararı verdi. 

216 

Muharrem 
Demirkıran, 
Gökçe Otlu ve 
Mehmet Ali 
Tosun 

TCK 216 2007 
Ankara 14. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2007 yılının Haziran ayında Ankara‟da Yüksel 
Caddesi‟nde “Genelkurmay açıklamaları ve sınır ötesi 
operasyonlara iliĢkin” yapılan basın açıklamasına katılan 
ESP Ankara temsilcisi Muharrem Demirkıran, Gökçe Otlu 
Sevimli ve Mehmet Ali Tosun hakkında “halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik” ve “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla 
açılan dava  26 Mayıs 2008 tarihinde Ankara 14. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme basın 
açıklamasını okuyan Muharrem Demirkıran‟ı TCK‟nın 
216. Maddesi uyarınca “halkı kin ve düĢmanlığa tahrik 
ettiği” gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırırken, 
Gökçe Otlu Sevimli ve Mehmet Ali Tosun hakkında beraat 
kararı verdi. Demirkıran hakkında verilen hapis cezası 
ertelendi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 2 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

217 
Muhittin 
Eryılmaz 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Diyarbakır Ġl Örgütü tarafından Türkiye‟nin Kuzey 
Irak‟a düzenlediği kara harekatını protesto mitinginde 
konuĢan emekli imam Muhittin Eryılmaz hakkında 5 yıl 
hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, PKK‟nin, 
ROJ TV üzerinde sınır ötesi operasyonu protesto için 
çağrılar yaptığı ifade edilerek, imam Eryılmaz`ın da bu 
protestolara katıldığı ifade edildi. Ġddianamede, ayrıca 
Eryılmaz‟ın evinde yapılan aramada bulunan bir defterde, 
“Hakkını isteyen terörist değil, hakkını vermemekte 
direnende teröristir” ibarelerine rastlandığı belirtilerek, 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2 maddesi uyarınca 
cezalandırılması istendi.  Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde görülen dava 13 Mayıs günü 
gerçekleĢtirilen ilk duruĢmasında sonuçlandı. Eryılmaz, 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 6 
ay hapis cezasına çarptırıldı. duruĢmada sanık Eryılmaz, 
etkinlikte barıĢ ve kardeĢlik çağrısı yaptığını, PKK‟nın 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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propagandasını yapmadığını iddia etti. 

218 Muhsima Tüner TCK 215 2005 
Van 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Feshedilen DEHAP Yüksekova Ġlçesi yöneticisi Muhsima 
Tüner hakkında Yüksekova'da 9 Kasım 2004 tarihinde 
DEHAP Kadın Kolları tarafından AB Temsilciliği'ne 
gönderilen dilekçe ile ilgili yapılan basın açıklamasından 
dolayı açılan dava Nisan ayında Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan sonuçlandı. “PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'a özgürlük, canlı kalkanlara destek ve Kürt 
sorununun çözümü konusunda AB'den taleplerin” yer 
aldığı dört sayfalık dilekçeyi AB Bürüksel Temsilciliği'ne 
yolladığı ve konu ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle 
Tüner, 'suç ve suçluyu övmek' propaganda yaptığı 
iddiasıyla bir ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

219 Muhsin Batgi TCK 215 2008 
Ġstanbul 14. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

19 Ocak 2008‟de PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın sağlık 
durumuna iliĢkin AĠHM‟e mektup gönderdiği ve yaptığı 
açıklamada "Sayın Öcalan" dediği gerekçesiyle DTP 
Avcılar eski Ġlçe BaĢkanı Muhsin Batgi hakkında daa 
açıldı. Dava 18 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme, 
Batgi‟ye 4 buçuk ay hapis cezası verdi. Ceza 2 bin 700 
YTL para cezasına çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 4 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

220 Muhyettin Önal TCK 312/1 17.05.2005 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

21 Mart 2005 tarihinde gerçekleĢtirilen Newroz 
kutlamalarında tutuklanan 2 kiĢinin tutuklama kararını 
protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan 
dönemin DEHAP Ġlçe BaĢkan Yardımcısı Muhyettin Önal 
hakkında TCK'nın 312/1 maddesi gereğince dava açıldı. 

Devam ediyor. 

221 Muhyettin Önal TCK 215 29.06.1905 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Yüksekova Ġlçe Yöneticisi Muhyettin Ünal hakkında, 
Eğitim-Sen hakkında açılan kapatılma davasını protesto 
amacıyla 27 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleĢtirilen basın 
açıklamasında yaptığı bir konuĢmada “Sayın Öcalan” 
ifadesini kullanarak “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla 
açılan dava ġubat ayında sonuçlnadı. Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi,  Ünal‟a 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. 
Hapis cezası daha sonra 2000 YTL para cezasına 
çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 3 ay 10 
gün hapis 
cezası verildi. 

222 
Muhyettin Önal 
ve Ġlhami 

(TCK 311/1-
2) 

13.06.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 

27 Mayıs 2005 tarihinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel 
caddesinde düzenlenen basın açıklaması sonrası 

Devam ediyor. 
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Keremoğlu TCK 312/1 Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Muhyettin Önal ve Ġlhami Keremoğlu hakkında TCK 
311/1-2 "suç iĢlemeye alenen tahrik" iddiasıyla dava 
açıldı.  Mahkeme Heyeti 14 Kasım 2006 tarihinde görülen 
duruĢmada sanıkların "Abdullah Öcalan'a övücü nitelikte 
sözler söylediğinin belirtilmesinden dolayı" sanıklar 
hakkında TCK'nın 312/1 maddesi gereği cezalandırılması 
gerektiğini belirterek dosyayı Van Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderdi.  

223 

Muhyettin Önal, 
Abdulhalık 
Özdel, Abidin 
EniĢ, Muhsima 
Tüner, Güllü 
Zengin, Selim 
Aybar, 
Abdülsemet 
Tekin ve Ġhsan 
ĠĢbilir 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

22.11.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

"Yüksekova Kadın Ġnsiyatifi"nin 25 Ocak 2006 tarihinde 
Yüksekova'da gerçekleĢtirdiği yürüyüĢ ve ardından 
gerçekleĢtirilen basın açıklaması nedeniyle aralarında 
Yüksekova DTP Ġçe BaĢkanı Muhyettin Önal'ında 
bulunduğu 8 kiĢi hakkında atılan sloganlar ve basın 
açıklaması gerekçe gösterilerek dava açıldı.  

Devam ediyor. 

224 

Muhyettin Önal, 
Abdurrahim 
Bor, Muhsima 
Tüner, 
Muhabbet ĠĢik, 
Vahide Atalay, 
Veysi Bor, 
Abdulhalık 
Özdel, Naif 
Yılmaz, Doğan 
Aydın, ġükrü 
Engüdar, 
Süleyman 
Befre, Mesut 
Temel, A. Vahit 
ġahinoğlu, 
ġahabettin 
Sırma, Ġpek 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

20.04.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Yüksekova Ġlçe Yöneticisi Muhyettin Ünal ve 23 kiĢi 
hakkında, “Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla” 22 Ağustos 2005 tarihinde DTP 
Yüksekova ilçe teĢkilatı tarafından Oslo Oteli önünde 
gerçekleĢtirilen basın açıklaması nedeniyle açılan dava 
2008 Temmuz ayinda sonuçlandı. Yüksekova 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında, basın 
açıklamasını okuyan Muhyettin Ünal 2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek 
suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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Yılmaz, Marife 
Anuk, Kemal 
Serdar, 
Abdullah 
Güngör, 
Sabahattin 
Kepenek, Nazım 
Sevinç, 
Necmettin 
Düzce, Zübeyda 
Çoğaç, Habı 
Altekin ve 
Ġlhami 
Keremoğlu 

225 

Muhyettin Önal, 
Alican Önlü, 
Mehmet Salih 
Yıldız, Doğan 
Aydın, Mehmet 
Arap Yardımcı, 
Özgür Özdemir 
Milas, Ġbris 
Kurt, Selim 
Aybar, Zübeyir 
Ceylan, Güllü 
Zengin, 
Bedirhan Alkan 
ve Fehmi Selen 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

14.02.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

20 Mart 2006 tarihinde DTP tarafından Newruz 
kutlamaları amacıyla düzenlenen toplantıda "yasadıĢı 
örgüt bayrak ve pankartları açıldığı ve slogan atıldığı" 
iddiasıyla DTP Ġçe BaĢkanı Muhyettin Önal ve 11 kiĢi 
hakkında dava açıldı.  

Devam ediyor. 

226 

Muhyettin Önal, 
Enver Öner, 
Nizam 
Terzioğlu, Emin 
Çakçi, Metin 
Duman, Resul 
Tamur, Yasin 
Aybar, Erdal 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

12.09.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

7 Eylül 2005 tarihinde DEHAP Yüksekova Parti ninası 
önünde toplanarak yürüyüĢe geçen ve Otel Oslo önünde 
basın açıklaması yapan ve aralarında Yüksekova DTP 
Ġçe BaĢkanı Muhyettin Önal'ında bulunduğu 22 kiĢi 
hakkında "2911 sayılı yasaya aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle açılan dava devam ediyor. 

Devam ediyor. 
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Kom, Emirhan 
Düzen, 
Abdulsemet 
Tekin, 
Abdurrahim 
Bor, Hetem Ġke, 
Muhsima Tüner, 
Muhabbet ĠĢik, 
Vahide Atalay, 
Veysi Bor, 
Nazım Sevinç, 
Abdulhalık 
Özdel, 
ġahbettin 
Tamur, 
ġahabettin 
Sırma, A. Vahit 
ġahinoğlu ve 
Cemil AteĢ 

227 

Muhyettin Önal, 
Ferzinde 
Yılmaz, Vahide 
Atalay, Abidin 
EniĢ, Necmettin 
Düzce, DerviĢ 
Canan, ġakir 
Yıldız, Halis 
Yakut, Özgür 
Özdemir Milas, 
Nurhan Arslan, 
Cangir Rençber, 
Muhabbet ĠĢik, 
Abdurrahim 
Bor, Ġpek 
Yılmaz, 
Muhsima Tüner, 

TCY 215/1 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

31.07.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

23 Haziran 2005 tarihinde Yüksekova ilçe merkezinde 
bulunan Oslo Oteli önünde gerçekleĢtirlen basın 
açıklmasını okuyan Ġlhami Keremoğlu ile 21 kiĢi hakkında 
atılan sloganlar ve dövizler gerekçe gösterilerek dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 
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ġahabettin 
Sırma, Ġlhami 
Keremoğlu, 
Ayhan 
Kızıldoğan, 
Fahrettin 
Kepenek, 
Abdulhalık 
Özdel, HurĢit 
Altekin ve 
Fehim Kına 

228 

Muhyettin Önal, 
Hetem Ġke, 
Mehmet Salih 
Yıldız, Abidin 
EniĢ, Fehim 
Kına, 
Abdulhalık 
Özdel, 
Abulselam 
Ücün, Mehmet 
Arap Yardımcı, 
DerviĢ Canan, 
Ferzinde Yılmaz 
ve Serkan Baki 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

26.01.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

17 Ocak 2006 tarihinde Yüksekova ilçe merkezinde 
yürüyüĢ yaptıktan sonra Oslo Oteli önünde toplanarak 
burada bir basın açıklaması okuayan ve aralarında 
Yüksekova DTP Ġçe BaĢkanı Muhyettin Önal'ın da 
bulunduğu 11 kiĢi hakkında "yasadıĢı slogan atıldığı, 
dövizler açıldığı ve bayraklar taĢındığı" iddiasıyla dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 

229 

Muhyettin Önal, 
Hetem Ġke, 
Muhsima Tüner, 
Fehim Kına, 
Resul Temel, 
Mehmet Arap 
Yardımcı, Ġhsan 
ĠĢbilir, Ayhan 
Kızıldoğan, 
Yasin Öner ve 
Bedirhan Alkan 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

13.04.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

14 ġubat 2006 tarihinde DTP Yüksekova ilçe binası 
önünden Oslo Oteli'ne yürüyüĢ gerçekleĢtip "Abdullah 
Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getiriliĢini ve ġemdinli 
ilçesinde 6 vatandaĢın tutuklanmasını protesto etmek 
amacıyla" basın açıklaması düzenleyen Yüksekova DTP 
Ġçe BaĢkanı Muhyettin Önal ve 9 kiĢi hakkında atılan 
sloganlar ve dövizler gerekçe gösterilerek dava açıldı. 

Devam ediyor. 
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230 

Muhyettin Önal, 
Mesut 
Karabulut, ġefik 
Soydan, Kerem 
Atak, Cangir 
Rençber, Nazım 
Sevinç, Fahri 
ĠĢik, Zübeyda 
Çoğaç, A. Vahit 
ġahinoğlu, 
ġemsullah 
Çoruh ve ġakir 
Yıldız 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

04.05.2005 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

21 Mart 2005 tarihinde Yüksekova ilçe stadyumunda 
gerçekleĢtirilen Newroz kutlamaları sırasında "yasadıĢı 
slogan attığı" iddia edilen ġefik Soydan ve Mesut 
Karabulut ile toplantının düzenleme kurulu üyesi 9 kiĢi 
hakkında "atılan sloganları önlemediği" gerekçesiyle dava 
açıldı.  

Devam ediyor. 

231 

Muhyettin Önal, 
Muhsima Tüner, 
Muhabbet ĠĢik, 
Vahide Atalay, 
Veysi Bor, 
ġahbettin 
Tamur, Abidin 
EniĢ, Naif 
Yılmaz, 
Süleyman 
Befre, 
ġahabettin 
Sırma, Marife 
Anuk, Abdullah 
Güngör, 
Ferzinde 
Yılmaz, Güllü 
Zengin, Nurhan 
Arslan, Ġlhami 
Keremoğlu ve 
Songül Öğmen 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

12.04.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

31 Ağustos 2005 tarihinde DTP Yüksekova ilçe teĢkilatı 
tarafından yapılan basın açıklaması nedeniyle 17 kiĢi 
hakkında atılan sloganlar ve dövizler gerekçe gösterilerek 
dava açıldı. 

Devam ediyor. 

232 
Muhyettin Önal, 
Nazım Sevinç, 

TCK 215/1 
2911 Sayılı 

31.07.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 

27 Temmuz 2005 tarihinde yapılan basın açıklaması ve 
bu sırada atılan sloganlar ile açılan pankartlar gerekçe 

Devam ediyor. 
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Ferzinde 
Yılmaz, Abidin 
Çoğaç, Marife 
Anuk, Naif 
Yılmaz, Ġpek 
Yılmaz, Fehim 
Kına, Abidin 
EniĢ, Kemal 
Serdar, ġükrü 
Engüdar, 
Necmettin 
Düzce, 
Muhsima Tüner, 
Doğan Aydın, 
Cihan 
Kızıldoğan, A. 
Vahit 
ġahinoğlu, 
Abdulselam 
Ücün, Yıldırım 
Buldan, Ġlhami 
Keremoğlu, 
Hetem Ġke, 
Veysi Bor, 
Hekim Orhan, 
Vahide Atalay, 
DerviĢ Canan, 
Rüstem Demir 
ve Erkan Yıldız 

Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 

Mahkemesi gösterilerek 26 kiĢi hakkında "Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet ettikleri" ve "suç ve 
suçluyu övdükleri" gerekçesiyle dava açıldı.  

233 

Muhyettin Önal, 
Rüstem Demir, 
Abdülsemet 
Tekin, Hetem 
Ġke, Muhsima 
Tüner, Vahide 
Atalay, Veysi 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

12.04.2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

20 Temmuz 2005 tarihinde DTP Yüksekova ilçe 
binasından Oslo Oteli önüne kadar gerçekleĢtirilen 
yürüyüĢ  sonrası "14 Temmuz ölüm orucu direniĢi, 
Öcalan'ın tarafsız uluslarası bir mahkemede Kürt sorunu 
ile birlikte yargılanması ve Öcalan üzerindeki tecrit 
operasyonlarının durdurulması" konusunda basın 
açıklaması yapan  27 DTP yönetici ve üyesi hakkında  

Devam ediyor. 
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Bor, ġahbettin 
Tamur, Abidin 
EniĢ, Naif 
Yılmaz, Doğan 
Aydın, ġükrü 
Engüdar, Cihan 
Kızıldoğan, 
Erkan Yıldız, A. 
Vahit 
ġahinoğlu, 
ġahabettin 
Sırma, Ġpek 
Yılmaz, DerviĢ 
Canan, Marife 
Anuk, Mehmet 
Korkmaz, 
Kemal Serdar, 
Ferzinde 
Yılmaz, Nazım 
Sevinç, 
Necmetin 
Düzce, Nurhan 
Arslan, Abidin 
Çoğaç ve Ġlhami 
Keremoğlu 

"yasadıĢı slogan atıldığı, dövizler açıldığı ve bayraklar 
taĢındığı" iddiasıyla dava açıldı. 

234 

Muhyettin Önal, 
Rüstem Demir, 
Metin Duman, 
Abdülsemet 
Tekin, 
Abdurrahim 
Bor, Resul 
Temel, Doğan 
Aydın, 
ġemsullah 
Çoruh, ġükrü 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

13.09.2006 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

27 ġubat 2006 tarihinde DTP Yüksekova ilçe teĢkilatı 
tarafından "Ġran'da öldürülen Kürtler, Mardin ili Dargeçit 
ilçesine yapılan operasyonlar ve TIT imzali dağıtılan 
bildiriler" ile ilgili olarak yapılan basına açıklaması 
nedeniyle açıklamayı okuyan ġemsullah Çoruh ile 12 kiĢi 
hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 
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Engüdar, Hasan 
Mert, Atifet 
Akgöl, Mehmet 
Arap Yardımcı 
ve Ġhsan ĠĢbilir 

235 

Muhyettin Önal, 
ġahbettin 
Tamur, Fehim 
Kına, Naif 
Yılmaz, Abidin 
EniĢ, 
Abdulhalık 
Özdel ve 
Abuldselam 
Ücün 

TCK 215 16.05.2006 

Yüksekova 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne "DEHAP 
Yükseova ilçe teĢkilatında yasadıĢı yayın bulunduğu" 
Ģekilden yapılan isimsiz bir ihbar sonucu parti binasına 
düzenlenen baskın sonrasında dönemin Yüksekova DTP 
Ġlçe BaĢkanı ġahbettin Tamur BaĢkan ve BaĢkan 
Yardımcısı Muhyettin Önal ile 5 kiĢi hakkında "parti 
binasında Abdullah Öcalan'a ait 'Özgür Ġnsan Savunması' 
ve 'Anılarla Abdullah Öcalan GüneĢin Sofrasında I-II' 
isimli kitaplar ve Abudullah Öcalan'a iliĢkin dövizler 
bulunduğu gerekçesiyle TCK 215'e muhalefetten dava 
açıldı. Mahkeme 20 Ekim 2006 tarihinde yapılan 
duruĢmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Van Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

Devam ediyor. 

236 

Muhyettin Önal, 
ġükrü Ergüder, 
Fahri IĢık, 
DerviĢ Canan, 
Ġsmet Serdar, 
Muhsima Tüner, 
Vahide Atalay, 
Ġpek Yılmaz, 
Güllü Zengin, 
Zozan Ġstekli, 
Serdar Ġke, 
Abdulhaluk 
Özdel, 
Süleyman 
Befre, Veysi 
Bor, Süleyman 
Ak, Cihan 
Kızıldoğan, 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

16.10.2006 
Yüksekova 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Yüksekova (Hakkari) Ġlçe Örgütü tarafından 27 Mart 
2006 tarihinde düzenlenen bir basın açıklaması nedeniyle 
18 DTP üyesi hakkında "yasadıĢı örgüt lehine slogan 
attıkları" ve "izinsiz gösteri düzenledikleri" iddiasıyla 
açılan dava Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 9 
Nisan günü sonuçlandı. Mahkeme, DTP Yüksekova Ġlçe 
Yönetim Kurulu üyesi Muhyettin Ünal‟ı “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟na muhalefet 
ettiği” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 1 yıl 6 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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Zubeyir Ceylan 
ve Selim Aybar 

237 
Murat Abi ve 
Rabia Atan 

TCK 314 2007 
Van 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Özgür Halk Dergisi'nin Van Bürosu'na 2 Temmuz 2007 
tarihinde yapılan baskınla gözaltına alınarak, tutuklanan 
dergi temsilcisi Murat Abi ile dergi çalıĢanı Rabia Atan 
hakkında TCK'nın 314. maddesine muhalefet iddiasıyla 
dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 2008 yılında 
yapılacak. 

Devam ediyor. 

238 
Murat Avcı ve 
Sadettin 
BirleĢik  

TMY 7/2   
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP PM üyesi Murat Avcı ve ve Sadettin BirleĢik 
hakkında, 2006 yılında Roj TV‟ye telefonla bağlanarak 
yaptığı konuĢma nedeniyle “YasadıĢı terör örgütü 
propagandası yapmak" suçunu düzenleyen TMK 7/2 
maddesi uyarınca açılan dava 2008 Mayıs ayında 
sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi`nde 
görülen duruĢmada sanık avukatı Meral DanıĢ BeĢtaĢ, 
müvekkilinin düĢünce özgürlüğü çerçevesinde açıklama 
yaptığını, konuĢma içerisinde Ģiddete çağrı olmadığını, bu 
nedenle atılı suçtan beraatına karar verilmesini talep etti. 
Mahkeme sanıklar Murat Avcı ve Sadettin BirleĢik`in 
eylemlerinin `YasadıĢı terör örgütünün propagandasını 
yapmak` suçunu düzenleyen Terörle Mücadele Kanunu 
7/2 maddesine uyduğunu belirterek alt sınırdan sanıkları 
1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha 
sonra cezada 1/6 oranında indirim yaparak sanıkların 10 
ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve verilen hürriyet 
bağlayıcı cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar 
verdi. Sanıklar, kamu haklarını kullanmaktan mahrum 
edildi. 

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

239 Murat Ġkincisoy TCK 301 2008   

Diyarbakır‟ın Bağlar Ġlçesi‟nde oturan Murat Ġkincisoy 
hakkında, Abdurrezzak Uruçtekin ile arasında çıkan 
kavga sırasında söylediği sözlerden ötürü Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 301. maddesi uyarınca dava açıldı. 
2007 yılında Ġnönü Caddesi‟nde yaĢanan tartıĢma 
esnasında Uruçtekin‟e “Siz ajansınız, milleti ihbar 
ediyorsunuz, polisinde, devletin de Atatürk`ünüzü de...” 
diyerek küfür etti. Olayın polise intikal etmesiyle birlikte 

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

546 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Ġkincisoy hakkında, TCK`nin 301. maddesi uyarınca 
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma neticesinde 
Uruçtekin kendisine saldıranın Ġkincisoy olmadığını 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na bildirdi, ancak 
BaĢsavcılık Ġkincisoy hakkında TCK`nin 301. maddesi 
uyarınca “Türklüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
Devletin kurum ve organlarını aĢağılamaktan” 6 aydan 2 
yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

240 

Murat Polat, 
Hüseyin Tunç, 
Ali Ülüfer, 
Süleyman 
YurttaĢ, 
Erdoğan 
Sürgeç, Hıdır 
Aytaç ve 2 kiĢi 

TCK 215 2008 
Tunceli Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Tunceli Ġl BaĢkanı Murat Polat, EMEP Ġl BaĢkanı 
Hüseyin Tunç, ĠHD'li Ali Ülüfer, Tunceli Belediye Meclis 
Üyesi Süleyman YurttaĢ, EĢit Özgür YurttaĢ Hareketi 
aktivisti Erdoğan Sürgeç ile DTP eski Ġl BaĢkanı Hıdır 
Aytaç‟ın da aralarında bulunduğu 8 kiĢi hakkında 15 
Mayıs 2005 günü katıldıkları bir cenaze töreninde slogan 
attıkları iddiasıyla 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 
'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

Devam ediyor. 

241 Murat Yıkit 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2008 
Iğdır 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Iğdır Ġl BaĢkanı Murat Yıkit hakkında, 22 Temmuz 
2007 milletvekili seçimlerinden önce 20 Temmuz 2007‟de 
yapılan mitingde Kürtçe “Serçavan (HoĢ geldiniz)” sözü 
nedeniyle “Siyasi Partiler Yasası‟na muhalefet ettiği” 
gerekçesiyle Iğdır 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 

242 

Musa AĢkara, 
Zeki Çetinkaya, 
Rüzgar DaĢçı, 
Abdulcebbar 
Çetinkaya, 
Abdulbari 
Kaçar, HaĢim 
Yılmaz, Tahir 
Özer, Lezgin 
DaĢçı 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Siirt'in Eruh Ġlçesi'nde 29 Mayıs 2007 tarihinde yaĢamını 
yitiren Fatma Özer isimli militan için Siirt merkezde 
düzenlenen cenaze töreni sırasında dövülerek gözaltına 
alınan DĠHA Siirt Muhabiri Musa AĢkara, Zeki Çetinkaya, 
Rüzgar DaĢçı, Abdulcebbar Çetinkaya, Abdulbari Kaçar, 
HaĢim Yılmaz, Tahir Özer, Lezgin DaĢçı hakkında TMK 
7/2 uyarınca “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak ve 
polise mukavemet etmek”ten dava açıldı. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül günü görülen 
duruĢmada, sanıklar suçlamaları reddederek, polisin 
kendilerinin araçtan indirerek yere yatırdığını ve dövmeye 
baĢladığını söyledi. DĠHA Muhabiri AĢkara ise haber 
takibi amacıyla cenazeye katıldığını ve polisin kendisini 

Devam ediyor. 
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döverek gözaltına aldığını, basın kartını göstermek 
istemesine rağmen polisin çantasını alarak kendisini yere 
yatırdığını coplarla dövdüğünü söyledi. Av. Abdulhakim 
Gider de polisin cenaze törenine sert bir Ģekilde 
müdahale ettiğini ve sanıkları döverek gözaltına aldığını, 
8 kiĢinin 25 polisi dövmesinin ve darp etmesinin mümkün 
olmadığına dikkat çekerek, sanıkların tahliyesini istedi. 
Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu olarak 
yargılanan 5 sanığın tahliyesine karar vererek duruĢmayı 
ileri bir tarihe erteledi. 

243 
Musa 
Farisoğulları 

TCK 215  2007 
Diyarbakır 1. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP Diyarbakır Ġl 
BaĢkan Yardımcısı Musa Farisoğulları hakkında “Sayın 
Öcalan” dediği gerekçesiyle “suçu ve suçluyu övmek” 
suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
Ġddianamede, Farisoğulları‟nın gazetecilere verdiği 
demeçlerde “PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın zehirlendiği” 
iddialarına iliĢkin açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. 
BaĢsavcılık bu nedenle Farisoğulları‟nın TCK‟nin 215. ve 
53. maddeleri uyarınca „suçu ve suçluyu övmekten‟ 2 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 
Farisoğulları‟nın yargılanması 17 Eylül tarihinde 
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde gerçekleĢecek. 

Devam ediyor. 

244 Mustafa Avcı TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Siirt‟te 19 Ocak 2008‟de gerçekleĢtirilen DTP Ġl Örgütü 
olağanüstü kongresinde “Kürdistan” diyerek “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla Mustafa Avcı 
ve Mehmet Cengiz hakkında dava açıldı. 19 Eylül günü 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlanan 
davada Mustafa Avcı 1 yıl, Mehmet Cengiz ise 2 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi toplam 3 
yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

245 Mustafa Gül TCK 215 2008 
Antalya 1. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Antalya eski Ġl BaĢkanı Mustafa Gül hakkında 27 
Ocak 2008‟de yaptığı konuĢmada “Sayın Öcalan” dediği 
gerekçesiyle dava açıldı. Dava 26 Eylül günü sonuçlandı. 
Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi, “suçu ve suçluyu 
övdüğü” suçlamasıyla Gül‟ü 18 ay hapis cezasına 
çaptırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 18 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

246 Mustafa TCK 216 2008 Bakırköy Ġstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Star Gazetesi Devam ediyor. 
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Karaalioğlu Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu hakkında, 
gazetenin 6 Haziran 2008 tarihli sayısında yer alan "Söz 
Bitti, SözleĢme Bozuldu" yazısı nedeniyle "Halkı kin ve 
düĢmanlığa tahrik veya aĢağılama", "Heyet halinde kamu 
görevlisine hakaret" ve "Suç iĢlemeye tahrik" suçlarından 
14,5 yıl hapis istemiyle dava açtı. Karaalioğlu söz konusu 
yazısında, "Anayasa Mahkemesi, genç kızlar üniversite 
eğitimi alabilsin, bir ayıp ortadan kalksın, bir hak ihlaline 
son verilsin diye yapılan düzenlemeyi iptal ederek 
yetkisini aĢtı, kendisini var eden hukuku çiğnedi. Sadece 
hukuku değil, toplumun dindarlığını, baĢörtüsü gibi 
yüzyılların ve inancın mirası bir değeri de ayaklar altına 
aldı" Ģeklindeki ifadelere yer vermiĢti. 

247 

Mustafa Kemal 
Çelik, Aytekin 
Dal, Mehmet 
Sadık Aksoy ve 
Mehmet ReĢat 
Yiğiz 

TCK 301/2 
TCK 288/1 

2008 
Batman 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Batman'ın Kozluk Ġlçesi'nde 2006 yılında bir aracın 
taranması sonucu aralarında 11 yaĢındaki Mizgin 
Özbek'in de bulunduğu üç kiĢinin ölümüyle ilgili yayınlar 
nedeniyle Batman Postası, Batman BarıĢ ve Batman 
Vizyon gazetelerinin sahibi Mustafa Kemal Çelik, Vizyon 
gazetesi sorumlu müdürü Aytekin Dal, BarıĢ gazetesi 
sorumlu müdürü Mehmet Sadık Aksoy ve ÇağdaĢ 
gazetesi sorumlu müdürü Mehmet ReĢat Yiğiz  hakkında 
"Askeri kuvvetleri aĢağılama" ve "Adil yargılamayı 
etkilemeye teĢebbüs" iddiasıyla ve Türk Ceza Yasası'nın 
301/2 ve 288/1 maddesi uyarınca toplam 6,5 yıl hapis 
istemiyle dava açıldı. 6-14 Eylül 2006 günlerinde çıkan 
haberler nedeniyle gazeteciler hakkında düzenlenen 2 
ġubat 2008 tarihli iddianamede, yetkililerin araçtan 
güvenlik kuvvetlerine ateĢ açıldığı yönündeki rapor verdiği 
olayla ilgili ĠHD, Batman Barosu ve MAZLUMDER 
yetkililerinin inceleme raporlarına yer verilerek, "sağ 
yakalanabilirlerdi", "yaĢam hakkı ihlal edildi", "çatıĢma izi 
yok" ve "ölümler mercek altında" Ģeklinde ifadeler 
kullanılması davaya gerekçe olarak gösterildi. Davanın ilk 
duruĢması 14 Mart 2008 tarhinde gerçekleĢti. Yapılan ilk 
duruĢmada, tutuksuz sanık olarak yargılanan 
gazetecilerin avukatları, soruĢturma ve yargılamaya konu 

Devam ediyor. 
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olmayan Mizgin Özbek olayında yargının etkilenmesinin 
de söz konusu olamayacağını ifade ettiler.  Avukatların 
talebi üzerine mahkeme, olayın yaĢandığı Kozluk 
Cumhuriyet Savcılığı'na olayla ilgili yargı sürecini 
sormaya karar verdi. Ayrıca mahkeme, Batman 
Valiliği'nden suça gerekçe gösterilen haberlerin yer aldığı 
gazete sayılarını talep edecek; yayınların yapıldığı 
dönemde sorumlu yazı iĢleri müdürlüğü görevlerini 
yürüten gazetecilerin kimliklerinin bildirilmesini de 
isteyecek. Dava 9 Mayıs‟a ertlendi. 

248 
Mustafa 
Koyuncu 

TCK 125 
TCK 267 

2007 
Emirdağ Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Afyonkarahisar Emirdağ gazetesi sorumlu müdürü 
Mustafa Koyuncu hakkında, gazetenin 12 Mart 2007 
tarihli sayısında "AB'ye Böyle mi Girmeliydik? Görevlerini 
Kötüye Kullanıyorlar" baĢlığıyla emniyette fuhuĢ, dayak 
ve hakaret iddialarını gündeme getirmesi sonrası 6 yıl 
hapis istemiyle dava açıldı. Ġddiaları gazetesinin 
haberleĢtiren Koyuncu, "yayın yoluyla hakaret" ve "iftira" 
iddiasıyla 13 Mart'ta tutuklanmıĢ, tekzip yayımlaması 
Ģartıyla bir hafta sonra tahliye edilmiĢti. Davanın son 
duruĢması 15 Kasım günü yapılırken, Mahkeme davayı 
30 Ocak 2008 tarihine erteledi. Ceza hukukçusu Prof. Dr. 
Süheyl Donay, Koyuncu‟nun tutuklama kararına iliĢkin 
“Böyle bir nedenden gazetecinin tutuklandığını ilk kez 
iĢitiyorum. Kararda CMK'nın 100. maddesinde yazılı 
tutuklama sebepleri öngörülmüĢ. Yani delilleri karartma, 
delillerin toplanmamıĢ olması. Yazılı Ģeyin ne delili 
olacak? Netice itibarıyla iki kiĢinin ifadesini alacak ve iĢi 
bitirecek. Olmaması gereken bir olay olmuĢ. Sonra bir 
hafta içinde bütün delilleri toplayıp da mı salıvermiĢler? 
Çünkü tutuklama sebeplerinin kalkması lazım ki 
salıversinler. Çok kiĢisel bir olay, gerçi hâkim kararı ama 
çok aĢırı bir karar” dedi. 

Devam ediyor. 

249 
Mustafa 
Koyuncu 

Diğer 2007 
Emirdağ Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

Afyonkarahisar Emirdağ gazetesi sorumlu müdürü 
Mustafa Koyuncu hakkında, gazetenin 12 Mart 2007 
tarihli sayısında "AB'ye Böyle mi Girmeliydik? Görevlerini 
Kötüye Kullanıyorlar" baĢlığıyla emniyette fuhuĢ, dayak 

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

550 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

ve hakaret iddialarını gündeme getirmesi sonrası Emirdağ 
Emniyet Müdürlüğü‟nde görevli 44 polisin Ģikayetçi olması 
üzerine 440 bin YTL tazminat istemiyle dava açıldı.  

250 Mustafa Turhan TCK 301 2007 
Erzurum 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yaptığı dönemde adli 
emanette bulunan bir silahı evinde bulundurduğu için 
yargılanan ve dört yıl hapis cezasına mahkum edilen 
Mustafa Turhan hakkında, davanın yargı aĢamasında 
"Türk adaletine hiçbir zaman güvenmedim" dediği 
gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
TCY'nin 301. maddesi uyarınca açılan dava 2008 Nisan 
ayında sonuçlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Turhan‟a “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı 
organını alenen aĢağılamak” suçundan 5 ay hapis cezası 
verdi. Ceza ertelendi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından meslekten ihraç edilen Turhan hakkında Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü suç duyurusunda 
bulunmuĢtu.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 5 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

251 Muzaffer Demir TCK 215 2008 
ġanlıurfa 1. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Abdullah Öcalan‟ın avukatı Muzaffer Demir hakkında, 15 
ġubat günü yapılan bir açıklamada “Sayın Öcalan” dediği 
gerekçesiyle dava açıldı. Dava 27 Mayıs günü ġanlıurfa 
1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme, 
“Suç ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Demir‟e 6 ay hapis 
cezası verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

252 Naif Karabatak   2008 
Adıyaman Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Adıyaman'da yayınlanan GünebakıĢ gazetesi yazarı Naif 
Karabatak hakkında, gazetenin 28 ġubat 2008 tarihli 
sayısında yayınlanan ve “anayasa değiĢikliği sonrası 
genç kadınların baĢörtüsüyle üniversiteye alınmasını 
savunduğu” "Savcılar Nerede" baĢlıklı  yazısı nedeniyle 
dava açıldı. Karabatak, Adıyaman Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde 13 Mayıs günü görülen ilk durĢmada, 
iddianamede yer alan cümlelerin kendisine ait olmadığını, 
kullandığı kelimelerden farklı anlam taĢıyan cümleler 
oluĢturulduğunu savundu. SoruĢturma sürecine de itiraz 
eden yazar, Savcı Kerem Uçkan'ın resen soruĢturma 
açma hakkı olmadığını ileri sürdü. Adıyaman Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz‟ün suç duyurusunda 

Devam ediyor. 
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bulunması sonrası gazeteci Karabatak, 10 Mart günü 
savcı Kerem Uçkan'a ifade vermiĢ ve yazısında baĢörtülü 
kızların okullara alınmasını savunduğunu, Gündüz'ün 
üslubu üzerine almıĢ olabileceğini ancak bu üslubun 
kiĢilere yönelik olmayıp bir anlayıĢa yönelik olduğunu 
söylediğini aktarmıĢtı. 

253 Nalan Erkem 

 Eski Türk 
Ceza 

Kanunu 
240 

Yeni Türk 
Ceza 

Kanunu 
257-1 

2008 
Ġzmir 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD Onur Kurulu üyesi ve Ġzmir Barosu ĠĢkenceyi Önleme 
Grubu üyesi avukat Nalan Erkem hakkında, 2003 yılında 
NTV'ye yaptığı bir açıklamada “Buca Çocuk Cezaevi‟nde 
iĢkence yapıldı” sözleri nedeniyle “görevi kötüye 
kullandığı” iddiasıyla eski Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 
240, yeni TCK‟nın da 257-1 maddeleri gereğince dava 
açıldı. Ġzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iki 
sayfalık iddianamede, Avukat Erkem‟in yaptığı 
açıklamaya yer verilerek; “isyanın çıktığı çocuk 
koğuĢunda 18 yaĢından küçük tutuklu ve hükümlülere 
görevlilerce kötü muamele ve iĢkence yapıldığını, olay 
nedeniyle bu hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla 
görüĢtürülmediğini söylediği; soruĢturma konusu eylemle 
ilgili olarak beyanda bulunmak suretiyle, üzerine atılı 
görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu iĢlediğine 
yönelik delillerin mevcut olup, bunlar yargılamayı 
gerektirdiğinden…cezalandırılması için dosyanın Ġzmir 
Ağır Ceza Mahkemesi‟ne gönderilmesine karar verildiği” 
belirtildi. Dava 27 ġubat günü Ġzmir 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen ilk duruĢmaya, Erkem'e destek 
vermek için Aydın, Mardin ve ġanlıurfa gibi bir çok Baro 
temsilcilerinin aralarında bulunduğu 300 kadar hukukçu 
katıldı. DuruĢmada yaptığı sözlü savunmada soruĢturma 
süreci için "hukukdıĢı" diyerek eleĢtiren sanık avukat 
Erkem, yargılamayı "ĠĢkenceyi duyup görme, görürsen de 
sakın söyleme davası" olarak özetledi. Avukatlara 
soruĢturma açılmasının Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı 
olmasına karĢın buna aykırı davranılarak hakkında 
iddianame düzenlendiğini ifade eden Erkem, iĢkenceyi 
teĢhir etmesinin Avukatlık Yasası'nın 76. maddesinin 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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"Barolar, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korur ve 
geliĢtirir" düzenlemesine dair 76. maddesinin ve buna 
iĢlerlik kazandırılmasıyla ilgili 95. maddesinin bir gereği 
olduğunu savundu. Erkem, çocuk cezaevindeki iĢkence 
iddialarına iliĢkin çocuk ailelerinden ĠĢkenceyi Önleme 
Komisyonu'na Ģikayetler yapıldığını kaydederek, bunu 
örneklendirdi. Erkem, savcının "suçun unsurları 
oluĢmadığı için beraat yönünde görüĢ bildirdiği davadan 
aklandı. Erkem, savcının "suçun unsurları oluĢmadığı için 
beraat yönünde görüĢ bildirdiği davada beraat etti. Ġzmir 
Buca Cezaevi‟ndeki çocuklar, 2003 yılında “kötü 
muamele gördükleri” gerekçesiyle isyan çıkarmıĢ; 12 saat 
süren isyanda üçü ağır 6 kiĢi yaralanmıĢtı. Cezaevi 
yönetimi ve gardiyanlar hakkında “kötü muamele ve 
iĢkence” iddialarına iliĢkin baĢlatılan soruĢturma, 14 
çocuğun dövüldükleri yönündeki ifadeleri ve dört çocuğun 
yaralarının zapta geçirilmesine rağmen takipsizlikle 
sonuçlandı. Ġsyan çıkartmak suçundan yargılanan 
çocukların tümü de beraat etti. Ġsyan sırasında cezaevi 
önünde bulunan avukat Erkem'e, olayı “Çocukların kötü 
muamele iddiaları cezaevi yönetimi tarafından ciddiye 
alınsaydı bu isyan çıkmazdı” sözleriyle değerlendirdimiĢti. 

254 
Nazım Hikmet 
AkĢahin 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk DayanıĢma Dernekleri 
Federasyonu'nun (TUHAD-FED) Kürtçe-Türkçe yayın 
yapan ġopa Rojê Dergisi Sorumlu YazıiĢleri Müdürü 
Nazım Hikmet AkĢahin hakkında, derginin Aralık-Ocak 
2007-2008 sayısında yer alan KürĢat Öztürk imzalı 
“Diyarbakır Notları...” baĢlığıyla yayınlanan yazıdan ötürü 
Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi 
uyarınca dava açıldı. Aytekin, Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde 16 Nisan günü görülen duruĢmada 1 yıl 
10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 10 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

255 Nazif Akar 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

2007 
Batman Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

28.03.2006 tarihinde Diyarbakır da meydana gelen ve 10 
kiĢinin ölümü ile sonuçlanan olayı protesto etmek 
amacıyla DTP Batman Ġl TeĢkilatı tarafından 30.03.2006 
tarihinde düzenlenen ve AKP Ġl teĢkilatına yapılan 

Devam ediyor. 
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Kanunu yürüyüĢ ile akabinde yapılması düĢünülen basın 
açıklamasına “Gözlemci” olarak katılan ĠHD Batman ġube 
Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Akar hakkında “PKK 
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 
Yargılama 07.05.2008 tarihinde baĢlayacak. 

256 

Necla Çomak, 
Alihan Alhan, 
Deniz Bakır ve 
Metin Kürekçi 

TMY 7/2 2006 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

17 Aralık 2005'te ve 19 ġubat 2006'da Ankara Sıhhiye 
Meydanı'nda yapılan mitinglere katıldıkları gerekçesiyle 6 
Mart 2006'da gözaltına alınıp tutuklanan Ezilenlerin 
Sosyalist Platformu (ESP) üyelerinden Necla Çomak, 
Alihan Alhan, Deniz Bakır ve Metin Kürekçi hakkında 
eylemlerde 'F Tipi'nden Ġmralı'ya tecride son' ve 'Devrim 
Ģehitleri ölümsüzdür' sloganları attıkları için 'yasadıĢı 
örgüt propagandası yapmak' ve 'yasadıĢı örgüte yardım 
ve yataklık yapmak' suçlamasıyla Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava yeniden görülecek. 
Yargılama sonucunda 17 Ocak 2007'de her sanık için 7 
yıl 6 ay hapis cezası verildi ve ceza onaylanması için 
Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Dairesi, mahkemesinin 
verdiği kararı, sanıkların ek savunmalarının alınmadığı 
gerekçesiyle 27 Mayıs 2007'de usulden bozdu. Bunun 
üzerine yeniden baĢlayan yargılama kapsamında devam 
eden davanın duruĢması 22 Ekim 2008 tarihinde 
görülecek. 

Devam ediyor. 

257 Nejdet Atalay TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Nejdet Atalay hakkında, 3 
ġubat 2008 tarihinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 
HPG militanı Mehmet Hayme'nin cenaze töreninde 
söylediği “Edi Bese” sözleri nedeniyle TM) 7/2. maddesi 
uyarınca “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla dava açıldı. Dava 30 Temmuz günü 
sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay‟ın 
sözlerinin suç olmadığına kanaat getirerek beraatına 
karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  

258 
Nejdet Atalay, 
Musa 
Farisoğulları, 

TMY 7/2 2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Nejdet Atalay, Tüm Bel-Sen 
Diyarbakır ġube BaĢkanı Edip YaĢar ile DTP'li 
yöneticilerin de aralarında bulunduğu 9 kiĢi hakkında 28-

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 10'ar ay 
hapis cezasına 
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Edip YaĢar, 
Nusret Akın, 
NiĢtiman 
Erdede, 
Abdussamet 
Barut, Muhlis 
Altun, Tarık 
Demir ve Ferhat 
Miran 

31 Mart 2006 tarihinde Diyarbakır'da meydana gelen 
olaylar sonrasında “örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla açılan dava, 11 Mart günü Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. DuruĢmada son 
savunmalarını yapan avukatlar sanıkların sadece cenaze 
törenine katıldıklarını ve Diyarbakır olayları sırasında 
meydana gelen olaylarla bir bağlantıları bulunmadığını 
belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme 
heyeti, sanıklardan Nusret Akın, Edip YaĢar, NiĢtiman 
Erdede, Abdussamet Barut, Muhlis Altun, Tarık Demir ve 
Ferhat Miran'ın beraatine karar verdi. DTP Diyarbakır Ġl 
BaĢkanı Atalay ile DTP eski Ġl Yöneticisi Musa 
Farisoğulları ise, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 
maddesi uyarınca toplam 10‟ar ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

çarptırıldı. 7 
kiĢi beraat etti. 

259 
Nevaf Alkan ve 
Mehmet Nuri 
Albayrak 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 

260 Nihat Sönmez TCK 215 2007 
Dikili Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Balıkesir‟de düğünlerde Ģarkı söyleyen Nihat Sönmez 
hakkında, 2007 yılında katıldığı bir düğünde söylediği 
“Keça Kurdan” ve “Diyarbekir” adlı Kürtçe Ģarkılar 
nedeniyle Dikili Asliye Ceza Mahkemesi‟nde kamu davası 
açıldı. YaklaĢık bir yıl süren ve 23 Mayıs günü 
sonuçlanan davada Sönmez, “suçu ve suçluyu övdüğü” 
suçlamasıyla 1 ay hapis cezası ile 3250 YTL para 
cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 ay hapis 
cezası ve 3250 
YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

261 Niyazi Uslay TCK 301 2004 
Ġzmir 20'nci 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Samsun'da ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iĢ 
müfetiĢi olarak görev yaparken önce Ankara'ya, sonra 
Ġzmir'e tayini çıkan ve ardından emekli olan Niyazi Uslay 
(60) hakkında “ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek” 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 7 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

555 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

suçundan açılan dava Haziran ayında sonuçlandı. 
Uslay'ın cezası daha sonra, 1260 YTL paraya çevrilip 
ertelendi. Niyazi Uslay, 2000 yılında görev yaptığı kuruma 
gelen, eli sarılı tesettürlü Hatice Koç'a durumunu sordu. 
Koç da çalıĢtığı Ģirkette elini makineye kaptırdığını ve 
daha sonra iĢten çıkarıldığını söyledi. Bunun üzerine 
araĢtırma yapan Niyazi Uslay, Hatice Koç'un çalıĢtığı 
Ģirketin bir siyasi parti il baĢkanına ait olduğunu ve 
tutanağı düzenleyen ve meslektaĢı olan müfetiĢin de aynı 
partiye yakınlık duyduğunu, raporuna da olayın iĢ kazası 
olmadığını yazdığını gördü. Uslay, yaptığı araĢtırmada, 
raporları düzenleyen müfetiĢin sürekli bu iĢyerinde 
meydana gelen olaylara baktığına, yanlı davrandığına 
kanaat getirince, durumu Bakanlığa iletti. Uslay aynı yıl 
hazırlanan kararname ile önce Ankara'ya, kısa bir süre 
sonra da Ġzmir'e tayin edildi. Uslay'a Ģikayetinden dolayı 
disiplin cezası verildi, 2002 yılında da görevden alındı. 
Tekrar eski görev yerine dönmek için 2002 yılında Ġzmir 
2'nci Ġdare Mahkemesi'ne baĢvuran Uslay, „Disiplin cezası 
ve görevden alınma‟ ile ilgili iptal davası açtı. Niyazi 
Uslay, Ġdare Mehkemesi'ne verdiği dilekçesinde, 
“Bakanlığımız özellikle 1980 yılından sonra tam bir 
yolsuzluk tarlası olmuĢtur. Bakanların büyük çoğunluğu 
Bakanlığı, çiftlik ve sapık emellerini gerçekleĢtireceği bir 
ortam olarak görmüĢtür” ve “12 Eylül 1980 yılından sonra 
ülke idaresine el koyanlar, kendi içlerinden dünyanın en 
zengin generallerini çıkarırken, ülkenin geri kalmıĢlığına 
çözüm arayan, bunda samimi olan aydınlara ve gençlere 
saldırmıĢ, onları asmıĢ, kesmiĢ ve atom bombasının 
atıldığı ortamdaki radyasyon etkisi gibi Türkiye'yi hâlâ 
etkisi altında tutan bir ahlak çöküntüsüne uğratmıĢtır. En 
ağır gerçekleri bazı kazalar ortaya çıkarmıĢ ve 
generallerin en ünlü katilleri asmayıp da besledikleri 
ortaya çıkmıĢtır. ĠĢte bu generaller, ortanın bir tarafında 
yer alanlara adeta soykırım uygularken, diğer tarafını da 
beslemiĢ ve bunların bir kısmı siyaseti bırakmak sonucu 
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dıĢarıda mafyalaĢırken ve siyasetçileri emrine alırken, 
mürekkep yalayıp da dıĢarıda tutunamayanları da kamu 
da köĢe baĢlarına yerleĢtirmiĢtir” dedi.Bunun üzerine 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Niyazi Uslay 
hakkında bu sözlerinden dolayı Ġzmir Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2004 
yılında Niyazi Uslay hakkında „ÇalıĢma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve 
tezyif etmek‟ suçundan TCK'nın 301'inci maddesi 
kapsamında yargılanması için dava açtı. Ġzmir 20'nci 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son 
duruĢmasında ifade veren Uslay, haklı olduğu halde 
haksız bir Ģekilde siyasi amaç nedeniyle sürgün edildiğini 
belirtip, “Ben Atatürkçü bir kiĢiyim. Dilekçemde belirtiğim 
„sapık‟ kelimesini, sapma anlamında, yani normal ve 
yasal olmayan emeller anlamında kullandım. 
Dilekçelerimde herhangi bir hakarette bulunmadım. 
EleĢtiri kastı ile yazdığım cümlelerden dolayı Bakanlık 
iĢime son verdi. Ben de emekli olmak zorunda kaldım. 
Tüm sözlerim eleĢtiri mahiyetinde olup hakaret kastı 
bulunmamaktadır. Mağdur olan Hatice Koç, tesettürlü bir 
kiĢiydi. Ben ona yardım ettim. Ama baĢıma olmadık iĢler 
geldi. Beraatimi istiyorum” dedi. Savcı ise sanığın 
dilekçesinde düĢüncelerini açıklamasının eleĢtiri 
boyutunu aĢıp aĢağılama derecesine ulaĢtığını belirtti, 
cezalandırılmasını talep etti. Hakim suçlamayı yerinde 
görüp, Niyazi Uslay'ı 7 ay hapis cezasına çarptırdı. 
Cezasını daha sonra 1260 YTL paraya çevirip erteledi. 

262 

Nuray Kılınç, 
AyĢe IĢık, 
Ahmet Çitil, 
Ersin Argun, 
Mustafa Naci 
Toper, Hatice 
Zengin, Cumali 
GülmüĢ ve 19 

TMK 7/2 2007 
Malatya 3. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Malatya'da 2007 Newroz kutlamalarına katılan 27 kiĢi 
hakkında TMK 7/2. Maddeye muhalefetten dava açıldı. 21 
Mart'ta ġeker Stadı'nda yapılan Newroz kutlamalarına 
katılan ve aralarında DTP Malatya Ġl BaĢkanı Nuray 
Kılıç'ın da bulunduğu 27 kiĢinin, “YasadıĢı slogan atmak” 
ve “YasadıĢı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
açılan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde baĢlandı. 17 
Ağustos günü görülen ilk duruĢmaya DTP Malatya Ġl 

Sonuçlandı. 27 
kiĢi 10'ar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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kiĢi BaĢkanı Nuray Kılıç ile birlikte 15 sanık katıldı. 
DuruĢmaya katılan 15 sanık, atılı suçlamayı kabul 
etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti eksik 
evrakların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe 
erteledi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında 
DTP eski Malatya Ġl BaĢkanı Nuray Kılınç'ın da bulunduğu 
20 DTP üyesi ile 6 ESP'liye Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 10'ar ay hapis cezası 
verdi. Hapis cezaları ertelenmedi. 

263 
Nurettin 
DemirtaĢ 

TCK 215 
TCK 216 

2008   

DTP‟nin 8 Kasım 2007 tarihinde düzenlediği 2. 
Olağanüstü Büyük Kongresi‟nde genel baĢkan seçilen 
Nurettin DemirtaĢ hakkında TCK‟nın 216 ve 215 
maddelerini kapsayan “Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik 
veya aĢağılama” ve “Suçu ve suçluyu övme” suçlarından 
dava açıldı. 

Devam ediyor. 

264 
Nurettin 
DemirtaĢ 

TMK 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Genel BaĢkanı Nurettin DemirtaĢ hakkında, 
DemirtaĢ'ın Avrupa Parlamentosunda (AP) BirleĢik Sol - 
Ġskandinav YeĢil Sol konfederal grubunun ev sahipliğinde 
düzenlenen “AB, Türkiye ve Kürtler” adlı konferansta 
yaptığı konuĢma nedeniyle dava açıldı. Ġddianamede, 
bazı basın organlarında yer alan ve DemirtaĢ'ın 
konferansta söylediği belirtilen “Hükümet PKK ile masaya 
oturmalı sözleri de yer aldı. Ġddianamede, DemirtaĢ'ın 
talimatla Ankara'da alınan ifadesinde, konferansta yaptığı 
konuĢmada 'Hükümet PKK ile masaya oturmalı' gibi bir 
söz söylemediğini, konuĢmasının basında yanlıĢ 
aktarıldığını belirttiği bildirildi. Ġddianamede, DemirtaĢ'ın 
konferansta yaptığı konuĢmayla, "terör örgütünün 
propagandasını yaptığını ve bu nedenle TMK'nın 7/2. 
maddesi uyarınca yargılanması istenildi. 

Devam ediyor. 

265 
Nurettin 
DemirtaĢ 

TMK 7/2 2008 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi  

DTP eski Genel BaĢkanı Nurettin DemirtaĢ hakkında 27 
Eylül 2007‟de Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesi eski Belediye 
BaĢkanı Hetem Ġke‟nin cenaze töreninde yaptığı 
konuĢmadan dava açıldı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
17 Ekim günü görülen duruĢmada, Terörle Mücadele 
Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca “yasadıĢı örgüt 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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propagandası yaptığı” suçlamasıyla DemirtaĢ‟ı 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırdı. 

266 
Nurettin 
DemirtaĢ ve 
Selma Irmak 

TCK 301/1 2007 
Ankara 19. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP Genel BaĢkanı 
Nurettin DemirtaĢ ve partinin MYK üyesi Selma Irmak 
hakkında, '1 Eylül Dünya BarıĢ Günü' nedeniyle 
yayımlanan bildiride yer alan "Ülkemizin bir bölümünde 
Ģiddetli imha operasyonları yapılmakta, barıĢın yolunu 
döĢemek için geliĢtirdiğimiz tüm çabalarımız askeri 
operasyonlarla tahrip edilmektedir" ifadesi nedeniyle 
"Cumhuriyeti ve devletin askeri teĢkilatını alenen 
aĢağılama' suçunu iĢledikleri ve Türk Ceza Kanunu'nun 
(TCK) 301. maddesini ihlal etkileri iddiasıyla açılan 
davanın ilk duruĢması 12 Mart 2008 tarihinde baĢladı. 
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk 
duruĢmasına, Nurettin DemirtaĢ ve Selma Irmak ile 
avukatları Mehmet Nuri Özmen katıldı. Nurettin DemirtaĢ, 
suçlamaya konu ''iddianamenin kendisine tebliğ 
edilmediğini'' belirterek, iddianamenin verilmesini ve 
savunmasını hazırlaması için süre tanınmasını talep etti. 
DemirtaĢ, parti genel merkezine yapılan tebligattan da 
cezaevinde tutuklu bulunması nedeniyle haberi 
olmadığını belirtti.Selma Irmak da adres değiĢikliği 
nedeniyle iddianamenin kendisine tebliğinin 
yapılamadığını kaydederek, tebligatın yeni adresine 
yapılmasını, iddianameyi aldıktan sonra savunmasını 
yapacağını ifade etti. Sanıkların avukatı Mehmet Nuri 
Özmen de savunmalarını hazırlamak üzere süre istedi. 
Yargıç Ahmet Turgut Tuncay, dava dosyasındaki 
eksikliklerin tamamlanması için duruĢmayı erteledi. 

Devam ediyor. 

267 

Nurettin 
DemirtaĢ, 
Abdullah 
Akengin ve 
Selim Sadak 

TMK 7/2 2008 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP Genel BaĢkanı 
Nurettin DemirtaĢ, Dicle Ġlçesi Belediye BaĢkanı Abdullah 
Akengin ve kapatılan DEP'in eski milletvekili Selim Sadak 
hakkında, DTP'nin Diyarbakır'da Ekim 2007'de 
düzenlediği “Demokratik Toplum Kongresi” nedeniyle 
TMK/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açtı. Sanıklar DemirtaĢ, Akengin ve Sadak savcılıkta 

Devam ediyor. 
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verdikleri ifadede, toplantının sonuç bildirgesinde yer alan 
görüĢlere katıldıklarını bildirdiler. 

268 
Nurettin Yılmaz 
ve BarıĢ 
Pehlivan 

TCK 216 
TCK 218 

29.03.2008 
Bakırköy 21. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Eski milletvekili Nurettin Yılmaz ve program yapımcısı 
BarıĢ Pehlivan hakkında, 2007 yılında CNN Türk‟te BarıĢ 
Pehlivan‟ın yönettiği “Oradaydım” programında 12 Eylül 
askeri darbesinde Diyarbakır Cezaevi‟nde kendisine 
yapılan iĢkenceyi ve iĢkence yapılırken söylenen “Burası 
Diyarbakır Cumhuriyeti`dir, Diyarbakır Devleti`dir” 
Ģeklindeki sözleri tekrarladığı için hakkında “halkı kin ve 
düĢmanlığa alenen tahrik etmek”ten dava açıldı. Davanın 
ilk duruĢması Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
18 Temmuz 2008`de yapıldı. Yılmaz, mahkeme hâkimine 
yazılı savunma vererek yaĢadıklarını anlattı. Yılmaz, 
milletvekiliyken yapılan askeri darbe sırasında 
Ankara‟dan Diyarbakır Cezaevi‟ne götürüldüğünü, orada 
küfürlerle karĢılandığını ve coplanmaya baĢlandığını, 
buna itiraz ederek, “Bizim Ankara`da milletvekillerinin 
Mızıka okulunda saçları kesilmiyor ve coplanmıyor” 
deyince, “Orası Ankara, Burası Diyarbakır Cumhuriyeti, 
Diyarbakır Devletidir” denerek, coplanmaya devam 
edildiğini vurguladı. Bu sözleri tekrarladığı için hakkında 
dava açılan Yılmaz, savunmasında Ordinaryüs Prof. 
Hüseyin Cahit Yalçın‟ın “En kahredici adaletsizlik, devletin 
taraf olduğu ve devlet adına yapılan adaletsizliktir” 
sözlerini de anımsatarak, “Beni coplayanlar devleti temsil 
eden yöneticilerdir, hakaret edenler cezaevinin 
yöneticileridir” dedi. Yılmaz, hâkime gönderdiği 
savunmasında cezaevinde cumhurbaĢkanlığına aday 
olduğu için ayrıca dayak yediğini belirterek, “Anlattıklarım, 
yaĢadığım onur kırıcı vahĢet, denizde damla örneklerdir. 
DıĢkı yedirme, cop sokma, lağım suyunu içmeye 
zorlanmam, günlük olağan uygulamalar haline getirilmiĢti. 
Bir suçlu varsa 27 Aralık 1980 saat 17.00‟den itibaren 
Diyarbakır Askeri cezaevinde bulunan görevlilerdir. Belki 
hâkimliğinize garip gelecek ama Diyarbakır‟daki 
iĢkencehanede gördüğüm onur kırıcı muamele 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi beraat etti.  
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Guantanamo`daki esir Iraklılardan daha az değildir” dedi. 
Dava 18 Kasım günü sonuçlamdı. Mahkeme, Yılmaz 
hakkında beraat kararı verdi. 

269 
Nurgün 
Balcıoğlu 

TCK 125 2006   

Gaziantep Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Nurgün Balcıoğlu hakkında, Ģarkıcı Seda Sayan'a 
“hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Balcıoğlu'nun 20 
Temmuz 2006 sayılı yerel Sabah Gazetesi'ndeki 
“Editörden” adlı köĢesinde yayınlanan ve televizyonların 
ana haber bültenlerindeki seviyenin düĢüklüğünü kaleme 
alan yazısının bir bölümünde, “Ġkinci haber; Mehmet Ali 
Erbil'in çocuğunun doğumunda hazır bulunmak üzere 
oğlu yaĢındaki sevgilisiyle Amerika'dan dönen Erbil'in 
kadın versiyonu Seda Sayan ile sevgilisine ait. Efendim, 
onlar da Erbil'in bebeğine heveslenmiĢler. Kadırgalı 
lakaplı, kaĢarlanmıĢ halkın gözdesinin, çocuğu yaĢındaki 
sevgilisinden çocuk doğurma hevesi depreĢmiĢ. Haberin 
konusu bu” ifadelerinin hakaret içerdiği iddia edilirken, 
Balcıoğlu, söz konusu yazısında televizyonların ana 
haber bültenlerindeki seviye düĢüklüğünü çeĢitli 
örneklerle sıraladığını belirterek, "Hakaret olarak 
algılanan kaĢarlaĢmıĢ kelimesinin Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü'ndeki karĢılığı, bir iĢte çok tecrübe kazanmıĢ, 
olgun, geçirmiĢ, görmüĢ, mecazi anlamının ise hoĢa 
gitmeyen bir hareket veya bir iĢe alıĢarak artık ondan 
üzüntü duymamaktır. Bu ifadeler kesinlikle hakaret 
değildir. Oysa, toplumun gözü önündeki insanlar örnek 
olmalıdır. Kaldı ki yazımın son bölümünde ben dahil bu 
tür programları seyreden insanları eleĢtirmekteyim. 
Sanatçıların yaĢamlarının abuk subuk bölümlerinin ön 
plana çıkarılması ve bizim de bunları seyretmemizi 
eleĢtirdim" dedi. 

Devam ediyor. 

270 
Nurgün 
Balcıoğlu 

Tazminat 
Davası 

2007 
Bakırköy 8. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

Emekli hakim Zekeriya Dilsizoğlu‟nun “Her 10 bin cinayet 
davasının dokuz bininde kadın parmağı var” sözünü 
eleĢtiren Gaziantep Sabah gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Nurgün Balcıoğlu hakkında açtığı 100 bin 
YTL‟lik manevi tazminat davasının görülmesine 29 

Devam ediyor. 
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Kasım‟da devam edildi. Bakırköy 8. Asliye Hukuk 
Mahkemesi, Dilsizoğlu ve Balcıoğlu‟nun maddi 
durumlarının araĢtırılması için yazılan müzekereye yanıt 
gelmediği için duruĢmayı 14 ġubat 2008 tarihine erteledi. 

271 
Nuri Aykon ve 
Harun Aksoy  

    
Bağcılar 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

"DanıĢtay üyelerini terör örgütlerine hedef gösterdikleri" 
iddiasıyla Anadolu'da Vakit gazetesinin sahibi Nuri Aykon 
ve YazıiĢleri Müdürü Harun Aksoy hakkında açılan 
davaya 6 ġubat günü devam edildi. Ġstanbul Bağcılar 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi üç duruĢmaya da katılmayan 
Aykon ve Aksoy hakkında yakalama emri çıkartılmasını 
kararlaĢtırdı. 26 Nisan günü yapılan duruĢma, Aykon ve 
Aksoy'un ifadesinin alınması için ertelendi. 2 Mayıs günü 
görülen duruĢma ise, sanıkların savunmalarını yapmaları 
için ertelendi. Alparslan Aslan'ın düzenlediği saldırıdan 
önce açılan davada, sanıkların "kamu görevlilerini terör 
örgütlerine hedef göstermek", "hakim ve savcılara 
hakaret" ve "adliyeye hakaret" iddialarıyla 
cezalandırılması isteniyor.13 ġubat günü "ĠĢte O Üyeler" 
baĢlığıyla yayınlanan haberde, DanıĢtay üyelerinin 
fotoğraflarına birinci sayfada yer verilmiĢ ve dairenin 
baĢörtülü öğretmen Aytaç Kılınç'a iliĢkin kararı 
eleĢtirilmiĢti. 

Devam ediyor. 

272 Nursel Aydoğan TCK 220/8 2007   

Van Cumhuriyet Savcılığı, DTP Parti Meclisi üyesi, eski 
TUHAD-FED Genel BaĢkanı Nursel Aydoğan hakkında 
10 Aralık 2006 Dünya Ġnsan Hakları Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamanın "yasadıĢı örgüt propagandası" 
içerdiği gerekçesiyle dava açtı. 

Devam ediyor. 

273 

Nurullah 
Keskin, Ġnan 
Bilen, Kadir 
Güler, Veysel 
Akdağ ve Erol 
Kandemir 

  2007 
BeĢiktaĢ 12. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

2006‟da düzenlenen 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü etkinliğine 
katıldıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Nurullah 
Keskin, Ġnan Bilen, Kadir Güler ile tutuksuz yargılanan 
Veysel Akdağ ve Erol Kandemir hakkında açılan dava 
ġubat ayında sonuçlandı. BeĢiktaĢ 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi, katıldıkları çeĢitli miting ve basın 
açıklamalarında halay çekerken çekilen fotoğrafları delil 
olarak gösterilen sanıklara "yasadıĢı örgüt üyeliği"nden 
toplam 73 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme 

Sonuçlandı. 5 
kiĢi toplam 73 
yıl 4 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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sonucundan çok dayanak gösterilen delillerin Türkiye‟deki 
hukuk sistemini ortaya koyduğunu belirten sanık 
avukatlarından Baran Doğan, “Eğer temyizde de aynı 
karar verilirse, aynı hukuksuzluk devam eder ve komik 
deliller müvekkillerimin, 73 yılına mal olursa diyecek hiçbir 
Ģeyim yok. Çünkü müvekkillerimin çekilen bütün 
fotoğraflarında yasadıĢı sayılacak hiçbir unsur yok” dedi. 

274 O.T. TMY 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır'da kendisine ait bilgisayardan internette 
paylaĢım sitesi Youtube'ye PKK propagandasını içeren 
görüntü ve fotoğraf gönderdiği tespit edilen bilgisayar 
operatörü O.T. hakkında açılan dava Ocak ayında 
sonuçlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
23 Ocak günü yapılan duruĢmada söz alan sanık O.T., 
Avrupa'da arkadaĢı olduğunu, zaman zaman internet 
üzerinden çet yaptıklarını belirterek, “Benden resimleri 
isteyince bende bunları Youtube sitesine gönderdim. 
Ancak, bu resimlerin adı geçen siteye gönderilmesinin 
suç olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle örgüt propagandası 
yapmak amacıyla göndermedim, beraatimi istiyorum” 
dedi. Mahkeme, sanığın bu Ģekilde yasa dıĢı örgüt 
propagandası yaptığı gerekçesiyle Terörle Mücadele 
Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, 
tutuklu kaldığı süreyi nazara alarak sanığı tahliye etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

275 

Oğuz Sönmez, 
Mehmet Atak, 
GürĢat 
Özdamar ve 
Serkan Bayrak 

TCK 318 2008   

11 Haziran 2008 tarihinde Ġstanbul‟da, Galatasaray Lisesi 
önünde “Mehmet Bal‟ın 8 Haziran‟da tutuklanmasını ve 
iĢkenceye maruz kalmasını protesto etmek” için 
düzenlenen gösteride gözaltına alınan Oğuz Sönmez, 
Mehmet Atak, GürĢat Özdamar ve Serkan Bayrak 
hakkında, “halkı askerlikten soğutma” suçunu düzenleyen 
Türk Ceza Kanunu‟nun 318. maddesinden dava açıldı. 

Devam ediyor. 

276 Oktay Avcu TCK 301/1 2007 
Mersin 5. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Mersin'de 2 Ağustos 2006 tarihinde ÖSS'nin kaldırılması 
için hazırladığı "Eğitim engeli vatana ihanettir" baĢlıklı 
bildirileri dağıtan Oktay Avcu hakkında TCK‟nın 301/1‟inci 
maddesine göre, devleti ve kurumları aĢağılama 
suçundan dava açıldı. Dava, Mersin 5. Asliye Ceza 

Devam ediyor. 
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Mahkemesi'nde görülecek.  

277 
Orhan Miroğlu 
ve Mehmet 
Sıdık Yanık 

  2007 
Mersin 2. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

22 Temmuz Seçimlerinde Mersin'de bağımsız milletvekili 
adayı olan yazar Orhan Miroğlu hakkında, seçim 
bürosunda "Kürtçe konuĢtuğu ve Kürtçe seçim 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle açılan dava 2008 
yılında sonuçlandı. Mersin Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 
Miroğlu'nun Mersin'in Çay Mahallesinde açtığı seçim 
bürosunda "Kürtçe propaganda konuĢması yapmak" ve 
seçim bürosunun sorumlusu Mehmet Sıddık Yanık'ın da 
“Kürtçe Ģarkı çalıp slogan atıldığı” gerekçesiyle Mersin 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde açtığı davada Miroğlu ve 
Yanık'ın "298 seçimlerin temel hükümleri kanuna 
muhalefet" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep edildi. 
Miroğlu, savunmasında suçlamaları red ederek ,seçim 
propagandasını Kürtçe değil Türkçe yaptığını ancak 
Mersin'de Kürtçe bilen insanlar olduğundan onlara Kürtçe 
selam vermiĢ olabileceğini belirtti. Miroğlu, seçim 
bürosuna gelen kiĢilerin, Kürtçe Ģarkı söylemelerinde 
kendisinin sorumlu olmayacağını da ifade etti. Mahkeme 
verdiği kararda büro sorumlusu Yanık'ın beraatine karar 
verirken Miroğlu'nun "seçim propagandalarında 
Türkçe'den baĢka dil ve yazı kullanılması yasaktır" 
kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası 
verilmesine hükmetti. Mahkeme, CMK'nın 231/5 maddesi 
uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi  6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 1 
kiĢi beraat etti.  

278 

Orhan Miroğlu, 
Hediye Bakrak, 
Ahmet Aka  ve 
Bülent Öner  

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2007 
Mersin Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Mersin Metropol Meydanı'nda düzenlenen Newroz 
kutlamalarında Kürtçe konuĢan Hediye Bakrak, Ahmet 
Aka, Orhan Miroğlu ve Bülent Öner hakkında "Siyasi 
Partiler Yasası'na muhalefet" etmekten dava açıldı.  

Devam ediyor. 

279 

Orhan Miroğlu, 
Kaya Gökten, 
Aytaç Ayhan, 
Deniz Demir, 
Taylan Gürel, 
Ferhat GümüĢ, 

TMK 7/2 2007   

DTP eski EĢbaĢkan Yardımcısı 'Bin Umut' Mersin 
Bağımsız Milletvekili Adayı Orhan Miroğlu'nun da 
aralarında bulunduğu 9 kiĢi hakkında, 'örgütün 
propagandasını yapmak'tan 8 aydan 5 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdi 

Devam ediyor. 
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K.M.Ç, V.T, C.T. 
ve H.K 

Ġpekçi Parkı'nda, 25 Mart 2007 tarihinde düzenlenen 
Newroz kutlamaları sırasında, kutlamalara katılan 
grupların, “PKK ve Abdullah Öcalan” lehine sloganlar 
attığı ve dövizler taĢıdığı, Orhan Miroğlu'nun da 
kalabalığa hitaben yaptığı konuĢmada, “örgütün 
propagandasını yaptığı” iddia edildi. Ġddianamede, 
Miroğlu'nun yanı sıra, toplantıya katılan Kaya Gökten, 
Aytaç Ayhan, Deniz Demir, Taylan Gürel ve Ferhat 
GümüĢ ile 18 yaĢından küçük K.M.Ç, V.T, C.T. ve H.K'nin 
de “örgütün propagandasını yaptıkları” belirtildi. 
Ġddianamede, örgütün, 'süreç içerisinde yapmıĢ olduğu 
sözde kongreleri ile amaçladığı sonuca ulaĢabilmek 
amacı ile bir kısım stratejiler geliĢtirdiği ve zamanla 
Abdullah Öcalan'ın yakalanması ile birlikte sözde 
siyasallaĢma dönemine yönelik örgütsel faaliyetlerde 
bulunmaya baĢladığı ve bu bağlamda yeni stratejiler 
geliĢtirerek demokratik hakkın kullanımı gibi gözüken 
ancak örgütün siyasallaĢma amacına hizmet eden bir 
kısım gösteri ve eylemlerde bulunduğu' ifade edilerek, bu 
amaçla Newroz ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün fırsat 
olarak görüldüğü kaydedildi. Ġddianamede, Orhan 
Miroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kiĢinin, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesinde 
düzenlenen 'terör örgütünün propagandasını yapmak' 
suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları 
istendi. 18 yaĢından küçük K.M.Ç, V.T, C.T. ve H.K'nin 
ise aynı suçtan, 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına 
çarptırılmaları talep edildi. 

280 Orhan Özel TCK 215   
Derik Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Derik Ġlçe BaĢkanı Orhan Özel hakkında yaptığı bir 
basın açıklamasında „Sayın Öcalan‟ ifadesini kullandığı 
gerekçesiyle, TCK‟nın 215‟inci maddesinde yer alan „Suç 
ve suçluyu övmek‟ iddiasıyla açılan dava Haziran ayında 
sonuçlandı. Derik Sulh Ceza Mahkemesi, Özel‟i 3 ay 
hapis cezasına çarptırdı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 3 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

281 
Osman 
Baydemir 

 1353 sayılı 
Türk 

2006 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet 

Devam ediyor. 
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Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkındaki 
Kanun 

TCK 222 

Mahkemesi Sezer, BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan, TBMM BaĢkanı 
Bülent Arınç ve milletvekillerine gönderdiği Kürtçe 
"Sersala Wê Piroz Be (Yeni Yılınız Kutlu Olsun)" yazılı 
yılbaĢı kartı nedeniyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Baydemir'in 
"1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında 
Kanuna aykırı davrandığı" gerekçesiyle cezalandırılması 
istendi. Dava, 5 Nisan günü Diyarbakır 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde baĢladı. DuruĢmada, savunmasını yapan 
Osman Baydemir, yasalarda Kürtçe'nin 
yasaklanmadığını, Türk Harflerini Kabul ve Tatbiki 
Hakkındaki Kanun'un da Arap alfabesi yerine Latin 
alfabesinin kullanımı için çıkarıldığını söyledi. Avukat 
Muharrem Erbey de iddianamede, davetiyede yer alan 
Ġngilizce "Happy New Year" cümlesindeki "w" harfinin 
değil, Kürtçe "Sersala We Piroz Be" cümlesindeki "w" 
harfinin dava konusu yapıldığına dikkat çekti. Mahkeme, 
Baydemir'in yargılanması için ĠçiĢleri Bakanlığı'ndan izin 
alınması gerektiği görüĢüyle "yargılamanın 
durdurulmasına" karar verdi. Davada, Baydemir'in Kürtçe 
"yeni yılınız kutlu olsun" yazısı nedeniyle TCY'nin 222. 
maddesi ve "Türk Harflerini Kabul ve Tatbiki Hakkındaki 
Kanun"a muhalefet iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.  

282 
Osman 
Baydemir 

1353 Sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkındaki 
Kanun 

2007 
Diyarbakır 5. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, 30 Mayıs-3 Haziran 2007 tarihleri 
arasında yapılan Diyarbakır 7. Kültür Sanat Festivali 
“Kürtçe davetiye bastırdığı” gerekçesiyle 6 ay hapis 
istemiyle dava açıldı. Baydemir, davetiyelerden birini 
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı Durdu Kavak'a 
gönderdi. Gönderilen davetiye üzerine hakkında 
soruĢturma baĢlatılan Baydemir için ĠçiĢleri Bakanlığı 
yargılama izni verdi. Baydemir hakkında, '1353 sayılı Türk 
Harfleri Kanunu'na Muhalefet Ettiği' gerekçesiyle 6 ay 
hapis istemiyle dava açıldı. 2007/664 esas numarası ile 
açılan davaya 9 Nisan 2008 tarihinde devam edilecek. 

Devam ediyor. 

283 Osman 2911 Sayılı 2007 Gaziantep 4. Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcılığı,  Diyarbakır Devam ediyor. 
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Baydemir Toplantı ve 
Gösteri 

YürüyüĢleri 
Kanunu 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu  

Asliye Ceza 
Mahkemesi 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında, 
17 Aralık 2006 tarihinde Diyarbakır'dan baĢlatılan ''Ankara 
YürüyüĢü'' çerçevesinde yürüyüĢün Gaziantep'de yaptığı 
konuĢma  nedeniyle ve yürüyüĢün Gaziantep ayağını 
organize ettiği idddiasıyla dava açtı. Davanın ilk 
duruĢması 3 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleĢtirildi. 

284 
Osman 
Baydemir 

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2007 
Adana Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Diyarbakır BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanı Osman Baydemir hakkında, 17 Aralık 
2006 tarihinde Diyarbakır'dan baĢlatılan ''Ankara 
YürüyüĢü'' çerçevesinde Adana DTP Ġl BaĢkanlığı önünde 
toplanan gruba Kürtçe hitap ettiği ve Siyasi Partiler 
Kanunu'nun 81/c maddesine muhalefet ettiği iddiasıyla 
dava açtı. 2007/562 esas numarası ile açılan davaya 29 
ġubat 2008 tarihinde devam edilecek. 

Devam ediyor. 

285 
Osman 
Baydemir 

TMK7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

2006 Aralık ayında Londra Halkevi'nde düzenlenen bir 
panele katılan Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 
Osman Baydemir hakkında, konuĢma yaptığı salonda 
bulunan Abdullah Öcalan fotoğrafı nedeniyle açılan 
soruĢturma tamamlandı. Savcılık, Baydemir hakkında 
2007/460 esas numarası ile TMK 7/2'den dava açtı.  

Devam ediyor. 

286 
Osman 
Baydemir 

TCK 215 2007 
Diyarbakır 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, 8 Temmuz 2007 tarihinde Roj TV'de 
canlı yayına katılarak yaptığı konuĢmada “Ģüphesiz 
1999'dan sonra iki büyük geliĢme oldu. Silahlı Kürt 
muhalefeti, stratejik değiĢime giderek silahı yöntem 
dıĢına, hatta militanlarını Türkiye dıĢına 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 
duruĢması 3 Nisan 2008'de Diyarbakır 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülecek  

Devam ediyor. 

287 
Osman 
Baydemir 

TMK 7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında 2006 Aralık ayında Londra 
Halkevi'nde yaptığı konuĢma nedeniyle TMK 7/2 

Devam ediyor. 
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maddesine uyarınca “örgüt propagandası” yapmaktan 5 
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kürt kurumu olan 
Londra Halkevi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
posterinin bulunması ve Baydemir'in bu mekanda 
konuĢma yapması suç olarak kabul edilen iddianamede, 
Baydemir'in PKK Lideri Öcalan'ın posteri önünde 
konuĢma yaptığı iddia edildi. 2007/460 esas numarası ile 
açılan davaya 2008 yılında devam edilecek. 

288 
Osman 
Baydemir 

TCK 314/3 
TCK 220/7 

2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, Diyarbakır'da 28 Mart 2006 tarihinde 
4 PKK militanın cenaze törenleri sonrası çıkan olaylara 
iliĢkin yaptığı açıklamalarda "PKK'yi övdüğü" iddiasıyla 
Ceza Yasası'nın (TCK) 314/2 maddesindeki "örgüt 
üyeliği" suçundan açılan dava 17 Nisan 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen karar duruĢmasın esas hakkındaki görüĢünü 
açıklayan Cumhuriyet Savcısı Dr. Sacit Yılmaz, sanık 
Baydemir'in, PKK'nın talimatları doğrultusunda kentte 
birçok zarara neden olan göstericilerle görüĢürken, 
"Acımız 14'tü, 17 oldu. ġu ana kadar sizin cesaretiniz için 
sizlere canı gönülden teĢekkür ediyoruz. Siz kimliğinize 
sahip çıktınız. Biz de sizinleyiz. Buna emin olun" derken 
bu sözlerle göstericilerin yatıĢtırılmasından çok, 
çatıĢmada ölen 14 PKK'lı teröristin sahiplenildiğini, 
eylemlerin övüldüğünü kaydederek TCK'nın 215'inci 
maddesi uyarınca suçu ve suçluyu övmekten 2 yıla kadar 
hapisle cezalandırılmasını istedi. Osman Baydemir, 
mahkemeye sunduğu 5 sayfalık yazılı savunmasında ise 
“Savcı 45 dakikalık konuĢmamdan 4 kelime 
cımbızlayarak ceza vermenizi istiyor. Ancak, ne ölen 10 
insandan, ne de ölenlerin 8'inin ateĢli silahla 
yaralanmasından, 78 yaĢında ölen dedenin kafasına 
aldığı darbeler sonucu öldüğünden söz edilmiyor" dedi. 
Baydemir'in avukatı Tahir Elçi de, müvekkilinin kentin 
belediye baĢkanı olarak yaĢam hakkını korumak için olay 
yerine gittiğini savunurken, "Ġl valisinin talebi üzerine Vali 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1500 YTL 
para  cezasına 
çarptırıldı. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

568 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Yardımcısı Ahmet Aydın ile birlikte olay yerine giderek 
göstericileri ikna edip evlerine göndermiĢtir. Burada suç 
kastı yoktur, beraatini talep ediyorum" dedi. Mahkeme 
heyeti verdiği kısa aradan sonra Baydemir'e TCK'nın 
215'inci maddesi uyarınca 2 ay hapis cezası verdi. Bu 
ceza hafifletici nedenlerle 10 gün indirildi. Baydemir'in 1 
ay 20 güne düĢürülen cezası, daha sonra 1500 YTL para 
cezasına çevrildi. Mahkeme, Baydemir'in kamu 
haklarından yoksun bırakılmasına yer olmadığına oy 
birliğiyle karar verdi. 

289 
Osman 
Baydemir 

1353 Sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkındaki 
Kanun 

TCK 257/1 
TCK 222 

2007 
Diyarbakır 6. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, 2006‟da düzenlenen Diyarbakır 6. 
Kültür ve Sanat Festivali‟ne katılım için Cumhuriyet 
BaĢsavcısı Hüseyin Canan‟a gönderdiği Kürtçe, Türkçe, 
Ġngilizce, Zazaca ve Ermenice yazıların bulunduğu 
davetiye nedeniyle açılan dava 5 ġubat günü Diyarbakır 
6. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Baydemir, 
suçun unsurlarının oluĢmadığı gerekçesiyle beraat 
etti.Osman Baydemir hakkında davetiyeleri bastırması 
nedeniyle 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkındaki Kanunu'nun 2., 3. ve 4. maddelerine 
muhalefet ettiği ve davetiyeleri belediye bütçesinden 
bastırarak da TCK'nin 257/1 maddesinde düzenlenen 
“görevi kötüye kullanmak” maddesine muhalefet ettiği ileri 
sürülerek 3,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

290 
Osman 
Baydemir 

1353 sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkında 
Kanun 

2007 
Diyarbakır 8. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında ġanlıurfa Valisi Yusuf YavaĢcan'a 
gönderdiği Kürtçe festival davetiyesi, Kürtçe Ramazan 
Bayramı kutlaması ve temizlik kampanyası için kentte 
asılan Kürtçe afiĢler nedeniyle açılan dava dava 27 Mart 
2008 tarihinde sonuçlandı. Baydemir,  TCK‟nin “Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun‟un koyduğu 
yasaklara ve yükümlülüklere aykırı hareket etmek” 
suçunu kapsayan 222. maddesi ile “görevi kötüye 
kullanma” suçunu içeren 257/1. maddesinden Diyarbakır 
8. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılandığı davadan 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 
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“suçun kanunî unsurları oluĢmadığı” kanaatiyle beraat 
etti. 

291 
Osman 
Baydemir 

TCK 216/1 2007 
Diyarbakır 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir hakkında, 3 Eylül 2007 tarihinde BaĢbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'ı eleĢtirirken kullandığı "BaĢbakan 
en sevdiği ve en güvendiği adayını burada belediye 
baĢkan adayı olarak göstersin. Diyarbakır bir kaledir, 
düĢmez. Bugüne kadar birçok kiĢi düĢürmek istedi ama 
düĢmeyecektir. BaĢbakanın niyeti savaĢ hodri meydan 
buradayız. SavaĢtan kaçmayız" sözlerinden dolayı 
TCK'nın 216/1. maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle açılan 24 Nisan 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen karar duruĢmasında Baydemir beraat etti. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 

292 

Osman 
Baydemir, 
Abdullah 
DemirbaĢ, Ali 
Altınkaynak, 
Sur Belediyesi 
Meclisi üyesi 18 
kiĢi  

1353 sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkında 
Kanun 

2007 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Diyarbakır'ın Sur 
Belediyesi'nin hizmetlerini Türkçenin yanı sıra Kürtçe, 
Süryanice ve Ġngilizce verme kararı ile ilgili olarak 21 kiĢi 
hakkında dava açtı. Ġddianamede, Sur Belediyesi Meclisi 
üyesi 18 kiĢi, Sur Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ, 
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü Ali Altınkaynak ve kararı 
onaylayan BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir'in Anayasa ve Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Yasa'ya muhalefetten cezalandırılması istendi. 
DanıĢtay 8. Dairesi, "belediye hizmetlerinde çok dilli 
belediyecilik kararı alan" Diyarbakır'ın DTP'li Sur Beldesi 
Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ'ın baĢkanlığını 
düĢürdü, kararı alan belediye meclisini de feshetti. Sur 
Belediye Meclisi 2006 yılının Ekim ayında "Türkçenin yanı 
sıra baĢta Kürtçe olmak üzere çok dilli belediyecilik" 
kararı almıĢtı. Kararın ardından Diyarbakır Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı soruĢturma baĢlattı. 
ĠçiĢleri Bakanlığı, Sur Belediye BaĢkanı DemirbaĢ'ın 
görevden alınması ve Belediye meclisinin feshi talebiyle 
DanıĢtay'a baĢvurdu. BaĢvuruyu değerlendiren DanıĢtay 
8. Dairesi, DemirbaĢ'ın baĢkanlığının düĢürülmesine ve 
belediye meclisinin feshine oybirliğiyle karar verdi. 

Devam ediyor. 
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DanıĢtay'ın kararında "Çok dilli belediyecilik kararı"nın 
gerek Anayasa ve yasa maddeleri, gerekse Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik ġartı kapsamında bir hakkın 
kullanımı olarak değerlendirilmesinin olanaklı olmadığı 
belirtilerek, Ģöyle denildi: "Anayasa ve uluslararası 
sözleĢmelerde belirlenen ve güvence altına alınan temel 
ve hak özgürlüklerin kullanımını aĢan, bu kuralların 
amacına ve öngörüsüne aykırı bir niteliğin oluĢtuğu sonuç 
ve kanaatine ulaĢılmaktadır."Dava 29 ġubat 2008 tarihine 
ertelendi. 

293 

Osman 
Baydemir, 
Abdullah 
DemirbaĢ, Zülfü 
Atlı ve Mehmet 
Denli 

1353 sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkında 
Yasa 

2008 
Diyarbakır 5. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir, Destek Hizmetleri Daire BaĢkanı Zülfü Atlı ile 
Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Denli hakkında 
içinde Türkçe ve Kürtçe öyküler bulunan, BüyükĢehir 
Belediyesi Öykü Seçkisi adlı kitap nedeniyle, Sur eski 
Belediye BaĢkanı Abdullah DemirbaĢ hakkında da 
Türkçe-Kürtçe “organ bağıĢı broĢürü” yayımlamaktan 
dolayı 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki 
Hakkındaki Kanun”un koyduğu yasaklara aykırı hareket 
etmek ve TCK‟nin 257. maddesinin düzenlediği “görevi 
kötüye kullanmak” suçlamalarından Diyarbakır 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. 13 Mart günü 
gerçekleĢen ilk duruĢmada avukatlar Muharrem Erbey, 
Sezgin Tanrıkulu, Mustafa Ayzit, Cihan Aydın ve Raif 
Çiçek iki ayrı belediye baĢkanının biri broĢür diğeri kitap 
bastırdığı için aynı davada yargılandığını belirterek, 
“Ortada iki baĢkan ve iki olgu var dava ayrılmalıdır” dedi. 
Kürtçe yaptığı hizmetlerden dolayı hukuksuz bir Ģekilde 
görevinden alınan Abdullah DemirbaĢ, görevde iken 
insani duyarlılığı yaratmak amacıyla Sur Belediye Meclisi 
olarak organ bağıĢı konusunda karar aldıklarını belirtti. 
CNN Türk televizyonunun da benzer bir kampanya 
yürüttüğünü belirten DemirbaĢ, Türk BaĢbakan 
Erdoğan‟ın da Almanya‟da „entegrasyona evet, 
asimilasyona hayır‟ yönünde görüĢ beyan ettiğini 
hatırlattı. DemirbaĢ, asıl yargılanması gerekenin 

Sonuçlandı. 4 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 
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asimilasyon politikası yürüten BaĢbakan Erdoğan 
olduğunu söyledi. DemirbaĢ, ayrıca Avrupa Konseyi Yerel 
Yönetimler Kongresi‟nin yerel dillerin kullanımı ile ilgili 
kararlarını mahkemeye sundu. “Trajik bir durumla karĢı 
karĢıyayız. Nereden baĢlasam bilmiyorum” diyerek 
savunmasına baĢlayan Osman Baydemir de “20 milyon 
yurttaĢın kullandığı anadil nedeniyle mahkemede 
yargılanıyoruz. Nüfusunun yüzde 95‟inin Kürtçe 
konuĢtuğu bir kentin belediye baĢkanıyım. Kürtçe-Türkçe 
öykü kitabı yayımladığımız için yargılanıyorum, bu basit 
bir Ģey değildir” dedi. Demokratik rejimlerde yerel 
yönetimlerin yurttaĢa en yakın olan kurumlar olduğunu 
hatırlatan Baydemir, “Yerel yönetimler yurttaĢlık kültürüne 
katkı sunma ve geliĢtirme durumundadır da aynı 
zamanda. Çıkardığımız kitap bu kültüre çok küçük bir 
katkı sunmaktır. Yerel yönetimler halkın çıkarlarını 
korumakla mükelleftir. HemĢehrilerinin kültürünü 
korumak, geliĢtirmek gibi görevi vardır. Yayımladığımız 
kitap bu yükümlülüğü yerine getirmede çok küçük bir 
katkıdır” Ģeklinde konuĢtu. Mahkeme salonundaki “Adalet 
Mülkün Temelidir” sözünün çok doğru bir söz olduğunu 
belirten Baydemir, mülkün ancak adaletle 
korunabileceğinin altını çizdi. Yargılandığı yasanın 
1927‟lerde Arap Alfabesi‟nın yasaklanması ve Latin 
Alfabesi‟ne geçiĢ için çıkarıldığını ve „Devrim Yasası‟ 
olduğuna iĢaret eden Baydemir, “Devrim denilince, hatta 
evrim denilince ben de heyecan duyuyorum. Avukatlık 
hayatım boyunca bu yasanın uygulandığını görmedim. Ne 
garip ki son birkaç yıldır uygulandığına tanık oluyorum” 
dedi. Baydemir savunmasının devamını Ģöyle yaptı: “Ben 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaĢıyım ama Kürdüm. Kürt 
kültürünün mensubuyum. Bu kültürü korumak benim de 
görevim. Ġlkokulda teneffüste Kürtçe konuĢtuğum için 
öğretmenimden dayak yedim. ġimdi belediye baĢkanıyım, 
yine Kürtçeden dolayı yargılanıyorum. Aslında bu 
zihniyetin yargılanması gerekiyor.” Mahkeme, savcının 
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soruĢturmanın geniĢletilmesi veya esas hakkındaki 
görüĢünü açıklaması için süre vererek duruĢmayı 16 
Mayıs‟a erteledi. Dava 21 Ekim 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı 
verdi. 

294 

Osman 
Baydemir, 
Doğan Ertuğrul 
ve Murat Avcı 

TCK 216/1 
TCK 218/1           

2006 
Bağcılar 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2006 Nisan ayında Tempo dergisinde yayınlanan röportaj 
nedeniyle muhabir Doğan Ertuğrul, Diyarbakır BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanı Osman Baydemir ve DTP Siirt Ġl 
BaĢkanı Murat Avcı hakkında açılan davaya, 26 Nisan 
günü Ġstanbul Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
devam edildi. Osman Baydemir'in verdiği röportajda 
"Türkler ve Kürtler bir arada yaĢayamaz" dediği iddia 
edilirken duruĢma, röportaja iliĢkin ses kayıtlarının 
çözülmesi için 6 Aralık 2007 tarihine ertelendi. 6 Aralık 
günü görülen duruĢma 2008 yılına ertelendi. 

Devam ediyor. 

295 

Osman 
Baydemir, Fırat 
Anlı, Abdullah 
DemirbaĢ, 
Yurdusev 
Özsökmenler, 
Zülküf 
Karatekin, M. 
Salih Yıldız, 
Hüseyin Kalkan, 
Metin Tekçe, 
Gülcihan 
ġimĢek, 
Muzaffer 
Yöndemli, 
Songül Erol 
Abdil, Cihan 
Sincar, Mehmet 
Nasır Aras, 
Demir Çelik, Ali 
Yıldız, Mehmet 

TCK 215 2006 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

YurtdıĢında yayın yapan Roj TV'nin kapatılmaması için 21 
Aralık 2005 tarihinde Danimarka BaĢbakanı Anders Fogh 
Rasmussen'e mektup yazan 3‟ü Sosyal Demokrat Halk 
Partisi‟nden (SHP), 53‟ü ise Demokratik Toplum 
Partisi‟nden (DTP) olmak üzere 56 belediye baĢkanı 
hakkında TCK‟nin 314/3. ve 220/7. maddeleri uyarınca 
açılan davaya 2008 yılında sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi‟nde 11 Mart günü görülen duruĢmada 
savcı esas hakkındaki mütalaasını değiĢtirdi. Savcı, 
baĢkanlar Hasan Karayaya, Fahrettin Astan ve Nusret 
Aras'nın, mektuba imza atmadıklarını ifade ettikleri için 
beraatlerini, diğer baĢkanların da “suç ve suçluyu 
övdükleri” gerekçesiyle TCK'nin 215. maddesi uyarınca 2 
yıl hapis cezası istedi. Sanık belediye baĢkanlarının 
avukatları Meral DanıĢ BeĢtaĢ, Sezgin Tanrıkulu, Cihan 
Aydın ve Ömer Halefoğlu'nun hazır bulunduğu 
duruĢmada, Danimarka'daki 33 belediye baĢkanının 56 
belediye baĢkanını desteklemek için BaĢbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup da dosyaya kondu. 
Yargılama, müdahil avukatlarının iki yıl hapis cezası 
öngören bu mütalaaya göre savunma yapmaları için 15 

Sonuçlandı. 53 
kiĢi 3'er ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 3 
kiĢi beraat etti. 
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Tahir 
Kahramaner, 
Seyfettin Aydın, 
Mulla ġimĢek, 
Abdülkerim 
Adam, M. Selim 
Demir, Mehmet 
Tanhan, 
Mukaddes 
Kubilay, Fikret 
Kaya, Kutbettin 
TaĢkıran, Aydın 
Budak, HurĢit 
Tekin, ġeyhmus 
Bayhan, Faik 
Dursun, ġükran 
Aydın, Ramazan 
Kapar, Nadir 
Bingöl, Hüseyin 
Öğretmen, 
Murat Ceylan, 
Abdullah 
Akengin, Esat 
Üner, Osman 
Keser, Leyla 
Güven, Ethem 
ġahin, 
Süleyman Anık, 
Resul Sadak, 
Nuran Atlı, 
Zeyniye Öner, 
Emrullah Cin, 
Muhsun Kunur, 
Burhan Kurhan, 
Seyfettin 
Alkum, HurĢit 

Nisan gününe ertelendi. 15 Nisan günü görülen 
duruĢmada sanıklar adına ortak savunma yapan 
Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün 
kültürel hakları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi 
gerektiğini belirterek "100'den fazla Türkçe kanal varken 
kardeĢ millet olarak nitelendirilen Kürtlerin bir tek Kürtçe 
TV kanalı bile bulunmuyor. Popüler hale gelen 301. 
madde diğer bölgelerde uygulanırken, güneydoğuda 
TCK'nin 215, 216, 217, 220, 288 ve 314. maddeleri 
uygulanıyor" dedi. Bu maddelerin ifade özgürlüğüne engel 
olduğunu vurgulayan Baydemir, maddelerin 
değiĢtirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını talep etti. 
Mahkeme heyeti, aralarında Osman Baydemir'in de 
bulunduğu tutuksuz sanık 53 belediye baĢkanını TCK'nın 
''suçu ve suçluyu övme'' suçunu kapsayan 215. maddesi 
uyarınca 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme 
duruĢmadaki iyi hallerinden dolayı cezayı 2 ay 15 güne 
indiren mahkeme, TCK‟nin 52/2. maddesi uyarınca 
verilen hapis cezalarını 1875 YTL para cezasına çevirdi. 
Mahkeme, Nusret Aras, Hasan Karatekin ve Fahrettin 
Arslan hakkında da beraat kararı verdi. 
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Altekin, Mehmet 
Kaya, Orhan 
Özer, Ahmet 
Ertak, 
Abdülkadir 
Ağaoğlu, Ayhan 
Erkmen, M. 
Ġsmail Arslan, 
Hasan 
Karakaya, 
Fahrettin Astan 
ve Nusret Aras 

296 

Osman 
Baydemir, 
Yurdusev 
Özsökmenler, 
Ahmet Zirek, 
Ġzzettin 
Özkorkmaz, 
Muharrem Cebe 
ve Ġhsan Yüce 

1353 Sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkındaki 
Kanun 

TCK 222 

2008 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman 
Baydemir ile Bağlar Belediye BaĢkanı Yurdusev 
Özsökmenler ile Ahmet Zirek, Ġzzettin Özkorkmaz, 
Muharrem Cebe ve Ġhsan Yüce hakkında, 2007 yılında 
temizlik kampanyası çerçevesinde Türkçe ve Kürtçe`nin 
Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde yayınlanan broĢür 
nedeniyle “Türk Harfleri Kanunu‟na muhalefet ve görevi 
kötüye kullanmak” suçlarından Diyarbakır 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde dava açıldı. 18 Nisan günü görülen 
duruĢmada ifade veren Baydemir, 24 Kasım 2006 
tarihinde Gürsel Caddesi`nde temizlik kampanyası 
baĢlattıklarını söyledi. Temizlik gibi konularda faaliyet 
yürütmenin kendi görevleri arasında bulunduğunu belirten 
Baydemir, zorunlu göçle birlikte kent nüfusunun yüzde 
60`ının kır kökenli olduğunu bu konuda yürüttükleri 
kampanyalardan da oldukça önemli sonuçlar aldıklarını 
söyledi. Yaptıkları çalıĢmanın mevzuata aykırı olmadığını 
ifade eden Baydemir, dava ile Kürtçe faaliyet 
yürütülmesinin cezalandırıldığını söyledi. Baydemir, 
temizlik broĢürünün çok dilli hazırlanması kararının 
kendisine ait olduğunu belirterek, aynı davada yargılanan 
Ahmet Zirek, Ġzzettin Özkorkmaz, Muharrem Cebe ve 
Ġhsan Yüce`nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmadığını 
söyledi. Bağlar Belediye BaĢkanı Yurdusev Özsökmenler 

Sonuçlandı. 6 
kiĢi beraat etti.  
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de Baydemir`in savunmasına katıldığını belirterek, "Daha 
önce Kültür Bakanlığı, BaĢbakanlık Enformasyon Dairesi 
ve Avrupa Birliği ile birlikte Bilinçli Çiftçi Projesi yürüttük. 
Bu proje için de Kürtçe broĢür, CD, pankart hazırladık. Bu 
o zaman suç değildi, Ģimdi suç oldu!" dedi. Avukat 
Muharrem Erbey de Kürtçe kullanımla ilgili açılan ve 
sonuçlanan üç ayrı beraat kararı ile bir takipsizlik kararını 
mahkemeye sundu. Av. Saime Erdoğan da Cumhuriyet`in 
kuruluĢ sürecinde Arap Alfabesi`nden Latin Alfabesi`ne 
geçiĢ sürecini anlatarak Atatürk`ün Latin Alfabesi`ni halka 
tanıtırken tahtaya ilk olarak `w` harfi yazdığını hatırlattı ve 
buna iliĢkin bir fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. 
Dava 27 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme, suçun 
yasal unsurlarının oluĢmadığına dikkat çekerek, sanıklar 
hakkında beraat kararı verdi. 

297 Osman Ġnal 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007 
Yüksekova 
Asliye Ceza 
Mahkemesi  

Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde Gündem Gazetesi‟ne 
yönelik yayın durdurma kararlarını protesto eden basın 
açıklamasını okuyan Gündem gazetesi çalıĢanı Osman 
Ġnal hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'na muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan dava 
ġubat ayında sonuçlandı. Yüksekova Asliye Ceza 
Mahkemesi Ġnal‟a 1 yıl 6 ay hapis ve 450 YTL para cezası 
verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis ve 450 
YTL para  
cezasına 
çarptırıldı. 

298 

Osman Keser, 
Fadile Bayram, 
Mehmet 
Bayram, 
Abdullah Temel, 
Sabahattin 
Aslan 

TMK 7/2 2007 
Adana 7. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak'ta meydana gelen çatıĢmada ölen Mehmet 
Bayram isimli militan için Adana'da yakınları tarafından 
açılan taziye çadırını ziyaret ettikten sonra tutuklanan 
Yakapınar Belediye BaĢkanı Osman Keser, DTP eski il 
yöneticisi Fadile Bayram, Mehmet Bayram, Abdullah 
Temel, Sabahattin Aslan hakkında, TMK'nın 7/2 maddesi 
gereğince “yasadıĢı örgüt propagandası yapmaktan” 1 
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 
Aralık günü yapılan ilk duruĢmada Mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verirken, 
duruĢmayı 18 ġubat 2008 tarihine erteledi.  

Devam ediyor. 

299 
Osman Özçelik, 
Kudret Ecer ve 

Siyasi 
Partiler 

2007   
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DTP'nin 25 Haziran 
2006 tarihinde yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, 

Devam ediyor. 
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Çimen IĢık Kanunu "Kürtçe slogan atılmasını engellemedikleri" gerekçesiyle 
kongre divan baĢkanı seçilen DTP Genel BaĢkan 
Yardımcısı Osman Özçelik ile 2 divan üyesi (DTP Ġzmir Ġl 
BaĢkanı Kudret Ecer ve DTP Genel Merkez Üyesi Çimen 
IĢık) hakkında Siyasi Partiler Yasası'na (SPY) muhalefet 
suçundan dava açtı. Ġddianamede, divanın yönetiminde 
bulunan kongrede, içeriği suç oluĢturan ya da 
oluĢturmayan Kürtçe slogan atıldığı kaydedildi. Sanıkların 
soruĢturma sırasındaki ifadelerinde, atılan sloganların suç 
oluĢturmadığını belirtilen iddianamede, "Yalnız suç içeren 
sloganların atılmasının değil, Türkçe'den baĢka dilde 
slogan atılmasının dahi yasak olduğu" belirtildi. Kongrede, 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açıldığı 
kaydedilen iddianamede, sanıkların, aralıklarla atılan 
Kürtçe sloganları ve diğer eylemleri engellemeye 
çalıĢmadıkları ve kayıtsız kaldıkları öne sürüldü. 
Ġddianamede, SPY'ye aykırı olduğunun anlaĢıldığı ifade 
edilerek, Osman Özçelik ile Kudret Ecer ve Çimen IĢık'ın, 
SPY'nin 81/c maddesi yollamasıyla aynı yasanın 117. 
maddesi uyarınca 6 aydan az olmamak üzere hapisle 
cezalandırılmaları talep edildi. 

300 Osman Sönmez     
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Bulanık Ġlçe BaĢkanı Osman Sönmez hakkında, 9 
Temmuz 2007'de Roj TV'nin Roj Aktüel programına 
katılarak 'yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle açılan dava 23 Mayıs günü sonuçlandı. Van 
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar 
duruĢmasında mahkeme heyeti, “PKK'nin yayın organı 
olduğunu bildiği bir televizyon kanalına canlı telefon 
bağlantısı ile yaptığı konuĢmaların halk tarafından ve 
ayrıca terör örgütü üyeleri tarafından izleneceğini bilerek 
örgüt propagandasını yaptığı” gerekçesiyle Sönmez'in 1 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

301 
Osman Tiftikçi 
ve Sırrı Öztürk 

TCK 301/2 20.06.2006 
Ġstanbul 2. 
Asliye ceza 
Mahkemesi 

Genelkurmay BaĢkanlığı'nın Ģikayetiyle "Osmanlı'dan 
Günümüze Ordunun Evrimi" adlı kitabın "Yazar 
Hakkında" baĢlıklı bölümü nedeniyle yazar Osman Tiftikçi 
ve Sorun Yayınevi'nin sahibi Sırrı Öztürk hakkında 

Devam ediyor. 
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"Orduyu alenen aĢağılamak" suçlamasıyla açılan davaya 
20 Haziran 2006 tarihinde baĢlandı. Ġstanbul 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi, Tiftikçi'nin Türkiye'ye giriĢ yaptığı anda 
alıkonularak Savcılığa sevk edilmesine ve davaya 29 
Eylül'de devam edilmesine karar verdi. TCY'nin 301. 
maddesi uyarınca açılan davaya 6 Mart 2007 tarihinde 
devam edildi.Mahkeme, yurtdıĢında yaĢayan Tiftikçi'nin 
"zorla mahkemeye getirilerek ifadesinin alınması" için 8 
Mayıs 2007 tarihine ertelendi. Yapılan son duruĢma 31 
Ocak 2008 tarihine ertelendi. 

302 Osman Yıldırım   2008 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DanıĢtay üyeleri ile Cumhuriyet Gazetesi`ne saldırı 
davasında `cebir ve Ģiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası`nın öngördüğü düzeni ortadan 
kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen 
uygulanmasını önlemeye teĢebbüs etmek` suçundan 
müebbet hapisle cezalandırılan Osman Yıldırım 
hakkında, karar duruĢması sırasında söylediği "Ġngiliz 
p..çinin kurduğu laik Cumhuriyeti baĢınıza yıkacağım" 
sözleri nedeniyle "Atatürk'ün manevi hatırası ile mahkeme 
heyetine alenen hakaret" suçundan dava açıldı. Dava, 
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi`nde Eylül ayında 
sonuçlandı.  DuruĢmaya katılan tutuklu sanık Osman 
Yıldırım, DanıĢtay üyelerine saldırı davasındaki 
savunmalarının Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 
yeterince araĢtırılmadığını öne sürerek, `Tarihi bir hataya 
yönelik bir tepkiydi. Mahkeme baĢkanına görevi 
dolayısıyla hakaret etmedim. Atatürk`ün ismini de ağzıma 
almadım` dedi. Yıldırım, `Atatürk`ün manevi hatırası ile 
mahkeme heyetine alenen hakaret` suçundan toplam 3 
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 3 yıl 9 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

303 
Ömer Faruk 
Ersöz 

TCK 301 2007 

Bingöl Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 
Bingöl 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Bingöl Ġl BaĢkanı Ömer Faruk Ersöz hakkında, 22 
Temmuz seçim döneminde yaptığı bir basın 
açıklamasında BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan'a hitaben 
“Akan kanın durması için bir HPG'linin annesine baĢın 
sağ olsun de” çağrısı yapması sonrası TCK 301. 
maddeden dava açıldı. Mahkeme görevsizlik kararı 

Devam ediyor. 
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vererek dosyayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

304 
Ömer Faruk 
Ersöz 

TCK 301 2007 

Bingöl Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 
Bingöl 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP Bingöl Ġl BaĢkanı Ömer Faruk Ersöz hakkında, 
Bingöl'de 14 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen basın 
açıklamasında “kalıcı bir barıĢın tesisi gerektiğini ve sınır 
ötesi operasyonların Kürt sorununun çözümünde 
sonuçsuz kaldığı” Ģeklindeki açıklaması sonrası TCK‟nın 
301. Maddesi gereği Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 
dava açıldı. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı 
2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

Devam ediyor. 

305 Ömer Yılmaz TCK 215 2007 
Ardahan Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

DTP Ardahan Ġl BaĢkanı Ömer Yılmaz hakkında, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı konuĢmada, 
"Abdullah Öcalan'dan „Sayın Öcalan' diye bahsettiği" 
gerekçesiyle dava açıldı. TCY'nin 215. maddesi (suçu ve 
suçluyu övme) iddiasıyla açılan dava, Ardahan Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde görülecek.  

Devam ediyor. 

306 Önder Sav 
Tazminat 

Davası 
2008   

BaĢbakan Erdoğan, 14 ġubat 2008 tarihinde yaptığı bir 
açıklamada kendisine "Laiklik öyle Erdoğan'ın küçücük 
beynine sığmayacak kadar geniĢ bir kavramdır'" diyen 
CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında tazminat 
davası açtı. BaĢbakan Erdoğan'ın avukatı Fatih ġahin, 18 
ġubat günü Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği 
dava dilkeçesinde, Sav'ın, kiĢilik haklarına saldırdığını ve 
ağır hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia etti. 
Erdoğan, Sav'ın, kiĢilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
30 bin YTL'lik tazminat talep etti. 

Devam ediyor. 

307 

Özgür Kaya, 
Nuray Kesik, 
Serap Kervancı, 
Tuna Altan, 
Gökhan Yaman, 
Yılmaz 
Çıracıoğlu, 
Ersin Polat, 
Zeliha KabataĢ, 
Seda Aktepe, 
Hasan Keskin, 

TCK 314/2 
TMK 7/2 

05.01.2005 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

TBMM'de görüĢülen Yeni Türk Ceza Yasası ile Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun'u 7 Aralık 
2004 tarihinde Ankara Yüksel caddesinde yaptıkları basın 
açıklamasıyla protesto eden 46 kiĢi hakkında, yapılan 
basın açıklaması ve atılan sloganların yanısıra, açıklama 
sonrası polise saldırdıkları, çeĢitli illerde daha önceki 
tarihlerde bildiri ve bülten dağıttıkları ve afiĢ astıkları 
gerekçe gösterielerek dava açıldı. Basın açıklaması 
sonrası tutuklanan sanıklar daha sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilirken, 04.07.2007 tarihli 
celsede Savcılık Makamı 15 sanığın TCK'nın 314/2 

Devam ediyor. 
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BaĢak ġahin, 
Remziye 
TurmuĢ, Kamil 
Bozkan, Bülent 
Kapar, Mahir 
Akkaya, Dursun 
Armutlu, Barın 
Kaya, Mehmet 
ÇalıĢ, Sinan 
Buldu, Koray 
Türk, Gülcan 
TaĢkıran, Onur 
Sertel, Ersin 
Sedefoğlu, 
Serdar Yiğit, 
Veli Görgün, 
Burcu GümüĢ, 
Mesut Açıkalın, 
Ġrfan Gerçek, 
Turgay Dağlı, 
Adile Demir, 
Ufuk Han, 
GüneĢ ġenyüz, 
Cenk Türkmen, 
Mesut Kılıç,  
Abbas Duman, 
Mustafa Baran, 
Muharrem 
Demirkıran, 
Gökhan Kalkan, 
Derya TaĢkıran, 
Fatma Özbey, 
Kadir AktaĢ, 
Yusuf 
Bayraktar, 
Deniz Bakır, 

maddesi gereğince “örgüt üyeliğinden”, diğer 31 sanığın 
3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi gereğince “örgüt 
propagandası yapmak suçundan” cezalandırılması 
yönünde mütalaa verdi. Bir sonraki duruĢma 05.09.2007 
tarihinde yapılacaktır. 
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Selver Orman, 
Bahar Cemali 
ve Ġkram Çalı 

308 Perihan Mağden 
Tazminat 

Davası 
2008 

Ankara 22. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan, Radikal gazetesi yazarı 
Perihan Mağden hakkında, 14 ġubat 2008 tarihinde 
yayınlanan “BaĢbakan peki iĢini seviyor mu?” yazısı 
nedeniyle 10 bin YTL‟lik tazminat davası açtı. Dava 23 
Ekim günü Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında, Radikal Gazetesi ve 
Perihan Mağden‟in 5000 YTL manevî tazminat 
ödemesine karar verildi. Mağden, her geçen 
diktatörleĢmekle suçladığı ve "Gündeme Her Allah'ın 
Günü Damgasını Vurma Hastalığına YakalanmıĢ Olan R. 
T. Erdoğan", "Fiziken gözlerimizin önünde çöktü, çöküyor 
Erdoğan" dediği BaĢbakan ile ilgili Ģu ifadelere yer 
vermiĢti: "…Sonra ardından gelen O Ağır KasımpaĢalı 
Üslup. Gölgelerle dövüĢen kahraman! Tüm bu illüzyonlar 
R. Tayyip'in içinde gıcıklana kabalaĢa yaĢlandığı, felaket 
bir tablo olarak memleket 
ufkumuzu/ruhumuzu/vicdanımızı daraltıyor. Umutlarımız: 
tamam; kalmasın, kalmadı artık. Bu adamlardan cacık 
olmaz! Her fırsatta, değerli karısıyla bir podyumda: 
YurtdıĢında. Yurtiçinde. Habire mobil. Habire uçup 
gidiyor. ĠĢĢ baĢında. Çok artist. Çok güvenli. Çok 
bilgican…." 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 5000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

309 Perihan Mağden TCK 318 2008 
Bakırköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Radikal gazetesi yazarı Perihan Mağden hakkında 2008 
yılında  yayımlanan “ġimdi vicdani ret” baĢlıklı yazısı 
nedeniyle “halkı askerlikten soğutmak”tan  üç yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava 26 Kasım günü 
sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen duruĢmaya katılan Mağden, BirleĢmiĢ Milletler‟in 
1970‟li yıllardan bu yana vicdani reddin bir insan hakkı 
olduğunu savunduğunu, Avrupa Konseyi‟ne üye 46 
ülkeden sadece Türkiye ve Azerbaycan‟da bunun bir hak 
olarak kabul edilmediğini belirtti. “Yazımda alıntı yapılan 
satırlarda aslında toplumun silahtan ve savaĢtan 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi beraat etti.  
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soğuması, soğutulması gerektiğini anlatmaya çalıĢtım” 
diyen Mağden, “YaĢama hakkının en üst değerde olduğu 
kabul edilmektedir. Bu halde ölmek ve öldürmekle 
sonuçlanan her türlü eylemin eleĢtirilmesi, yorumlanması 
ifade özgürlüğü, haber verme hakkı kapsamındadır” dedi. 
Savcının beraat etmesi gerektiği yönünde görüĢ bildirdiği 
duruĢmada mahkeme „suçun unsurları oluĢmadığı‟ 
gerekçesiyle Mağden‟in beraatine hükmetti.  

310 

Perihan 
Mağden, Ahmet 
Tulgar ve Erdal 
Doğan 

Tazminat 
Davası 

2007 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

Hrant Dink cinayet davasından yargılanan Yasin Hayal'ın 
avukatı Fuat Turgut, Radikal gazetesi yazarı Perihan 
Mağden, Birgün gazetesi yazarı Ahmet Tulgar ile Dink 
Ailesi'nin avukatlarından Erdal Doğan hakkında, toplam 
20 bin YTL'lik tazminat davası açtı. Mağden'in, Radikal 
gazetesinin 5 Temmuz 2007 tarihli sayısı için kaleme 
aldığı "ArkadaĢlığa dayalı 1 grup davasöver" baĢlıklı 
yazısında "1 Uçubik ġovmen` diyerek kendisine 
sövüldüğünü iddia eden Turgut, Tulgar'ın aynı gün çıkan 
"Bir sağlık durumu" yazısından kendisinden "meczup ve 
Ģovmen" olarak söz ettiği gerekçesiyle dava açtı. Sarıyer 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sunulan bir dilekçede de 
Mağden hakkında, basın yoluyla hakaret iddiasıyla dava 
açılması da talep edildi. 

Devam ediyor. 

311 Ragıp Zarakolu 
TCK 301 

(Eski TCK 
159) 

14.12.2006 
Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Belge Yayıncılık Ģirketinin sahibi Ragıp Zarakolu 
hakkında, George Jerjian'ın Ermeni soykırımına iliĢkin 
"Gerçek Bizi Özgür Kılacak" adlı kitabı nedeniyle açılan 
18 Haziran 2008 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, "Devleti 
ve Cumhuriyeti tahkir ve tezyif" ve "Atatürk `ün anısına 
hakaret" iddialarıyla yargılanan Zarakolu `na ilk 
suçlamadan 5 ay hapis cezası verdi ancak cezayı 400 
YTL paraya çevirdi. Mahkeme, dört yıl önce TCK 
`159`uncu maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı `ndan 
izin aldığını gerekçe göstererek, değiĢen 301`inci 
maddeye rağmen Zarakolu hakkında bakanlıktan yeni bir 
izne gerek görmedi.  Zarakolu `na dava, Türk Ceza 
Kanunu `nun eski 159. maddesi uyarınca açılmıĢtı. Bu 
madde yürürlükten kaldırılınca, dava 159. maddenin 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 5 ay 
hapis cezası 
verildi. 
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devamı niteliğinde olan 301. madde üzerinden yürütüldü. 
Ancak mahkeme, yasa değiĢikliklerinde uygulandığı 
üzere, eski TCK `nın 159. maddesinin sanığın lehine 
olduğuna karar vererek, Zarakolu `na cezayı bu madde 
üzerinden verdi. Zarakolu aldığı cezayı temyize 
götüreceğini ve prensip olarak para cezası ödemeye karĢı 
olduğunu söyledi.  

312 Ragıp Zarakolu 
Eski TCK 

159/1 
14.12.2006 

Ġstanbul 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Belge Yayınları'nın sahibi ve gazeteci Ragıp Zarakolu, 
Prof. Dr. Dora Sakayan'ın "Bir Ermeni Doktorun 
YaĢadıkları-Garabet Haçeryan'ın Ġzmir Güncesi" kitabını 
Türkçe'ye kazandırdığı hakkında dava açıldı. Zarakolu, 
"Türklüğü aĢağılama", "Ordu'yu tahkir ve tezyif", "Devleti 
ve Cumhuriyeti tahkir ve tezyif" ve "Atatürk'ün anısına 
hakaret" iddialarıyla yargılanıyor. Dava çevirmen Zafer 
Korkmaz'ın dinlenmesi için 26 Haziran gününe ertelendi. 

Devam ediyor. 

313 
Ramazan Ġmrağ 
ve Ramazan 
Yavuz 

TMK 6 2007   

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

Devam ediyor. 

314 

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

TCK 220/8 
TCK 37/1 

20.03.2006 

Siirt Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır 5. 
ağır Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

583 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

315 

Recep 
Kaygusuz, 
Ahmet Hazır, 
Hilmi Çuğu, 
Gültekin 
Karadeniz, Sevil 
Topaloğlu, Arzu 
Kılıç, Nurten 
Karadeniz, 
Zeynep 
Korkmaz, AyĢe 
Gökçe Özkan, 
Nurten Ocak, 
Fikriye Mete, 
Sevgi Gökten, 
Fatma Aksoy, 
Mesut Özer, 
Mehmet Tan, 
Mustafa Celep, 
Alaettin Kahya, 
Muhsin Çuğu, 
Abduraman 
Karadeniz, 
Metin Erol, 
Hasan Demir, 
Muzaffer 
Karadeniz, 
Orhan Ocak, 
YaĢar Sezen, 
Hayatiz Bozer, 
Sabutay Özkan, 
Züleyha Yılmaz, 
Nurhayat 
Kahya, Adem 
Kocaoğlu ve 
Nuray Kuruoğlu 

TCK 215 06.07.2007 
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Tokat ili Almus ilçesi Ataköy Belesiyesi'nce 6 Mayıs günü 
düzenlenen Hıdrallez Ģenlikleri sırasında Samsun 78‟liler 
DayanıĢma ve AraĢtırma Derneği tarafından "Deniz 
GezmiĢ ve arkadaĢlarını anmak" için yapılan etkinliğe 
katılan 30 kiĢi hakkında, “suçu ve suçluyu övme” 
iddiasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı ġemsettin 
Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 
"Deniz, Mahir, UlaĢ kazanana kadar savaĢ" Ģeklinde 
sloganlar attığı ve "yasadıĢı THKO (Türkiye Halk KurtuluĢ 
Ordusu) örgütünün amacı doğrultusunda ve suç ve 
suçluyu övdüğü" iddia edildi. Dava 2008 yılında devam 
edecek.  

Devam ediyor. 
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316 
ReĢit Yaray ve 
Mürsel Kayar 

TCK 314/3 
TCK 220/7 
TCK 314/2 

TMK 5 

2006 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Batman DTP Ġl TeĢkilatı tarafından 30.03.2006 tarihinde 
düzenlenen yürüyüĢ ve akabinde düĢünülen Basın 
açıklamasına gözlemci olarak katılan ĠHD Batman ġubesi 
Denetleme Kurulu üyeleri ReĢit Yaray ve Mürsel Kayar 
hakkında, " PKK Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım 
etme" iddiasıyla dava açıldı.  

Devam ediyor. 

317 
Rıdvan Kızgın 
ve Devrim 
Güleryüz 

TCK 480/4 
TCK 273 

03.03.2005 
Bingöl 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 

318 

Rıdvan Kızgın, 
Eren Keskin, 
Pınar Selek, 
Fatma Avcı, 
Müzeyyen 
Özarslan, 
Berivan Demir, 
Azize Kaya, 
Dilek Yıldırım, 
Derya Tansu, 
Raife 
GümüĢhan, 
Nevin Erol, 
Özlem Yanat, 
Demet Sezgin, 
Zeynep Bayav, 
Sevgi Dağ, 
Bedriye 
PolattaĢ, 
Zeynep 
Karakoyun, 
Songül Demir, 
Havla Solhan, 
Aygül 
Küçükbalaban, 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

12.08.2003 
Bingöl 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

16 Haziran 2003 tarihinde Bingöl'de Kadın Tavrını 
GeliĢtirme Ġnsiyatifi ve çeĢitli sivil topluım örgütleri 
tarafından gerçekleĢtirilmek istenen BarıĢ Masası 
GiriĢimi'nin ardından dönemin ĠHD Bingöl ġube BaĢkanı 
Rıdvan Kızgın ve 124 kiĢi hakkıında "2911 sayılı Gösteri 
ve Toplantı YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet" ten açılan 
açılan dava 2007 yılında devam ediyor.  

Devam ediyor. 
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Leyla Uyar, 
Hasgül 
Kızılırmak, 
Makbule 
Çalğan, GüneĢ 
ÇelikgüneĢ, 
Bizar Yayan, 
Mukaddes 
Uzun, Saime 
Arslan, Bedriye 
Demir, Özgür 
Harmancı, 
Saadet Ertem, 
Seher Demir, 
Gülay TaĢar, 
Emine Kaya, 
Seyhan Acar, 
Mine Kaya, 
Fikriye 
DemirtaĢ, 
ġefika Varol, 
Zöhre TaĢ, 
Leyla Tekin,  
Fitnat 
DurmuĢoğlu, 
Hamra Yakut, 
Bedriye Yorgun 
(Usuk), Rüvide 
YıldızbaĢ, 
Songül Erol 
Abdil, Pınar 
Ural, Hediye 
Bulak, Songül 
Morsunbul, 
Meryem 
CoĢkun, Olcay 
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Bağrıyanık, 
Nurcan Bor, 
Pınar Çiçek, 
Sakine AteĢ, 
Dilek Yıldırım 
Turan, Gülten 
ÖzakbaĢ, 
Cemile Bütün, 
Zeliha Olam, 
Kibriye Evren, 
Hilal Önel, 
Aysel Aykoç, 
Sadiye Kavak, 
Zehra Kavak, 
Yıldız Bahçeci, 
Elif Akgül, 
Adalet TaĢçı, 
YeĢim Tuba 
BaĢaran, Sakine 
Esen, hatice 
Beydilli, 
Zübeyde 
Cengiz, Aysel 
Kılıç, Müjgan 
Süheyla Arpat, 
Nesrin Çıplak, 
Özge Sığıngan, 
Zeynep Boğa, 
MEkiye Görenç, 
Aynur AĢan, 
Olcay KanlıbaĢ, 
Remziye Sarıca, 
ġahturna Ariç, 
Berivan 
Alagözü, 
Muhlise Akgül, 
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Dilek Aker, 
Gülsuma Ayus, 
Canan CoĢkun, 
Naciye Akçay, 
Nurhan Ekdi, 
Ziynet Gök, 
Ümriye Erdem, 
Esma Kırar, 
Fatma Yalçın, 
Bedriye Çetin, 
Seniha Pençe, 
Vahide Yıldız, 
Saadet Özkan, 
Melike Alp, Ġpek 
Arslan, Fatma 
Aydın, Fahriye 
Altun, sehrete 
Bozkurt, 
Zübeyda 
Bozkurt, 
Yasemin 
Bayram, Gülay 
Tekin, Zübeyde 
Aydın, Nuriye 
BaĢçı, Gülcihan 
ġimĢek, Özgül 
YaĢa, Aycan 
Arslan, Zehra 
Çakan, Merak 
Kızılkaya, 
RuĢen ErkuĢ, 
Gürbin Altan, 
Ülkü Adıyaman, 
Mehmet 
Özadıktı, Eser 
Budan, ġevket 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

588 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Turan, AyĢe 
Batumlu, Aygül 
DemirtaĢ, Leyla 
Kaya, Fatma 
Yolcu, Sevim 
Akat, Halime 
Onar, Piruzhan 
Doğrul, Hatice 
Sevgin, Elif 
Kavalcı, Kadriye 
Urluk ve Suna 
Kaya 

319 
Rıdvan Kızgın, 
Rojda Kızgın ve 
Doğan Adıbelli 

TCY 301/2 27.09.2006 

Karlıova  Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 
Bingöl Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 
Bingöl Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı, Dicle Haber Ajansı muhabiri 
Rojda Kızgın, ĠHD Bingöl ġubesi eski BaĢkanı Rıdvan 
Kızgın ve Doğan Adıbelli adlı kiĢiler hakkında Ülkede 
Özgür Gündem gazetesinde 4 Ocak 2005 tarihinde 
yayınlanan "Korucular devletin bombasıyla balık avlıyor" 
baĢlıklı haberde "devletin güvenlik güçlerine hakaret 
edildiği (TCY madde 301)" iddiasıyla dava açtı. Karlıova  
Sulh Ceza Mahkemesi'ne açılan dava 02.10.2006 
tarihinde Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine 
Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.27 ġubat 
günü görülen ilk duruĢmada, Rıdvan Kızgın ve Rojda 
Kızgın'ın ifadeleri alındı. DuruĢma, 8 Ekim 2007 tarihine 
ertelendi. 22 Kasım günü görülen duruĢmada Bingöl Sulh 
Ceza Mahkemesi, daha önce Karlıova Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin görevsizlik kararıyla gönderdiği dosyayı 
Ģimdi yine görevlizlik kararıyla Bingöl Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. 

Devam ediyor. 

320 

Rıdvan Kızgın, 
Sami Tan, Birol 
Duru ve Serdar 
Altan 

(Eski TCK 
159/1) 

TCK 283/1 
2004 

Bingöl 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

24 Eylül 2004 tarihinde gerçekleĢtirilen basın 
açıklamasında "devletin askeri güvenlik güçlerini tahkir ve 
tezyif ettikleri" iddiasıyla dönemin ĠHD Bingöl ġube 
BaĢkanı Rıdvan Kızgın ile Sami Tan, Birol Duru ve Serdar 
Altan hakkında açılan dava 2007 yılında devam ediyor.  

Devam ediyor. 

321 
Saadet 
Becerikli, Bengi 

TCK 301/2 
TCK 285 

2007 
Batman 2. 
Asliye Ceza 

2006 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Satıh mezrasında 11 
yaĢındaki Mizgin Özbek'in öldürülmesini araĢtırmak üzere 

Devam ediyor. 
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Yıldız, Sedat 
Özevin, Mehmet 
ġat, Ahmet 
Sevim ve 
Mustafa Seven 

TCK 288 Mahkemesi Batman Borusu, Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD), Ġnsan 
Hakları ve Mazlumlar Ġçin DayanıĢma Derneği'nin 
(MAZLUMDER) tarafından oluĢturulan beĢ kiĢi ĠHD 
Batman eski ġube BaĢkanı Saadet Becerekli, ĠHD ġube 
Yönetim Kurulu Üyesi Bengi Yıldız, Batman Baro baĢkanı 
Sedat Özevin, Batman Mazlumder ġube BaĢkanı Mehmet 
ġat ve Ahmet Sevim hakkında) ile Batman Petrol 
Gazetesi muhabiri Mustafa Seven hakkında TCK 285. 
maddesindeki "soruĢturmanın gizliliğini ihlal", 288. 
maddedeki "adil yargılamayı etkileme" ve 301/2 
maddesindeki "askeri veya emniyet teĢkilatını alenen 
aĢağılama" iddiasıyla dava açıldı. Dava, sanık avukatların 
yargılanması için koĢul olarak Adalet Bakanlığı'nın iznine 
bırakıldı. Yargılamayı süresiz olarak erteleyen mahkeme, 
izin geldiği taktirde yargılama için duruĢma günü 
saptayacak. 

322 

Saadettin 
BirleĢik, Pakizer 
UkĢul, Hakime 
Çam, Halil 
Adıgüzel, Tevfik 
Kaçar, EĢref 
Tekin, Hatice 
KırĢan, 
Abdullah 
Gürgen, 
Muhyettin 
Timurlenk, 
ġükrü Oğuz ve 
Emine Oğuz 

TMK 7/2 2007   

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı iddianamede, grubun 
taĢıdığı “devlet piç doğurdu: JĠTEM” “Bizler Roj tv 
izleyicileriz”, “Devletim nelere kadirsin” “Bombacılar iyi 
askerse vay halimize” “Ġmdat Mehmet Ağar kurtar bizi” 
“Baba devlet, oğul JĠTEM” Ģeklindeki dövizlere dikkat 
çekildi ve grubun attığı “Katil devlet hesap verecek” 
Çeteci devlet istemiyoruz” Ģeklindeki sloganlara da vurgu 
yapılarak söz konusu eylemde “PKK‟nin propagandasının 
yapıldıgı ve Ģiddetin teĢvik edildiği” öne sürüldü. DTP‟li 
EĢref Tekin‟in eylem esnasında açmıĢ olduğu “Ġmdat 
Mehmet Ağar Kurtar bizi, Ankara‟ya uzandı” Ģeklindeki 
dövizi suç unsuru olarak kabul eden savcı, DTP‟li Hakime 
Çam‟ın ise tüm sloganlara katılıp zılgıt çekerek, topluluğu 
tahrik ettiği için cezalandırılmasını istedi. ġemdinli‟de 
gerçekleĢen ve JĠTEM elemanları tarafından 
gerçekleĢtirildiği yargı kararıyla da kesinleĢen bombalı 
saldırı hakkında “bir patlama olayı” diye söz edilen 
iddianamede, DTP üyeleri Saadettin BirleĢik, Pakizer 
UkĢul, Hakime Çam, Halil Adıgüzel, Tevfik Kaçar, EĢref 
Tekin, Hatice KırĢan, Abdullah Gürgen, Muhyettin 

Devam ediyor. 
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Timurlenk, ġükrü Oğuz ve Emine Oğuz‟un Terörle 
Mücadele Kanunu‟nun 7/2 maddesi uyarınca örgüt 
propagandası yaptıkları iddiasıyla bir yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. 

323 
Sabahattin 
Korkmaz 

TCK 216/1 13.04.2007 
Diyarbakır 6. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

TEVKURD tarafından 4 Mart 2007‟de Diyarbakır‟da 
düzenlenmek istenen “Kerkük Konferansı” Diyarbakır 
Valisi tarafından iptal edilmesi üzerine, bu kararı 
eleĢtirmek ve protesto etmek, basın açıklaması yapan 
TEVKURD Sözcüsü Avukat Sabahattin KORKMAZ, 
hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
TCK‟nın 216/1. maddesinden dava açıldı. Cumhuriyet 
Savcısı iddianamede TEVKURD‟ın, “Kerkük‟e saldırı 
Kuzey Kürdistan‟a saldırıdır” görüĢlerini,  DTP Ġl BaĢkanı 
Hilmi Aydoğdu‟nun Kerkük hakkında ileri sürdüğü 
“Kerkük‟e saldırı Diyarbakır‟a saldırıdır” sözünden öte ve 
daha tehlikeli olduğuna iĢaret etmekte. Davanın ilk 
duruĢması, Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 
gerçekleĢtirilecek. 

Devam ediyor. 

324 
Sabahattin 
Sırma 

TCK 215 2005 
Van 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Feshedilen DEHAP'ın Yüksekova Gençlik Kolları BaĢkanı 
Sabahattin Sırma hakkında, 29 Ocak 2005 tarihinde 
yapılan basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' ifadesini 
kullandığı gerekçesiyle açılan dava Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde Ocak ayında sonuçlandı. Sırma, “Suç ve 
suçluyu övmek” iddiasıyla 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Hapis cezası daha sonra 1.200 YTL para cezasına 
çevrildi.  

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 2 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

325 
Sait Bayram ve 
Fırat Avcı 

TCY 125 2007 
Diyarbakır 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır'da yayınlanan yerel Söz Gazetesi yazıiĢleri 
müdürü Sait Bayram ve muhabir Fırat Avcı hakkında 
"kamu görevlisine hakaret" suçuna iliĢkin TCY'nin 125. 
maddesi uyarınca dava açıldı. Gazeteciler, Diyarbakır'da 
1. Sulh Ceza Hakimi Mehmet Yücel Kurtoğlu'nun "RüĢvet 
aldığı için sürgün edildiği" yolunda hazırladıkları bir haber 
üzerine "yalan haber yayınlamak" iddiası ile 19 Haziran 
günü tutuklanmıĢtı. Davaya 20 Temmuz günü Diyarbakır 
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baĢlanacak. 15 Aralı günü 
yapılan duruĢma 28 ġubat 2008 tarihine ertelendi. 

Devam ediyor. 
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326 Sakine Yalçın   2007   

Alınteri gazetesinin eski sorumlu müdürü Sakine Yalçın 
hakkında, "www.alınteri.net" sitesinde yayınlanan “Selçuk 
Üniversitesi'nde kölelik” baĢlıklı ve üniversitede çalıĢan 
iĢçilerin çalıĢma koĢullarını ele alan haber nedeniyle 
üniversitede temizlik iĢlerini yürüten taĢeron Ģirketin 
sahibi Nusret Argun tarafından 20 bin YTL'lik tazminat 
davası açıldı.  

Devam ediyor. 

327 Salih SağıĢ 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2008 
ġanlıurfa 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DTP ġanlıurfa Merkez Ġlçe BaĢkanı Salih SağıĢ hakkında, 
27 Nisan 2008 tarihinde ġair Nabi Kültür Merkezi`nde 
gerçekleĢtirilen DTP ġanlıurfa Merkez Ġlçe 1.Olağan 
Kongresi`nde Kürtçe `Hun bıxêr hatin` dediği gerekçesiyle 
dava açıldı. ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
baĢlatılan soruĢturma kapsamında 4. Asliye Ceza 
Mahkemesince açılan dava sonucunda SağıĢ, Türkçe 
dıĢında baĢka bir dil kullandığı gerekçesiyle 7 ay hapis 
cezası aldı. Ceza SağıĢ`ın mahkemedeki iyi halinden 6 
aya indirildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 7 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

328 
Sami Belek ve 
Mehmet UğraĢ 
VatandaĢ 

TMY 6/2 2008 
Ġstanbul 14. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Günlük Evrensel gazetesi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü 
Mehmet UğraĢ VatandaĢ ve gazetenin imtiyaz sahibi 
Ahmet Sami Belek hakkında Evrensel gazetesinin 10 
Aralık 2007 tarihinde Çetin Diyar‟ın "Son PiĢmanlık Neye 
Yarar?" baĢlıklı köĢe yazısında PKK‟nin "Demokratik 
Çözüm" baĢlıklı 7 maddelik deklarasyonuna yer verdikleri 
gerekçesiyle dava açıldı. Terörle Mücadele Yasası'nın 
(TMY) 6/2 maddesi uyarınca Ġstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 8 Ekim 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Mahkeme VatandaĢ ve Belek‟i 1 yıl hapse 
mahkum etti. 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 1'er yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

329 
Sami Belek ve 
Mehmet UğraĢ 
VatandaĢ 

TCK 288   
ġiĢli 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Dağlıca baskınında kaçırılıp iade edildikten sonra 
tutuklanan sekiz askerin ailelerinin sözlerini 12 Kasım 
2007 tarihli sayısında yansıtan Günlük Evrensel 
Gazetesi‟nin sahibi Mehmet Sami Belek ve sorumlu yazı 
iĢleri müdürü Mehmet UğraĢ VatandaĢ hakkında, “adil 
yargılamayı etkilemeye teĢebbüs ettikleri” suçlamasıyla 
TCK‟nin 288. maddesinden dava açıldı. Gazetenin 12 
Kasım 2007 tarihli sayısında yayımlanan ve suça gerekçe 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi beraat etti.  
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gösterilen "PKK'nin kaçırdığı sekiz asker tutuklandı. 
Bakan ġahin ġimdi Mutlu mu?" baĢlıklı haberde, Dağlıca 
baskınında rehin alındıktan sonra iade edilen askerlerle 
ilgili Bakan Mehmet Ali ġahin'in sarf ettiği "kurtulduklarına 
sevinemedim" Ģeklindeki sözlere tepki gösteriliyordu. ġiĢli 
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 18 Haziran günü görülen 
duruĢmada söz alan Savcı Mücahit Ercan, haber ve 
içeriklerin incelenmesinde suçun yasal unsurlarının 
bulunmadığı, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin ifade 
özgürlüğü hakkını düzenleyen 10. madde gereği 
kamuoyunu bilgilendirildiğini ifade ederek gazetecilerin 
beraati yönünde görüĢ bildirdi. DuruĢmaya katılan 
gazeteci UğraĢ VatandaĢ da, kamuoyunu bilgilendirmek 
için habere yer verdiklerini ifade ederek beraatini istedi. 
Gazetenin avukatı Devrim Avcı da, savcılık mütalaasına 
katıldıklarını belirtti. Talepleri dinleyen Hakim Hakkı 
Yalçınkaya da, haberde tutuklu asker ailelerinin 
düĢüncelerine yer verildiği, Van Askeri Mahkemesi'nde 
süren dava dosyasındaki delillerin doğru veya 
yanlıĢlığından bahsedilmediği ve yargılamayı etkileme 
niteliğinde olmadığına hükmetti ve Belek ile VatandaĢ'ın 
beraatine karar verdi. 

330 
Sami Belek ve 
Taylan Bilgiç 

(Eski TCK 
159) 

TCK 301 
11.10.2006 

Zeytin Burnu 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Çetin Diyar'ın  iki uzman çavuĢun yapmıĢ olduğu 
hareketleri eleĢtiren 20 Haziran 2002 tarihli köĢe yazısı 
nedeniyle Evrensel gazetesinin sahibi Ahmet Sami Belek 
ve gazeteci  Taylan Bilgiç hakkında eski TCK 159. 
maddeden açılan dava Ceza kanunu değiĢtiği için 301. 
maddeden görülüyor. Dava devam ediyor. 

Devam ediyor. 

331 

Sebahat Tuncel, 
Emine Ayna, 
Fatma Kurtulan 
ve 20 kiĢi 

TCK 215   
Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Mardin 
Milletvekili Emine Ayna ve Van Milletvekili Fatma 
Kurtulan"ın da aralarında bulunduğu 23 kiĢinin, yaptıkları 
bir basın açıklamasıyla ilgili olarak Türk Ceza 
Kanunu"nun (TCK) 215/1. maddesinde yer verilen “suçu 
ve suçluyu övme” fiili ile Terörle Mücadele Yasası"nın 5. 
maddesi uyarınca yargılanmalarına devam edildi. Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi"nde görülen davanın 7 ġubat 

Devam ediyor. 
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günü görülen duruĢmasına, sanık avukatlarından Mehmet 
Nuri Özmen ve Murat Vargün katıldı. Mahkeme Heyeti 
BaĢkanı Mehmet Orhan Karadeniz, Ayna ve Kurtulan"ın, 
milletvekili olduklarına dair TBMM BaĢkanlığı"ndan 
mahkemeye yazı gönderildiğini söyledi. DTP Ġstanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel"in milletvekili olduğunu dair 
yazı daha önce TBMM BaĢkanlığı"ndan mahkemeye 
gönderilmiĢti. Ayna ve Kurtulan"ın avukatı Mehmet Nuri 
Özmen, milletvekili olan müvekkilleri hakkındaki davanın, 
milletvekilliği süresinin sonuna kadar ertelenmesini talep 
etti. Cumhuriyet Savcısı Kubilay TaĢtan, milletvekili 
seçilmeden önce, dosya kapsamına göre suçu iĢlemiĢ 
olmaları, Anayasa"nın 83. ve 14. maddeleri de birlikte 
değerlendirildiğinde sanıklar Fatma Kurtulan ve Emine 
Ayna hakkındaki yargılamaya devam edilmesine karar 
verilmesini istedi. Savcı TaĢtan, soruĢturmanın 
geniĢletilmesi yönünde bir talep olmadığı takdirde, esas 
hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı"na gönderilmesini talep etti. 
Mahkeme Heyeti BaĢkanı 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 anlaĢıldığını belirterek, sanıkların 
yargılanmasının milletvekilliği dönemi sonuna bırakılması 
talebinin reddine karar verildiğini açıkladı. SoruĢturmanın 
geniĢletilmesi talebi olmadığı takdirde, esas hakkındaki 
mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı"na gönderilmesine karar veren 
mahkeme, duruĢmayı erteledi. 

332 
Sebati Karakurt, 
Necdet Tatlıcan 

TMK 6/2  
TMK 7/2 

2006 
Ġstanbul 10. 
Ağır Ceza 

Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt ile sorumlu 
müdürler Necdet Tatlıcan ile Hasan Kılıç hakkında Ekim 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi toplam 
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ve Hasan Kılıç mahkemesi 2005 tarihinde Hürriyet gazetesinin Pazar Eki'nde 
Kongra-Gel militanlarıyla Kandil Dağı'ndaki yapılan ve 
yayımlanan röportajlar nedeniyle "örgüt açıklamaları 
yayımlamak" ve "terör propagandası yapmak" iddiasıyla 
açılan dava 25 Eylül 2008 tarihinde sonuçlandı. Ġstanbul 
10. Ağır Ceza Mahkemesi, Sebati Karakurt, Necdet 
Tatlıcan ve Hasan Kılıç‟ı, Terörle Mücadele Yasası‟nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca, 1000‟er gün hapis 
cezasına çarptırdı. Daha sonra hapis cezalarının her biri 
20.000 YTL para cezasına çevrildi. Cezalar, suçun basın 
yoluyla iĢlenmesi nedeniyle 40.000 YTL‟ye çıkartıldı. 

120.000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

333 Seferi Yılmaz TCK 301 2007   

Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde el bombası atılan Umut 
Kitabevi'nin sahibi Seferi Yılmaz hakkında, iĢyerinin 
üzerine astığı 'bomba resimli' tabela nedeniyle "Halkı kin 
ve düĢmanlığa tahrik etmek" suçundan dava açıldı. 

Devam ediyor. 

334 

Selahattin ĠĢlek, 
Ġrfan Kandemir, 
Sadrettin Çapın, 
Nimet Sezgin, 
Mehmet Ali 
Karagüzel,  
Çerkez 
Korkmaz, Fehmi 
Saraç, Muhlise 
Karagüzel, 
Mehmet Sıdık 
Çöklü,  
Abdurrahman 
Çapın, Orhan 
Sakçı, ġahin 
Kotan, 
Süleyman 
Tanrıkulu,  Zeki 
Gün, MaĢallah 
Yamaç,  Kurban 
Kaya, Cevdet 

TMK 7/2 2006 

MuĢ 1. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Van Ağır Ceza 
Mahkemesi 

MuĢ‟ta gerçekleĢtirilen bir basın açıklamasından dolayı, 
ĠHD MuĢ Ģubesi yöneticileri Selahattin ĠĢlek, Ġrfan 
Kandemir ve Sadrettin Çapın‟nın da aralarında bulunduğu 
35 kiĢi hakkında (Eğitim-Sen MuĢ ġube BĢk Nimet 
Sezgin, MuĢ Tuhad-Der ġube BĢk Mehmet Ali Karagüzel, 
Çerkez Korkmaz, Fehmi Saraç, Muhlise Karagüzel, 
Mehmet Sıdık Çöklü, Abdurrahman Çapın, Orhan Sakçı, 
ġahin Kotan, Süleyman Tanrıkulu,  Zeki Gün, MaĢallah 
Yamaç,  Kurban Kaya, Cevdet YaĢar, Mehmet ReĢit 
Akpolat, Mehmet ġah Karaçelik, Kasım Sığınç, Medeni 
Sola, Mustafa Yiğit, Hüseyin Demirel, Kerem Çöklü, 
Abdulkerim Bingöl, ġaban Atılgan, Ender Akman, Veysel 
Sakık, Yalçın Güler, Osman Sönmez, YaĢar Çiftçi, Remzi 
Karaçelik,  Nihat Kalın, Mehmet Nuri Karaçelik ve Hakkı 
Çınar) MuĢ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 2006/610 
esası ile açılan dava 2007 yılında devam etti. Mahkeme, 
dava dosyasını 25.09.2007 tarih, 2007/655 karar ile 
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesine göre 
yargılamanın yapılması gerektiğini belirterek Van Özel 
Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 

Devam ediyor. 
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YaĢar, Mehmet 
ReĢit Akpolat, 
Mehmet ġah 
Karaçelik, 
Kasım Sığınç, 
Medeni Sola, 
Mustafa Yiğit, 
Hüseyin 
Demirel, Kerem 
Çöklü, 
Abdulkerim 
Bingöl, ġaban 
Atılgan, Ender 
Akman, Veysel 
Sakık, Yalçın 
Güler, Osman 
Sönmez, YaĢar 
Çiftçi, Remzi 
Karaçelik,  
Nihat Kalın, 
Mehmet Nuri 
Karaçelik ve 
Hakkı Çınar 

335 Selim Sadak TMY 7/2 2008   

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı Batman'da 2007 
yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında PKK lideri Abdullah 
Öcalan için “Sayın” ifadesini kullandığı gerekçesiyle eski 
DEP Milletvekili Selim Sadak hakkında “Terör örgütü 
propagandası yapmak” suçundan 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açtı. 

Devam ediyor. 

336 Selim Sadak TMY 7/2   
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekili Selim Sadak 
hakkında, yaĢamını yitiren HPG‟li Müjde Nas için 5 Mayıs 
2007 tarihinde ġırnak‟ın Ġdil ilçesi YarbaĢı köyünde açılan 
taziye evini ziyareti sırasında yaptığı konuĢmada, 
“Gençlerin cahil ve aç oldukları için dağlara çıktığını 
söylerler. Ancak bu doğru değildir. Rojda, Avrupa‟da 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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eğitim almıĢ ve açlık sorunu olmadığı halde Avrupa‟dan 
katılmıĢtır. Rojda‟nın sadece özgürlük sorunu vardır” 
Ģeklindeki sözleri nedeniyle TMY 7/2. maddesi uyarınca 
açılan dava 13 Haziran 2008 tarihinde sonuçlandı. 
Sadak‟ın katılmadığı karar duruĢmasında Savcı, 
Sadak‟ın, HPG‟li Müjde Nas için açılan taziye evindeki 
konuĢmasıyla “örgüt propagandası yapmak” iddiasına 
dayalı hazırladığı iddianamesini tekrarladı. Sadak‟ın 
avukatı Tahir Elçi ise müvekkilinin „yasadıĢı örgüt 
propagandası‟ yapmadığını belirterek, beraat istedi. 
Mahkeme TCK‟nın 61. madde uyarınca, 1 yıl hapis cezası 
verdi. Sadak‟ın olumlu tutum ve davranıĢları lehine kabul 
edilerek, ceza 10 ay hapis cezasına indirildi. 

337 

Semra Uzunok , 
Hediye Tekin ve  
Nazime Ceren  
Salmanoğlu 

TCK 215 2007 
Ġzmir 10. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

8 Mart günü Ġzmir‟in Torbalı Ġlçesinde DTP tarafından “8 
Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” nedeniyle 
gerçekleĢtirilen etkinlikte konuĢma yapan Sosyalist 
Demokrasi Partisi Ġl BaĢkanı  Semra Uzunok, DTP üyesi  
Hediye Tekin ve  Nazime Ceren  Salmanoğlu hakkında 
“suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla dava  açıldı. Davanın 
ilk duruĢması 3 Kasım  günü gerçekleĢtirildi. 

Devam ediyor. 

338 Sertaç Doğan TMY 7/2     

Yazar Sertaç Doğan hakkında, Do Yayınları‟ndan çıkan 
ġırnak Yanıyor 1992 adlı kitapta “yasadıĢı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla açılan dava 29 Aralık 
günü sonuçlandı. Doğan, TMY 7/2. maddesi uyarınca 
1000 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası ise 16 milyar 
660 milyon para cezası çevrildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢiye 16.660 
YTL para 
cezası  verildi. 

339 Sibel Bulut TCK 215 2008 
Fatih 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Deniz GezmiĢ, Mahir Çayan ve Ġbrahim Kaypakka'nın 
konu edinildiği bir köĢe yazısı yayınlayan Atılım Gazetesi 
Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Sibel Bulut hakkında, “suçu 
ve suçluyu övmek” suçlamasıyla Ġstanbul Fatih 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde TCK‟nin 215. maddesinden dava 
açıldı. 

Devam ediyor. 

340 Sinan Kara TCK 301/2 2007 
Ġstanbul 10. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Gazeteci Sinan Kara hakkında,  Toplumsal Demokrasi 
gazetesinin 20 Kasım 2006 tarihli sayısı için yazdığı 
"Adalet Militarizmi Soytarısı Oldu" yazısından dolayı TCK 
301/2 maddesi gereği 9 Ocak 2007 tarihinde dava açıldı.  

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

597 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

341 
Soner 
Arıkanoğlu 

  2008 
Kadıköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

24 Mart 2008 tarihinde, “Ergenekon soruĢturması 
kapsamında ĠĢçi Partisi Genel Merkezi‟nde Yargıtay‟a ait 
ayrıntılı kroki bulunduğunu” yazarak soruĢturmanın 
gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Mart günü gözaltına 
alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
Taraf Gazetesi Ankara muhabiri Soner Arıkanoğlu 
hakkında Ġstanbul Kadıköy Savcılığı tarafından “iftira”, 
“adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs” ve “gizliliğin ihlali” 
suçlamalarıyla 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
Arıkanoğlu‟nun yargılanmasına 16 Eylül‟de Kadıköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi‟nde baĢlanacak. 

Devam ediyor. 

342 
Songül Erol 
Abdil 

TMY 7/2 2008 
Malatya 3'üncü 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Tunceli Belediye BaĢkanı DTP'li Songül Erol Abdil 
hakkında, „25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı 
Mücadele Günü‟ nedeniyle Belediye Yeraltı ÇarĢısı'nın 
üstünde düzenlenen basın açıklamasında, “Tunceli‟de 30 
Haziran 1996 yılında intihar saldırısı düzenleyerek 6 
askerin Ģehit olmasına neden olan PKK‟lı Zeynep 
Kınacı‟yı övdüğü” iddiasıyla dava açıldı. Dava 14 
Temmuz günü Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
sonuçlandı. Mahkeme, “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Yasası‟nın (TMY) 7/2 maddesi uyarınca Abdil‟e 1 yıl hapis 
cezası verdi. 10 aya indirilen hapis cezası ertelendi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 1 
yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

343 Songül Özkan TCK 312 2005 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Evrensel Basım Yayın sahibi Songül Özkan hakkında, 
gazeteci Ahmet Kahraman'ın kaleme aldığı "Kürt 
Ġsyanları" baĢlıklı kitap nedeniyle Ceza Yasası'nın 312. 
maddesinden dava açıldı. 14 ġubat günü görülen 
duruĢmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2006 yılındaki 
içtihatlarını dikkate alan mahkeme, görevsizlik kararı 
vererek, dosyanın hangi mahkemede görüleceğine karar 
verilmesi için Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderdi. 
Mahkeme baĢkanı tarafından son sözü sorulan Özkan 
ise, davanın bir önce sona ermesini istedi. Dava 20 Mart 
2008 tarihine ertelendi. 

Devam ediyor. 

344 
Songül Özkan 
ve Sinan 

TMY 7/2 2008   
Özgürlük Dünyası dergisinin sahibi Songül Özkan ve Yazı 
ĠĢleri Müdürü Sinan Duman hakkında, derginin Nisan 

Sonuçlandı. 2 
kiĢiye 20.000 
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Duman  2008 tarihli 192. sayısının 14. sayfasında yayınlanan, 
„2008 Newrozu‟nun Gösterdiği‟ isimli yazı nedeniyle 20 
bin YTL adli para cezası verildi. Derginin 14. sayfasında 
yayınlanan yazıda, “silahlı terör örgütünün 
propagandasının yapıldığı”, yine aynı sayısının 53. 
sayfasında yayınlanan, “Uluslararası Durum ve 
Görevlerimiz” isimli yazının, “Markist Leninist Örgütler 
Konferansı‟na atıf yapıldığı”, bu konferans sonucu ortaya 
konulan sonuçlar üzerinden “yasadıĢı silahlı TKP/ML 
örgütünün ilke ve amaçlarından söz edildiği” savunuldu. 
Tüm dosya kapsamındaki delillere göre Ģüphelilerin örgüt 
propagandası mahiyetindeki yazıları bilerek ve isteyerek 
yayınladıkları, herhangi bir aidiyet belgesi sunmamaları 
karĢısında yayından doğrudan sorumlu oldukları belirtilen 
mahkeme tebliğinde Ģunlar ifade edildi, “5532 sayılı yasa 
ile değiĢik 3713 sayılı yasanın 7/2. fıkra 3. cümlesine uyar 
olmak ihtimaline binaen 5237 sayılı TCK‟nın 52/2. ve 75. 
maddeleri gereğince her bin gün adli para cezasının 
karĢılığı, her bir günü karĢılığı takdiren 20 YTL olmak 
üzere 20 bin YTL adli para cezası ile kendiniz için yapılan 
5 YTL yargılama gideri toplam olan 20 bin beĢ YTL‟yi 10 
gün içerisinde Maliye veznesine yatırarak makbuzunu 
mahkememize ibraz ettiğinizde hakkınızda açılmıĢ olan 
kamu davasının düĢürülmesine karar verildi.” Ġddialara 
iliĢkin Songül Özkan ve Sinan Duman, Özgürlük 
Dünyası‟nda M.Zeki Fırat ve Mehmet Özer isimleri ile 
yayınlanan yazıların örgüt propagandası niteliğinde 
olmadığını, düĢünce açıklaması mahiyetini taĢıdığını, 
suçlamayı kabul etmediklerini ve aidiyet belgelerini 
duruĢma sırasında sunacaklarını ifade ettiler. Avukat 
Kamil Tekin Sürek ise iddianamede belirtilen hususların 
yanlıĢ olduğuna da dikkat çeken Sürek, “Söz konusu 
yazıda TKP/ML ismi geçmemesine rağmen, ona dair 
dava açılmıĢ” dedi. 

YTL para 
cezası verildi.  

345 
ġahabettin 
Sırma 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

2005 
Yüksekova 2. 
Asliye Ceza 

Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde 29 Kasım 2004 tarihinde 
Oslo Oteli önünde yapılan basın açıklamasını okuyan 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
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Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

Mahkemesi feshedilen DEHAP Yüksekova Ġlçesi yöneticilerinden 
ġahabettin Sırma hakkında Yüksekova 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından '2911 Sayılı Toplantı ve GösteriĢ 
YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek' iddiasıyla açılan 
dava Nisan ayında sonuçlandı. Mahkeme, Sırma'yı 1 yıl 6 
ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı erteleyen 
mahkemeye heyeti, Sırma'nın tüm özlük haklarını elinden 
alarak, 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasını 
kararlaĢtırdı. Sırma, karara itiraz edeceğini belirtti. 

hapis cezasına 
çarptırıldı. 

346 
ġahbettin Güler 
ve Mehmet Laif 
Akçan  

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2007 
Nusaybin 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Mardin ili Nusaybin DTP ilçe BaĢkanı ġahbettin Güler ve 
DTP üyesi Mehmet Laif Akçan hakkında “Newroz 
davetiyesi” dağıttıkları gerekçesiyle Nisan 2007 tarihinde 
dava açıldı. 

Devam ediyor. 

347 ġamil Tayyar 
TCK 285 
TCK 288  

2008   

Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, gazeteci ġamil Tayyar 
hakkında Operasyon Ergenekon adlı kitabında 
“soruĢturmanın gizliliğini ihlal ettiği” ve “adil yargılamayı 
etkilemeye teĢebbüs ettiği” iddiasıyla Türk Ceza 
Kanunu‟nun (TCK) 285. ve 288. maddeleri uyarınca 1,5 
ile 6 yıl arasında hapis talebiyle dava açtı. Hazırlanan 
iddianamede, Ümraniye'de ele geçirilen bombalara iliĢkin 
yapılan çalıĢmalar sonucu ortaya çıkarılan ''Ergenekon 
Terör Örgütü'' ile ilgili soruĢturmada gizlilik kararı alındığı 
ve yayın yapma yasağı verildiği, bu sırada, TimaĢ 
Yayınları tarafından Mart 2008'de ġamil Tayyar'ın kaleme 
aldığı ''Operasyon Ergenekon'' adlı kitabın piyasaya 
sürüldüğü ve kitapta gizlilik kararı alınmıĢ soruĢturma 
konusunda bazı bilgilere yer verildiğinin görülmesi üzerine 
resen soruĢturma baĢlatıldığı, soruĢturma 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 Ģikayette bulundukları ifade 
edildi. ġamil Tayyar'ın savunmasında, kitabında herhangi 
bir suç unsuru bulunmadığını savunduğu belirtilen 
iddianamede, Ģüphelinin kitapta yer alan bilgi ve 
belgelerin ''DanıĢtay Davası'' dosyasından alındığını 

Devam ediyor. 
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söylediği bildirildi. 

348 ġerif Sever TMY K 2007   

3 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda 
bulunan ġerif Sever, 28-30 Mart 2006 tarihinde 
Diyarbakır‟da yaĢanan olaylar esnasında gözaltına 
alındığını ve 6 ay tutuklu kaldığını, Mart ayın sonunda 
Mahkeme‟den kendisine tebliğ geldiğini, “Ankara BarıĢ 
YürüyüĢü sırasında slogan attığı ve örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açıldığını belirtti. 

Devam ediyor. 

349 

ġükrü Aslan, 
Ġsmail Özer, 
Mülkiye Aslan, 
Elif Aslan, 
Sabriye Aslan, 
Aliye Aslan, 
Fadile Öner, 
Ayten Gökmen, 
Süleyman ġen, 
Hüseyin 
Özsunar, 
Mehmet Aslan 
ve Emine Çelik  

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ġükrü Aslan, Ġsmail Özer, Mülkiye Aslan, Elif Aslan, 
Sabriye Aslan, Aliye Aslan, Fadile Öner, Ayten Gökmen, 
Süleyman ġen, Hüseyin Özsunar, Mehmet Aslan ve 
Emine Çelik adlı 12 DTP üyesi hakkında, DTP Batman 
GercüĢ Ġlçe Örgütü‟nde 23-24 Ocak 2008‟de “Abdullah 
Öcalan‟ın sağlık durumuna dikkat çekmek” amacıyla 
yapılan açlık grevi nedeniyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde açılan dava 24 Aralık günü sonuçlandı. 
Sanıklara  “yasadıĢı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay 
hapis cezası verildi. 

Sonuçlandı. 12 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

350 
ġükrü Binici M. 
Fayik TaĢkın ve 
4 kiĢi 

TMK 7/2 2007 
Suruç Asliye 
Ceza 
Mahkemesi  

DTP Suruç (ġanlıurfa) Ġlçe Örgütü tarafından bastırılan 
2007 takvimlerinde "Abdullah Öcalan‟ın fotoğraflarının 
yeralması" nedeniyle DTP Suruç Ġlçe BaĢkanı ġükrü 
Binici ve eski ilçe baĢkanı M. Fayik TaĢkın‟ın da 
aralarında bulunduğu altı kiĢi hakkında dava açıldı. 
Ġddianamede, DTP‟lilerin TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istendi.  

Devam ediyor. 

351 Tahir Elçi  TCK 288 2007 
EskiĢehir Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Mardin Kızıltepe'de polisler tarafından öldürülen Ahmet 
Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz (12) ile ilgili davada 
Kaymaz ailesinin avukatlığını üstlenen Tahir Elçi 
hakkında açılan dava 2008 yılında devam etti. Mardin'de 
açılıp EskiĢehir'e nakledilen davanın 2005'te yapılan ilk 
duruĢmasında, EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile 
mağdur avukatlarından Elçi, duruĢmanın ardından, 
taleplerini reddeden mahkemenin tutumuyla ilgili olarak: 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi hakkında 
beraat kararı 
verildi. 
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"Çok adil bir tutumla karĢı karĢıya olduğumuzu 
düĢünmüyorum. Mahkeme baĢkanından çok adaletli bir 
tutum görmediğimiz için böyle bir durum yaĢandı. 
Taleplerimize kayıtsız kalındı. Ciddiye alınmayan bir 
tutum saptadım. Tarafsız yargılama istiyoruz. Adaletin 
burada gerçekleĢmesini istiyoruz" demiĢti. Mahkeme 
heyeti, bu sözlerin basına yansımasının ardından Elçi 
aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Avukatlar hakkında 
yargılama yapılması izne tabi olduğundan Adalet 
Bakanlığı'ndan soruĢturma izni talep edildi. Eski Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek de soruĢturma yürütülmesi istemini 
yerinde buldu. Bunun üzerine EskiĢehir'e en yakın ağır 
ceza mahkemesinin bulunduğu Kütahya'da soruĢturma 
baĢlatıldı. Kütahya BaĢsavcılığı, soruĢturma sonunda 
Elçi'nin yargılamayı yapmakla görevli mahkeme heyetini 
etkilemeye teĢebbüs ettiği sonucuna ulaĢtı. BaĢsavcılık, 
Elçi hakkında dava açtı. Yapılan ilk duruĢmada Tahir Elçi 
redd-i hakim talebinde bulundu. Bunun üzerine Mahkeme 
Heyeti davadan çekilme kararı aldı. Dava 30 Ekim 2007 
tarihine ertelendi. 30 Ekim‟de Elçi‟nin avukatlarının itirazı 
üzerine Hakim Nuran Berk de davadan çekildi. Dosya bir 
kez daha, mahkemeye yeni bir baĢkan seçmesi için 
Kütahya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu 
mahkeme ikinci kez heyet oluĢturulacak. “Biz tarafsız bir 
yargılama istiyoruz. Adaletin burada gerçekleĢmesini 
istiyoruz” dediği için yargılanan Elçi, bir daha 31 Ocak 
2008‟te hakim karĢısına çıktı. 31 Ocak günü görülen 
duruĢmada müdahil avukatlar davanın derhal 
düĢürülmesini, Elçi'nin basına yaptığı açıklamanın 
görüntü kaydının izlenmesini ve derhal beraat kararı 
verilmesini talep ettiler. Dava 12 Mart gününe ertelendi. 
12 Mart günü EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
görülen duruĢmada Elçi söz alarak, "Cinayet davasında 
mahkemede böylesi bir tutum görmediğimiz için sadece 
adil yargılama istediğimizi ifade etmiĢtik. Anayasa'daki en 
temel haklardan savunma hakkımızı yerine getirirken bir 
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yıldır mağdur edildim. Beraatimi istiyorum" dedi. 
Mahkeme BaĢkanı Veli Orbay Özgür, sanık Elçi‟nin 
davaya konu olan açıklamalara iliĢkin görüntülerin 
bulunduğu CD‟nin çözümünün yapıldığını, duruĢmada 
izlenmesine gerek olmadığını bildirdi. Müdahil 
avukatlarının, Elçi‟nin söz konusu görüntülerdeki jest ve 
mimiklerinin de değerlendirilmesini ve bu sözlerinin kayda 
geçirilmesini isteyince Hakim Özgür, “Sizin amacınız 
üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bağcıyı dövmekse 
çıkalım hep beraber dövelim "dedi. Mahkeme heyeti, 
sanık avukatın savunmasını kayda geçtikten sonra da 
beraat kararı verdi.  

352 
Tahirhan Acar 
ve Hüseyin 
Ayaz  

TCK 215 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2006 
Van 2. Asliye 
Mahkemesi 

2006 yılında, Van Göç-Der‟in yapmıĢ olduğu cezaevleri 
ile ilgili basın açıklamasına gözlemci olarak katılan ĠHD 
Van ġube Sekreteri Tahirhan Acar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Ayaz hakkında, “2911 sayılı yasaya 
muhalefet, suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Davanın ilk duruĢması 
12 Haziran günü gerçekleĢtirildi. 

Devam ediyor. 

353 
Tayyip Temel ve 
Abudullah 
Yılmaz 

TMY 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Azadiya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Temel 
ve eski yazı iĢleri müdürü Abudullah Yılmaz hakkında 
gazetenin 25 ve 26 Kasım 2006 tarihlerinde yayınlanan 
sayılarında “Abdullah Öcalan'nın fotoğraflarını 
yayınlamak, PKK ve KCK BaĢkanı Murat Karayılan'ın 
açıklamalarına yer vererek örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 
dava 2008 Kasım ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti ise 
gazeteci Tayip Temel'e 'örgüt propagandası' yaptığı 
iddiasıyla TMK'nın 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi. Temel hakkında verilen hapis cezasının 2 
yıldan az olması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 237/8 
maddesi gereğince cezası ertelenerek, 5 yıl süreyle 
Denetimli Serbestlik Tedbirine tabi tutulmasına 
kararlaĢtırıldı. Ancak Temel hakkında Denetimli Serbestlik 
kapsamında bir yıl süreyle kahvehane, oyun salonu, 
siyasal gösteri ve mitinglere katılmasının yasaklanmasına 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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karar verildi. Abdullah Yılmaz'ın dosyasının ise ayrılarak, 
gıyabi tutuklama kararının sürdürülmesine karar verildi. 

354 Temel Demirer 
TCK 301 
TCK 216 

2007 
Ankara 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 
öldürülmesinin ardından 20 Ocak 2007‟de Ankara'da 
yapılan protesto gösterisinde bir konuĢma yapan ve 'Bu 
ülkede Ermeni soykırımı olmuĢtur' diyen yazar Temel 
Demirer hakkında, 24 Aralık 2007 tarihinde, Türk Ceza 
Kanunu'nun 301. ve 216 maddelerinden dava açıldı. 
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan davanın 
görülmesine 6 Mart 2008 tarihinde baĢlandı. Tutuksuz 
sanık Demirer, mahkemede okuduğu 40 sayfalık 
savunmasında, "301, ırkçı ve çifte standartlı bir madde" 
dedi. Maddenin kendisi için iĢletildiğini ancak Dink 
Ailesi'ne "kuduz Ermeniler" diyenleri 
cezalandıramayacağını söyleyen Demirer, "Bu madde 
rötuĢlansa dahi onun dıĢında onlarca madde var. Siz 
resmi tarihi savunuyorsunuz. Bense, resmi tarih görüĢünü 
reddeden ve tarihe ezilenlerin tarafından yaklaĢıyorum" 
diye konuĢtu. Savunmasında "Ermeni Soykırım tarihsel 
bir gerçek" diyen Demirer, bir sosyalist olarak "kin ve 
düĢmanlığa tahrik" edemeyeceğini, Avrupa Ġnsan Hakları 
Mahkemesi'ni emperyalist bir organ olarak gördüğü için 
mahkum edilse dahi bu mahkemeye baĢvurmayacağını 
söyledi. Esas hakkında mütalaasını hazırlaması için 
dosyayı Cumhuriyet Savcısı Yücel Ġldeniz'e sunan Hakim 
Mehmet Nuri Öztürk baĢkanlığındaki Ankara 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi, duruĢmayı 15 Mayıs'a erteledi. 15 
Mayıs günü görülen duruĢmada Cumhuriyet Savcısı 
Yücel Ġldeniz, 5759 sayılı "Türk Ceza Kanununda 
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Ceza Yasası'yla 
301. maddesinde değiĢikliğe gidildiğini ve soruĢturma 
izninin Adalet Bakanlığı'na verildiğini anımsatarak, Ceza 
Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/8. maddesi uyarınca 
yargılamanın durdurulması ve dosyanın da Adalet 
Bakanlığına gönderilmesi yönünde görüĢ bildirdi. 
Mahkeme, 29 Nisan'da Meclisten geçen 301 değiĢikliği 

Devam ediyor. 
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gereğince CMK'daki ilgili düzenleme uyarınca yargılamayı 
durdurmaya karar verdi. DuruĢmada söz verilen 
Demirer'in avukat Filiz Kalaycı, davanın yalnızca 301. 
maddeden açılmadığını anımsatarak, dosyanın 216. 
maddeyle ilgili kısmının ayrılarak iĢlem yapılması 
gerektiğini ifade etti; "Ya dosya birbirinden ayrılmalı, ya 
da bu dosya tümden kapatılmalı" dedi. Ancak mahkeme 
bu istemi reddetti. Adalet Bakanı Mehmet Ali ġahin, Eylül 
ayında Temel Demirer‟in yargılanmasına izin verdi. 

355 
Terfa Arıç, 
Aynur CoĢkun 
ve Nursen Uslu  

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

2007   

Mersin'de 8 Mart yürüyüĢüne dava: Mersin'de yapılan 8 
Mart yürüyüĢüne katılarak, 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet ettikleri ve 
'YasadıĢı slogan attıkları' iddiasıyla DÖKH üyeleri Terfa 
Arıç ve Aynur CoĢkun ile SDP Yöneticisi Nursen Uslu 
hakkında dava açıldı. 

Devam ediyor. 

356 
Tuncer 
Bakırhan ve 12 
KiĢi 

TCK 215 2006 

Ankara 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
Ankara 3. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

16 Ağustos 2005 tarihinde yapılan bir basın 
açıklamasında, “Sayın Öcalan” ifadesinin kullanılması 
nedeniyle feshedilen DEHAP Genel BaĢkanı Tuncer 
Bakırhan ile 12 Parti Meclisi üyesi hakkında açılan 
davaya 8 Mart günü Ankara 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde devam edildi. DuruĢmada, TCY‟nin 215. 
maddesinin (suçu ve suçluyu övme), asliye ceza 
mahkemelerinin görev alanına girmediği gerekçesiyle 
görevsizlik kararı verildi ve dosya Ankara Sulh Ceza 
Mahkemesi‟ne gönderildi. Dava, 2006 yılı Mart ayında 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde baĢlamıĢ, ancak 
mahkeme 26 Eylül 2006 tarihinde görevsizlik kararı 
vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine göndermiĢti. 

Devam ediyor. 

357 U.V.Ü. TMY 7/2 
2007 ve 
öncesi 

Diyarbakır 
6’ıncı Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Manisa‟nın Kırkağaç Ġlçesi'ndeki Er Eğitim 
Komutanlığı‟nda acemi eğitimini tamamladıktan sonra 
askerliğini Mardin merkeze bağlı Oğuz Jandarma Karakol 
Komutanlığı‟nda yapan Bitlis nüfusuna kayıtlı U.V.Ü.‟nün, 
birlikte görev yaptığı silah arkadaĢlarına “PKK 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında açılan dava 
Diyarbakır 6‟ıncı Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 31 Ocak 
günü sonuçlandı. Terhis olan ve tutuksuz yargılanan 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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sanık duruĢmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkla birlikte 
aynı karakolda görev yapan M.E.E., M.Ö., B.E., ġ.M., 
O.A. ve N.Ç. adlı askerlerin Mardin 2‟inci Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nden talimatla istenen ifadelerinin 
gönderildiğini belirtti. Askerler, olayı doğrulayarak sanığın 
sürekli PKK‟lılarla ilgili konuĢup kendilerini etkilemeye 
çalıĢtığını belirtti. Savcı, askeri mahkeme tarafından 
hakkında dava açılan, ardından dosyası görevsizlik 
kararıyla sivil mahkemeye gönderilen sanık hakkında 
hazırlanan askeri iddianamede, sanığın askerlik görevinin 
ihmal edilmesi, askerleri itaatsizliğe teĢvik ve PKK 
propagandası yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını 
istedi. Mahkeme, sanık U.V.Ü.‟nün 2004 yılının Aralık 
ayından 2005 yılının Mayıs ayına kadar askerlik görevini 
yaptığını, Manisa Kırkaağaç‟taki acemi birliğinin ardından 
Mardin‟deki Oğuz Jandarma Karakol Komutanlığı 
emrinde görevlendirildiğini belirtti. Mahkeme, sanığın 
burada görev yaptığı süre içerisinde birlikte görev yaptığı 
silah arkadaĢlarına, “Gerillalar size ateĢ etmezse karĢılık 
vermeyin, onların haklı bir davaları var. Onlar bizim için 
dağa çıkıp mücadele ediyor” gibi sözleriyle, “askerlik 
görevinin ihmal edilmesi gerektiği yönünde arkadaĢlarına 
telkinde bulunduğu” ve “yasadıĢı örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle, Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2 
maddesi uyarınca 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar 
verdi. Sanığın geçmiĢteki hali, sabıkasız oluĢu ve olumlu 
tavırları nedeniyle cezası 1 yıl 8 aya indirildi. 

358 Ufuk Türkyılmaz   2008 
Bakırköy 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

AkĢam Gazetesi muhabiri Ufuk Türkyılmaz hakkında, 
gazetenin 11 Mart 2008 tarihli sayısında yer alan 
“Ergenekon A.ġ‟nin Sırları Çözülüyor” baĢlıklı haber 
nedeniyle dava açıldı. Dava Ġstanbul Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde 19 Kasım günü sonuçlandı. 
Türkyılmaz, “soruĢturmanın gizliliğini ihlal ettiği” 
suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

359 
Uğur Eyilik, 
Musa Kurt, 

TMK 7/1   
Ankara 11. 
Ağır Ceza 

Avrupa Birliği'ni protesto amacıyla 17 Ocak 2005 tarihinde 
Ankara'da düzenlenen gösteri nedeniyle Gençlik 

Devam ediyor. 
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Hasan Baklacı, 
Mert Kavak, 
Onur Özdemir, 
Fatih Beygirci 
ve Ekrem Kaya 

Mahkemesi Federasyonu üyeleri hakkında açılan davaya 6 Mart günü 
devam edildi. Avukat Özgür Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 
duruĢmada, tutuklu sanıklar Uğur Eyilik ve Musa Kurt 
tahliye edildi. DuruĢma, 10 Mayıs gününe ertelendi. 9 
Mart 2006 tarihinde sonuçlanan ilk yargılamada, Hasan 
Baklacı, Mert Kavak, Onur Özdemir, Fatih Beygirci ve 
Ekrem Kaya "teröre baĢvurmaya özendirecek Ģekilde 
örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar ay, Uğur 
Eyilik ve Musa Kurt ise "teröre baĢvurmaya özendirecek 
Ģekilde örgüt propagandası yapmak ve suç iĢlemek için 
kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak 
yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak" gerekçesiyle 5 
yıl 6'Ģar ay hapis cezasına mahkum edilmiĢti. 

360 Umur Hozatlı TCK 301 2007 
Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Kapanan Özgür Gündem gazetesi yazarlarından Umur 
Hozatlı hakkında 16 Eylül 2006 tarihinde yayınlanan 
"LORĠN-Ġyi Baba ĠĢbaĢı Yaptı" baĢlıklı yazısı nedeniyle 
dava açıldı. Dava, 14 Mart günü Beyoğlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde baĢladı. Davada, Hozatlı'nın TCY'nin 
301. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. Dava, 
17 Mayıs gününe ertelendi. 17 Mayıs günü Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruĢmaya katılan 
Umur Hozatlı, hakkındaki davaların yazılarında Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile Türk Polis TeĢkilatı'nı aĢağıladığı 
gerekçesiyle açıldığını belirterek, 'Bariz yanlıĢlar 
yaptığını, halkın değiĢik kesimlerine önyargılı ve çifte 
standartlı davrandığını gördüğüm bir devlet kurumunu 
eleĢtirme hakkına sahibim ve eleĢtirmeye devam 
edeceğim. Ġnsani ve vicdani sorumluluğum bunu 
gerektirir. Devletin 'At, vur, öğün' politikası devam ettiği 
sürece ben bu tavrımı koruyacağım' dedi. Dava 19 Eylül'e 
ertelendi. 

Devam ediyor. 

361 Ümit Mercan TMY 7/2 2007 
Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisi Ümit Mercan 
hakkında, üniversitede 20 Mart 2007‟de düzenlenen 
Newroz etkinliğinde, 28-31 Mart 2006‟da Diyarbakır‟da 
meydana gelen olaylarda yaĢamını yitiren 14 kiĢiyi ve 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 10 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 
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“demokrasi mücadelesinde yaĢamını yitirenleri” anmak 
amacıyla zafer iĢareti yaparak saygı duruĢunda 
bulunduğu için açılan dava 7 Nisan 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Karar duruĢmasında savunma yapan Av. 
BarıĢ Güngör, "BilirkiĢi raporuna göre olay günü 
müvekkilime ait olduğu yüksek oranda belirtilen ve saygı 
duruĢunda bulunup eliyle zafer iĢareti yaptığı 
belirtilmektedir. Bu saygı duruĢu örgüt mensupları adına 
değil, demokrasi mücadelesi verirken yaĢamlarını yitiren 
Ģahıslar içindir ve yine 28 Mart olaylarında Diyarbakır'da 
yaĢamını yitirenler adına yapılan bir saygı duruĢudur. Bu 
açıdan ortada iĢlenmiĢ bir suç bulunmamaktadır. 
Müvekkilimin propaganda kastı bulunmamaktadır" dedi. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Mercan'ın olay günü 
zafer iĢaretiyle saygı duruĢunda bulunarak suç iĢlediğine 
kanaat getirdi ve Mercan'ı TMK'nin 7/2 maddesi uyarınca 
1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Mercan'ın 
davranıĢlarını da göz önünde bulundurarak cezasını 10 
aya indirdi. 2 yılın altındaki bütün cezalara uygulanan 
231. maddeyle düzenlenen "Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması"nın da uygulanmasına yer olmadığına karar 
veren mahkeme, Mercan'ı 10 ay hapis cezasına çarptırdı. 

362 Vakit gazetesi 
Tazminat 

Davası 
2004 

Ankara 20. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi 

“OnbaĢı bile olamayacakların general oldukları ülke” 
yazısından Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve 311 
Generalin “yayın yoluyla hakaret” iddiasıyla Vakit 
gazetesine açtığı davaya 2007 yılında devam edildi. 
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 27 Temmuz günü 
görülen duruĢmada, bilirkiĢi raporunu taraflara tebliğ etti. 
Yrd. Doç. Hakan ġakir Bilge ve Hukukçu Erdem Ulutan‟ın 
hazırladığı raporda, IP adresinden elektronik postanın kim 
tarafından gönderildiğinin tespit edilemeyeceği yönünde 
kanaat bildirildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2004 yılında 
mahkemenin verdiği 1 milyon YTL‟lik (faizi dahil 1 trilyon 
TL) tazminat cezasını “yazının Doğan tarafından 
gönderilip gönderilmediği kuĢkuya yer bırakmayacak 
biçimde açığa kavuĢturulması gerektiğine hükmederek 

Devam ediyor. 
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bozmuĢtu. 

363 Vetha Aydın   12.04.2005 
Siirt Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

1 Eylül 2004 tarihinde “1 Eylül Dünya BarıĢ Günü” 
nedeniyle yapılan basın açıklaması ve barıĢ zincirinden 
sonra ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın hakkında 
açılan ve 1 yıl 6 ay verilen hapis cezası ile sonuçlanan 
dava Yargıtay‟a yapılan itiraz üzerine Siirt Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde tekrardan görüldü. 15 ġubat 2007 
tarihinde yapılan duruĢmada Mahkeme görevsizliğine ve 
dosyanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne 
gönderilmesine karar verdi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi, 19 ġubat 2008 tarihinde sonuçlandırdığı 
davada Vetha Aydın'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkeme 5728 sayılı yasa gereğince cezanın 
ertelenmesine ve 1 yıl süre ile denetimli serbestlik 
uygulanmasına karar verdi.  Ayrıca "herhangi bir meslek 
ve sanat sahibi olmadığı" gerekçesiyle "bir meslek ve 
sanat sahibi olması" amacıyla Aydın'a bir eğitim programı 
verilmesine karar verildi. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

364 

Vetha Aydın, 
Halil Adıgüzel, 
Abdullah 
Gürgen ve Tahir 
Can 

TCK 220/8 
2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

03.08.2006 

Siirt Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

18.04.2004 tarihinde düzenlenen basın açıklaması 
nedeniyle ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın ile Halil 
Adıgüzel, Abdullah Gürgen ve Tahir Can hakkında "2911 
sayılı yasaya muhalefet ve yasadıĢı örgüt propagandası" 
iddiasıyla açılan dava 2008 Eylül ayında sonuçlandı. 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Kültür 
Merkezi BaĢkanı Abdullah Gürgen‟e 1 yıl boyunca 
toplantı, gösteri, yürüyüĢ ve benzeri etkinliklere 
katılmamama cezası verdi. ĠHD ġube BaĢkanı Vetha 
Aydın ile diğer sanıklar Halil Adıgüzel ve Tahir Can ise, 
suç kastıyla hareket etmedikleri gerekçesiyle beraat 
ettiler. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi "1 yıl 
boyunca 
toplantı, 
gösteri, 
yürüyüĢ ve 
benzeri 
etkinliklere 
katılmamama" 
cezasına 
çarptırıldı, 3 
kiĢi beraat etti. 

365 

Vetha Aydın, 
Hasan Ceyhan, 
Pakizer UkĢul, 
Saniye Turhan, 
Hanım 
Adıgüzel, 

TMY 7/2 27.11.2006 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

13.01.2006 tarihinde STK, DKÖ ve siyasi partilerle birlikte 
Ġmralı ve tüm cezaevlerindeki kötü muamelelere karĢı 
yapılan ortak basın açıklaması nedeniyle ĠHD Siirt ġube 
BaĢkanı Vetha Aydın ve ĠHD Siirt yönetim kurulu üyesi  
Hasan Ceyhan‟ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kiĢi 
hakkında  Diyarbakır 6. Ağır Ceza mahkemesinde açılan 

Devam ediyor. 
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Mehmet Fadıl 
TaĢçı, Gürü 
Toprak, Halil 
Adıgüzel, 
Eyyüphan 
Aksu, ReĢit 
Batur, EĢref 
Tekin, 
Süleyman 
Yılmaz, 
Abdullah 
Gürgen, ġükrü 
Oğuz, Emine 
Oğuz, Adil 
Ceyhan, Adnan 
Aslancı, Ġsmail 
Ekinci, Fehmi 
Elçi, Fahrettin 
Akcan ve  
Abdulbaki TaĢçı 

davanın ilk duruĢması 13 Mart 2007 tarihinde yapıldı. 
DuruĢma 19 Haziran 2007 tarihinde ertelendi. 

366 

Vetha Aydın, 
Hatice Kezer, 
ġükrü Oğuz, 
Mahmut 
TimurtaĢ, 
Bedirhan Batur, 
Sabri Özdemir, 
Faraç Sevilgen, 
Süleyman 
BeĢtaĢ, M. 
Serdar Kaya, 
Mehmet Demir, 
Hidayet Elinç, 
Sema Toprak, 
Nuri Koç, Özgür 
BektaĢoğlu, 

(TCK 312/2) 2005 
Eruh Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Aralarında ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın'ın da 
bulunduğu 48 kiĢi hakkında TCK'nın 312/2 maddesi 
gereği "bölge ve ırk ayrımı yaparak halkı Ģiddet kin ve 
düĢmanlığa tahrik etmek"  dava açıldı. Sanıkların 
28.09.2005 tarihinde talimatla Siirt Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde ifadeleri alınırken, davaya 10 Eylül 2007 
tarihinde yapılacak duruĢma ile devam eilecek.  

Devam ediyor. 
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Yılmaz GüneĢ, 
Sevim Çiçek, 
Nezir ÇalıĢkan, 
Bahattin 
Çağtay, 
Abdulgani 
Cayhan, Ġsmail 
Kasun, Özgür 
Söylemez, 
Alican Önlü, 
Murat Polat, 
Sadık Demir, 
Müslüm Kına, 
Necla Kürek, 
ReĢit Yardımcı, 
Üslüm Akbulut, 
Mehmet AĢkın, 
Suphi Ġzol, Baki 
Yıldırım, Medeni 
TutĢi, Asker 
Koluman, 
Seyfettin 
Bozan, Rıfat 
Sevim, Ahmet 
Örnek, Salihe 
Bakır, Esat 
Aydın, Nedim 
Biçer, Bahri 
Erdem, Nesibe 
Uygun, Ġbrahim 
PolattaĢ, 
Muhterem 
ġaraldı, Gülay 
TaĢar, 
Abdurrahman 
Öner, Resul 
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Arslan, Mahmut 
Elçi, Hamide 
Çelik 

367 

Vetha Aydın, 
Selim Toprak, 
Abdulcelil 
Tuncar, Pakizer 
UkĢul, Kadri 
Özdemir, 
Fehime Ete, 
Eyyüphan 
Aksu, Sadettin 
BirleĢik, Kasım 
Gökalp, Mehmet 
Demir, Aysel 
Adar, Ramazan 
Kaya, Abdullah 
Gürgen, 
Fahrettin 
Akcan, Mehmet 
Kara, Ġbrahim 
Kılıçaslan ve 
Tevfik Kaçar 

TCK 215/1 
TCK 220/8 
TMK 7/2 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

03.05.2006 

Siirt Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi' 

2006 yılında kutlanan Newroz bayramı nedeniyle 
aralarında ĠHD Ģube baĢkanı Vetha Aydın ve ĠHD Siirt 
yönetim kurulu üyesi Selim Toprak‟ında yer aldığı 17 kiĢi 
hakkında Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
Mahkeme, 6 ġubat 2007 tarihinde gerçekleĢen 
duruĢmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Diyarbakır Ağır ceza 
Mahkemesi 25.05.2006 günü talimatla Siirt Ağır Ceza 
mahkemesinde sanıkların ifadelerini aldı. 

Devam ediyor. 

368 

Vetha Aydın, 
Sevim Gültekin, 
Emine Özer, 
Sinem ġakar, 
Semin 
BaykuĢak, 
Ahmet Kaçar, 
Tevfik Kaçar, 
Mehmet Sıddık 
Cengiz, Nurcan 
ġeker, Veli 
Güler, Nuri 
Kaçmaz, 

TCY 215/1 09.03.2007 

Siirt Sulh Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

8 Mart 2006'da "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 
düzenlenen etkinlik nedeniyle ĠHD Siirt ġube BaĢkanı 
Vetha Aydın ve 16 kiĢi hakkında TCK'nın 215. maddesi 
(suçu ve suçluyu övme) nedeniyle dava açıldı. Siirt Sulh 
Ceza Mahkemesi 15 Mart 2007 tarihinde yapılan 
duruĢmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkmesi'ne gönderdi.  

Devam ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

612 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ SON DURUM 

Neslihan 
Yaklav, Deniz 
Yurtsever, 
Özgür Demir, 
ġehmus 
Kaplan, Zeynel 
Abidin Korkmaz 
ve Sevgi AktaĢ 

369 

Vetha Aydın, 
ġükrü Oğuz, 
Mahmut 
TimurtaĢ ve 
Abdullah 
Gürgen 

2911 Sayılı 
Toplantı ve 

Gösteri 
YürüyüĢleri 

Kanunu 

01.09.2004 

Siirt Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi' 

ĠHD Siirt ġube BaĢkanı Vetha Aydın ile ĠHD üyeleri ġükrü 
Oğuz, Mahmut TimurtaĢ 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 vererek davayı 
Diyarbakır 4. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Davanın 
ilk duruĢması 30 Ekim 2007 tarihinde yapılacak.  

Devam ediyor. 

370 

Veysi Dilekçi, 
Yusuf Dündar, 
Necmi Kalçık ve 
Hatice 
Tokluiçten 

1353 sayılı 
Türk 

Harflerinin 
Kabul ve 
Tatbiki 

Hakkında 
Yasa 

2007 
Van Sulh Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam ediyor. 

371 Veysi Sarısözen TMY 7/2 2008 
Ġstanbul 10. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Gazeteci-yazar Veysi Sarısözen hakkında, Gündem 
gazetesinin 14 Haziran 2007 tarihinde yayımlanan "Terör 
mü savaĢ mı?" baĢlıklı yazısında PKK örgütünü bir "isyan 
örgütü" olarak nitelendirdiği için "örgüt propagandası 
yapmak" suçlamasıyla dava açıldı. Ġstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 27 Kasım günü görülen duruĢmada söz 
alan Sarısözen, mahkeme heyetine, "Vereceğiniz karar 
sadece benim açımdan değil sizin açınızdan da önemli. 
Nitelendirme Ģeklime göre dava açılması, aslında sizin 
suçun niteliği konusunda karar verme özgürlüğünüzü de 
ortadan kaldırıyor" dedi. Mahkeme, dosyanın bilirkiĢiye 
gönderilmesi yönünde Sarısözen'in avukatı Anıt Baba'nın 

Devam ediyor. 
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mahkemeye ilettiği talebi geri çevirdi. Savcının 
mütalaasını hazırlayacağı yargılamaya 10 Mart 2009'da 
devam edilecek. 

372 Veysi Sarısözen TMY 7/2 2008 
Ġstanbul 9. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Gazeteci-yazar Veysi Sarısözen hakkında, 12 Kasım 
2007‟de Gündem Gazetesi'nde yayınlanan “Vesaire, 
Vesaire” baĢlıklı yazısında “isyancı örgüt” dediği için 
Terörle Mücadele Yasası‟nın 7/2. maddesi uyarınca 
“yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi açılan dava 18 Kasım 
günü sonuçlandı. Sarısözen, 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

373 Y.Y. TCK 301 2008 
Kocaeli Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

Ġzmit‟teki bir lisede felsefe öğretmeni olan Y.Y. hakkında, 
13 Nisan günü bindiği otobüste arkadaĢıyla yaptığı 
konuĢmanın ardından otobüste bulunan ve konuĢmayı 
dinleyen bir polis memurunun Ģikayeti etmesi üzerine 
TCK 301. maddeden dava açıldı. Öğretmen Y.Y.‟nin 
Derince Polis Merkezi‟ndeki ifadesinde, “VatandaĢ yoksul, 
hırsızlığa yöneliyor, çalıyorlar. Polisler yakalıyor bırakıyor, 
yasalarda boĢluklar var” Ģeklinde sözler ettiğini, bu 
sırada, önünde oturan Ġ.H.A. isimli kiĢinin arkaya dönerek, 
“Sen polise karĢı nasıl böyle konuĢuyorsun” dediğini, “Ne 
oluyor beyefendi, bir Ģey demedim ki” demesi üzerine, 
“ġerefsiz oğlu Ģerefsiz, vatan hainisin sen” diyerek 
hakarette bulunduğunu ve polis kimliğini gösterdiğini, 
155‟ten yardım isteyen polis ile bir kahvehanenin önünde 
indiğini, bu arada Ġ.H.A.‟nın “Vatan haini” demeyi 
sürdürdüğünü, polis memurunun götürüldükleri Derince 
Polis Merkezi‟nde verdiğini ifadede kendisini polislere ağır 
küfür etmekle suçladığını ve savcılığın, “müĢtekinin tanığı 
bulunmamasına rağmen, ihbarcı konumda bulunduğu ve 
minibüsün içindeki yolcuların duyacağı Ģekilde Ģüphelinin 
alenen emniyet teĢkilatına hakaret ederek aĢağıladığına 
tanık olduğu ve daha önce birbirlerini tanımadıkları 
anlaĢıldığından”Ģikayet sonrası TCK 301‟den Kocaeli 
Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldığını belirtti. 
Davanın ilk duruĢması 7 Temmuz günü görülecek. 

Devam ediyor. 
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374 
Yakup Budak, 
Ferciye Benek 
ve DıĢla Pusad 

TMY 7/2     

DTP Cizre Ġlçe BaĢkanı Yakup Budak, Mezopotamya 
Kültür Merkezi (MKM) çalıĢanları Ferciye Benek ve DıĢla 
Pusad hakkında, 19-20 Ocak tarihlerinde ġırnak‟ın Cizre 
ilçesinde Abdullah Öcalan'ın sağlık koĢularına dikkat 
çekmek amacıyla yaptıkları 2 günlük açlık grevi eylemi 
nedeniyle “yasadıĢı örgüt propagandası yapmak” 
suçlamasıyla dava açıldı. Dava 2008 Mart ayında 
sonuçlandı. Mahkeme, sanıklara 300 YTL ile 3500 YTL 
arasında para cezası verdi. 

Devam ediyor. 

375 Yakup Önal TCK 125 2006 
ġarköy Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

ġarköy'de,Belediye BaĢkanı Can Gürsoy ve iki Belediye 
Meclis üyesine hakaret ettiği gerekçesiyle ġarköy'ün Sesi 
gazetesi yazarı Yakup Önal hakkında açılan ceza dava 
ġarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2007 yılında da 
devam etti. Mahkeme dava ile ilgili dosyayı bilirkiĢiye 
gönderdi. Dosya, bilirkiĢiye Ġstanbul Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesi kanalıyla gidecek. Savcı Hüseyin Koçaslan‟ın 
10 yıl hapis cezası istediği gazeteciye ait "Büyüklere 
Masallar-Pinokyo ve Dokuz Cüceler" baĢlıklı yazıların suç 
teĢkil edip etmeyeceğine bilirkiĢi karar verecek. 2006/92 
esas numarası ile açılan davaya Yargılamaya 20 ġubat 
2008‟de devam edecek.  Önal, gazetesinde yayınlanan 
masal nedeni ile mahkemeye verilen tek gazeteci 
olduğunu belirtiyor. 

Devam ediyor. 

376 Yasin YetiĢgen 

TCK 318 / 
1-2 

5816 Sayılı 
Atatürk 

Aleyhinde 
ĠĢlenen 
Suçlara 
ĠliĢkin 
Kanun 

19.11.2007 
Gaziantep 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, haftalık Çoban AteĢi 
gazetesinde 8 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan Berkant 
CoĢkun‟a ait “Anne beni askere yollama” baĢlıklı yazıdan 
yazı iĢleri müdürü Yasin YetiĢgen hakkında dava açtı. 9 
Kasım‟da açılan dava gazeteye Aralık sonunda tebliğ 
edildi. CoĢkun‟un yurtdıĢında yaĢadığını tespit eden 
BaĢsavcılık, hazırladığı iddianamede “Türkiye tarihi 
boyunca kirli savaĢların arenası olmuĢtur maalesef. 
Mustafa Kemal‟in Dersim katliamı emrini vermesinden 
tutun da...” ve “Eğer Ģimdiki Kürt hareketine terörist 
hareket deniliyorsa bu demektir ki Mustafa Kemal‟in 
baĢlattığı harekette de kendisini bu kavramdan geri 
tutamaz. Tek farkı Mustafa Kemal‟in tutuklanmamıĢ 

Devam ediyor. 
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olmasıdır” sözleri nedeniyle YetiĢgen‟in 5816 Sayılı 
Atatürk Aleyhinde ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Kanun ve “Halkı 
askerlikten soğutmak” iddiasını düzenleyen Ceza 
Yasası‟nın (TCK) 318. maddesi uyarınca yargılanarak 
cezalandırılmasını talep etti. YetiĢgen‟in yedi buçuk yıl 
hapis istemiyle yargılanmasına, Gaziantep 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde 9 Mayıs 2008‟de baĢlandı. 9 Mayıs‟ta 
duruĢmaya katılan ve avukat istemeyen yazı iĢleri 
müdürü Yasin YetiĢgen mahkemeye hazırladığı 3 sayfalık 
savunmasının yanında Hakim Vedat Karakurt savcılığın 
mütalası karĢısında YetiĢgen‟e düĢüncelerini sordu. 
YetiĢgen ise “HerĢeyden önce bahsi geçen makale 
düĢünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirilerek yayınlanmıĢtır. Bundan dolayı düĢünce 
ve onu ifade suç olamaz” dedi. YetiĢgen “halkı askerlikten 
soğutma” iddiası karĢında “Halkın askerlikten soğuması 
halkın yararınadır” diyerek “insanlık askerlikten, silahtan, 
savaĢtan ve bir bütün olarak militarizmden ne kadar uzak 
durursa barıĢ, sevgi ve kardeĢliğe de o kadar yakın olur.. 
” dedi. Ayrıca YetiĢgen “Atatürk‟ün hatırasına hakaret” 
suçlamasına ise “burada yazının bütünü değerlendirilirse 
yazının bütününde Atatürk‟e hakaret değil tersine övgü 
vardır” dedi. Hakim Vedat Karakurt'un baĢkanlık ettiği 
mahkeme, duruĢmaya katılan ancak avukat istemeyen 
tutuksuz sanık YetiĢgen'e mütalaaya beyanlarını 
hazırlaması için gelecek duruĢma tarihi olan 22 Ekim'e 
kadar süre tanıdı. 

377 

YeniĢehir 
Belediyesi 
Çocuk Korosu 
üyesi 3 çocuk 

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Amerika'nın San Francisco kentinde 3-7 Ekim 2007 
tarihinde düzenlenen Dünya Müzik Festivali'ne katılan 
YeniĢehir Belediyesi Çocuk Korosu üyeleri ġ.Y. (17), V.M. 
(16), ve G.O. hakkında, 69 yıl önce yazılan "Ey Raqip" 
marĢını okudukları gerekçesiyle dava açıldı. Diyarbakır 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hazırlanan 
iddianamede, "Ey Raqip" marĢının PKK tarafından marĢ 
olarak kabul ettiği belirtilerek, marĢın PKK bayraklarının 
bulunduğu bir ortamda okunması örgüt propagandası 

Sonuçlandı. 3 
kiĢi beraat etti.  
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olarak yorumlandı. Ġddianamede çocuklardan G.O, ġ.Y ve 
V.M'nin Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi 
uyarınca 5 yıla kadar olmak üzere toplam 15 yıl hapisle 
cezalandırılmaları istendi. Dava 19 Haziran günü görülen 
ilk duruĢmada sonuçlandı. DuruĢmada iddianameyi 
okuyan mahkeme baĢkanı, çocukların ifadelerinde marĢla 
ilgili isteğin izleyicilerden geldiğini, koro hocaları Duygu 
Özge Bayar'ın kendilerini bir gün önceden çalıĢtırdığını ve 
Ģarkıyı Kürtçe söylediklerini, bunun ne anlama geldiğini 
bilmediklerini belirttiklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı 
Sacit Yılmaz ise, davaya iliĢkin esas hakkındaki görüĢünü 
açıklarken çocukların okudukları Ģarkıların suç unsuru 
taĢımadığını, program dıĢı okunan marĢın da suç kastıyla 
okunmadığını vurguladı ve çocukların beraatini istedi. 
Mahkeme heyeti 3 çocuğun beraatine karar verdi. 

378 

YeniĢehir 
Belediyesi 
Çocuk Korosu 
üyesi 6 çocuk 

TMY 7/2 2008 

Diyarbakır 
Çocuk Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Amerika'nın San Francisco kentinde 3-7 Ekim 2007 
tarihinde düzenlenen Dünya Müzik Festivali'ne katılan 
YeniĢehir Belediyesi Çocuk Korosu üyesi üçü ilköğretim, 
üçü de ortaöğretim öğrencisi 6 çocuk hakkında 69 yıl 
önce yazılan "Ey Raqip" marĢını okudukları gerekçesiyle 
dava açıldı. Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
3 Temmuz günü görülen duruĢmaya 15 yaĢından küçük 6 
çocuk katılmazken, avukatları Baran Pamuk hazır 
bulundu. Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul 
etmeyen Pamuk, repertuvara sonradan alınan parçanın 
izleyicilerden gelen istek üzerine okunduğunu belirterek, 
çocukların beraatlarını istedi. Kısa bir ara veren mahkeme 
heyeti, 6 çocuğun beraatına karar verdi. 

Sonuçlandı. 6 
kiĢi beraat etti.  

379 
Yusuf Gündüz 
ve Ferhan Türk  

TMY 7/2 2008 
Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

DTP Parti Meclisi üyesi Yusuf Gündüz ve DTP Mardin 
eski Ġl BaĢkanı Ferhan Türk hakkında, Mardin‟in Kızıltepe 
Ġlçesi‟nde 1993 yılında öldürülen Halkın Emek Partisi 
(HEP) Ġlçe BaĢkanı ġeh Davut Yalçınkaya ile parti üyesi 
Halim Yalçınkaya‟nın mezarı baĢında yapılan 
konuĢmalarda “Sayın Öcalan” ifadesi kullanarak “yasadıĢı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde açılan dava 26 Aralık günü 

Sonuçlandı. 2 
kiĢi 10'ar  ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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sonuçlandı. Gündüz ve Türk, TMY‟nin 7/2. maddesi 
uyarınca 10‟ar ay hapis cezasına çarptırıldı 

380 

Yusuf Polat, 
Ahmet Aslan, 
Ömer ġen, 
Rıdvan AktaĢ, 
Emin Benek, 
Murat Beyter, 
Muhsin Demir, 
Nezir BiĢkir, 
Abdurahman 
ġen ve Semire 
Miçooğulları 

Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2005 
Niğde 1. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Niğde'de 2005 yılında düzenlenen Newroz kutlamaları 
nedeniyle DEHAP Meclis üyesi Yusuf Polat, Ġl BaĢkanı 
Ahmet Aslan, Ġl yöneticileri Ömer ġen, Rıdvan AktaĢ, 
Emin Benek, Murat Beyter, Muhsin Demir, Nezir BiĢkir, 
Abdurahman ġen ve EMEP Ġl BaĢkanı Semire 
Miçooğulları hakkında açılan dava 14 Kasım 2008 
tarihinde sonuçlandı. Niğde 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasına sanıklar eski 
savunmalarını tekrar ederek beraatlarını isterken, sanık 
avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep ederek, 
mahkemenin aksi düĢüncede olduğu taktirde lehlerine 
olan maddelerin hükümlerinin uygulanmasını istedi. 
Mahkeme heyeti, tüm sanıklara Siyasi Partiler 
Kanunu‟nun 117. maddesi uyarınca 2'Ģer yıl hapis cezası 
verdi. 

Sonuçlandı. 10 
kiĢi 2'Ģer yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

381 Yusuf Temel TCK 215 2007 
BeytüĢĢebap 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

ġırnak ili BeytüĢĢebap ilçesinde, 21 Mart 2007 tarihinde 
BeytüĢĢebap'ta düzenlenen Newroz mitinginde yaptığı 
konuĢmada "Sayın Öcalan" dediği gerekçesi ile DTP Ġlçe 
BaĢkanı Yusuf Temel hakkında, BeytüĢĢebap Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde hakkında 'suç ve suçluyu övme' 
gerekçesiyle dava açıldı. 

Devam ediyor. 

382 Yücel Sayman TCK 125 2007 
Ġstanbul 3.Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Eski Ġstanbul Barosu BaĢkanı Yücel Sayman hakkında, 
“yargıya müdahale” iddiasıyla “Agos” gazetesi 
yetkililerinin yargılandıkları ilk duruĢmada Ģikayetçi Kemal 
Kerinçsiz‟in avukatlarına hakaret ettiği iddiasıyla açılan 
dava 2008 yılında devam ediyor. Sayman, Genel yayın 
yönetmeni Hrant Dink, yazı iĢleri müdürü Arat Dink ve 
gazete imtiyaz sahibi Serkis Seropyan‟ın yargılandığı 16 
Mayıs 2006 tarihli duruĢmada sarf ettiği iddia edilen 
sözlerden yargılanacak. Sayman, Ceza Yasası‟nın (TCK) 
125. maddesi uyarınca ve iki yıla kadar hapis istemiyle 
yargılanacak. DuruĢmada söz alan sanık Hrant Dink‟in 
çok konuĢtuğunu savunarak söz verilmemesi için baskı 
yapan Büyük Hukukçular Birliği temsilcisi Kerinçsiz ve 

Devam ediyor. 
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diğer Ģikayetçiler, “Savunma ve sanık üzerinde baskı var” 
diyen savunma avukatlarını tehdit etmiĢti. TartıĢma 
sırasında Kerinsiz, gazetecilerin savunan hukukçulara, 
“Sizi de izliyoruz!” diye seslenmiĢti. Sayman, bu tartıĢma 
sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Ģikayet edildi. 23 
Mayıs 2008 tarihinde görülen duruĢmada ÖDP Genel 
BaĢkanı ve Ġstanbul Milletvekili Ufuk ve AK Parti Ġstanbul 
Milletvekili AyĢenur Bahçekapılı tanık olarak 
dinlendi.Mahkeme heyeti, avukat Kemal Kerinçsiz'in 
suçtan zarar görmesi nedeniyle Ģikayetçi olarak 
duruĢmaya katılmasına karar vermesi üzerine Kerinçsiz'in 
avukatları duruĢmada hazır bulundu.Tanık olarak 
dinlenen Özgürlük ve DayanıĢma Partisi (ÖDP) Genel 
BaĢkanı ve Ġstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Hrant Dink'in 
yakın arkadaĢı olduğunu belirterek, "DuruĢmayı izlemeye 
gittim. Mahkeme salonunda içerdeydim. DuruĢma 
salonunda gerek mahkeme heyeti gerek Aydın Engin ve 
Hrant Dink'e yönelik saldırgan tutumu, mahkeme sonrası 
da Hrant Dink ile paylaĢtım. Yücel Sayman'ın 'alçak 
herifler' ifadesi oradaki ortama ve saldırgan tutuma 
iliĢkindi. Yücel Saymanın bu sözleri üzerine karĢı tarafın 
'demek ki bizi kastettiler' gibi bir muhakemenin kabul 
edilebilir olduğunu düĢünemiyorum. Olayın öznelerinin 
kim olduğu Ergenekon davasının sonucunda ortaya 
çıkacaktır" dedi. ġikayetçi Murat Ġnan, "Kemal Kerinçsiz 
25 yıl avukatlık hayatında hakkında hiç dava açılmadı. Bu 
sözü Kemal Kerinçsiz'in yüzüne söyleyebilecek misin?" 
Ģeklinde konuĢtu. Bunun üzerine Ufuk Uras, mahkeme 
heyetine dönerek, "Galiba beni tehdit etti" dedi. Tanık 
AyĢenur Bahçekapılı olay günü duruĢmaya gittiğini 
belirterek, "DuruĢma salonunun önü kalabalıktı. DuruĢma 
salonuna girdim. DıĢarıdan gürültüler geliyordu. Kapıyı 
açtığımda kapının önünde Hrant Dink'in yüzüne 
tükürüyorlardı ve hakaret ediyorlardı. Kolundan tutup 
içeriye aldım. Bu arada dıĢarıda yine sesler gelince kapıyı 
açtım Yücel Sayman'a 'vatan haini bu davayı nasıl aldınız' 
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gibi laflar söylüyorlardı. Daha sonra Yücel Sayman ve 
eĢini içeri aldık, duruĢma baĢladı" dedi. Daha sonra 
sanıkların sorgusu yapılmak istendiğini anlatan tanık 
Bahçekapılı, "Ġçeriye çok sayıda insan girdi. Sanığa 
hakaret ediliyordu ve konuĢması engelleniyordu. 
Müdahale talebi reddedilince müĢteki Kemal Kerinçsiz, 
mahkeme heyetine dönerek, 'Sizin fetret devriniz bitmiĢtir. 
Türk milleti adına sizi izliyoruz' dedi ve sanığa 'Seni de 
izliyoruz' dedi. Yücel Sayman 'alçak herifler' sözünü 
somut bir kiĢiye söylemedi. Zaten herkes her Ģeyi 
söylüyordu" ifadelerini kullandı. Avukat Levent Temiz'in 
tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, 
eksikliklerin giderilmesi için duruĢmayı erteledi.  

383 Yüksel Han 
Siyasi 
Partiler 
Kanunu 

2008 
KırĢehir 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

8 Mart 2008‟de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) imzası ile Kürtçe “Roja 
8'ê Adarê ya Jinan Pîroz be” pankartı açıldığı grekçesiyle 
DTP KırĢehir Ġl BaĢkanı Yüksel Han hakkında dava açıldı. 
Yüksel Han, KırĢehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından 20 Kasım günü görülen duruĢmada “Siyasi 
Partiler Yasası‟nın 117. maddesi ihlal edildiği” 
gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 6 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı. 

384 
Zeki Yüksel ve 
Adil Kotay 

TCK 301 2007 
Van Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD) Van eski ġube BaĢkanı Av. 
Zeki Yüksel hakkında, katılmadığı bir etkinlikten dolayı 
dava açıldı. Van TUYAD-DER'in 16 Temmuz 2006 günü 
cezaevlerindeki uygulamalara dikkat çekmek için Sanat 
Sokağı'nda düzenlediği açıklamaya katılmayan Zeki 
Yüksel hakkında 5253 sayılı yasanın 30/1-a maddesine 
göre cezalandırılmaları talebiyle Van Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 19 Ocak günü 
görülecek. Yüksel, dava konusu olan açıklamaya 
gitmediğini, ancak dernek yöneticilerinin gözlemci sıfatıyla 
açıklamaya gittiklerini belirterken aynı açıklamadan dolayı 
aynı gerekçe ile Van TUYAD-DER BaĢkanı Adil Kotay 
hakkında da dava açıldı. 

Devam ediyor. 

385 Zekiye Ayata TCK 215 2007 
Diyarbakır Ağır 
Ceza 

BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi adına 20 Mart 2007 tarihinde 
düzenlenen basın açıklamasında konuĢma yapan Zekiye 

Devam ediyor. 
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Mahkemesi Ayata, “Sayın Öcalan” ve “gerilla” dediği için hakkında 
“Suç ve suçluyu övmek” suçlamasıyla Diyarbakır Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

386 Zeynel Polat   2007 
Ġstanbul 10. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Kazanılacak Dünya isimli derginin 6 Aralık 2006 tarihli 32. 
sayısında yayınlanan "DüĢen yoldaĢlarımızın anısını 
yaĢat", " Türkiye'de Maoist yoldaĢların katledilmesi 
üzerine bildiri", baĢlıklı yazılar ve 16 Haziran 2005'te Türk 
ordusu tarafından katledilen MKP militanlarının 
fotoğraflarına yer verildiği gerekçesi, "Silahlı terör 
örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla derginin 
Sahibi ve Sorumlu Yazı iĢleri Müdürü Zeynel Polat 
hakkında açılan dava Nisan ayında sonuçlandı. Polat, 
Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20.000 YTL 
para cezasına çarptırıldı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi toplam 
20.000 YTL 
para cezasına 
çarptırıldı. 

387 Zihni Çakır   2008 
ġiĢli 2. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

Ergenekon‟un ÇöküĢü adlı kitabın yazarı Zihni Çakır 
hakkında “Ergenekon soruĢturması” kapsamında getirilen 
yayın yasağına rağmen soruĢturmayla ilgili kitap yazdığı 
için “gizliliği ihlal ettiği” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 12 
Eylül 2008 tarihinde sonuçlandı. Ġstanbul ġiĢli 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi, Zihni Çakır ve avukatının duruĢmada 
bulunmadan verdiği kararda, Çakır‟a 1,5 yıl hapis cezası 
verdi. Zihni Çakır hakkında verilen kararda, Türk Ceza 
Kanunu hükümleri uygulanmadı. Cezası ertelenmedi, 1 
yıllık cezası yarı oranında arttırılarak 1.5 yıla çıkarıldı. 
Zihni Çakır‟ın hazırladığı kitap bilirkiĢi tarafından 
incelenmedi ve kitapta kullandığı belgeler hakkında da 
inceleme yapılması gereği duyulmadı. 

Sonuçlandı. 1 
kiĢi 1 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

388 13 kiĢi TMY 7/2 2007 
Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

ġanlıurfa'nın Ceylanpınar Ġlçesi'nde 21 Haziran 2006‟da 
Abdullah Öcalan'ın “tecrit” altında tutulmasını protesto 
eden 13 kiĢi hakkında, “Kürdistan'a BarıĢ Öcalan'a 
Özgürlük”, “Bin Kere Sayın Öcalan”, “Biji Serok Apo” 
pankartı açarak slogan attıkları gerekçesiyle “yasadıĢı 
örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan dava 21 
ġubat günü Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
sonuçlandı. Mahkeme, 13 kiĢiye 10'ar ay hapis cezası 
verdi. 

Sonuçlandı. 13 
kiĢi 10'ar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
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389 20 kiĢi TCK 215 2008 
Halfeti Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

ġanlıurfa‟nın Halfeti ilçesinde “Sayın Öcalan” ifadesinin 
yer aldığı dilekçeleri 23 Eylül 2008‟de savcılığa veren 20 
kiĢi hakkında açılan dava 4 Kasım 2008 tarihinde 
sonuçlandı. Halfeti Sulh Ceza Mahkemesi, “suçu ve 
suçluyu övdükleri” gerekçesiyle 20 kiĢiye 1500‟er YTL 
para cezası verdi. 

Sonuçlandı. 20 
kiĢi 1500'er 
YTL para 
cezasına 
çarptırıldı. 

390 3 kiĢi TMY 7/2 2008 
Erzurum 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Erzurum‟da 1 Mart 2008‟de yapılan DTP kongresinde 
“YaĢasın BaĢkan Apo” Ģeklinde slogan attıkları iddia 
edilen 3 DTP‟li hakkında dava açıldı. Dava, Eylül ayında 
sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 kiĢiye 
TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 10‟ar ay hapis cezası 
verdi.  

Sonuçlandı. 3 
kiĢi 10'ar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 

391 39 kiĢi TCK 215 2008 
Kars Sulh Ceza 
Mahkemesi 

Kars‟ta 2 Temmuz 2008‟de savcılığa “Sayın Öcalan” 
yazılı dilekçe veren 39 kiĢi hakkında “suçu ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun 215. 
maddesinden dava açıldı. 

Devam ediyor. 

392 400 Esnaf TCK 215 2007 

Doğubayazıt 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 
Erzurum Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 8. yıldönümü nedeniyle 
kepenk kapatan 400 esnaf hakkında, “suç ve suçluyu 
övmek” gerekçesiyle dava açıldı. Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğü‟nün gönderdiği yazı üzerine harekete geçen 
Cumhuriyet Savcılığı, açtığı soruĢturmayı tamamlayarak 
Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi‟nde dava açtı. Sulh 
Ceza Mahkemesi ise eylemi “örgütlü suçlar” kapsamında 
değerlendirerek dosyayı Erzurum Ağır Ceza 
Mahkemesi‟ne gönderdi. Hakkında dava açılan 
esnaflardan, Doğubayazıt‟ta market iĢleten ġahin ġili, 
artan çatıĢmalara dikkat çekmek için kepenk kapattığını 
söyledi. Ġlçe merkezinde mobilyacılık yapan Fettullah 
AkkuĢ da 15 ġubat‟ta ilçedeki esnafların tümünün kepenk 
kapattığını, kendisinin iĢyerini açmadığını söyledi. 

Devam ediyor. 

393 43 kiĢi TCK 215 2008 
Adana 6. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi 

Adana‟da “Sayın Öcalan” yazılı dilekçeyle kendini Adana 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na 23 Haziran 2008 tarihinde 
ihbar eden DTP üyesi 43 kiĢiye “suçu ve suçluyu 
övdükleri” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu‟nun 215. 
maddesinden Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde dava 

Devam ediyor. 
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açıldı. 

 



Yargıtay Kararları 
 

ĠHD MYK üyesi ve Bingöl ġubesi eski baĢkanı Rıdvan Kızgın hakkında, 10 Temmuz 2003 tarihinde Bingöl 
Yumaklı Köyü‟nde 5 kiĢinin öldürülmesi olayı ile ilgili ĠHD‟nin köyde yaptığı incelemeler sonrası hazırladığı rapor 
nedeniyle TCK‟nin 296/1 maddesini düzenleyen “cürüm delillerini saklamak ve yok etmek” iddiasıyla verilen 2,5 
yıl hapis cezası Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından onaylandı. ĠHD tarafından yapıaln açıklamada, 7 yılda 
yüzlerce soruĢturma, dava, tehdit, baskı ve nihayet de cezaya maruz kalan Kızgın‟ın, ĠHD ilkelerinin öngördüğü 
biçimde kararlıca ihlallerin üzerine yürüdüğü için, mazlumdan yana olduğu için, ezilen birey, cins, sınıf, halktan 
yana tavır aldığı ve egemenlerin ihlal pratiklerini deĢifre ettiği için statükonun devamından yana olan güçler 
tarafından sürekli olarak hedef seçildiği belirtildi.  
  

8 Haziran 1977‟de jandarma kurĢunuyla ölen Ertuğrul Karakaya‟yı mezarı baĢında andığı için hakkında dava 
açılan anne AyĢe Karakaya hakkındaki beraat kararını, savcılık temyiz etti. Ertuğrul Karakaya ODTÜ A-1 
kapısında jandarma tarafından sırtından vurularak öldürülmüĢtü. 8 Haziran 2006 günü Karakaya‟yı 
öldürülüĢünün 29. Yıldönümünde mezarı baĢında anan ailesi ve arkadaĢlarından 72 yaĢındaki AyĢe 
Karakaya‟nın da aralarında bulunduğu 18 kiĢiye “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla 3‟er yıla kadar hapis 
cezası istemiyle dava açılmıĢ; 2007 yılı Kasım ayında yapılan duruĢmada Hakim anne Karakaya‟nın herhangi bir 
suçtan mahkum olmadığını, anma sırasında atılan sloganların da “çok seslilik, tolerans ve hoĢgörü” ile 
değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, beraat kararı vermiĢti. Ancak Cumhuriyet Savcısı, “Ertuğrul 
Karakaya‟nın yasak silah taĢıma ve güvenlik görevlilerine silahla direnme eylemi sırasında öldüğünü” gerekçe 
göstererek, kararı temyiz etti. 
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski DEP‟li milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak 
hakkında, AĠHM‟in yargılamanın yenilenmesi kararından sonra, Ankara 2 nolu DGM‟nin 15‟er yıllık ağır hapis 
cezasının tasdikine iliĢkin kararı onadı. 
 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Ġnsan Hakları DanıĢma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Ġbrahim Kaboğlu ve Alt 
Komisyon BaĢkanı Prof. Dr. Baskın Oran‟ın, TCK‟nin 216. maddesinde tanımlanan “halkı kin ve düĢmanlığa 
tahrik” suçundan Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin verdiği beraat kararını 29 Nisan günü onadı. Kararın 
temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, beraat kararını suçun maddî ve manevî unsurları oluĢtuğu 
gerekçesiyle 13 Eylül 2007‟de bozmuĢtu.  
 
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Nihat Avcı, Veli Ay, Zelal Özgökçe, Nejdet Yiğit, Hüseyin Bilgin ve Haydar 
Karaca hakkında 2001 yılında “Üniversitelerde anadilde eğitim olsun” talebiyle rektörlüğe verdikleri dilekçeler 
nedeniyle açılan dava ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde sonuçlanan dava 19 Aralık 2008‟de Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Nihat Avcı, Veli Ay, Zelal Özgökçe ve Nejdet Yiğit adlı 4 öğrenciye Türk Ceza 
Kanunu‟nun 314/2. maddesi uyarınca “yasadıĢı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6 yıl 3‟er ay hapis cezası; 
Hüseyin Bilgin ve Haydar Karaca adlı 2 öğrenciye de TCK‟nin 169/2. maddesi uyarınca “yasadıĢı örgüte yardım 
ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla 3 yıl 9‟ar ay hapis cezasına çarptırılmıĢtı. 
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
 
ġanlıurfa ili Suruç Ġlçesinde 3 Ocak günü DTP Ġlçe Örgütü'nün “sınırötesi operasyona ve DTP Genel BaĢkanı 
Nurettin DemirtaĢ'ın tutuklanmasına tepki göstermek” amacıyla yapmak istediği basın açıklamasına polis 
coplarla müdahale etti.   
 
20 Ocak günü Ġstanbul‟da, DTP Bağcılar ilçe örgütünün düzenlemek istediği Ģölene Ġstanbul Gençlik ve Spor Ġl 
Müdürlüğü tarafından izin verilmemesini protesto etmek amacıyla Bağcılar ilçe örgütünde yapılan basın 

açıklamasına polis gaz bombaları ile müdahale 
etti.  
 
Hakkari ili Yüksekova Ġlçesinde 23 Ocak günü 
DTP‟liler tarafından gerçekleĢtirilen basın 
açıklamasından sonra “Êdî Bese - Ġmralı 
Cezaevi kapatılsın” pankartı ile yürüyüĢ yapan 
topluluğa polis ve jandarma gaz bombası ve cop 
ile müdahale etti. DTP Ġlçe binasının ablukaya 
alındığı müdahale sırasında bina kapısı polisler 
tarafından kırıldı ve içeriye 3 adet gaz bombası 
atıldı.  
 
ġırnak'ın Silopi ilçesinde 2 ġubat günü, hurda 
araç yasasını protesto eden gruba “izinsiz 
olarak yol kapatma eylemine karıĢtıkları” 
gerekçesiyle Terörle Mücadele ekipleri 
tarafından müdahale edildi.  
 
ġırnak'a yapılması planlanan “Operasyonlara 
KarĢı Demokratik Çözüm YürüyüĢü”ne 
Manisa'dan katılacak yürüyüĢçüleri taĢıyan 
otobüse 2 ġubat günü Manisa Emniyet 
Müdürlüğü tarafından el konuldu.  
 
Adana‟da 12 ġubat günü “Abdullah Öcalan‟ın 
Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto 

etmek” amacıyla gösteri yapan kiĢilere polis müdahale etti.  
 
Ġzmir‟de 14 ġubat günü, Ġzmir‟de 1800 yıllık sağlık yurdu Allianoi‟nin baraj suları altında kalmasının önlenmesine 
yönelik yapılan basın açıklaması yapmak isteyen EGEÇEP ve Allianoi GiriĢim Grubu üyelerine polis müdahale 
etti.   
 
Ankara‟da 10 Aralık 2007 tarihinde yaĢanan bir yargısız infaz olayını protesto etmek amacıyla düzenlenen 
eyleme katıldığı için tutuklanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu 
(MYK) Üyesi Meryem Özsöğüt‟e dayanıĢma amacıyla 15 ġubat günü kart göndermek isteyen SES Ankara 
ġubesi yöneticilerine polis müdahale etti. Polis memurları ise SES yöneticilerine, PTT‟nin önünde açıklama 
yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. PTT‟ye giden yolda barikat kuran polis ekiplerinin yolu açmasını 
isteyen sendikacılar, sivil polis memurları tarafından tartaklandılar.  
 

Eylemciye müjde: Artık sadece bayılacaksınız  
ANKARA - Polisin silah ailesine yeni bir fert katılıyor. Bu 
katılım da en çok protestocuları ilgilendiriyor. Toplumsal 
olaylarda kullanılacak silahın plastik mermisi bayıltıyor, 
boya mermisi ise eylemciyi pembe veya sarı renklerle 
boyayıp afiĢe ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, çevik 
kuvvetin toplumsal olaylarda plastik mermi atan silah 
kullanabilmesi için giriĢim baĢlattı.  
AĠHM ve BM onaylıymıĢ  
Silahların insan hakları açısından sakıncasını da araĢtıran 
Emniyet, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ve BirleĢmiĢ 
Milletler'in, Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin silahların 
yasaklanması talebini reddettiğini belirledi. Bu aĢamadan 
sonra da Emniyet, bu silahlardan almak için çalıĢma 
baĢlattı. Belçika yapımı FN 303 marka tüfekler incelemeye 
alındı, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde deneme amaçlı 
kullanılmaya baĢlandı. Olumlu sonuç alan Emniyet, diğer 
illere de atan silah almak için ihale süreci baĢlattı. Piyasa 
değeri 2 bin 500 dolar olan silahların plastik mermileri, 
insan vücuduna çarptığında kırılıyor, böylece vücuda 
saplanıp yaralanmalara yol açmıyor. 50 metrelik menzilde 
etkili olan mermiler, isabet ettiği kiĢiyi kısa süreli bayıltıyor. 
Silahların bir baĢka özelliği de boyalı mermi atabilmesi. 
Polis, protestocuları böyle iĢaretleyip gösterinin ardından 
yakalayabiliyor. (Radikal-24.03.2007) 
 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

625 TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

14 ġubat günü Ġstanbul Beyoğlu Ġstiklal Caddesi Mis Sokak'ta toplanan ve "Tecrit kaldırılsın", "kahrolsun 15 
ġubat komplosu" yazılı dövizler açan “BarıĢ Anneleri Ġnsiyatifi” gubununa polis, Abdullah Öcalan için 'sayın' 
kelimesi kullanıldığı gerekçesiyle müdahale etti.  
 
Batman‟nda 15 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” yapılan 
polis gerçek mermi, plastik mermi ve gaz bombası ile müdahale etti.   
 
Diyarbakır‟da 15 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” amacıyla 
yürüyüĢ yapan topluluğa Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele ġubesi ekipleri coplarla müdahale etti.  
 
Hakkari‟de 15 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” amacıyla 
yapılan gösteriye müdahale eden polis, göstericilerin Hakkari Belediye binasına sığındığı gerekçesiyle binaya 
gaz bombası attı.  
 
Siirt‟in Çal Mahallesinde 15 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” 
amacıyla bir grup kadının düzenlediği gösteriye polis müdahale etti.  
 
ġırnak‟ın Cizre Ġlçesinde 16 ġubat günü, “Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etmek” 
için yapılan gösterilerde panzer tarafından ezilerek yaĢamını yitiren Yahya MenekĢe için yapılan cenaze törenine 
güvenlik güçleri müdahale etti.  
 
ġanlıurfa‟da 18 ġubat günü, Belediye Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve kent dıĢındaki Evren Sanayi Sitesi'ne 
taĢınmayı reddeden iĢyerlerinin Belediye tarafından mühürlenmesi üzerine kararı protesto etmek için belediyeye 
yürümek isteyen 1000 kiĢilik gruba polis cop, biber gazı ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
Diyarbakır‟da 19 ġubat günü, Bingöl'ün Dallıtepe kırsalında 3 ġubat 2008 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını 
yitiren HPG'li Ġrfan Sayar ile Murat ġimĢek'in cenazesini camide bekleyen topluluğa polisin cop, tazyikli su ve gaz 
bombası ile müdahale etti.  
 
22 ġubat akĢamı Ankara'daki ÖzelleĢtirme Ġdaresi binası önünde özelleĢtirmelere karĢı çıkan Tekel Sigara 
Fabrikası iĢçilere polis panzerden tazyikli su sıkarak müdahale etti. 
 
DTP Van il teĢkilatının “TSK‟nın 21 ġubat günü baĢlattığı Kara harekâtını protesto etmek” amacıyla 26 ġubat 
günü AK Parti Ġl TeĢkilatı önünde yaptığı basın açıklaması sonrası yapılan yürüyüĢe polis müdahale etti.  
 
Diyarbakır‟da 25 ġubat günü,  “TSK‟nın 21 ġubat günü baĢlattığı Kara harekâtını protesto etmek” amacıyla DTP 
Diyarbakır Ġl Örgütü'nün düzenlediği basın açıklamasının ardından yürüyüĢ yapan topluluğa polis gaz bombaları 
ve panzerlerle tazyikli su sıkarak müdahale etti.  
 
Ġstanbul Gazi Mahallesi ĠsmetpaĢa Caddesi'nde 26 ġubat günü slogan atarak yürüyüĢ yapmak ve bildiri 
dağıtmak isteyen gruba polis akrep tipi zırhlı araçla müdahale etti.   
 
27 ġubat günü Tuzla tersanelerindeki ölümlü kazaları protesto etmek için yolu trafiğe kapatan DĠSK ve Limter- ĠĢ 
Sendikası üyesi iĢçilere polis müdahale etti.  
 
Ağrı ili Doğubayazıt Ġlçesinde 27 ġubat günü, “TSK‟nın 21 ġubat günü baĢlattığı Kara harekâtını protesto etmek” 
amacıyla basın açıklaması yapan kitleye polis müdahale etti.   
 
Kırıkkale Belediyesi'nde çalıĢan ve maaĢlarını alamadıkları halde iĢ haklarının feshedildiğini belirterek, 29 ġubat 
günü kendilerini belediye önünde demire zincirleyen 12 iĢçiye polis müdahale etti. 
 
Siirt ili Kurtalan ilçesinde 28 ġubat günü, TSK‟nın kara harekâtını protesto etmek için düzenlenen basın 
açıklamasına polis hiç bir uyarıda bulunmadan müdahale etti.  
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1 Mart günü Mersin'de, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Mersin Özgür YurttaĢ Demokrasi Evi Genel Kurulu sonrası 
yürüyüĢe geçerek sınır ötesi operasyonu protesto eden gruba polis müdahale etti.  
 
2 Mart günü Ġstanbul‟da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK kamplarına yönelik düzenlediği kara harekâtını protesto 
eden ve aralarında DTP MuĢ Milletvekili Sırrı Sakık'ın da bulunduğu DTP'liler, Taksim Meydanı'na yürümek 
isteyince polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.  
 
2 Mart günü Adana‟da, Tekel Sigara Fabrikası iĢçilerinin özelleĢtirmeyi protesto için gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe 
polis müdahale etti.  
 
2 Mart günü Batman‟da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK kamplarına yönelik düzenlediği kara harekâtını protesto 
için düzenlenen miting sonrası "SavaĢa ve operasyonlara hayır" Ģeklinde sloganlar atan bazı göstericilere polis 
müdahale etti.  
 
5 Mart günü Hakkâri‟nin Yüksekova ilçesinde sınır ötesi operasyona karĢı yapılan yürüyüĢe, polis ve asker 
müdahale etti.  
 
5 Mart günü Siirt‟te, 24 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen çatıĢmada yaĢamını yitiren PKK militanı Hediye 
Kurhan'a ait cenazenin defin iĢlemi sonrasında Alan Mahallesi'nde toplanan bir gruba polisin müdahale etti. 
 
Hakkari‟de 9 Mart günü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Merzan Spor Sahası'nda gerçekleĢtirilen 
miting sonrasında güvenlik güçlerinin bazı kiĢileri gözaltına alması üzerine çıkan olaylara güvenlik güçleri gaz 
bombalarıyla müdahale etti.  
 
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 10 Mart günü sol görüĢlü 6 öğrencinin ellerinde demir çubuk bulunan sağ görüĢlü 
öğrenciler saldırmasını protesto için Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı öğrenci yurduna doğru yürüyüĢe geçen 
öğrencilere jandarma biber gazıyla müdahale etti.  
 
10 Mart günü Ağrı'nın Patnos Ġlçesi'nde, “21 ġubat 2008 tarihinde düzenlenen sınır ötesi kara harekâtını ve Van 
ErciĢ'teki 8 Mart kutlamalarında Mehmet Deniz'in öldüğü olayları protesto eden” gruba polis ekipleri havaya ateĢ 
açarak ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
MuĢ‟un Malazgirt Ġlçesinde 14 Mart günü,  KızılbaĢlar Mahallesinde gece Newroz ateĢi yakan topluluğa polis 
tarafından müdahale edildi.  
 
14 Mart günü Siirt‟te, Sebze Meyve ve Balıkçılar YardımlaĢma ve DayanıĢma Halk Pazarcıları Derneğinin, Siirt 
Belediye BaĢkanı Mervan Gül'ü yolsuzluk yapmakla suçlayarak, kentte sabit semt pazarı kurulmasını protesto 
etmeyi amaçlayan gösterisine polis müdahale etti.  
 
 BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟ın 15 Mart günü Batman ziyareti sırasında, Batman Atatürk Spor Salonu'na giderken 
TPAO'dan iki yıl önce iĢten çıkarılan 100 kadar iĢçi yolunu keserek "Hakkımızı istiyoruz. Ekmeğimiz için 
buradayız" Ģeklinde slogan attı. Polis göstericileri cop kullanarak dağıttı.  
 
Diyarbakır‟ın Fiskaya mahallesinde 16 Mart günü Newroz Bayramı‟nı kutlamak amacıyla toplanan kitleye polis 
müdahale etti. 
 
Mardin ili Nusaybin ilçesi AbdulkadirpaĢa Mahallesi'nde 17 Mart günü, Newroz‟u kutlamak üzere bir araya gelen 
topluluğa Terörle Mücadele ġubesi ekipleri ve sivil polislerin uzun namlulu silahlarla havaya ateĢ açarak 
müdahale etti.  
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir ilçesinde 18 Mart günü, Demirel Mahallesinde Newroz'u kutlamak amacıyla bir araya 
gelen topluluğa polisin panzerler ve biber gazı ile müdahale etti.  
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19 Mart günü Çanakkale‟de, Çanakkale Deniz Zaferi‟nin 93.yılı nedeniyle bölgede çeĢitli açılıĢ ve törenlere 
katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı Gelibolu‟da hastane açılıĢ töreninde “Anamı da aldım geldim” yazılı 
pankart açarak protesto eden 2 kiĢiye polis müdahale etti. 
 
ġırnak‟ın Silopi ilçesinde 19 Mart günü, BaĢak, Cudi ve ġehit Harun Boy mahallerinde yapılan Newroz 
kutlamalarına polis panzerler ve gaz bombaları ile müdahale etti.  
 
20 Mart günü Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi‟nde Irak iĢgalinin 5. yıldönümünde savaĢ karĢıtı basın açıklaması 
yapmak isteyen Yurtsever Cephe üyesi öğrencilere özel güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri müdahale etti.  
 
20 Mart günü Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde yapılan Newroz kutlamaları sonrası yürüyüĢ yapan topluluğa polis 
panzer, gaz bombaları ve silahla müdahale etti.  
 
20 Mart günü Ġzmir'in Çamlıkule, Torbalı, Menemen, Kadifekale, Çınartepe, Yamanlar, Narlıdere ve Gaziemir ile 
Eskiçamlık semtlerinde düzenlenen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti.  
 
ġırnak‟ın Silopi ilçesinde 20 Mart günü, 11 ayrı mahallede yapılan Newroz kutlamasına çevik kuvvet ekipleri 
zırhlı araç ve panzerlerle müdahale etti.  
 
Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Yeni Mahallede 20 Mart günü ateĢ yakıp Newroz kutlayan topluluğa polis, 
panzer ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
ġırnak‟ın Silopi ilçesinde 21 Mart günü, sınır ötesi operasyonlara karĢı 5 dakikalık oturma eylemi yapan topluluğa 
polis gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
21 Mart günü Hakkâri‟nin Gazi, Biçer, Keklikpınar ve Yeni mahallede yapılan Newroz kutlamalarına polis 
müdahale etti.  
 
ġanlıurfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde 21 Mart günü Newroz kutlaması sonrası Karacadağ Caddesi‟nden çarĢı 
merkezine doğru yürümek isteyen göstericilere polis gaz bombası ile müdahale etti.  
 
Siirt‟te 22 Mart günü gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. 
 
22 Mart günü Van DTP il teĢkilat binası önünde gerçekleĢtirilmek istenen Newroz kutlamasına güvenlik güçleri 
tarafından cop ve gaz bombaları ile müdahale edildi. 
 
22 Mart günü Hakkari Yüksekova‟da gerçekleĢtirilmek istenen Newroz mitinginin yasaklanmasının ardından aynı 
gün DTP ilçe binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis gaz bombaları ve copla müdahale etti. 
 
Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 25 Mart günü, “Van, Hakkari ve Yüksekova'da iki kiĢinin ölümüyle sonuçlanan 
olayları protesto etmek” amacıyla yapılan protesto yürüyüĢünün ardından Abdulkadir PaĢa Mahallesi ve Çağ 
Caddesi'ni trafiğe kapatan ve ateĢ yakarak barikat kuran gruba polis panzer ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
26 Mart günü Diyarbakır‟da, Newroz kutlamaları sırasında Hakkâri, Siirt ve Van‟da çıkan olayları protesto etmek 
isteyen gruba polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.  
 
2 Nisan günü Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "30 Mart Kızıldere, geçmiĢi hatırlamak bugünü 
anlamaktır" baĢlığıyla kısa film gösterimi, Ģiir dinletisi ve konuĢmalardan oluĢan anma etkinliği düzenlemek 
isteyen öğrencilere, çevik kuvvet coplar ve sandalyelerle müdahale etti.  
 
15 Nisan günü Boğaziçi Köprüsü‟nde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu‟nda 
değiĢiklik öngören tasarıyı köprü üzerinde pankart açarak ve yürüyüĢle protesto etmek isteyen Halkevleri üyesi 
gruba polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale etti.  
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Denizli Merkez`e bağlı Üçler Beldesi`nde Denizli Belediyesi`ne ait 800. Yıl Toplu Konutları`nda çalıĢan ve 
taĢeron firmadan paralarını bir türlü alamadıkları gerekçesiyle beĢ ayı aĢkın zamandır eylemler yağan 400 
iĢçinden 12`‟si, 24 Nisan günü Denizli Belediye BaĢkanı Nihat Zeybekci`nin makam odasının önünde oturma 
eylemi yapmak istedi. Eyleme belediyenin güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul‟da 1 Mayıs günü Taksim Meydanı‟nda 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı kutlamak isteyen iĢçilere, siyasal partilere, 
demokratik kitle örgütlerine ve öğrenci gruplarına polis tazyikli su, gaz bombaları ve coplarla müdahalerde 
bulundu. 
 
“1 Mayıs günü Ġstanbul‟daki yaĢanan devlet terörünü protesto etmek” için 2 Mayıs günü Ġzmir Konak 
Meydanı'nda oturma eylemi yapan Halkevleri üyelerine polis müdahale etti.  
 
Adana'da 1 Mayıs günü, 1 Mayıs Mitingi sonrasında Ġstanbul'da iĢçilere yönelik polis müdahalesini kınamak için 
AKP'ye yürümek isteyen Halkevi üyelerine polis müdahale etti.  
 
4 Mayıs günü Ġstanbul‟da, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın idam 
ediliĢlerinin 36. yıldönümünde anma töreni düzenlemek için Acıbadem‟den Kadıköy‟e kadar yürümek isteyen 
Mücadele Birliği Platformu üyelerine polis müdahale etti.  
 
Halk Gerçeği Dergisine yönelik Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği yayın durdurma kararını 15 Mayıs 
günü BeĢiktaĢ‟ta bulunan Ġstanbul Adliyesi önünde protesto etmek isteyen dergi çalıĢanlarına Savcılık emriyle 
müdahale edildi. ettiği bildirilen polis ekiplerinin, gözaltına aldığı 10 kiĢiye gözaltı aracı içinde sözlü ve fizikî 
saldırıda bulunduğu savunuldu 
 
2 Haziran günü Taksim Meydanı‟nda Öğrenci Seçme Sınavı‟nı (ÖSS) protesto etmek için ellerini içi ıslak betonla 
doldurulmuĢ bir varilin içinden birbirlerine zincirleyen %52 grubu üyesi iki protestocuya, polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul‟da, “Eğer sayın olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iĢleyip 
kedimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçeleri Savcılığa teslim etmek üzere 6 Haziran günü Sultan Ahmet Adliyesi 
önünde bir araya gelen ve konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.  
 
Bursa‟da 15 Haziran günü, 15- 16 Haziran direniĢinin 38. yıldönümünde Tuzla tersanelerinde yaĢanan iĢçi 
ölümlerini durdurmak için tersane iĢçilerinin “Artık ölmek istemiyoruz” grevine yürüyüĢle destek vermek isteyen 
gruba polis biber gazı ve copla müdahale etti.  
 
Sivas‟ın Yıldızeli Ġlçesi‟ne bağlı yaklaĢık 1000 kiĢinin yaĢadığı Bayat köyünde 26 Haziran günü, köye 20 
kilometre uzaklıkta bulunan turistik bir tesisin içme suyu ihtiyacı için köyün arazisinden su alınması için baĢlatılan 
çalıĢmalara tepki gösteren köylülere jandarma gaz bombası kullanarak müdahale etti.  
 
Sivas‟ta 2 Temmuz 1993‟te Madımak Oteli‟nde çıkarılan yangında yaĢamını yitirenleri anmak için 30 Haziran 
akĢamı Ġstanbul‟da Beyoğlu Sineması önünde toplanan Ġstanbul Halkevleri üyelerine polis ekipleri müdahale etti.  
 
14 Temmuz günü Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın saçlarının kazıtılmasını protesto etmek için 
yapılan basın açıklaması sonrası KoĢuyolu Caddesi'ne doğru yürüyüĢe geçen topluluğa polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ne grev kararı asmak için 17 Temmuz günü Edirnekapı‟dan Saraçhane‟ye 
yürümek isteyen Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler ĠĢçileri Sendikası‟na (Belediye-ĠĢ) üye yaklaĢık 2.000 
iĢçiye polis ekipleri tazyikli su, biber gazı ve copla müdahale etti.  
 
DTP ile Tutuklu Aileleriyle DayanıĢma Derneği‟nin (TUAD) 10 Ağustos günü “Abdullah Öcalan üzerindeki 
baskılara dikkat çekmek” için, Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına polis müdahale etti. 
 
20 Ağustos günü Sinop‟ta nükleer santral kurulmasını protesto etmek isteyen bir gruba polis tarafından 
müdahale edildi.  
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23 Ağustos günü Sinop‟a nükleer enerji karĢıtı eylem için gelen 70‟i yabancı 200 kiĢi bulundukları kamptan Sinop 
Valiliği tarafından “nükleer karĢıtı eylemlerin Ģehrin imajını ve huzurunu kaçırmaya baĢladığı” gerekçesiyle 
çıkartılmasının ardından Sinop Hükümet Meydanı‟nda basın açıklaması yapan ve protesto gösterisi 
gerçekleĢtiren Sinop Nükleersiz Kent ve YaĢam Derneği (SĠNYAD) üyeleri ve Ekotopya katılımcılarına polis 
müdahale etti. 
)  
Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi Moda Semti Ġskelesi‟nde “içki yasağı”na karĢı sürdürülen Cuma eylemlerine 5 Eylül 
günü polis ekipleri müdahale etti.  
 
CerrahpaĢa, Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği, Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitüsünde çalıĢan 
temizlik iĢçileri, iĢten atılmalarını protesto etmek için 10 Eylül günü Hastane içinde yürüyüĢ gerçekleĢtirdikten 
sonra Beyoğlu Tünel Meydanına geldi. Polis iĢçileri barikat kurarak engelledi.  
 
Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının açılıĢı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve üniversitenin rektörü aleyhine sloganlar atan ĠTÜ Öğrenci Kolektifi" 
üyelerine polis müdahale etti. 
 
12 Eylül günü Diyarbakır‟da, Bingöl'ün Kiğı Ġlçesi'nde yaĢamını yitiren ġirzat PaĢayi'nin cenazesinin ikinci kez 
Hakkari'nin Esendere Ġlçesi'ne alınmamasını protesto etmek için DTP Diyarbakır Ġl binası önünde toplanan 
topluluğa polis  gaz bombası kullanarak müdahale etti.  
 
19 Eylül günü Ankara Kızılay‟da bulunan metro istasyonuna gelen Liseli Genç Umut üyelerinin, burada bulunan 
Deniz Feneri standı önünde gerçekleĢtirdikleri eyleme metro özel güvenlik birimleri müdahale etti. 
 
19 Eylül günü AKP Ankara Ġl Binası önünde üniversite harç ücretlerini protesto etmek amacıyla eylem yapan 
Öğrenci Kolektifleri adlı bir gruba polis müdahale etti.  
 
“Küresel Eylem Grubu” ve Greenpeace üyesi bir grubun 23 Eylül günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
önünde gerçekleĢtirdiği eyleme polis müdahale etti. 
 
Ġzmir‟de 9 Ekim günü, yapılan basın açıklaması yapmak ve savcılığa dilekçe göndermek üzere DTP önünden 
yürüyüĢe geçen gruba, polis ekipleri hiçbir uyarıda bulunmadan müdahale etti.  
 
12 Ekim günü Ġstanbul‟da, Mecidiyeköy Metro Ġstasyonu çıkıĢında Adalet ve Kalkınma Partisi‟ni (AKP) protesto 
etmek için toplanan Halkevleri üyesi grubun yürümesine izin vermeyen polis ekipleri gruba müdahale etti.  
 
18 Ekim günü Diyarbakır‟da, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddiası üzerine yapılan yürüyüĢün ardından KoĢuyolu Parkı'nda yapılan basın açıklaması 
sonrasında güvenlik güçlerinin biber gazı atarak ve tazyikli su sıkarak müdahale etti. 
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde 18 Ekim günü, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını üzerine yürüyüĢ yapmak isteyen topluluğa güvenlik güçleri panzer ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. 
 
18 Ekim günü Batman‟da, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarına karĢı protesto eylemi yapan topluluğa polis silahla müdahale etti. 
 
18 Ekim günü ġırnak ili Cizre Ġlçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı” iddialarını ve ġırnak'ta ġehit ve Gaziler Derneği'nin düzenlediği PKK karĢıtı mitingi protesto 
etmek isteyen topluluğa polis panzerlerle müdahale etti.  
 
19 Ekim günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde, Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarına sonrası AKP Nusaybin Ġlçe binasına yürümek isteyen topluluğa polis 
müdahale etti. 
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19 Ekim günü Diyarbakır ili Lice Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğramasını protesto 
etmek” amacıyla yapılan yürüyüĢe polis ateĢ açarak müdahale etti.  
 
19 Ekim günü DTP‟nin Ġstanbul‟un Kadıköy Ġlçesi‟nde düzenlediği mitinge polis ekipleri, biber gazıyla müdahale 
etti.  
 
19 Ekim günü Gaziantep ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik fiziki saldırı iddialarını protesto etmek 
amacıyla DTP Ġl binasından adliyeye doğru gitmek isteyen topluluğa polis müdahale etti.  
 
19 Ekim günü Siirt ilinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek için yapılan basın açıklamasının ardından polis topluluğa müdahale etti. 
(19 Ekim 2008/Mynet-DĠHA-ANF-ĠHD Siirt)  
 
19 Ekim günü ġanlıurfa ilinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek için etmek için bir araya gelen topluluğa polis gaz bombası ve panzerlerle 
müdahale etti.  
 
19 Ekim günü ġırnak ili Silopi Ġlçesinde,  "Ne AKP ne Ergenekon çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitinginde 
polisin çekim yapmak istemesi üzerine gerginlik yaĢandığı, bu duruma tepki gösteren kitleye polisin müdahale 
ettiği belirtildi.   

 
19 Ekim günü ġırnak ili Cizre ilçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için Cudi ve Nur Mahallesi'nde bir araya gelen topluluğa polisin 
panzerle müdahale etti ve topluluğu dağıtmak için havaya ateĢ etti.  
 
“Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto” amacıyla 20 Ekim günü Adana'nın Barbaros Mahallesi'nde 
gerçekleĢtirilen gösteriye polis müdahalede etti.  
 
Ağrı`nın Doğubeyazıt ilçesinde 20 Ekim günü, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddiası üzerine DTP tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale 
etti.  
 
20 Ekim günü Diyarbakır ilinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek için Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde yürüyüĢ yapmak isteyenlere 
polis panzer ve biber gazı ile müdahale etti. 
 
20 Ekim günü Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde DTP tarafından “Ne AKP ne Ergenekon Çözüm Demokratik Cumhuriyet” 
mitinginde DTP Van milletvekili Fatma Kurtulan‟ın konuĢmasının ardından polis ekipleri, “gösteride slogan 
atıldığı” gerekçesiyle biber gazı, cop, panzer ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.  
 
20 Ekim günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi`nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için yapılan gösteriye polis gaz bombası ile müdahale etti.  
20 Ekim günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için Abdulkadir PaĢa, KıĢla ve Yenituran Mahallelerinde 
yapılan gösteriye polis gaz bombaları ile müdahale etti.  
 
20 Ekim günü ġırnak ilinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek için Nur mahallesinden Kurami Caddesi‟ne geçerek yürüyüĢ yapan gruba 
polis ve askerler biber gazı ile müdahale etti.   
 
ġırnak‟ın Cizre ilçesinde 20 Ekim günü, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel 
Ģiddet uygulandığı” iddiası üzerine Nur Mahallesi‟nden Kurami Caddesi`ne yürüyüĢ yapan gruba güvenlik güçleri 
gaz bombalarıyla müdahale etti.  
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20 Ekim günü ġanlıurfa ilinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a fiziksel Ģiddet 
uygulandığı” iddialarını protesto etmek için AKP ġanlıurfa Ġl binasına çelenk bırakmak isteyen topluluğa polis 
müdahale etti.  
 
20 Ekim günü ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için yapılan gösteriye polis müdahale etti.   
 
Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde 20 Ekim günü, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için Bağlar ve Mezran mahallesinde toplanan kitleye 
güvenlik güçleri biber gazı, tazyikli su ve ateĢ ederek müdahale etti. 
 
21 Ekim günü ġırnak ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yapılan saldırıyı protesto etmek isteyen topluluğa 
polis, asker ve korucuların gaz bombası, daha sonra silah ile müdahale ettiği belirtildi.  
 
ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde 21 Ekim günü, “Abdullah Öcalan'ın fiziki saldırıya uğradığı” iddiasıyla yapılmak istenen 
yürüyüĢe polis gaz bombası, tazyikli su ve silah dipçikleri ile müdahalede bulundu.  
 
21 Ekim günü Mardin ili Nusaybin Ġlçesinde, “Ġmralı Kapalı Cezaevi‟nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan‟a 
fiziksel Ģiddet uygulandığı” iddialarını protesto etmek için ġirin Sokak'ta yapılan yürüyüĢe polis panzerlerle 
müdahale etti.  
 
Ağrı Doğubeyazıt`ta çıkan olaylar sırasında yaĢamını yitiren Ahmet Özkan için 22 Ekim günü gerçekleĢtirilen 
cenaze töreninde sırasında, slogan atan kitleye polis gaz bombası atarak müdahale etti. Müdahale üzerine 
cenaze töreni yarıda kesildi. Gerginliğin birçok mahalleye sıçraması üzerine DTP Van Milletvekili Fatma 
Kurtulan`ın giriĢimleriyle olaylar yatıĢtı.  
 
Ġstanbul Taksim‟de 24 Ekim günü, Taksim Cumhuriyet Anıtı‟nda Öğrenci Kolektifleri adına “Gençlik AKP‟den 
hesap soracak” yazılı pankartla proteston gösterisi yapan 2 öğrenciye polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul Taksim‟de 24 Ekim günü, otobüs durağının üzerine çıkarak “Hırsız, gerici, zam Ģampiyonu AKP‟yi 
aklamıyoruz” pankartı açan Öğrenci Kolektifleri adlı gruba polis müdahale etti.  
 
Ġstanbul Taksim‟de 24 Ekim günü, Atatürk Kültür Merkezi pencerelerinde “Ülkemizi üniversitemizi AKP‟ye 
bırakmıyoruz” yazılı pankart açan Öğrenci Kolektifleri adlı gruba polis müdahale etti.  
 
25 Ekim günü Van‟da DTP‟nin düzenlediği Ne Ergenekon Ne AKP Çözüm Demokratik Cumhuriyet” mitingine 
polis biber gazı ve sis bombasıyla müdahale etti.  
 
Ġzmir'de 26 Ekim günü düzenlenmek istenen “Halkların kardeĢliği ve demokrasi” mitinginin Valilik tarafından 
yasaklanmasının ardından yasağı protesto etmek için Konak Meydanı‟nda yapılan basın açıklamasına polis cop 
ve biber gazıyla müdahale etti.  
 
“Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleĢtirilen fiziki Ģiddeti protesto etmek” amacı ile 26 Ekim günü Ġstanbul 
Sultanbeyli'de toplanan ve DTP Ġlçe binası önünden AKP binasına yapmak yürüyüĢ yapmak isteyen gruba polis 
müdahale etti.  
 
“Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Adası'nda maruz kaldığı fiziki saldırıyı protesto etmek” amacıyla 26 Ekim günü DTP 
Esenler Ġlçe binası önünde düzenlenen basın açıklamasına polis tarafından müdahale edildi.  
 
26 Ekim günü Gaziantep ili ġahinbey Ġlçesi'nde, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı protesto etmek” 
için düzenlenmek isten basın açıklamasına polis gaz bombası ve panzerler ile müdahale etti.  
 
Hakkâri ilinde 26 Ekim günü, "Ne Ergenekon ne AKP çözüm Demokratik Cumhuriyet" mitingi sonrası Gazi ve 
Merzan mahallelerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan için ateĢ yakılarak düzenlenen gösterilere polis tazyikli su ve 
gaz bombasıyla müdahale etti.  
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26 Ekim günü ġırnak ili Cizre Ġlçesi'nde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırıyı kınamak amacıyla 
düzenlenen yürüyüĢe polis ve özel harekât timlerinin, hiç bir uyarıda bulunmadan ve hedef gözetmeksizin gaz 
bombası, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği belirtildi.  
 
27 Ekim günü Ankara‟da, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi önünde hükümeti protesto etmek için oturma 
eylemi yapan Halkevleri üyesi grubuna polis müdahale etti.  
 
30 Ekim günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin 75. kuruluĢ yıldönümü törenlerine katılan CumhurbaĢkanı 
Abdullah Gül‟ü protesto eden bir grup öğrenciye polis müdahale etti.  

DTP Iğdır Ġl BaĢkanlığı‟nın 1 Kasım günü düzenlediği basın açıklamasının ardından AK Parti il binasına siyah 
çelenk bırakmak için yürüyüĢe geçen gruba polis müdahale etti.  
 
2 Kasım günü Van‟da, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Van‟a geliĢini protesto eden göstericilere polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti.  
 
DTP‟nin 2 Kasım günü “Kürt sorununda demokratik çözüm talebiyle” Ġstanbul Taksim Meydanı‟nda düzenlemek 
istediği oturma eylemine güvenlik güçleri eylem baĢlamadan DTP Ġl Binası önünde müdahale etti.  
 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın 2 Kasım günü Hakkari Yükseova ilçesini ziyaretini protesto için Cengiz 
Topel caddesi üzerinde bulunan DTP ilçe binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen DTP`lilere polis 
müdahale etti.  
 
Ankara‟da 5 Kasım günü,  Kızılay kavĢağı ile Demirtepe Köprüsü‟nde pankart açmak isteyen 4 kiĢi ile aynı 
amaçla Kızılay Meydanı‟nda bulunan kan merkezi otobüsünün üzerine çıkmaya çalıĢan 2 kiĢiye Çevik Kuvvet 
ekipleri müdahale etti.  
 
22 Kasım günü Ankara‟da, “doğalgaza yapılan zamları protesto etmek” için BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ‟nin 
giriĢinde basın açıklaması gerçekleĢtiren Halkevleri üyelerine basın açıklaması sona erdiği sırada, çevik kuvvet 
cop kullanarak müdahale etti.  
 
Siirt YDG Kadın Meclisi'nin 24 Aralık günü DTP il binası önünde yaptığı açıklamaya  polis coplarla müdahale etti.  
 
Ġstanbul Kartal‟da 26 Aralık günü, cezaevinde yaĢanan insanlık dıĢı uygulamalara dikkat çekmek için Kartal H 
Tipi Cezaevi önündeki elekrik direğine kendilerini zincirleyen tutuklu yakınlarının eylemine polis müdahale etti.  
 
KESK Mersin ġubeler Platformu tarafından 27 Aralık günü yapılmak istenen "Krize, yoksulluğa, iĢten 
çıkarmalara karĢı meĢaleli yürüyüĢ"e polis biber gazı ile müdahale etti.   
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2008 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 

  
HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

1 Adnan Etli 
ġanlıurfa ili ViranĢehir Ġlçesinde, anadil talebiyle 14 Eylül 2008 
tarihinde düzenlenen yürüyüĢe katıldığı gerekçesiyle DTP ViranĢehir 
Ġlçe BaĢkanı Adnan Etli hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

2 
Cihat Aksu ve Ramazan 
Kaner 

Hakkari ili Çukurca ilçesinde 21 Mart günü düzenlenen Newroz 
kutlamaları nedeniyle, aralarında Newroz Tertip Komitesi üyeleri Cihat 
Aksu ve Ramazan Kaner'in de bulunduğu 18 kiĢi hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı. 

3 

Garip Kandemir, Mustafa 
Kurt, Hayde Özalp, 
Süleyman Bakır, Bahri 
Erdem ve Ahmet Örnek  

Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, TZPKurdi' nin baĢlattığı anadilde eğitim 
kampanyası kapsamında düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları 
gerekçesiyle DTP Ġlçe BaĢkanı Garip Kandemir, ilçe yöneticilerinden 
Mustafa Kurt, Hayde Özalp, Bismil Kültür Sanat Derneği(BĠS-DER) 
BaĢkanı Süleyman Bakır, Belediye Meclis üyeleri Bahri Erdem ve 
Ahmet Örnek hakkında soruĢturma açıldı. 

4 
Garip Kandemir, Mustafa 
Kurt, Hayde Özalp,Bahri 
Erdem ve Ġsmet Demirbilek 

Diyarbakır ili  Bismil Ġlçesinde 20 Mart günü düzenlenen Newroz 
mitingi nedeniyle DTP Ġlçe BaĢkanı Garip Kandemir, DTP Ġlçe 
yöneticileri Mustafa Kurt, Hayde Özalp, Bismil Belediyesi Meclis 
üyeleri Bahri Erdem ve Ġsmet Demirbilek hakkında 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek 
suçlamasıyla soruĢturma açıldı. 

5 
Garip Kandemir, Necmettin 
Sonyacı, Bahri Erdem,  A. 
Halim Çifçi ve Rıfat Sevim 

Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesinde sınır ötesine yapılan kara harekatını 
protesto etmek amacıyla 28 Ģubat günü yapılan yürüyüĢe katılan DTP 
Bismil Ġlçe BaĢkanı Garip Kandemir, DTP ilçe yöneticisi Necmettin 
Sonyacı, Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Bahri Erdem, DTP Bismil Ġlçe 
eski BaĢkanı A. Halim Çifçi ve eski yönetici Rıfat Sevim hakkında 
soruĢturma açıldı. 

6 

Hamit Tokay, Mehmet 
Keyik, Ahmet Dinç, ġükrü 
Bilgiç, Nezir Özbey, Ayhan 
Doğan, Adnan Ağırman ve 
Hilmi Öncü  

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2008 Newroz  mitinginin Tertip Komitesi 
üyeleri Hamit Tokay, Mehmet Keyik, Ahmet Dinç, ġükrü Bilgiç, Nezir 
Özbey, Ayhan Doğan ve Adnan Ağırman ile DTP Mardin Ġl BaĢkanı 
Hilmi Öncü hakkında soruĢturma açıldı. 

7 Mahmut Alınak 

Kars Halk Meclisi Sözcüsü Mahmut Alınak hakkında, BaĢbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Kars gezisine iliĢkin 2 Ocak 2008 tarihinde Serhat 
Kars Gazetesi'nde yayınlanan "Halife Recep Tayyip Erdoğan Kars 
seferine hazırlanıyor"  bildiri nedeniyle soruĢturma açıldı. 

8 
Musa Çam,  Azat Fazla, 
Hacay Yılmaz, Ali BaĢaran 
ve 5 kiĢi 

Balıkesir Cumhuriyet BaĢsavcılığı, DĠSK, KESK, TMMOB, TTB, 
TURMOB, TED, DiĢ Hekimleri Birliği ve BASK‟ın, 15–17 Ocak 2008 
tarihinde Ankara‟ya yaptığı yürüyüĢ sırasında “Balıkesir'de yolu trafiğe 
kapattığı” gerekçesiyle 9 sendikacı hakkında soruĢturma baĢlattı. 
DĠSK eski genel sekreteri Musa Çam, DĠSK Ege Bölge BaĢkanı Azat 
Fazla, Dev Maden Sen Eğitim Uzmanı Hacay Yılmaz, Genel-ĠĢ 
Sendikası Balıkesir ġube BaĢkanı Ali BaĢaran‟ın da aralarında olduğu 
9 sendikacı “izinsiz gösteri ve toplantı yapmak”la suçlanıyor. 

9 

Muzaffer AkbaĢ,  Emin Sarı, 
Celil Özer, Fernat Gelici, 
Sait Kaya, Nurten Tarhan, 
Davut Evin ve Mehmet TaĢ  

Hakkari ili  ġemdinli Ġlçesinde,  2007 yılında yapılan Newroz 
kutlamaları nedeniyle  DTP Ġlçe BaĢkanı Muzaffer AkbaĢ, DTP 
Belediye Meclis Üyesi Emin Sarı ile DTP'li meclis üyeleri Celil Özer, 
Fernat Gelici, Sait Kaya, Nurten Tarhan, Davut Evin ve Mehmet TaĢ  
hakkında ġemdinli Cumhuriyet Savcılığınca soruĢturma baĢlatıldı. 
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HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

10 

Nayıf Aslan,  Mehmet Sinan 
Burun, Haci Çetin, Nuri 
Ġnan, Eyüp Bıçak, Fatma 
Silgir ve Cengiz Okta 

ġanluurfa'nın ViranĢehir Newroz Tertip Komitesi üyeleri ViranĢehir 
Belediye BaĢkan Yardımcısı Nayıf Aslan, DTP ViranĢehir ilçe 
yöneticisi Mehmet Sinan Burun, Tüm Bel-Sen ġube BaĢkanı Haci 
Çetin, Genel-ĠĢ Sendikası temsilcileri Nuri Ġnan ve Eyüp Bıçak, DTP 
ViranĢehir Kadın Kolları üyesi Fatma Silgir, Eğitim Sen Temsilcisi 
Cengiz Okta hakkında, "21 Mart`ta düzenlenen Newroz kutlamalarında 
açılan pankartlar ve atılan sloganlara müdahale etmedikleri" 
gerekçesiyle soruĢturma açıldı. Tertip komitesi üyelerinin 21 Nisan 
günü ifadeleri alındı. 

11 

Nurten Tarhan, Saime Ören, 
Gurbet Sakin, Gerdan 
AkbaĢ, Nebahat Özcaner ve 
Temina ġin 

Hakkari ili  ġemdinli Ġlçesinde, 8 Mart  etkinliğinin Tertip Komitesi'nde 
yer alan Nurten Tarhan, Saime Ören, Gurbet Sakin, Gerdan AkbaĢ, 
Nebahat Özcaner ile Temina ġin hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

12 
Osman Baydemir, 
Muharrem Erbey ve 16 kiĢi 

Türkiye BarıĢ Meclisi tarafından "Türkiye barıĢı için buluĢuyor, Kürt 
sorununa demokratik çözüm" sloganı ile yapılan mitinge soruĢturma 
açan Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, konuĢmacı olan Diyarbakır 
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir ve tertip komitesi 
baĢkanı olan ĠHD Diyarbakır Ģube BaĢkanı Muharrem Erbey‟in de 
aralarında bulunduğu 16 kiĢiyi ifade vermeye çağırdı. 

13 

Ömer Yılmaz,  Vehbi Aktürk, 
ġirin Yılmaz, Orhan Gazi 
AvĢar, Fevzi Gökdemir, 
ġahin Yılmaz ve Hüseyin 
Yılmaz 

Ardahan'da 24 Ekim'de "Abdullah Öcalan üzerindeki baskı ve tecritle" 
ilgili yapılan basın açıklamasında 'Sayın Öcalan' dediği ve slogan 
attıkları gerekçesiyle DTP Ardahan Ġl BaĢkan Ömer Yılmaz, il 
yöneticileri Vehbi Aktürk, ġirin Yılmaz, Orhan Gazi AvĢar, Fevzi 
Gökdemir, ġahin Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı. 

14 

ReĢit Yardımcı, Sedat 
Gözükıran, Faruk Yaygın, 
Ġmhan Sütpak, Mehmet 
AkkuĢ, Halit Yıldıztekin ve 
Mustafa Sevincek 

ġanlıurfa ilinde, 2008 Newroz mitingi nedeniyle Tertip Komitesi üyeleri 
ReĢit Yardımcı, Av. Sedat Gözükıran, Av. Faruk Yaygın, Ġmhan 
Sütpak, Mehmet AkkuĢ, Halit Yıldıztekin ve Mustafa Sevincek 
hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na 
muhalefetten dava açıldı. 

15 
Salih Yıldız,  A.Vahit 
ġahinoğlu,  ve Ferheng 
Yazghan 

Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık 
durumuna dikkat çekmek amacıyla 23 Ocak'ta yapılan basın 
açıklamansa katılan Belediye BaĢkanı Salih Yıldız, DTP Ġlçe BaĢkanı 
A.Vahit ġahinoğlu, Ġl Genel Meclisi BaĢkanı Ferheng Yazghan'nda 
bulunduğu 16 DTP'li hakkında TCK'nın 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek‟ten soruĢturma açıldı. 

16 

Salih Yıldız, Sabri Ölmez, 
Vahit ġahinoğlu  Ġbrahim 
Özdil, Yılmaz Güneç, 
ġemsullah Çoruh, Zübeyda 
Çoğaç, Songül Öğmen, 
Güllü Zengin ve Muhyettin 
Ünal  

Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesinde,  Newroz kutlamaları sırasında çıkan 
olaylara iliĢkin aralarında Yüksekova Belediye BaĢkanı Salih Yıldız'ın, 
Tertip Komisyonu BaĢkanı Sabri Ölmez, DTP Yüksekova Ġlçe BaĢkanı 
Vahit ġahinoğlu ile DTP'li yöneticiler, Ġbrahim Özdil, Yılmaz Güneç, 
ġemsullah Çoruh, Zübeyda Çoğaç, Songül Öğmen, Güllü Zengin ve 
Muhyettin Ünal hakkında soruĢturma açıldı. 

17 
Sami Görendağ, Cüneyt 
CaniĢ ve Lezgin Botan 

Van ilinde, Anti-militarist Ġnisiyatifi Sözcüsü Sami Görendağ, ĠHD Van 
ġube BaĢkanı Cüneyt CaniĢ ve Eğitim Sen Van ġube BaĢkanı Lezgin 
Botan hakkında, vicdani retçiler üzerinde uygulanan baskılara iliĢkin 
yaptıkları basın açıklaması nedeniyle "Halkı askerlikten soğutmak" 
suçlamasıyla soruĢturma açıldı. 

18 ġükrü Aslan ve 11 kiĢi 

Batman'ın GercüĢ ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık 
durumuna dikkat çekmek amacıyla 23 Ocak 2008 tarihinde 2 günlük 
açlık grevine katılan DTP GercüĢ Ġlçe BaĢkanı ġükrü Aslan'ın da 
aralarında bulunduğu 12 DTP'li  hakkında soruĢturma açıldı. 
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HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

19 
Türk-ĠĢ, DĠSK VE KESK 
yöneticileri 

Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcısı Ercan Cengiz tarafından 30 Nisan 
günü yapılan yazılı açıklamada, "Yetkili mercilerce yasaklanmıĢ 
olmasına rağmen; 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yaparak halkı 
kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüĢüne kıĢkırtan Türk-ĠĢ, DĠSK 
VE KESK yöneticileri hakkında baĢsavcılığımızca 2911 sayılı yasanın 
27. ve 34. maddeleri uyarınca soruĢturma baĢlatılmıĢtır" denildi. 

20 10 kiĢi 

ġırnak'ın Silopi ilçesinde,  Ramazan Aybi için Silopi'de açılan taziye 
evini ziyaret edenlere polisin müdahalesinin ardından DTP Ġlçe 
BaĢkanı Süleyman ġavluk'un tutuklanması, parti üyelerinin gözaltına 
alınmasına iliĢkin yapılan basın açıklamasından dolayı aralarında 
Silopi Belediye BaĢkanı Muhsun Kunur, Belediye Meclis Üyesi 
Abdullah Tungut, DTP Silopi eski Ġlçe BaĢkanı Hacı Üzen de 
bulunduğu 10 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

21 1110 kiĢi 
Diyarbakır ili Silvan Ġlçesi'nde 10 Temmuz günü 'Sayın Öcalan' diyerek 
kendilerini ihbar eden  1110 kiĢi hakkında Silvan C.BaĢsavcılığınca 
soruĢturma baĢlatıldı 

22 12 kiĢi  

ġırnak ili Cizre ilçesinde, 'Operasyonlara KarĢı Demokratik Çözüm 
YürüyüĢü' sloganıyla Karsik Boğazı'na yapılan yürüyüĢ nedeniyle 
Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından 12 kiĢi  hakkında inceleme 
baĢlatıldı. 

23 15 kiĢi 

23 Ocak 2008 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, "PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına dikkat çekmek" amacıyla 
baĢlatılan açlık grevi sonrası  basın açıklamasına katılan Yüksekova 
Belediye BaĢkanı M. Salih Yıldız, ĠHD Yüksekova Temsilcisi Ferzende 
Yılmaz, DTP Ġlçe BaĢkanı A.Vahit ġahinoğlu'nun da aralarında 
bulunduğu 15 kiĢi hakkında "2911 sayılı yasaya muhalefetten" 
soruĢturma baĢlatıldı. 

24 150 kiĢi 
Hakkâri ili Yüksekova Ġlçesi Kısıklı (Dilezi) Köyünde ikamet eden ve  
'Sayın Öcalan' dilekçeleri veren 150 kiĢi hakkında soruĢturma 
baĢlatıldı. 

25 150 kiĢi  

MuĢ ili Bulanık Ġlçesinde, "Sayın Öcalan" diyerek kendilerini ihbar eden 
ve aralarında belediye baĢkanları ile DTP'li yöneticilerinde bulunduğu 
150 kiĢi hakkında Bulanık Cumhuriyet Savcılığınza soruĢturma 
baĢlatıldı 

26 20 kamu emekçi 

Mardin'in Kızıltepe Ġlçesinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası'na (SSGSS) iliĢkin 1 Nisan 2008 tarihinde yapılan basın 
açıklamasına katılan ve  aralarında Eğitim Sen, SES ve Tüm Bel-Sen 
üyelerinin bulunduğu 20 kamu emekçisi hakkında  2911 sayılı 
"Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet" ile "Trafiği 
engellemek"  ten soruĢturma  baĢlatıldı. 

27 25 kiĢi 

Mardin ilinde, Ankara'da düzenlenen "Özgür, Demokratik ve EĢitlikçi 
bir Türkiye" mitingine katılan 21 kiĢi ile, ĠHD'nin Uğur Kaymaz 
davasına iliĢkin düzenlediği basın açıklamasına katılan 4 Eğitim-Sen 
üyesi hakkında Mardin Valiliği tarafından soruĢturma açıldı. 

28 49 kiĢi  

Diyarbakır ili Silvan Ġlçesinde, 6 ġubat'ta ġırnak'a düzenlenen 
"Operasyonlara KarĢı Demokratik Çözüm YürüyüĢü" sonrası 
"Silvan'da yürüyüĢ düzenledikleri ve daha önce HPG'lilerin cenaze 
törenine katıldıkları" gerekçesiyle DTP'li yöneticilerin aralarında 
bulunduğu 49 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 
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HAKLARINDA 

SORUġTURMA AÇILAN 
KĠġĠLER 

SORUġTURMA GEREKÇESĠ 

29 65 kiĢi  
Hakkari ili  ġemdinli Ġlçesinde Newroz müdahalelerini protesto 
amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 65 kiĢi  
hakkında soruĢturma baĢlatıldı. 

 



2008 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ 
SON 

DURUM 

1 107 kiĢi  

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Van 3. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi 

5 Eylül 2005 tarihinde Van'da "Abdullah Öcalan'ın cezaevi koĢulları ve 
Gemlik'te düzenlenmesi planlanan mitinge gidenlerin Bilecik'in 
Bozüyük ilçesinde saldırıya uğramasını protesto amacıyla" 
düzenlenen basın açıklamasına katılan ve aralarında ĠHD, GÖÇ-DER 
ve feshedilen DEHAP'ın Van Ġl Örgütü yöneticilerinin de bulunduğu 
107 kiĢi hakkında "izinsiz gösteri düzenledikleri" gerekçesiyle dava 
açıldı.  

Devam 
ediyor. 

2 15 kiĢi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2003 
Kızıltepe 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Mardin‟e bağlı Kızıltepe Ġlçesi‟nde Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi 
kınamak ve 2001 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybolan HADEP 
Silopi Ġlçe yöneticileri Ebubekir Deniz ve Serdar TanıĢ için 2003 yılında 
yapılan yürüyüĢe katıldıkları gerekçesiyle 15 kiĢi hakkında açılan dava 
2008 Ağustos ayında sonuçlandı. Kızıltepe 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu‟nun 
128/1. maddesi gereğince sanıkları 1‟er yıl 3‟er ay hapis cezasına 
mahkûm etti. 

Sonuçlandı. 
15 kiĢiye 
1'er yıl 
6'Ģar ay 
hapis 
cezası 
verildi.  

3 
25 Uludağ 
Üniversitesi 
öğrencisi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2008 
Bursa 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Uludağ Üniversitesi'nde 10 Mart 2008 tarihinde ülkücü saldırıları 
protesto ederken çıkan olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan 25 
öğrenci hakkında, toplam 900 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde solcu öğrenciler, ülkücü 
saldırıları protesto etmek için gerçekleĢtirdikleri eyleme müdahale 
eden özel güvenlik ve jandarma tarafından, çok sayıda öğrenci 
gözaltına alınmıĢtı. Yapılan soruĢturma sonucu 44 öğrenci hakkında 
yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiĢti. 
Cumhuriyet Savcılığı'nın 25 öğrenci hakkındaki yürüttüğü soruĢturma 
sonucunda, 7 kiĢinin kasten yaralanmasıyla ilgili olarak her bir 
öğrencinin toplam 21 yıla kadar hapsini istendi. Ayrıca yaralanan 
mağdurların kamu görevlisi olduğu sebebiyle cezanın yarı oranında 
arttırılması istendi. Savcılığın hazırladığı 13 sayfalık iddianamede, 
Ģüphelilerin kamu malına zarar vermek suçundan da 6'Ģar yıla kadar 
hapisleri talep edildi. Toplam 900 yıla kadar hapisleri talep edilen 25 
öğrenci Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 

Devam 
ediyor. 

4 28 Öğrenci 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

2007 
Trabzon 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi kampusunda, 7 Kasım 2006'da YÖK'ü 
protesto ederken gözaltına alınan 28 öğrenci hakkında 1.5 yıldan 5 
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Üniversitenin 'Öğrenci Kolektifi' 
(ÖK) üyesi 28 öğrenci, 7 Kasım 2006'da 'YÖK'e hayır', 'Öğrenciye 

Devam 
ediyor. 
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HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ 
SON 

DURUM 

Yasası değil, çetelere barikat', 'Rektör uyuma öğrencine sahip çık' sloganları 
atarak YÖK'ü protesto ederken gözaltına alınmıĢtı. Dava, Trabzon 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

5 43 kiĢi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2008 
Adana 8’inci 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Adana‟da 1 Mayıs kutlamalarının dağılımı sırasında polislere saldırıp 
23 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla haklarında 2‟si tutuklu 43 
kiĢi hakkında dava açıldı. KESK, DĠSK, Türk-ĠĢ, TTB ve TMMOB‟nin 1 
Mayıs‟ta düzenlediği ve 6 bin kiĢinin katıldığı „ĠĢçilerin, emekçilerin 
birliği, halkların kardeĢliği‟ mitinginin dağılımı sırasında bir grup 
Halkevi üyeleri ile polis memurları arasında arbede çıktı. Arbedede 
aralarında Çevik Kuvvet ġube Müdürü Duran Özfen‟in de bulunduğu 
2‟si ağır 23 polis memuru ile çok sayıda Halkevi üyesi yaralandı. 
Gözaltına alınan 43 kiĢiden 2 kiĢi tutuklanırken, diğerleri tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan soruĢturma sonunda 
haklarında Adana 8‟inci Asliye Ceza Mahkemesi‟nde „Hükümet emrine 
karĢı gelmek, yaralama‟ suçlarından dava açılan çoğu Halkevi üyesi 
43 kiĢi için hazırlanan iddinamede, ağır ve hafif yaralı polisler için ayrı 
ayrı sürelerde olmak üzere, her sanık için toplam 122 yıla kadar hapis 
cezası istendi. 23 Mayıs günü yapılan duruĢmaya tutuklu sanıklar 
Eren Arslan ve UlaĢ Yumrutepe ile 20 tutuksuz sanık katılırken, 
yaralanan 23 polis memuru katılmadı. Halkevi üyesi Eren Arslan 
yaptığı savunmada, olay günü elinde flama ile Halkevi binasına doğru 
yürüdüğünü belirterek, “O arada arbede yaĢandı. Topluluk üzerime 
doğru geldi. Polis memurları da göstericilere vurup ellerindeki flamaları 
almaya çalıĢıyorlardı. Bana da vurdular. Ben de flamayı atıp kaçtım” 
dedi. Diğer sanık UlaĢ Yumrutepe ise miting sonunda bir sivil polis 
memurunun elindeki flamayı almak istemesi üzerine arbede çıktığını 
iddia etti. Arbedede gözaltına alındığını belirten Yumrutepe, “Darp 
edilen polislere ben vurmadım” diyerek kendini savundu. Tutuksuz 
sanıklardan Halkevi Adana ġube BaĢkanı Osman Erkut, polislerin 
kendisini de yere yatırıp yumruk ve sopayla dövdüklerini öne sürerken, 
diğer tutuksuz sanıklar da polislere vurmadıklarını iddia etti. Mahkeme 
heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verirken, dinlenmeyen 
sanıklar ile olayda yaralanan 23 polis memurunun ifadelerinin alınması 
için duruĢmayı erteledi. 

Devam 
ediyor. 
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6 47 kiĢi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007   

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 18 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarılarını protesto 
amacıyla düzenlenen gösteri nedeniyle dava açtı. Ġddianamede, 
aralarında Halkevleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 
Büro Emekçileri Sendikası, Dev-Sağlık ĠĢ Sendikası yöneticilerinin de 
bulunduğu 47 kiĢinin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Yasası”na aykırı davrandıkları ve “polise mukavemet” ettikleri iddia 
edildi. Davanın ilk duruĢması 2 Mayıs günü Ankara 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi‟nde görülecek.  

Devam 
ediyor. 

7 63  öğrenci 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 
Siyasi 
Partiler 
Yasası 

2007 
Mersin 3. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Mersin Üniversitesi'nde 19 Aralık 2006 tarihinde Kürt kökenli iki 
öğrencinin dövülmesinden bir gün sonra basın açıklaması yapan 13'ü 
tutuklu 63 öğrenci hakkında açılan dava, 20 ġubat günü baĢladı. 
DuruĢmada, öğrencilerden Uğur Karadana, Ferhat Sayım ve Erhan 
Ekinci tahliye edildi. Ġddianamede, öğrencilerin "2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢleri Yasası'na aykırı davrandıkları" iddiasıyla 
cezalandırılması isteniyor. Ġddianamede, tutuklu öğrencilerden Baran 
Bozkurt ve Burkay SavaĢçı'nın üzerinde bıçak bulunan sağ görüĢlü 
Uğur Cingöz'ü dövdükleri gerekçesiyle de cezalandırılması isteniyor. 
Cumhuriyet Savcılığı, Uğur Cingöz hakkında takipsizlik kararı vermiĢti.  

Devam 
ediyor. 

8 8 kiĢi 

2911 sayılı 
Toplantı 

ve Gösteri 
YürüyüĢle
ri Kanunu 

2007 
veya 

önces
i 

Antakya 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Antakya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2000'de gerçekleĢtirilen 
"Hayat DönüĢ Operasyonu"nun birinci yıldönümünde operasyonu 
Antakya KöprübaĢı'nda protesto eden 8 kiĢi hakkında "2911 sayılı 
yasaya muhalefet" gerekçesiyle17.000 YTL para cezası verdi. 

Sonuçlandı. 
8 kiĢiye 
toplam 
17.000 YTL 
para cezası 
verildi.  

9 Ahmet Aka 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Mersin 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

2 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen bir basın açıklaması nedeniyle 
DTP Mersin Ġl BaĢkan Yardımcısı Ahmet Aka hakkında Toplantı ve 
Gösteri YürüyüĢlere Yasası uyarınca dava açıldı. Davanın ilk 
duruĢması 5 Mart günü yapıldı. Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
yapılan duruĢmada Aka tahliye edildi. Aka, 31 Ocak günü 
tutuklanmıĢtı.  

Devam 
ediyor. 

10 

Davut Yarıçı, 
Sihem Akyüz, 
Fevziye Baysa, 
Nazım Kök, 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

2004 
Nusaybin 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Mardin'in Nusaybin Ġlçesi‟nde 2004 yılında “tahliye olan Demokrasi 
Partisi (DEP) eski milletvekillerinin karĢılanması için” düzenlenen 
mitingin tertip komitesi üyeleri Davut Yarıçı, Sihem Akyüz, Fevziye 
Baysa, Nazım Kök, ġehmus Atay ve Baki Narman hakkında açılan 

Sonuçlandı. 
6 kiĢiye 
6'Ģar ay 
hapis 
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ġehmus Atay 
ve Baki 
Narman 

Yasası dava 23 Temmuz 2008 tarihinde sonuçlandı. Nusaybin Asliye Ceza 
Mahkemesi, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na 
muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 6 kiĢiye 6'Ģar ay hapis cezası verdi. 

cezası 
verildi.  

11 
Erdem UlaĢ 
Çelik  

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 
Siyasi 
Partiler 
Yasası 

2007   

Tunceli‟nin Hozat ilçesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink‟in öldürülmesine tepki göstermek amacıyla yapılan basın 
açıklamasında konuĢan, Emek Partisi (EMEP) Hozat Ġlçe BaĢkanı 
Erdem UlaĢ Çelik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Yasası‟na muhalefet etmekle suçlandı. 

Devam 
ediyor. 

12 

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

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Adana 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

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

Devam 
ediyor. 

13 
Gülseren 
Demir Aladağ 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Van 2. Sulh 
Ceza 
Mahkemesi 

16 Mayıs günü ĠHD Van Ģubesine baĢvuruda bulunan Gülseren Demir 
Aladağ, 2005 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan 
yürüyüĢ sonucunda “toplantı ve gösteri yürüyüĢleri yasasına 
muhalefet”ten hakkında dava açıldığını, 6 Haziran 2007 tarihinde 
2.Sulh Ceza Mahkemesi‟nde davanın duruĢması yapılacağına dair 
tebligat aldığını belirtti.  

Devam 
ediyor. 
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14 

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

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 
Siyasi 
Partiler 
Yasası 

2007 
Adana 2. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi 

2006 yılında Adana'da gerçekleĢtirilen Newroz kutlamaları nedeniyle 
tertip komitesi üyeleri hakkında dava açıldı. Ġddianamede, EMEP 
yöneticisi Halil Ġmrek, Akdeniz Sanat ve Kültür Merkezi çalıĢanı Fadıl 
Bozan, DTP Yüreğir Ġlçe Örgütü yöneticisi Mehmet Aslan, DTP Adana 
Ġl Örgütü yönetici Sima Dorak, Küçükdikili eski Belediye BaĢkanı 
Mehmet YaĢık, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Adana Temsilcisi 
Yılmaz Gül ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Adana Temsilcisi 
Eylem Güden'in "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Yasası'na aykırı 
davrandıkları" gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Davanın ilk 
duruĢması 1 Mayıs günü Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde baĢladı. 

Devam 
ediyor. 

15 
Halkevleri 
üyesi 20 kiĢi  

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2008 
Ankara 3. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

4 Ocak 2008 tarihinde Ankara‟da, toplu taĢıma ücretlerine yapılan 
zammı protesto eden Halkevleri üyesi 20 kiĢi hakkında, “dağılmaları 
yönündeki uyarıya karĢın güvenlik güçlerine zor kullandıkları, izinsiz 
toplantı ve gösteri yaptıkları” gerekçesiyle 3‟er yıldan 5‟er yıla kadar 
hapis istemiyle Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca Ankara 3. Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde dava açıldı. Ġddianamede, Ģüphelilerin, 
bildirimsiz gösteri düzenlediklerini ancak güvenlik güçlerinin “hoĢgörü” 
gösterdiği ifade edilerek, Halkevleri üyelerinin Kızılay Ziya Gökalp 
Caddesi‟ndeki otobüs durağına gittikleri belirtildi. Belediye otobüsüne 
kart kullanmaksızın bindikleri, ulaĢım aracını engelleyerek, yolcuların 
güvenliğini tehlikeye düĢürdükleri, eylemlerinin yasalarla korunan 
toplantı özgürlüğünün dıĢına çıkarak, suç oluĢturduğu belirtildi. 
Halkevleri Genel BaĢkanı Abdullah Aydın, "Yapılmak istenen halkın 
meĢru taleplerini etkisizleĢtirmek, hiçbir haklı talebin dahi ifade 
edilmemesini sağlamaktır" dedi. Dava 17 Mart günü sonuçlandı. 
Mahkeme, 20 sanık hakkında beraat kararı verdi. 

Sonuçlandı. 
20 kiĢi 
hakkında 
beraat 
kararı 
verildi 

16 
Hatem Ġke ve 
36 kiĢi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Yüksekova 
Asliye ceza 
Mahkemesi 

Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Umut kitapevinin bombalanmasını 
protesto amacıyla Yüksekova ilçesinde düzenlenen gösteri nedeniyle, 
37 kiĢi hakkında dava açıldı. Ġddianamede, aralarında Yüksekova eski 
Belediye BaĢkanı Hetem Ġke'nin de bulunduğu sanıkların "izinsiz 
gösteri düzenledikleri" gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Dava, 
Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Devam 
ediyor. 
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17 

Hilmi 
Aydoğdu, 
Musa 
Farisoğulları 
ve Murat AteĢ  

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007   

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 7'si çocuk 11 kiĢinin ölümü 16 
kiĢinin de yaralanmasına neden olan 'termos içindeki bomba'lı saldırıyı 
protesto ettikleri için, 3 kiĢi (DTP Diyarbakır Ġl BaĢkanı Hilmi Aydoğdu, 
DTP Diyarbakır Ġl Yöneticisi Musa Farisoğulları ile Murat AteĢ) 
hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'nun 33/c 
maddesi uyarınca 'dağılma sırasında silah ve araçlarla mukavemet 
etme' suçlarından 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmasını istemiyle dava açtı.  

Devam 
ediyor. 

18 

Kenan Döner, 
Hayrettin 
PiĢkin, Ali 
Gürol Durak ve 
Ġhsan Kanat 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2008 
Çanakkale 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

ĠHD Çanakkale ġube BaĢkanı Kenan Döner ile Ģube yönetileri 
Hayrettin PiĢkin, Ali Gürol Durak ve Ġhsan Kanat hakkında, 1 Eylül 
2007 tarihinde düzenlenen "1 Eylül Dünya BarıĢ Günü" etkinliği 
sonrası 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüĢleri Kanunu'na 
muhalefetten dava açıldı. Dava 12 Haziran 2008 tarihinde görülen 
duruĢmada sonuçlandı. Mahkeme, 4 ĠHD yöneticisine 1 yıl 6'Ģar ay 
hapis cezası verdi.  

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

19 

Lütfi 
Demirkapı, Ali 
ÇalıĢkan, 
Evrim Kubilay, 
Sebahattin 
Filozoğlu, 
Yurdagül 
GümüĢ, 
Erdoğan 
Ġskender 
Ağcabay, 
Mihriban 
Karakaya, 
Serkan Onur 
Yılmaz, Zeliha 
Koyupınar, 
Özgür 
Yılmazer, 
Aydın KarataĢ, 
Musa Sever ve 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Ġzmir 3. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

22 Ocak günü Ġzmir‟in KarĢıyaka ilçesinde F Tipi Cezaevleri‟nde 
sürdürülen tecrit ve ölüm oruçlarına iliĢkin meĢaleli yürüyüĢ yapan ĠHD 
Ġzmir ġube BaĢkanı Lütfi Demirkapı, ĠHD Ġzmir ġube Saymanı Ali 
ÇalıĢkan, ġube Yönetim Kurulu üyesi Evrim Kubilay, Ege Temel 
Haklar  Derneğinden Sebahattin Filozoğlu, Yurdagül GümüĢ, katılımcı 
Erdoğan Ġskender Ağcabay, Mihriban Karakaya, Serkan Onur Yılmaz, 
Zeliha Koyupınar, Özgür Yılmazer, Aydın KarataĢ, KESK dönem 
sözcüsü  Musa Sever ve Ali Çelenk hakkında “toplantı ve gösteri 
yürüyüĢleri kanunu 28/1.maddesi ve TCK‟nun 53 , 54/1 maddesinden”  
3. Asliye Ceza Mahkemesi‟nden dava açıldı.  

Devam 
ediyor. 
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Ali Çelenk  

20 

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

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007   

Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı, aralarında Büro Emekçileri Sendikası 
(BES) Genel BaĢkanı Mustafa Çınar'ın dabulunduğu 15 sendika üyesi 
hakkında, Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet suçu 
iddiasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Cumhuriyet 
Savcısı Levent SavaĢ hazırladığı iddianamede, 2006 adli yılının 
açılıĢında, adliye çalıĢanlarının sorunlarına dikkati çekmek için 
Ġzmir'den baĢlatılarak Ankara'da sona erdirilen "Yargıda Adalet 
Ġstiyoruz" konulu yürüyüĢ kapsamında, Ankara adliyesi önünde 
toplanan 350 kiĢilik sendikalının, toplu olarak Adalet Bakanlığı'na 
doğru yürüyüĢe geçmek istemeleri üzerine, güvenlik güçlerince 
uyarıldıklarını ve gruba, "kortej oluĢturarak, pankartlı, dövizli, önlüklü 
olarak Adalat Bakanlığı'na yürümelerinin mümkün olmadığının, 
yaptıkları eylemin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Yasası'na aykırı olduğunun" bildirildiğini kaydetti. Ġddianamede, bazı 
sendika üyelerinin güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen adliye 
önünde oturma eyleminde bulunduğu, daha sonra Adalet Bakanlığı'na 
doğru yürümek istediği, polis barikatını aĢmaya çalıĢtığı ve bu yolla 
güvenlik güçlerine mukavemet ettiği, karĢı koyma sırasında da bazı 
polis memurlarının hafif Ģekilde yaralandığı belirtildi. 

Devam 
ediyor. 

21 Oktay Konyar 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
Saruhanlı 1. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

Bergama (Ġzmir) Çevre Yürütme Kurulu BaĢkanı Oktay Konyar 
hakkında, 22 Aralık 2006 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı 
Develi köyüne yapılması planlanan katı atık tesisi projesine karĢı 
düzenlenen eylem nedeniyle dava açıldı. 3 Mayıs günü Saruhanlı 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruĢma, Ģikayetçi YüzbaĢı Ali 
Gemalmaz'ın ifadesinin alınması için ertelendi. 22 Kasım günü görülen 
duruĢma Oktay Konyar, kendisi hakkında hazırlanan bilirkiĢi 
raporunun taraflı olduğunu öne sürdü. Konyar, rapora itiraz ederek 
Ġstanbul ĠletiĢim Fakültesi tarafından yeni bilirkiĢi raporu 
hazırlanmasını ve kendileri tarafından sunulan görüntü CD'lerinin 
mahkemece izlenmesini talep etti. Tanıkların da dinlendiği mahkeme 
sonunda Ġzmir 9 Eylül Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi tarafından yeni 

Devam 
ediyor. 
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bilirkiĢi raporunun hazırlanması için Ġzmir 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne talimat verilmesi kararlaĢtırıldı. DuruĢma 13 ġubat 
2008 tarihine ertelendi. 

22 

Saadet 
Becerikli, Ġslam 
Koyuncu, 
Hüseyin 
Kalkan, 
Abdulçelil 
Ġmret, Ahmet 
Candemir, 
Ömer Faruk 
Akyüz, Halis 
Yakut, Murat 
Ceylan, 
Burhan 
Kurhan, M. ġah 
Kaygusuz, 
Mehmet Emin 
Pekedis, 
Muzaffer 
Balon, Mustafa 
Çubukçu, 
Mehmet Emin 
Kandemir, 
Mehmet Nuri 
KavuĢ, Ġzzettin 
Kaya, Ekrem 
Soysal, 
Mahsum 
Toğrap, 
Mehmet Salih 
Yağmur, 
Mehmet Emin 

TCY 314 
TMY 5 

19.09.
2006 

Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi 

5 Ağustos 2005 tarihinde BeĢiri ilçesi kırsalında PKK militanları ile 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatıĢmada 7 militanın öldürülmesini 
protesto etmek ve operasyonların durdurulması için 27 Ağustos 2005 
tarihinde BeĢiri ilçesinde yürüyüĢ düzenleyen ve aralarında dönemin 
ĠHD Batman ġube BaĢkanı Sadet Becerikli, Batman Belediye BaĢkanı 
Hüseyin Kalkan, Siirt'in Kurtalan Ġlçesi Belediye BaĢkanı Murat Ceylan 
ile Batman'ın BeĢiri Ġlçesi Belediye BaĢkanı Burhan Kurhan'nın da 
bulunduğu 28 kiĢi hakkında ''Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu''na muhalefet ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' 
gerekçesiyle açılan dava devam ediyor.  

Devam 
ediyor. 



 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 

 
 

645 TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

  
HAKLARINDA 
DAVA AÇILAN 

KĠġĠLER 

KANUN 
MADDESĠ 

TARĠH MAHKEME YARGILANMA GEREKÇESĠ 
SON 

DURUM 

Aras, ġaban 
Demirhan, 
Orhan 
Yorulmaz, 
Bengiz Özgün, 
Ali ġimĢek, 
Nimetullah 
Sözen, Mehmet 
Sıddık Akın, 
Aziz Aksin ve 
Bengi Yıldız 

23 
Süleyman 
Çelebi 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
ġiĢli 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

DĠSK Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi hakkında, "1 Mayıs ĠĢçi 
Bayramı'nı Taksim meydanında kutlayacakları" yönündeki 
açıklamaları nedeniyle "kanunlara uymamaya tahrik" gerekçesiyle 
açılan dava 1 Temmuz günü sonuçlandı. ġiĢli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesindeki duruĢmada, Süleyman Çelebi ve avukatı Necdet 
Okcan hazır bulundu. DuruĢmada kimlik tespiti yapılan Çelebi, 
mahkeme heyeti baĢkanının sorusu üzerine evli ve 2 çocuk babası 
olduğunu, elektrikçilik yaptığını ve aylık 2 bin 500 YTL kazandığını 
söyledi. Yazılı bir savunma sunan Çelebi, mahkeme baĢkanı Metin 
Aydın'ın iddianameyi okumasının ardından sözlü olarak da açıklama 
yapmak istediğini ifade etti. Çelebi ifadesinde, olayda bir suç unsuru 
olmadığını ve demokrasinin gereği olarak görevlerini yerine 
getirdiklerini belirterek, uluslararası sözleĢmelerden kaynaklanan 
haklarını korumak için ve daha önce 1977 yılında Taksim Meydanı'nda 
hayatını kaybeden 36 yurttaĢı anmak için yasalar çerçevesinde bir 
dayanıĢma günü olan iĢçi bayramını kutlamak için açıklama yaptığını 
anlattı. Taksim Meydanı'nda lale bayramı, konser, polis günü gibi 
çeĢitli kutlamalar gerçekleĢtirildiğini de ifade eden Çelebi, beraatına 
karar verilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet ÇakırtaĢ, esas 
hakkındaki mütalaasında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri 
Kanunu'nun 21. maddesi kapsamında kalan atılı suçun unsurları 
oluĢmadığından sanığın beraatına karar verilmesini talep etti. Son 
sözü sorulan Süleyman Çelebi, ''Biz suç iĢlemedik. Yasal görevlerimizi 
yapmaya çalıĢtık'' dedi. Mahkeme heyeti, ''hakkın kullanılmasını'' 

Sonuçlandı. 
1 kiĢi 
hakkında 
beraat 
kararı 
verildi. 
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düzenleyen TCK'nın 26. maddesini de dikkate alarak, unsurları 
oluĢmayan suç nedeniyle Süleyman Çelebi'nin beraatine hükmetti. 

24 Uğur Turan 

2911 
Sayılı 

Toplantı 
ve Gösteri 

Yasası 

2007 
MuĢ 1.  
Asliye Ceza 
Mahkemesi 

1 ġubat 2006 tarihinde AKP Ġl MuĢ Ġl binası önünde “tecrit”e iliĢkin 
yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle Tüm Bel-Sen MuĢ 
ġube BaĢkanı Uğur Turan hakkında, 2911 sayılı Gösteri ve YürüyüĢ 
Yasası'na muhalefetten 2007 Ocak ayında açılan dava 2008 Ocak 
ayında sonuçlandı. MuĢ 1. Asliye Ceza Mahkemesi “2911 Sayılı 
Toplantı Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet” Turan‟ı 1 yıl 3 ay 
hapis ve 375 YTL para cezasına çarptırdı. Turan, verilen ceza 
nedeniyle belediyedeki mesleğinden de men edildi. 

Sonuçlandı. 
1 kiĢiye 1 
yıl 3 ay 
hapis ve 
375 YTL 
para cezası 
verildi.  

 
   



 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
Ġstanbul Valilği, DĠSK bünyesinde kurulan Öğrenci Gençlik Sendikası‟nın kapatılması istemiyle dava açtı. DĠSK 
Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi, 24 Haziran günü Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyeleri ile 
konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ġstanbul Valiliğinin, Genç-Sen‟in kapatılması 
istemiyle dava açtığı davanın, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik olduğunu savundu. Çelebi, “Dava 
dilekçesindeki iddialara göre, 2821 sayılı Sendikalar Yasası öğrencilerin sendika kurmasına izin vermiyormuĢ. 
2821 sayılı yasa iĢçi sendikalarına da izin vermiyor, yasaklar ve engellemeler koyuyor. Biz her zaman söyledik, 
2821 ve 2822 sayılı yasalar deli gömleğidir. Biz DĠSK olarak demokrasiye ve çalıĢma yaĢamına giydirilmek 
istenen bu deli gömleğini giymeyeceğiz. BaĢta iĢçi sınıfı olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin hak ve 
özgürlükleri için örgütlenme çabalarını destekleyeceğiz” dedi.  Öğrencilerin sendika kurma hakkının Türkiye‟nin 
de imzaladığı uluslararası sözleĢmelerce ve Anayasa‟nın 90. maddesince güvence altına alındığını iddia eden 
Çelebi, dünyanın her yerinde öğrencilerin sendikaları bulunduğunu, öğrenci sendikalarının okul yönetimlerine 
katıldığını, daha nitelikli bir eğitim için mücadele ettiklerini söyledi. Çelebi, Ġstanbul Valiliği‟nin, daha önce hukuka 
aykırı bir biçimde, Genç-Sen‟in tüzel kiĢiliğini tanımadığını ilan ettiğini ifade ederek, “ġimdi tanıdı. Tanır tanımaz 
kapatma davası açtı” dedi. Genç-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Gözde Mutlucan da kapatma davasının 
“yalnızca çalıĢanlar ve iĢverenler sendika kurabilir, öğrenciler emek sermaye iliĢkisi içerisinde değildirler” 
gerekçesiyle açıldığını ifade ederek, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin, herkesin çıkarlarını korumak için 
sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı bulunduğunu hüküm altına aldığını belirtti. Davanın ilk duruĢması 
10 Temmuz günü Ġstanbul 6. ĠĢ Mahkemesi"nde görülecek. 
 
Anayasa Mahkemesi, Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) hakkinda Tüzük ve Programında, “Devletin Ülkesi 
ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne Aykırı Hükümler” bulunduğu gerekçesiyle kapatılması istemiyle açılan 
davayı reddetti. Yüksek Mahkeme, eski Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun, Hak ve 
Özgürlükler Partisi'nin kapatılması istemiyle 2002 yılında açtığı davayı, 29 Ocak günü gündem toplantısında 
esastan karara bağladı. Anayasa Mahkemesi Heyeti, parti kapatma davalarında gerekli nitelikli çoğunluğa 
ulaĢılamadığı için, partinin kapatılması istemini reddetti.  
 
Yargıtay BaĢsavcılığı, iktidar partisi AKP hakkında “laiklik karĢıtı eylemlerin odağı olduğu” suçlamasıyla 14 Mart 
2008 tarihinde kapatma davası açtı. BaĢsavcılık, AKP'nin kurucuları CumhurbaĢkanı Abdullah Gül, BaĢbakan 
Tayyip Erdoğan ve eski Meclis BaĢkanı Bülent Arınç'ın da aralarında bulunduğu 71 AKP yönetici ve üyesi için de 
“siyaset yasağı” istedi. Ġddianamede Anayasa ile YÖK Kanunu'nda değiĢiklik içeren tekliflerin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin temel ilkelerini değiĢtirecek zemini oluĢturmak niyetini ortaya koyduğu vurgulandı ve 
AKP'nin laik sistemlerde dini simgelerin siyasi amaçla kullanılamayacağını göz ardı ettiği kaydedildi. 
Ġddianemede, AKP'nin laik cumhuriyeti yeni bir yaĢam ve devlet düzenine dönüĢtürme kararlılığı içinde olduğu, 
toplumu dindar olanlar olmayanlar diye ikiye ayırmaya baĢladığı ifade edildi. AKP'nin ülkenin laik hukuk yapısını 
aĢamalı olarak yeniden biçimlendirip yönlendirmeye çalıĢtığı, rejimin ve Cumhuriyet'in geleceğini tartıĢmaya 
açtığının belirlendiği öne sürüldü. 
 
LambdaĠstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel (LGBTT) DayanıĢma Derneği hakkında “adı 
Türkçe olmadığı” gerekçesiyle açılan kapatma davası 29 Mayıs günü sonuçlandı. Ġstanbul Beyoğlu 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesi‟nde görülen duruĢmada, 5253 sayılı Dernekler Kanunu‟nun 17. maddesi ve Türk Medeni 
Kanunu‟nun 60/2 maddesi uyarınca derneğin adı Türkçe olmadığı ve bu yönde bir değiĢikliğe gidilmediği için; 
“hukuka ve ahlâka aykırı dernek kurulamayacağına dair” anayasa maddesinden ötürü dernek feshedildi. Beyoğlu 
Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Yalçın‟ın hazırladığı iddianamede, Ġstanbul Valiliği‟nin, LambdaĠstanbul LGBTT 
DayanıĢma Derneği tüzüğünün 2. maddesinin, Anayasa‟nın “ailenin korunması”na iliĢkin 41. maddesi ile Türk 
Medeni Kanunu‟nun “hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz” hükmünü içeren 56. maddesine 
aykırı olduğunu bildirdiğine yer veriliyordu.  
 
Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2007 günü, Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği‟nin 
feshedilmesi ve dernek baĢkanı olması nedeniyle Murat Kaymaz‟ ın 1 yıl hapis ve 450 YTL adli para cezasına 
çarptırılmasına karar verdi. Dernek tarafından 24 Ocak 2008 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, “derneğimizin; 
tüzüğüne aykırı olarak faaliyet yürüttüğü, dernek ambleminin örgüt amblemiyle benzerlik gösterdiği, vatandaĢları 
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kıĢkırtıp tahrik ettiği, derneğin suç odağı haline gelerek yasadıĢı örgüt hücresi görünümünde olduğu iddia 
edilmektedir. Açıldığımız ilk günden beri yaptığımız tüm çalıĢma, eylem ve etkinliklerimiz; hak ve özgürlük 
ihlallerinin teĢhir edilmesi, hak ve özgürlüklerin korunması, hak arama bilincinin geliĢtirilmesi üzerine kuruludur. 
Yani onaylanmıĢ tüzüğümüz dıĢında herhangi bir faaliyetimiz yoktur. 2006 yılında dernek adına bastırdığımız 
takvimde kullandığımız amblem bahane edilerek, derneğimiz yasadıĢı örgütle iliĢkilendirilmeye çalıĢılmaktadır. 
Bazı iĢaretler, tüm dünyada herkesçe kabul edilen aynı anlama gelir. Derneğimizin amblemi olan yıldız da böyle 
bir semboldür ve ilerlemeyi simgeler. Sırf bu simgeden ötürü derneğimizin örgütle bağlantılandırılması hukuka 
aykırı ve kabul edilemezdir” denildi.   
 
Kars Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin 2003 yılında kurduğu Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAÜ-ÖDER), 
“PKK üyelerinden oluĢtuğu” gerekçesiyle Kars 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla fesh edildi. 
Savunmalarının alınmadığını belirten dernek üyesi öğrenciler ise kararın siyasi olduğunu öne sürdü. Kafkas 
Üniversitesi'nde okuyan yaklaĢık 150 öğreci tarafından 2003 yılında kurulan derneğin üye sayısı kısa sürede 
800'e ulaĢtı. Basın açıklamaları ve bazı eylemlerle adını sıkça duyuran dernek hakkında 2006 yılında Kars 
Cumhuruyet Savılığı tarafından 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kapatma davası açıldı. Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Tekne'nin 27 Nisan 2006 tarihinde hazırladığı iddianamede, “derneğe üye olan öğrencilerin, genelde PKK 
terör örgütüne müzahir (destekleyici, arka çıkan) öğrencilerden oluĢtuğu, bu derneği amacı dıĢında 
kullandıklarının tespit edildiği” iddia edildi. 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yıl süren davayı 22 Nisan 2008 
tarihinde karara bağladı. Mahkeme, derneğin “kuruluĢ amacı dıĢında ve kanuna aykırı Ģekilde eylemlerin odağı 
haline geldiği ve Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince” feshine karar verdi. KAÜ-ÖDER Yönetim 
Kurulu üyeleri ise derneğin davası sürerken kendilerinden savunma alınmadığını ileri sürerek, kararın siyasi 
olduğunu savundu. Yönetim Kurulu üyesi Ömer KeleĢ, “Dava açıldığından hiçbir Ģekilde haberimiz olmadı. 
Derneğin kapatıldığını bile tesadüfen öğrendik. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortamda sivil toplum örgütlerinin 
kapatılması antidemokratik bir uygulamadır. Bu koĢullarda sivil topum örgütlerinin önemli rolü vardır. Bu 
uygulamaların terk edilmesini istiyoruz” dedi.  
 
Batman Göçedenlerle Sosyal YardımlaĢma, DayanıĢma ve Kültür Derneği (Göç-Der) hakkında, 8 Aralık 2007‟de 
derneğe yapılan baskında ele geçirilen belgelerde derneğin “yasadıĢı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
Batman Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde kapatma davası açıldı. Dernek hakkında açılan kapatma davasının ilk 
duruĢması 4 Haziran günü gerçekleĢtirildi. Göç Der BaĢkanı Hayrettin Çelik, dernek binalarında hiçbir örgütsel 
faaliyetin yapılmadığını, dernek binasında örgüt üyeliği suçuyla tutuklananların üyelerinin çocukları olduğunu 
belirtti.  
 
Demokratik Toplum Partisi hakkında açılan kapatma davası 2008 yılında devam etti. Yargıtay Cumhuriyet 
BaĢsavcılığı'nın DTP'nin ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine eylemlerin odağı'' haline 
geldiği iddiasıyla kapatılması istemiyle dava açmıĢtı. DTP'nin savunma için 3 ay ek süre istemesi üzerine Yüksek 
Mahkeme 9 Ocak 2008 tarihli kararıyla 1 ay ek süre verdi.  DTP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan, DTP EĢ 
BaĢkan Yardımcısı Nursel Aydoğan, Avukatlar Rauf Özdemir, Mahmut Tanzi ve Mizgin Irgat, 122 akademisyen 
ve hukukçu tarafından hazırlanan ön savunma ise ġubat ayında Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. 
 
2008 yılında kurulan, yedi sendika ve 22 bin üyesi bulunan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi Sen) 
hakkında Ankara Valiliği Sendikalar Kanunu'na dayanarak ve çiftçilerin "iĢçi ya da iĢveren olmadıkları için 
sendika kurmayacaklarını öne sürerek" kapatma davası açtı. Davanın ilk duruĢması 2 Aralık günü Ankara 8. ĠĢ 
Mahkemesi‟nde görüldü. Davanın ilk duruĢması ertelenirken,  konfederasyonun kurucu baĢkanı Abdullah Aysu, 
yaptığı basın açıklamasında "çiftçilerin örgütlenme hakkının yasal ve meĢru olduğunu", Uluslararası ÇalıĢma 
Örgütü (ILO) sözleĢmelerinin bu hakkı tanıdığını, Türkiye'nin de imzacısı olduğu sözleĢmeleri uygulamakla 
yükümlü olduğunu belirtti. Çiftçi-Sen Avukatı Nail Tursun da Anayasa 51. maddesinde çalıĢanların ve 
iĢverenlerin önceden izin almaksızın sendika ve üst kuruluĢlar kurma hakkını sahip olduğunu vurguladı.  Tursun 
"iĢçiler ve iĢverenler" olan ifadenin 2001'de "çalıĢanlar ve iĢverenler" olarak değiĢtirildiğini hatırlattı. 
 
Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği hakkında kapatma davası açıldı. Ġzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 
açılan kapatma davası gerekçesiyle, derneğin faaliyetleri kapatma davasının görüleceği 29 Temmuz‟a kadar 
Ġzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından durduruldu. 18 Temmuz günü derneği basan polis ekipleri evraklara el 
koydu ve 19 Temmuz günü dernek mühürlendi.  
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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. Güvenlik güçlerinin kapalı yerlerde yapılan basın toplantılarından 
görüntü alma gibi bir hakkının olmadığını belirten ĠHD Genel BaĢkanı Hüsnü Öndül, “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” dedi.  

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar 
 
Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi (YÖGEH) üyesi oldukları gerekçesiyle 2007 ġubat ayında yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan 19 öğrencinin yargılandığı dava 17 Ocak günü Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi‟nde sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Nesrin Orun, Zahide DaĢ, Cihat Özçelik, Rıdvan 
Safran, Hasan Güler'in beraatine karar verirken, 14 öğrenci hakkında (Feyyaz Kurt, Özkan Kart, Aziz Gezik, 
Ayhan Onuk, MenekĢe KarataĢtan, Cahide Harputlu, Suzan Paçal, Belgin Özgün, Enver Güngör, Ġhsan ġakar, 
Fırat Alökmen, Yusuf Koyuncu, Rıdvan Safran, Hasan Güler, Rahmi Sekli, Abdullah Dündar, Zahide DaĢ, Nesrin 
Orun ve Cihat Özçelik) "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla TMK'nın 5. maddesi gereği, kiĢi baĢı 6 yıl 3‟er ay olmak 
üzere, toplam 88 yıl 2 ay hapis cezası verdi.  
 
Mersin Halkevi ġube BaĢkanı ġamil IĢıkcevahir hakkında, 2003 yılı ila 2006 yılı sürecindeki 3 yıllık dernek 
faaliyetleri nedeniyle ceza davası açıldı. Mersin Valiliği Ġl Dernekler Müdürlüğü‟nün 09.05.2006 tarihli fezlekesine 
dayanılarak açılan dava dosyasında, “Mersin Limanı‟nın özelleĢtirilmesine karĢı yapılan eylem ve etkinlikler, 
ABD‟nin Irak iĢgali nedeniyle gerçekleĢtirilen savaĢ karĢıtı eylemler, parasız eğitim ve sağlık talebi ile 
gerçekleĢtirilen eylemler, AKP Hükümetinin neo liberal politikalar kapsamında hayata geçirdiği yıkım ve 
piyasalaĢtırma yanlısı uygulamalara karĢı yapılan eylem ve etkinlikler, bir çiftçiye “ananı da al git” sözünün 
ardından BaĢbakana yönelik gerçekleĢtirilen yumurta atma eylemi” suçlama kapsamında yer aldı. Savcılık 
iddianamesinde ġube BaĢkanı ġamil IĢıkcevahir‟in Dernekler Yasası‟nın 30/o maddesi uyarınca adli para cezası 
ile cezalandırılması, ayrıca Türk Ceza Yasası‟nın 53/1-2 maddesi uyarınca da dernek baĢkanlığından 
yasaklanması talep ediliyor. Davanın ilk duruĢması Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde açılan 4 Nisan günü 
görüldü. Davanın ilk duruĢmasında mahkeme, Ģube baĢkanının cezalandırılması isteminin yanısıra Mersin 
Halkevi‟nin kapatılması talebini de gündeme getirdi. ġube BaĢkanı ġamil IĢıkcevahir hakkındaki sevk maddesini 
de ağırlaĢtırarak, Dernekler Yasası''''nın 32/p maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezasından ek savunma veren 
mahkeme, aynı zamanda ĠçiĢleri Bakanlığı adına Mersin Valiliği avukatını da davaya katılan (müdahil) olarak 
kabul etti. DuruĢmada sözlü ve yazılı savunmasını yapan Mersin Halkevi ġube BaĢkanı ġamil IĢıkcevahir, 
suçlamaları red ederek, "bizim yaptığımız faaliyetler AKP hükümetinin iĢine gelmediği için iĢlem yapılmaktadır" 
dedi. Dava, ek savunmaların sunulması için 25 Haziran tarihine ertelendi. 

Baskın veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
Ġstanbul Bahçelievler Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 31 Aralık günü kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce taĢlı 
saldırıya uğradı.  
 
1 Ocak günü DTP Gaziantep il binasına baskın düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi 
polisleri, “yasak yayın olabilir” gerekçesiyle çok sayıda gazete, dergi, kitap ve duvarlarda asılı bulunan fotoğraf 
ile gazete küpürlerine el koydu.  
 
Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri YardımlaĢma DayanıĢma Derneği (THAD-DER) 18 Ocak günü Ġl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ġubesi ekiplerince basıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı doğrultusunda ve 
2 saat süren aramada PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı sağlık raporunu açıklamayan CPT heyetine gönderilmek 
üzere toplanan 3 bin 500 imzaya el konuldu.  
 
DTP Batman Ġl binası 19 Ocak günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından basıldı.  
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri, Moğoltay Mahallesi'nin Sanat Sokağı'nda bulunan 
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği'ne 22 Ocak günü baskın düzenledi.  
 
Van ili Hacibekir Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan Hacibekir Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği‟ne 31 Ocak 
günü polis tarafından baskın düzenlendi. 
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Derneği (YÖDER) 2 ġubat günü polis tarafından basıldı.  
 
Ġstanbul Ümraniye'de bulunan Hêvi Kültür Merkezi, 3 ġubat günü Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
ġubesi ekipleri tarafından basılan basıldı.  
 
5 ġubat günü Ġzmir Ege Temel Haklar Derneği‟nin Alsancak‟ta bulunan bürosu polis tarafından basıldı. Baskında 
dernek tarafından bastırılan ve Türkiye Halk KurtuluĢ Partisi / Cephesi (THKP/C) önderi Mahir Çayan‟ın 
fotoğraflarının bulunduğu takvimlere, Çayan‟ın “Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi / Cephesi (DHKP/C) kurucusu ve 
lideri” olduğu belirtilerek, „örgüt propagandası yapıldığı‟ gerekçesiyle el konuldu. Ġzmir Nöbetçi 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi üyeliğince verilen arama kararında da 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere katliamında hayatını 
kaybeden Çayan‟ın, 1990‟lı yıllarda kurulan DHKP/C‟nin lideri olduğu iddiasına yer verildi.  
 
DTP Batman il binası 11 ġubat günü polis tarafından basıldı. Yapılan aramada 2 bilgisayar kasası ve çok sayıda 
dokümana el konuldu.  
 
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri “Ġhbar olduğu” gerekçesiyle, KESK, TUYAD-
DER, GÖÇ-DER, Özgür YurttaĢ Derneği ile ildeki bazı matbaalara 13 ġubat günü baskın düzenleyerek arama 
gerçekleĢtirdi.  
 
DTP Nusaybin Ġlçe baĢkanlığı 15 ġubat günü Terörle Mücadele ġubesi ekiplerince basıldı.  
 
22 ġubat günü DTP Konak Ġlçe Binası'na Terörle Mücadele ġubesi'ne bağlı ekipler tarafından, “yasak yayın 
bulunduğu” gerekçesiyle baskın düzenlendi. Baskın sırasında binada bulunan 1500 adet ġahinleĢen Yurtsever 
Gençlik dergilerine el konuldu. 
 
29 ġubat günü DTP Tatvan Ġlçe Örgütü‟ne baskın düzenleyen polis, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 
DTP Genel Merkezi hazırlanan 330 adet el ilanı ile 24 adet Özgür Halk Dergisi'ne el konydu.  
 
DTP Elazığ Ġl Örgütü, Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında toplatma kararı verilen  “8 Mart Kadınlar 
Günü” bildirileri nedeniyle 4 Mart günü polis tarafından basıldı. Baskın sırasında “yasadıĢı olduğu” gerekçesi 
bazı kitap ve dergilere el konuldu.  
 
DTP Balıkesir Ġl binasına 6 Mart günü Balıkesi Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi ekipleri 
tarafından baskın düzenlendi. Binada iki saat arama yapan polisler, 40 adet ġahinleĢen Yurtsever Gençlik, bir 
adet Özgür Halk dergisi ile bazı gazete ve kitaplara el koydu. (DĠHA-06.03.08) 
DTP Van Ġl Binası 22 Mart günü polis tarafından mahkeme kararı ile arandı. 
 
6 Mart günü DTP Altınoluk Belde binasına polis ve jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. YaklaĢık bir 
saat süren aramada belde binasında bulunan bazı CD'ler kopyalanarak alınırken partiye ait bilgisayara el 
konuldu.  
 
DTP Iğdır Ġl Örgütü, Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler tarafından “yasak yayın ve doküman bulundurulduğu” 
gerekçesiyle 19 Mart günü polis tarafından basıldı.  
 
ĠĢçi Partisi Genel Merkezi‟ne 21 Mart günü baskın düzenledi. “Ergenekon operasyonu” çerçevesinde düzenlenen 
baskın sonrasında bazı bilgisayarlara ve belgelere el konuldu.  
 
DTP Üsküdar Ġlçe TeĢkilatı binasına 24 Mart gecesi kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerce silahlı saldırı düzenlendi. 
Üç el ateĢ edilen teĢkilat binasının camları kırılırken bina içerisinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.  
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25 Mart günü Adana Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı ekiplerce DTP Yüreğir Ġlçe binasına “ihbar” olduğu 
gerekçesiyle baskın düzenlendi.  
 
Fırat Kültür ve Sanat Derneği, Elazığ Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ekipleri tarafından “illegal faaliyet 
yürütülüyor” gerekçesiyle 28 Mart günü basıldı. Dernek binasında yapılan aramada Özgür Halk, Yurtsever 
Gençlik ve Hêviya Jinê dergilerine el konuldu.  
 
Mersin‟in DemirtaĢ Mahallesi‟nde bulunan “DemirtaĢ Kültür ve Sanat Derneği” 7 Nisan günü polis tarafından 
basıldı. Dernek çalıĢanlarının gözaltında olduğu sırada yapılan baskında dernek binasında bulunan kitaplara el 
konuldu.  
 
DTP Sarıgazi Belde binası 25 Nisan günü "Yasak yayın bulunduğu" gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından 
basıldı.  
 
Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 7 Nisan günü polis tarafından basıldı. Baskında derneğin bilgisayar 
kasasına ve çok sayıda resim ile fotoğrafa el konuldu.  
 
Elazığ Temel Haklar Derneği, 29 Nisan günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından dernekte “yasadıĢı 
yayın bulunduğu” gerekçesiyle basıldı.  
 
DTP Kırklareli Ġl parti binasının camları 4 Mayıs gecesi kimliği belirsiz bir grubun saldırısı sonucu kırılırken, 
binanın duvarına “o… çocukları DTP. Teröristler yaĢamak haram size, bu ülkeyi bölemezsiniz” yazıları yazıldı.  
 
DTP Torbalı Ġlçe binası 5 Mayıs gecesi kundaklandı. Parti binasına giren saldırganlar, kitap, bayrak ve 
eylemlerde giyilen tiĢörtleri binanın içinde bir araya toplayarak ateĢe verdi. Kundaklama sonucunda, parti binası 
kullanılamaz hale geldi.  
 
Van Öğretmenler Derneği (VÖDER), 11 Mayıs günü kimliği belirsiz kiĢilerce kundaklandı. Olay sonrasında bina 
kullanılamaz hale geldi.  
 
ESP Gaziantep Temsilciliği 13 Mayıs günü polis tarafından basıldı. Baskında büroda kullanılan bilgisayar kasası, 
CD'ler, gazete ve dergi arĢivleri ile çok sayıda resmi evraka polis tarafından el konuldu.  
 
Erzincan Kemah ilçesinde yaĢamını yitiren Uzman ÇavuĢ Gökhan Kuvat'ın 12 Mayıs günü memleketi Elazığ'da 
defnedilmesinden sonra mezarlıktaki kalabalıktan ayrılan bir grup DTP Elazığ il binasına saldırdı. Parti binasının 
camlarına taĢ ve cam ĢiĢe atan faĢistler kısa süre sonra polis tarafından uzaklaĢtırıldı.  
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Derneği (YÖDER) 16 Mayıs günü polis tarafından basıldı. 2 saat 
boyunca dernek binasında arama yapan polis, derneğin bilgisayarı ile 3 ayda bir çıkarılan 'Tamara' isimli derginin 
nüshalarına el koydu.   
 
DTP Van Ġl binası 28 Mayıs günü polis tarafından basıldı.  
 
Samsun‟un Ayvacık ilçesi AKP Ġlçe BaĢkanlığı binası 4 Haziran gecesi saatlerinde kimliği belirlenemeyen kiĢiler 
tarafından kurĢunlandı.  
 
KESK'e bağlı Eğitim-Sen ve Bağımsız TaĢımacılık Sendikası (BTS) Sivas ġubelerinin kapılarına 13 Haziran 
günü "2 Temmuz Müslümanların bayramı, kahrolsun Hrant Dink, kahrolsun Aziz Nesin" ifadesini içeren yazılar 
asıldı.  
 
Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Ġlçe binasına 19 Haziran gecesi 
kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda 
binada büyük çaplı hasar oluĢtu.  
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21 Haziran günü Ġstanbul‟da, DTP Bahçelievler Ġlçe binasına kimliği belirsiz kiĢilerin düzenlendiği saldırı sonucu 
binada maddî hasar oluĢtu.  
 
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ile Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Van Ģubeleri 25 Haziran 
günü Terörle Mücadele ġubesi ekipleri tarafından basıldı.  
 
Adana Gençlik Derneği 15 Temmuz günü polis tarafından basıldı. Baskınlarda dernekteki eĢyalar dağıtıldı.  
 
Adana‟nın ReĢatbey Mahallesi'nde bulunan Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 15 Temmuz günü, 
"kaçak terörist, bomba ve silah bulunduğu ihbarı" gerekçesiyle basıldı. 2 saat süren arama sonunda 12 adet 
YürüyüĢ Dergisi'ne, Halk Sınıfı kitabına, hapishanelerden gönderilen boncuk ve el iĢlemesi Mahir Çayan ve Che 
Guevara portrelerine, Ģehit resimlerine el konuldu.  
 
15 Temmuz günü Adana‟da, ġakirpaĢa Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği polis tarafından basıldı.  
 
Ege Temel Haklar Derneği 18 Temmuz günü mühürleme gerekçesiyle basıldı. Baskın sırasında içerde bulunan 
iki dernek çalıĢanını bir odaya kapatan polisler derneğin evraklarına el koydu.  
 
Ġzmir Sosyalist Gençlik Derneği'ne (SGD) 29 Temmuz günü giren kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢiler, dernekte 
bulunan eĢyaları dağıttı.  
 
Adana‟nın Gülbahçesi Mahallesi‟nde bulunan Mustazaflar ile DayanıĢma Derneği‟ne (Mustazaf-Der), 2 Temmuz 
gecesi “Öz Savunma Birlikleri” adlı bir grup tarafından bomba atıldı. Olayda dernek binası olarak kullanılan ev 
kullanılamaz hale geldi.  
 
DTP Genel Merkezi'ne 3 Ağustos günü üç kiĢi tarafından taĢlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası binanın camları 
kırılırken, polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. 
 
12 Ağustos günü Elazığ‟da, defnedilen Uzman ÇavuĢ Gökhan Kuvat‟ın cenaze töreninin ardından yaklaĢık 100 
kiĢilik bir grup, taĢ ve cam ĢiĢelerle DTP Elazığ Ġl binasına saldırdı.  Saldırıda parti binasının camları kırılırken, 
olaya müdahale eden ve grubu dağıtan polis, parti binası etrafında güvenlik önlem aldı.  
 
DTP Adana Ġl baĢkanlığı ile Seyhan ve Yüreğir ilçe binaları 14 Ağustos günü polis tarafınfan basıldı.  
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli ġubesi‟ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren EMO Bodrum 
Temsilciliği‟ne, 19 Ağustos gecesi Bodrum Cumhuriyet BaĢsavcılığının istemi üzerine, emniyet görevlilerinde 
arama yapıldı. Aramada, temsilcilik binasında bulunan Elektrik Mühendisleri Odası‟na ait bir resmi belgeye el 
konulmadı, ancak temsilciliğin toplantı ve eğitim salonundaki raflarda EMO‟ya ait olmayan 9 adet makbuz, 2006 
yılına ait bir adet çek kayıt defteri ve sekreter tarafından günlük olarak kullanılan bir adet deftere el konuldu  
 
24 Ağustos günü Ankara‟da, Dikmen Semti‟nde kentsel dönüĢüm projesine tepki için kurulan Dikmen Barınma 
Hakkı Bürosu nedeni bilinmeyen bir Ģekilde yandı, iki ördek telef oldu.  
 
Hakkari'nin ġemdinli Ġlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde 31 Ağustos günü açılıĢı yapılması planlanan DTP Belde 
binası, 29 Ağustos günü bombalandıktan sonra ateĢe verildi. Saldırı sonucu bina kullanılamaz hale geldi.  
 
DTP Van Ġl binası 11 Eylül günü polis tarafından basıldı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nden alınan arama 
kararıyla gerçekleĢtirilen ve 2 saat süren arama konusunda bir açıklama yapılmadı.  
 
DTP Zeytinburnu Ġlçe binasına 14 Eylül gecesi kimliği belirlenemeyen kiĢiler tarafından bombalı saldırı 
düzenlendi. Ses bombasıyla yapılan saldırı nedeniyle çıkan yangın binada maddi hasara neden oldu.  
 
Siirt‟te bulunan Mezopotamya Kültür Merkezi Derneği 17 Eylül günü polis tarafından basıldı. 
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Kürt Dili AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği (KURDĠ DER) Van ġubesi, 20 Eylül günü Van Emniyet Müdürlüğü‟ne 
bağlı polisler tarafından basıldı.  
 
Ġzmir‟in Dikili Ġlçesi‟nde 27 Eylül günü, BarıĢ ve Demokrasi Partisi‟nin (BDP) ilçe binası, kimliği belirsiz kiĢi veya 
kiĢileri tarafından taĢlandı.  
 
BarıĢ ve Demokrasi Partisi (BDP) Dikili ilçe binası 2 Ekim günü kundaklandı. Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde 
bulunan Aktütün Karakolu‟na PKK‟lı militanlar tarafından düzenlenen saldırı sonrası meydana gelen kunduklama 
iliĢkin görgü tanıkları 15-16 yaĢlarında iki kiĢinin binanın camını kırıp, içeriye yanıcı madde attıklarını belirttiler.  
 
Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin Diyarbakır‟ın Kayapınar Ġlçesi‟ndeki parti binası, 2 Ekim günü kimliği belirsiz kiĢi 
veya kiĢilerin taĢlı saldırısına uğradı. (Zaman-04.10.08)Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin Diyarbakır‟ın Kayapınar 
Ġlçesi‟ndeki parti binası, 2 Ekim günü kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin taĢlı saldırısına uğradı.  
 
Denizli'de 4 Ekim günü, DTP Sarayköy Ġlçe binası Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Karakolu‟na 
PKK‟lı militanlar tarafından düzenlenen saldırı sonrası gece geç saatlerde kimliği belirsiz kiĢilerce taĢ yağmuruna 
tutuldu. Kapıların ve camların kırıldığı DTP binasında maddi hasar meydana geldi.  
 
4 Ekim gecesi Ġstanbul‟da, DTP Fatih Ġlçe binası kurĢunlandı. Gece 50 kiĢilik bir grubun slogan atarak bina 
önünde toplandığı, polis ekiplerinin bina önünde güvenlik önlemi alırken bu sırada kimliği belirlenemeyen bir 
kiĢinin binaya silahla 5-6 el ateĢ etti.  
 
DTP Balıkesir Ġl binası 5 Ekim gecesi taĢlı saldırıya uğradı.  
 
AKP Beyoğlu Ġlçe TeĢkilatı‟nın önünde park halinde duran bir aracın altına bırakılan ve maytaplardan 
oluĢturulduğu öğrenilen patlayıcı 8 Ekim günü infilak etti.  
 
ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Kaya, baĢkanı olduğu EĢit Özgür YurttaĢ DayanıĢma 
Derneği‟ne 8 Ekim gecesi baskın düzenleyen polisin, dernek binasını tahrip ettiklerini belirtti 
 
DTP Kağızman ilçe binası, 9 Ekim günü kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından kundaklandı.  
 
Hatay‟da 9 Ekim günü, DTP Ġskenderun Ġlçe BaĢkanlığı binasına taĢlı saldırı düzenlendi. DTP Ġlçe BaĢkanı 
Mahmut Aydıncı, ilçe binasının yedinci kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.  
 
10 Ekim günü Ġstanbul‟da, AKP Üsküdar ilçe binasına kimliği belirsiz 3 kiĢi tarafından molotof kokteyli atıldı. Olay 
sonrası binada çıkan küçük çapta yangın nedeniyle binada maddî hasar meydana geldi.  
 
DTP Edirne Ġl binasına 13 Ekim gecesi kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 
binanın camları kırılırken DTP tabelası da sökülerek yere atıldı.  
 
AKP Varto ilçe binasına 17 Ekim gecesi molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu binada maddî hasar 
meydana geldi.  
 
19 Ekim günü AKP ġemdinli Ġlçe teĢkilatı binasının merdiven boĢluğuna bırakılan ses bombasının patlaması 
sonucu binada ufak çapta maddi hasar meydana geldi.  
 
AKP Nusaybin Ġlçe binası 20 Ekim günü bir kısım gösterici tarafından taĢlandı.  
 
20 Ekim günü Diyarbakır‟da, AKP Silvan Ġlçe binasına molotofkokteylili saldırı yapıldı. Saldırı sonucu binada 
maddî hasar meydana geldi.  
 
20 Ekim gecesi Ġstanbul‟da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eminönü Ġlçe binasına molotofkokteylili saldırı 
düzenlendi.  
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Diyarbakır‟da bulunan Dicle Fırat Kültür ve Sanat Merkezi'ne (DFKSM) 24 Ekim günü Terörle Mücadele ġubesi 
ekipleri tarafından "Yasak yayın bulundurmak" gerekçesiyle baskın yapıldı.  
 
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı Güvenlik ġube ekipleri 30 Ekim günü DTP Çanakkale Ġl Örgütü‟ne 
baskın düzenledi. Ġl binasında yapılan arama sonrası birçok dergi ve gazeteye el konulurken, Ġl BaĢkanı Nihat 
Yalçın gözaltına alındı.  
 
Hakkari AKP Ġl Binası 1 Kasım günü kimliği belirsiz kiĢiler tarafından bombandı. 
 
DTP Esenler Ġlçe Örgütü 2 Kasım günü polis tarafından basıldı.  
 
3 Kasım günü Ġzmir‟in Buca Ġlçesi‟nde, slogan atarak DTP binasının önüne giden aĢırı sağcı bir grup, daha sonra 
binaya taĢlı saldırıda bulundu.  
 
3 Kasım günü Manisa‟da, AKP irtibat bürosuna kimliği belirsiz kiĢiler tarafından molotofkokteylili ve taĢlı saldırı 
düzenlendi.  
 
Batman'da bulunan Yoksullukla Mücadale ve DayanıĢma Derneği (YMDD) 4 Kasım günü polis tarafından 
basıldı.  
 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ġubesi polisleri 4 Kasım günü Batman Göç-Der'e baskın 
düzenledi. Baskın sırasında dernekte yapılan aramada bilgisayar ve belgelere el konuldu.  
 
Bursa'da bulunan Sarya Kültür ve Sanat Derneği'ne 4 Kasım günü baskın düzenleyen polis ekiplerinin dernek 
binasında bulunanlara fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.  
 
Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi'nde 5 Kasım günü, AKP Çukurca ilçe binasının önünde patlama meydana geldi. 
Patlamada, çevrede bulunan iĢ hanlarında maddi hasar oluĢtu.  
 
8 Kasım günü, DTP Ġzmir Buca Ġlçe binasına kimliği henüz belirlenemeyen kiĢi veya kiĢiler tarafından taĢ ve 
yumurta atıldı. 7 ay içerisinde 5. kez saldırıya uğrayan binanın camları kırıldı. (Gündem-09.11.08) 
 
DTP ġanlıurfa Merkez Ġlçe Örgütü, 12 Kasım günü Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından basıldı. 
Polis, bir bilgisayar ile bazı belgelere el koydu.  
 
25 Kasım gecesi DTP Edirne Ġl BaĢkanlığı‟nın bulunduğu binaya kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından 
yapılan saldırıda binanın bütün camları kırıldı. Olayın ardından bir kiĢi polis ekiplerince gözaltına alındı.  
 
26 Kasım günü Ġstanbul‟da, DTP Sarıgazi, Samandıra ve Sancaktepe Belde Örgütü jandarma ekipleri tarafından 
basıldı.  
 
Ġstanbul Ümraniye'de bulunan EĢit Özgür YurttaĢ Derneği'ne (ÖYDER) 27 Kasım günü polis tarafından baskın 
düzenlendi.  
 
27 Kasım günü Hatay'da, DTP Ġskenderun Ġlçe binasına kimliği belirsiz kiĢilerce taĢlı saldırıda bulunulması 
sonucu binanın camlarının kırıldı.  
 
DTP Ardahan Ġl binasına 28 Kasım günü molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri DTP'liler tarafından 
yakalanıp polise teslim edilirken, binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
 
29 Kasım günü Antalya‟nın Kumluca Ġlçesi‟ndeki DTP binasına kimliği belirsiz kiĢiler tarafından molotofkokteyli 
atılması sonucu binada maddî hasar meydana geldi.  
 
AKP Ġstanbul Ġl Binası giriĢinde 1 Aralık günü patlama meydana geldi. 
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1 Aralık günü Ġstanbul'da, Kadıköy Ġlçesi‟nin Ġçerenköy Mahallesi‟nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi seçim 
bürosunun benzin dökülerek yakılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.  
 
Batman‟da bulunan Yoksullarla DayanıĢma ve Yoksullukla Mücadele Derneği'ne (NEFEL) 4 Aralık günü Terörle 
Mücadele ġube polisleri tarafından basıldı.  
 
9 Aralık günü Van‟da, AKP il binası önünde meydana gelen patlama sonucu caddedeki bazı iĢyerlerinin camları 
kırıldı.  
 
DTP Yüksekova Ġlçe BaĢkanlığı 23 Aralık günü polis tarafından basıldı.  
 
24 Aralık günü AKP EskiĢehir Seçim Koordinasyon Merkezi‟ne kimliği henüz belirlenemeyen kiĢi veya kiĢiler 
tarafından taĢlı saldırı düzenlenmesi sonucu binada maddî hasar meydana geldi.  
 
Bursa Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı TMġ ekiplerinin 24 Aralık günü Ezilenlerin Sosyalist Partisi Bursa Temsilciği 
ve Sosyalist Gençlik Derneği`ne baskın düzenlendi.  
 
26 Aralık günü DTP Buca Ġlçe binası, kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce taĢlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 
camları kırılan parti binasında maddi hasar oluĢtu.  
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR 
 

İşten Çıkarılanlar 
Ġstanbul ġiĢli Etfal Hastanesi‟nde taĢeron firma Merdan ġirketi bünyesinde çalıĢan 50‟den fazla iĢçi, 1 Ocak günü 
iĢten çıkarıldı.  
 
Ayvalık ilçesi Alibey YetiĢtirme Yurdu ile Devlet Hastanesi‟nde çalıĢan 26 kiĢi 3 Ocak günü iĢten çıkarıldı.  
 
Van ili Özalp Ġlçesinde, Merkez Atatürk Ġlköğretim Okulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Seyithan ÇalıĢan “PKK 
sempatizanı” olduğu gerekçesiyle Ocak ayında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındı.  
 

Türk ĠĢ'in özelleĢtirme raporu: "sonuç 21 bin iĢsiz" 

 Türk-ĠĢ “ÖzelleĢtirme ve Sonuçları” raporu hazırlayarak 1989-2006 yılları arasında gerçekleĢtirilen 
özelleĢtirmelerin bilançosunu çıkardı. Rapora göre 1989‟dan 2006 yılına kadar Türkiye‟de toplam 70 kurum 
özelleĢti. ÖzelleĢtirme sonrası 21 bin 676 iĢçi iĢinden olurken çok büyük bir kısmı da 4-c statüsünde çalıĢmaya 
zorlanarak güvencesizleĢtirildi.  

 
TRT Genel Müdürü Ġbrahim ġahin 15 Ocak 2008 tarihinde ilgili birimlere bir yazı göndererek geçici statüde 
çalıĢtırılan (ĠĢçi Sayılmayan Geçici Personel) TRT personelinin %25‟inin “tasarruf” nedeniyle sözleĢmesinin 
yenilenmeyeceğini duyurdu. Duyuru sonrası Ankara Radyosu Müdürlüğü, Ġzmir ve Ġstanbul Bölge Müdürlükleri 
sözleĢmeli çalıĢtırılan geçici personelin 12‟sinin sözleĢmesini yenilemeyerek iĢten çıkardı.  
 
Kırıkkale Belediyesi'nde çalıĢan ve bir süredir maaĢlarını alamayan 12 iĢçi, ġubat ayı baĢında iĢten çıkarıldı.  
 
Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Dearsan Tersanesi Güven Makine taĢeron firmasında çalıĢan Limter-ĠĢ Genel 
Sekreteri Kanber Saygılı ile Gisan Tersanesi Öz Denizcilik taĢeron firmada çalıĢan Limter-ĠĢ Genel BaĢkan vekili 
Hakkı Demiral 15 ġubat günü sendikal faaliyetleri nedeniyle iĢten atıldılar. Limter-ĠĢ Genel Sekreteri Kanber 
Saygılı‟yı iĢten atmakla yetinmeyen Dearsan patronları, Saygılı‟nın çalıĢtığı taĢeron firmanın da iĢ sözleĢmesini 
fes etti. Saygılı 27 Eylül 2007 tarihinde de aynı gerekçelerle, Onur Grup Tersanesi Fırat gemi taĢeron firmasında 
çalıĢırken iĢten atılmıĢtı.  
 
Tuzla Tersaneler Bölgesi‟ndeki RMK Tersanesi‟nde Tersane ĠĢçileri Birliği Derneği (TĠB-DER) üyesi iki iĢçi, 
tersanede iĢ saatlerinin indirilmesi için yürütülen çalıĢmaları nedeniyle 7 Mart günü iĢten çıkarıldı.  
 
Carrefour firmasının Gebze‟deki deposuna çalıĢan çalıĢan 8 iĢçi, Mart ayında iĢten çıkarıldı.  
Ġstanbul Deniz Otobüsleri‟ne (ĠDO) bağlı BĠMTAġ‟ta çalıĢan ve Türkiye Denizciler Sendikası‟nda (TDS) üye olan 
400 iĢçiden 284‟ü, sendika üyeliğinden vazgeçmemeleri üzerine Nisan ayı baĢında iĢten çıkarıldı.  
 
Kocaeli Gebze'de kurulu TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Farplas Oto Yedek Parçaları A. ġ.'de 
çalıĢan Ekrem Duman, Bilgi AktaĢ, Reyhan Yılmaz, Sevil Öğüt, Deprem Ocak ve Birgül Kaya,  sendikal 
örgütlenmede bulunulduğu gerekçesiyle iĢverenin kendilerini iĢten çıkarttığını belirttiler.  
 
Tekstil-Sen (Tekstil, Dokuma, Örme, Trikotaj, Boyama ĠĢçileri Sendikası) tarafından yapılan açıklamada, 
Ġstanbul‟da bulunan Mebateks firmasının 70 iĢçiyi, ücretlerini ve mesai alacaklarını ödemeden Mart ayından iĢten 
çıkardığı belirtildi. Tekstil-Sen, iĢveren Mehmet Küçükuğur'u 28 Mayıs günü ÇalıĢma Bakanlığı'na bildirdi.  
 
Ankara Sincan Organize Sanayi bölesinde faaliyet gösteren TEGA Mühendislik firmasında çalıĢan BirleĢik Metal 
ĠĢ sendikasına üye iĢçilerin toplu iĢ görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamaması ve grev kararı alması üzerine 55 
sendika üyesi iĢçi iĢten çıkarıldı.  
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Trabzon Müze Müdürlüğü'nde temizlik Ģirketi iĢçisi olarak çalıĢan Sezen Baki (24), aylık ücretini alamadığı için 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazıp yardım isteyince iĢten çıkarıldı. YaklaĢık 2 yıl boyunca „Ata 
Temizlik ġirketi'nin elemanı olarak Trabzon Müze Müdürlüğü‟nde çalıĢan, 2.5 aylık ücretini alamayınca bir 
arkadaĢının önerisi üzerine 25 Ocak 2008 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Sezen 
Baki, parasını alamadığını ve mağdur olduğunu anlattı ve kendisi gibi çalıĢan 5 arkadaĢının sosyal haklarının 
korunmasını belirterek yardım istedi. Mektuba yanıt gelirken BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi, bir yazı ile Trabzon 
Valiliği'ne durumu bildirdi. Valilik de, Trabzon Müze Müdürlüğü ile Ata Temizlik ġirketi'ne birer yazı yazarak 
sorunun halledilmesini istedi. Yazının Ģirkete ulaĢması ardından, 7 Nisan günü Sezen Baki'nin iĢine son verildi. 
Ata Temizlik ġirketi sahibi Yüksel AktaĢ, iĢçilerine ödemelerin biraz aksayacağını söylediğini belirterek, “Birinin 
beni Ģikayet ettiğini öğrendim. ĠĢçileri toplayıp, „Kim Ģikayet etti hemen Ģimdi söylesin. Bir Ģey demeyeceğim ama 
daha sonra öğrenirsem iĢten kovarım‟ dedim. Kimseden ses çıkmadı. Daha sonra Trabzon Özel Ġdaresi'nden 
gelen bir yazı ile Sezen hanım tarafından Ģikayet edildiğini öğrendim. Ben de iĢçilere daha önce söylediğim gibi 
iĢten çıkarttım. Sezen hanıma hiçbir borcum yoktur. Tüm alacakları ödenmiĢtir. Olay bu boyuta geldiği için 
üzgünüm” dedi.  
 
8 Nisan günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulanan Kıymet Kaya, 2007 yılında Batman Word Mar‟da iĢçi 
olarak çalıĢmaya baĢladığını, yaklaĢık 1 yıl sonra sebep gösterilmeden iĢten çıkarıldığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
17 Nisan günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulanan Süleyman Yorulmaz, Haziran 2005 tarihinden Mart 
2008 tarihine kadar olan dönemde Batman Petrol Gazetesinde yazarlık ve muhabirlik yaptığuını, söz konusu 
gazete yetkililerinin hiçbir hukuki gerekçe göstermeden iĢine son verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Desa Deri‟de çalıĢan ve Türkiye Deri-ĠĢ Sendikası‟na üye olan 1'i Sefaköy'de 41'i Düzce'de olmak üzere toplam 
42 iĢçi 29 Nisan günü iĢten çıkartıldı. 5 Temmuz'da ise Sefaköy'de sendikal çalıĢma yapan ve 8 yıldır Desa'da 
çalıĢan Emine Arslan, Haziran ayının ücreti ve 144 saat fazla mesaisi bile ödenmeden iĢten çıkarıldı. Türkiye 
Deri-ĠĢ Sendikası Genel BaĢkanı Musa Servi, üyelerinin iĢten atıldıkları günden bugüne iĢyerlerinin önünde 
tekrar iĢbaĢı yapmak için direniĢlerine devam ettiklerini belirtti. Servi ayrıca iĢverenin sendikalı iĢçileri iĢten 
atarak suç iĢlediğini söylerken, iĢyerinde çalıĢan iĢçileri istifa etmeye zorlayarak ve üye olmalarını engellemeye 
çalıĢarak suç iĢlemeye devam ettiğini ifade etti.  
 
ġanlıurfa'nın Ceylanpınar Ġlçesi'nde mevsimlik olarak çalıĢan 1200 Tarım ĠĢletme Genel Müdürlüğü (TĠGEM) 
çalıĢanı, müteahhit tarafından Mayıs ayında iĢten çıkarıldı. Ücretlerinin azlığına ve sigorta primlerinin 
yatırılmamasına tepki gösterdikleri için iĢten atıldıklarını belirten iĢçiler, 10 gündür çalıĢmadıklarını ve yetkililerin 
bu duruma seyirci kaldığını belirttiler. TĠGEM arazilerinde 10 yıldır mevsimlik iĢçi olarak çalıĢan Abdülmecit 
Esmeroğlu (31), ihaleyi alan firmayla 22 YTL'ye anlaĢtıklarını ancak daha sonra ücretlerin aĢağı çekildiğini, en 
temel hakları olan sigorta istedikleri için atıldıklarını belirtti.   
 
Türkiye Motorlu TaĢıt ĠĢçileri Sendikası (TÜMTĠS) Ġstanbul ġube BaĢkanı Çayan Dursun 20 Mayıs günü yaptığı 
açıklamada, Kocaeli Gebze Muallimköy"de bulunan Ünilever"in bünyesindeki Lever Elida Fabrikası"nın taĢıma 
iĢlerini yapan Çipa ve ġimĢek adlı nakliye Ģirketlerinde sendikal örgütlenme sonrası 39 iĢçinin iĢten çıkartıldığını 
belirtti.  
 
Bursa BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı Bursa UlaĢım Anonim ġirketi (BURULAġ)'ta çalıĢan ve ardından taĢeron 
firma Evin TaĢımacılık A.ġ.‟ye ihale edilen iĢçilerden 199'u sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 30 Mayıs günü 
iĢten çıkarıldı. TÜMTĠS Genel Sekreteri Gürel Yılmaz, BüyükĢehir Belediyesi'nin taĢeron Ģirketlerle iĢçileri 
örgütsüzleĢtirmeye çalıĢtığını ifade etti. “BüyükĢehir Belediyesi, düĢük ücretli, hiçbir hakka sahip olmayan, 
sendikasız iĢçileri çalıĢtırmak için iĢin bir kısmını özelleĢtirdi ve Evin taĢımacılığa yaptırdı” dedi. TaĢeron firmanın 
iĢçilerin sendikalı iĢçilere baskı uyguladığını belirten Yılmaz, “Sürgün listeleriyle istifa baskısı oluĢturtuldu. Tüm 
baskılara rağmen sendikada direnen üyelerimizden bir kısmı iĢten çıkarıldı” dedi.  
 
Ġstanbul‟da bulunan Kent fabrikasında çalıĢan 22 iĢçi, sendikaları Tek Gıda-ĠĢ ile patron arasında imzalanan 
toplu iĢ sözleĢmesinin kendilerinden habersiz imzalanmasına ve düĢük ücrete imza atılmasına karĢı eylem 
yapmaları üzerine 17 Haziran günü iĢten atıldı. Ġlerleyen günlerde iĢten atılan iĢçilerin sayısı 100‟e ulaĢırken 
iĢveren, “slogan atma, iĢyeri huzurunu bozma, iĢi engellemek, iĢçileri tehdit etme” gibi iddiaları iĢten atmaya 
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gerekçe gösterdi. Tek Gıda-ĠĢ Ġstanbul 4 No‟lu ġube BaĢkanı Aslan ġirin ise Kent Gıda‟da sözleĢmeyi 
imzaladıktan sonra, fabrikada bazı iĢçilerin taĢkınlık yaptığını, patronun da huzur bozucu olaylardan dolayı böyle 
bir tedbir aldığını savundu. ĠĢten atılan 22 iĢçi için bir Ģey yapma yetkisinin olmadığını iddia eden ġirin, “Genel 
BaĢkan Ankara‟dan geldiğinde konuĢacağız. Benim bu konuda açıklama yapma yetkim yok. Genel merkez 
açıklama yapar” dedi.  
 
Umut Gemi taĢeron Ģirketinde çalıĢan Niyazi Tepeli isimli iĢçi, 15 Haziran günü katıldığı Tuzla Grevi‟nden sonra 
iĢten çıkarıldı. CHP Tuzla Ġlçe BaĢkanı Hasan Uzunyayla‟nın sahibi olduğu Umut Gemi taĢeron Ģirketinin Necati 
Tepeli‟ye gönderdiği kağıtta, ".... Firmamızda iĢe baĢladığınız günden itibaren iĢçiler arasında örgütlenme 
yaptığınız tespit edilmiĢtir ve 05.06.2008-07.06.2008 tarihleri arasında mazeretsiz iĢe gelmediğiniz tespit 
edilmiĢtir. 15.06.2008 tarihinde ustabaĢı Celal Kaya'nın mesaiye gelineceğini bizzat size söylemesine rağmen 
sizin kendisine vermiĢ olduğunuz mazeretsiz iĢe gelmeyeceğinizi ve 16.06.2008 tarihinde yasal olmayan eyleme 
katılacağınızı beyan etmiĢsiniz. Bu giriĢimlerinizden dolayı hizmet akdiniz fesh edilmiĢtir” satırları yer aldı.  
 
Kocaeli Gebze‟de bulunan EczacıbaĢı ortaklığındaki E-Kart isimli fabrikada 15 Haziran günü baĢlayan grevin 7. 
gününde, grev süresince lokavt kanunu gereği bakım iĢi yapması gereken bir iĢçi, iĢveren tarafından üretimde 
çalıĢtırılmak istendi. Üretimde çalıĢmayı reddeden E-Kart iĢçisi iĢ kanununun 25. maddesi gerekçe gösterilerek 
tazminatsız olarak iĢten atıldı.  
 
Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası‟na (ĠSDEMĠR) bağlı Pırıl ĠnĢaat‟ta çalıĢan 200 iĢçi, iĢlerin durgun olduğu 
gerekçesiyle Temmuz ayında iĢten çıkarıldı.  
 
15 Temmuz günü Ġstanbul‟da, Ambarlı Liman ĠĢletmeleri Arkas Holding'e bağlı Arser ĠĢ Makineleri Servis ve Tic. 
A.ġ. ye bağlı 70 iĢçi Liman ĠĢ Sendikasına üye oldukları için iĢten atıldılar. 16 Temmuz ÇarĢamba günü sabah 
saat 08:00 da 740 iĢçi iĢyerine girmeyerek iĢten atılan 70 arkadaĢına destek oldular.  
 
Adıyaman'da Temmuz ayında, Sanko Holding‟e bulunan bağlı iki pamuk ipliği fabrikasında çalıĢan 1100 iĢçi 
iĢten çıkarıldı.  
 
THY‟de görevli kaptan pilot Bahadır Altan, 1 Temmuz günü Ankara Esenboğa Havalimanı‟nda aynı günde 3 
uçuĢ yaptıktan sonra zaman darlığı nedeniyle uçak içerisinde kabin ekibiyle yemek yediği sırada uçağa gelen 
VIP yolcuları beklettiği gerekçesiyle, hakkındaki Ģikayet üzerine THY yönetimi tarafından iĢten çıkartıldı.  
 
Bingöl Devlet Hastanesi'nde temizlik iĢlerinde çalıĢan 26 iĢçi, hastanenin temizlik iĢlerini yapan müteahhit 
firmanın değiĢmesiyle Ağustos ayında iĢten çıkartıldı.  
 
19 Ağustos günü Ġstanbul‟da, Digiturk isimli firma intihal(aĢırma) yapmayı reddeden çevirmeni Ali Ünal‟ın iĢine 
son verdi.  Digiturk, Ünal‟dan 2000 yılı yapımı U-571 adlı filmin “redaksiyonunun” yapmasını talep etti. Tüm 
dünyadaki geçerli anlamıyla “redaksiyon”, bir metnin okunup hem içerik hem de tashih gibi maddî eksikliklerin 
giderilmesidir ancak DIGITURK, çevirmene yazılı olarak bu talebini iletirken açıkça “halihazırda ellerindeki dublaj 
çevirisinin altyazı çevirisine dönüĢtürülmesini” istediğini ifade etti. Çevirmen Ali Ünal ise istenenin U-571 filminin 
daha önce yapılmıĢ olan ve bir telifi barındıran dublaj çevirisinin, yine bir telifi barındıracak olan altyazı hâline 
getirilmesi olduğunu bu iĢlemin adının redaksiyon olmadığını, gazetecilik diliyle “habere takla attırmak” olduğunu 
dile getirerek hırsızlığa ortak olmak istemediğini ifade etti. Bunun üzerine Digiturk çevirmen ali Ünal ile iĢ 
iliĢkisine son verdi.  
 
19 Ağustos günü Bursa‟da, Cavit Çağlar'a ait Nergis Holding bünyesindeki SifaĢ Sentetik Ġplik Fabrikaları A.ġ, 
400'e yakın iĢçisini iĢten çıkardı. ĠĢçiler, fabrika yönetiminin tazminatlarını 20 taksite böldüğünü, miktarını ve 
ödeme tarihini ise belirtmediğini ifade ederek haklarını aramak için hukuk yoluna gideceklerini belirttiler.  
 
Denizli Sarayköy‟de Kurulu Menderes Tekstil‟de baĢlayan sendikalaĢma çalıĢmaları sonrası 10 yıllık iĢçiler 
Enver Yıldız ve Rafet Çoban sendikalı oldukları için iĢten çıkarıldı.  
 
Tek Gıda-ĠĢ‟in Burgaz Rakı‟da yeterli sayıya ulaĢıp ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki baĢvurusunda 
bulunmasının ardından, sendikal örgütlenmeyi duyan iĢveren 3 iĢçiyi Ağustos ayında iĢten attı.  
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Çorlu‟da bulunan Bell Karper Fabrikasında çalıĢan 6 iĢçi Tek Gıda-ĠĢ Sendikası‟na üye oldukları için Ağustos 
ayında iĢten atıldılar.  
 
Van, Diyarbakır ve Bitlis'ten Ġstanbul'a gelen 20 inĢaat iĢçisi, AKP'li Ġstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne ait 
Yenibosna Spor Kompleksi Ģantiyesinde Kürtçe konuĢtukları ve Hayat TV'yi izledikleri gerekçesiyle iĢten 
çıkarıldı. 
 
Türk-ĠĢ‟e bağlı Kristal-ĠĢ, ġiĢecam Cam Ev EĢyası Grubu (CEE) içinde yer alan EskiĢehir'de kurulu PaĢabahçe 
EskiĢehir Cam Sanayi A.ġ. Fabrikasında Kristal-ĠĢ sendikasına üye beĢ iĢçinin 29 Ağustos günü “verim 
düĢüklüğü” bahanesiyle iĢten çıkartıldığını belirtti.  
 
Kocaeli Yeniköy'deki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Admarin Tersanesi'ndeki taĢeron firmalardan 
Yaman Denizcilik çalıĢan 20 iĢçi, 30 Ağustos günü iĢten çıkartıldı.  
 
Ġstanbul Bostancı Operatörlüğü Çağrı Merkezi MüĢteri Hizmetleri biriminde çalıĢan 11 iĢçi, “protesto eylemi 
yaptıkları” gerekçesiyle Eylül ayında iĢten çıkartıldı. ĠĢçiler, asıl gerekçenin sendikal faaliyet yürütmeleri olduğunu 
belirttiler.  
 
Ġstanbul Yenikapı'da yaklaĢık dört yıldır süren kurtarma kazısında çalıĢan 3 arkeolog, 4 Eylül PerĢembe günü 
iĢten çıkartıldı.  
 
9 Eylül günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Vasfiye Atabay, 2007 yılında Diyarbakır Anaokulunda 
“sınıf ablası” olarak ayda 400 YTL ücret ile çalıĢmaya baĢladığını, kendisine “2-3 ay sonra seni SSK‟nı 
yapacağız” dendiğini, 1 yıl sonra ise hiçbir gerekçe göstermeden iĢine son verildiğini belirterek hukuki yardım 
talep etti. 
 
CerrahpaĢa, Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği, Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitüsünde çalıĢan 84 
iĢçi, Eylül ayında iĢten çıkartıldı.  
 
Dearsan Tersanesi Pozitif Gemi taĢeron firmasında 16 aydır montajcı olarak çalıĢan Limter-ĠĢ yöneticisi Levent 
Akhan Eylül ayında iĢten çıkarıldı Limter-ĠĢ tarafından yapılan açıklamada, iĢten çıkarılma olayı üzerine taĢeron 
firma ile görüĢüldüğü, firmanın iĢten çıkarma gerekçesi olarak 20 Ağustos günü Pozitif Gemi firmasında yaĢanan 
iĢ kazası sonrasında Akhan‟ın olayla ilgili basına bilgi vermesi ve hazırlanan belgelere imza atmaması gerekçe 
gösterildi. Akhan‟ın imza atmadığı söylenen belgeler ise iĢ akdi sözleĢmesi adı altında çalıĢanlara sürekli 
imzalatılan ve ödenmeyen “genel tatil ve ulusal bayram ücretlerim dahil geriye kalan ……..YTL nakden aldım. 
Döneme iliĢkin hiçbir alacağım kalmayan iĢvereni ibra ve hesap pusulasının bir nüshasını aldığımı beyan 
ederim” Ģeklindeki belgeler.   
 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan otomotiv yan sanayi fabrikası Autoliv'de  çalıĢan 200 iĢçi, 
Ekim ayı baĢında iĢten çıkartıldı.  
 
EskiĢehir‟de bulunan Zeytinoğlu Holdinge bağlı Entil A.ġ. taĢeronu Pehlivan LTD.ġTĠ çalıĢan ve DĠSK'e bağlı 
BirleĢik Metal ĠĢ sendikasına üye olan 23 iĢçi, 7 Ekim günü iĢten çıkarıldılar. Yine Zeytinoğlu Holdinge bağlı 
Organize Sanayi Bölgesinde yeni faaliyete baĢlayan Hapalki LTD.ġTĠ. bünyesinde çalıĢan ve bayram öncesi 
DĠSK BirleĢik Metal ĠĢ'e üye olan 70 kadar iĢçi de 8 Ekim günü iĢten çıkartıldı.  
 
Ġstanbul‟da bulunan Kent Gıda'da çalıĢan 80 iĢçi Ekim ayında iĢten çıkartıldı.  
 
Kızılay Çapa Kan Merkezi‟nde çalıĢan ve DĠSK‟e bağlı Devrimci Sağlık ĠĢ Sendikası‟nda (Dev-Sağlık-ĠĢ) 
örgütlenen 10 çalıĢan itiraz edince 22 Ekim günü iĢten çıkarıldı. Çapa Kan Merkezi‟nde görevli 11 personel, 
geçen 19 Eylül‟de Dev-Sağlık-ĠĢ‟te örgütlendi. Bu geliĢme Kızılay Genel Merkezi‟nde huzursuzluk yarattı. 
Merkezde, 15 yıllık hemĢire Funda KeleĢ, Çapa Kan Merkezi Müdürü Hüsnü Altunay tarafından 10 Ekim‟de 
çağrıldı. KeleĢ‟in iddiasına göre Altunay, kendisini Ģöyle uyardı: “Siz sendikalı olmuĢsunuz. Genel Müdür Ömer 
TaĢlı bunu duymuĢ. Beni azarladı. Bugün akĢam saat 17.00‟ye kadar vakit tanıdı. Üyeliğinizi çekerseniz sorun 
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çıkmayacak. Çekmezseniz seni MuĢ‟a gönderecek. Görevlendirme yazın hazır.” 10 dakika sonra KeleĢ‟e, Van‟da 
Güneydoğu Bölgesi Kan Merkezi‟nde geçici görevlendirildiği bildirildi. Ancak KeleĢ, karara itiraz etti. 15 Ekim‟de 
itirazı kabul edildi. Ancak ertesi gün, Ardahan‟da kan merkezi kurması için görevlendirildiği açıklandı. Kendisiyle 
birlikte sendikada örgütlenen 10 isim de Ġstanbul‟dan uzaklaĢtırılarak Ardahan ve ġırnak‟a yollanacaktı. 20 Ekim 
günü bu iki kentte hazır olmaları gerektiği tebliğ edildi. Buna göre Funda KeleĢ birim yöneticisi olarak; 10‟ar yıllık 
hemĢireler Zeynep Hacıoğlu ve Aysel Çelik, 18 yıllık Ģoför Cengiz Malakçıoğlu ve 14 yıllık veznadar ġükran 
Gültekin ile Ardahan‟a gidecekti. Funda KeleĢ‟le birlikte müdür Altunay‟la görüĢen 12 yıllık hemĢire Filiz 
Koçak‟sa, „birim yöneticisi‟ sıfatıyla kan merkezi kurmak üzere, 21 yıllık hemĢire Arzu Ögün, 15 yıllık hemĢire 
Dudu Tekkanat, 10 yıllık hemĢire RuĢide Pınar, dört yıllık Ģoför KürĢat Yıldırım ve üç yıllık hizmetli Tuğrul 
Yüksel‟le ġırnak‟ta görev yapmaya baĢlayacaktı. Kızılay‟a ihtarname çekerek karara itiraz ettiklerini belirten 
Funda KeleĢ, sendikalaĢtıkları için sürgün gönderildiklerini savunurken, Dev-Sağlık-ĠĢ‟ten yapılan açıklamada, 
“Bu nakiller sürgün niteliğindedir. Bizi sürgün ederek, Kızılay çalıĢanlarına gözdağı verilmeye çalıĢılıyor” denildi. 
Çapa Kan Merkezi Müdürü Hüsnü Altunay ise Kızılay‟ın kan merkezi olmayan illerde örgütlenme politikası 
doğrultusunda Ardahan ve ġırnak‟ta merkez açmayı kararlaĢtırdığını, 11 personelin bu amaçla görevlendirildiğini 
söyledi. Altunay, Funda KeleĢ‟e yönelik, iptal edilen ilk görevlendirmeyle ilgiliyse Ģöyle dedi: Birtakım duyumlar 
aldım. Personelimi çağırıp „Böyle böyle bir Ģeyler var‟ (SendikalaĢma iddiasını kastediyor) diye uyarmak gereği 
hissettim. „Ankara‟da, bana böyle söylediler, tayin mayin söylentileri dolaĢıyor‟ diye soracaktım. Nitekim oldu. 
Ama benim bir ilgim yok.” 20 Ekim gününden beri Çapa‟ya giden ancak kendilerine iĢ verilmeyen 10 
personelinse iĢ akitleri feshedildi.  
 
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ġerefiye Su Fabrikası'ndan çalıĢan 30 iĢçi, kendilerine verilen 
bordroda sigortaları 30 gün üzerinden yatırıyor görünürken, resmiyette eksik yatırıldığını öğrendikten sonra Ekim 
ayında iĢten çıkartıldı.  
 
GĠSBĠR‟in (Gemi ĠnĢa Sanayicileri Birliği) Ekim ayında kriz gündemli yaptığı toplantıda, üretimde daralmaya 
gidilmesi ve krizin etkilerinin azaltılması için baĢta Tuzla tersaneleri olmak üzere Yalova, Ereğli ve Çanakkale‟de 
bulunan tersanelerden 12 bin iĢçinin iĢten çıkarılması kararı alındı. Toplantının hemen ardından Selah 
Tersanesi‟nde 20, Tuzla Gemi Tersanesi‟nde 170, Türkter Tersanesi‟nde 45, Sedef Tersanesi‟nde 130, Desan 
Tersanesi‟nde 200, RMK Tersanesi‟nde 70, Viçem Yat‟ta ise 350 iĢçi iĢten çıkarıldı.   
 
AkĢam gazetesi ve Show TV‟yi bünyesinde barındıran Çukurova Grubu‟nda çalıĢan 400‟e yakın basın emekçisi 
Ekim ayı sonunda iĢten çıkartıldı. 30 Ekim günü ise Kanal D ve CNNTürk‟de çalıĢan 30 kiĢi iĢten çıkarıldı.  
 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ġstanbul ġubesi 7 Kasım günü yaptığı açıklamada, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası‟yla sürdürdüğü toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerini hiçbir gerekçe göstermeden kesen TURKUVAZ 
grubunun sendikanın iĢyeri temsilcisi Nuh Köklü‟yü ve sendika üyesi Esra Çelik‟i göstermelik nedenlerle iĢten 
çıkardığını belirtti.   
 
Bank Sen Genel Yönetim Kurulu 17 Kasım günü yaptığı açıklamada, Akbank'ın 14 Kasım 2008 tarihi ile 1400 
civarında kiĢinin iĢine son verdiği bilgisinin sendikaya ulaĢtığı belirtildi.  
 
Elazığ‟da bulunan krom cevheri üreticisi ETĠ-Krom fabrikası, ekonomik kriz nedeniyle ihracatın durduğunu iddia 
ederek 68 iĢçiyi Kasım ayında iĢten çıkardı.  
 
Türkiye'deki IBM çalıĢanlarının baĢlattıkları sendikalaĢma çalıĢmalarında yer alan iki çalıĢanının iĢine Kasım 
ayında son verildi.  
 
Kocaeli'nde bulunan Tezcan Galvaniz'de çalıĢan 38 iĢçi, 17 Kasım günü iĢten çıkarıldı.  
 
Kütahya Seramik‟te çalıĢan 300 iĢçi ile Tamsa Seramik‟te çalıĢan 300 iĢçinin iĢine Kasım ayında son verildi.  
 
Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Dostel Makine'de çalıĢan 30 iĢçi 27 Kasım günü iĢten 
çıkartıldı.  
 
Tv8 Program kanalında çalıĢan ve aralarında yöneticilerin de bulunduğu 50 kiĢi 4 Aralık günü iĢten çıkartıldı.  
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Ġhlas Haber Ajansı‟nda çalıĢan 30 kiĢinin iĢine Aralık ayında son verildi.  
 
Kayseri‟de bulunan tekstil alanında faaliyet gösteren KatartaĢ grubu, Kasım Aralık ayında bin kiĢiyi iĢten çıkardı.  
 
Kocaeli‟nde bulunan BRĠSA‟da çalıĢan 150 iĢçi 1 Aralık günü iĢten çıkartıldı.  
 
Devrimci Sağlık ĠĢçileri Sendikası (Dev Sağlık-ĠĢ) 15 Aralık günü Kadıköy Belediyesi‟nin poliklinikleri önünde 
gerçekleĢtirdiği bir basın açıklamasında, sendikal faaliyet yürüten üç sağlık iĢçisinin iĢten atıldığını belirtti.  
 

 
 
Antalya'daki Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli radyolog doktor Levent Tunçel hakkında hastalarına AKP 
karĢıtı bildiri dağıttığı suçlamasıyla bir süre önce baĢlatılan soruĢturma Aralık ayında sonuçlandı. Tunçel'in 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesini ihlalden devlet memurluğundan çıkartılmasına karar 
verildi. Kararı değerlendiren Levent Tunçel, soruĢturmayı yürüten TeftiĢ Kurulu'na bağlı müfettiĢlerin siyasi bir 
karar aldığını savundu. Kendisinin aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) iĢyeri 
temsilcisi olduğunu kaydeden Tunçel, “Bildiri dedikleri Ģey bir davetiyeydi. Kaldı ki bildiri olsa bile Ģuç oluĢturması 
için hakkında toplatılma veya yasaklama kararı gerekirdi. Böyle bir Ģey de söz konusu değil” dedi. 
 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi‟nde kurulu Arfesan Arkan Fren Elemanları Sanayi Anonim ġirketi‟nde çalıĢan 74 
iĢçi Aralık ayında iĢten çıkartıldı.  
 

Bursa'da 55 bin iĢçi iĢsiz kaldı    

Otomotivin baĢkenti Bursa'da kara günler yaĢanıyor. OYAK Renault, TofaĢ ve Bosch gibi önemli otomotiv 
fabrikalarının yeni yıla girerken üretimi durdurduğu Bursa'da, resmi verilerin henüz netleĢmemesiyle birlikte, 
2008 yılında 55 bini aĢkın kiĢinin iĢini kaybettiği bildirildi.  
Türk-ĠĢ 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, küresel ölçekte faaliyet gösteren, üretimlerinin yüzde 80'inden 
fazlasını ihraç eden otomotiv Ģirketlerine ev sahipliği yapan Bursa'da, krizin etkilerinin diğer illerden daha 
Ģiddetli hissedildiğini söyledi.  
Otomotiv ana sanayinin yanı sıra güçlü yan sanayi Ģirketleri ve tekstil firmalarıyla ciddi oranda istihdam 
sağlayan kentte, kapanan Ģirket sayısının fazla olmadığını, ancak istihdam kaybının çok dikkati çekici 
boyutlara ulaĢtığını anlatan Kanca, Ģöyle devam etti: “Bursa, 2008'den 2009'a geçerken iĢsizlik konusunda 
Türkiye'de ilk sıralarda yer alacak. Kapanan iĢ yeri çok olmasa da iĢçi çıkıĢı açısından ön sıralarda. Aylardır 
dikkati çekmeye çalıĢıyorum; bu gidiĢat, gerek Bursa gerekse Türkiye'de infial yaratabilir. Özellikle otomotiv 
iĢçisi kalifiye iĢçidir. ĠĢveren açısından da bu kararları almak zordur. Fakat, iĢ akdi feshedilmiĢ, kredi kartı ya 
da borcu bulunan iĢçinin durumu, daha zordur. Hele, SifaĢ'ta olduğu gibi kıdem ve ihbar tazminatını 
alamayan iĢçi ne yapacak? Süre veriyorlar, banka ya da ev sahibi, 18 ay beklemiyor. Hükümet, eğer kıdem 
ve ihbar tazminatını ödeme konusunda iĢverenlerin üzerine gidemiyorsa, iĢsiz kalanın üzerine gidilmemesi 
konusunda da gerekli adımları atmalıdır.”  
OTOMOTĠVDE ENDĠġELĠ BEKLEYĠġ  
Kanca, otomotiv sektörünün bel kemiğini oluĢturan firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da, izinde olan iĢçilerin 
dahi tedirgin olduğuna iĢaret ederek, Ģöyle konuĢtu: “ġu anda neredeyse tüm otomotiv ana sanayi 
çalıĢmıyor. Ġhracat kesilince, üretim de durdu. Bazı firmalar da bir süre önce emekliliği dolmuĢ, askerliğini 
yapmamıĢ ve hizmet akdi belirli olanları iĢten çıkarmıĢtı. ġimdi, artık bu süreç normal kadroda çalıĢan 
iĢçilere de sirayet etmeye baĢladı. Belirli yerlerde, iĢçilere 6 maaĢ fazla ödeme yapılarak, kendi istekleriyle 
iĢten ayrılmaları öneriliyor, teĢvik ediliyor ya da doğrudan iĢ akitlerini feshetme yoluna gidiyorlar. ĠĢverenler, 
iĢçilerin evlerine bu yönde yazı göndermeye baĢladılar.”  
“ARALIK, KASIMDAN DAHA ĠYĠ OLMAYACAK”  
Bursa'da, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 61,2'lik artıĢla 9 bin 283 kiĢinin iĢten çıkarıldığını 
anımsatan Kanca, “Aralık, kasımdan daha iyi olmayacak. Maalesef, aralık daha kötü olacak gibi görünüyor” 
dedi. Kanca, kentte ocak-kasım döneminde 47 bin 303 kiĢinin iĢini kaybettiğini belirterek, Ģunları kaydetti: 
“12 ayın sonuçlarının henüz elimizde olmamasına rağmen, Bursa'daki istihdam kaybının 55 bin olmasını 
beklemek hata değildir, hatta geçebilir. Görülen o ki; Bursa, 2008 yılı aralık ayının sonuçları ile en fazla iĢçi 
çıkarılan illerin arasında yer alacak. 
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Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Dostel Makine'de çalıĢan 42 iĢçi Kasım ayı sonunda son 
verildi.  
 
Çukurova Medya Grubu, bünyesinde bulunan DIGITURK‟de çalıĢan yaklaĢık 200 çalıĢanının iĢine Ģirketin 
küçüldüğü öne sürerek Aralık ayında son verdi.  
 
Grundig Elektronik, iç ve dıĢ piyasalardaki durgunluğu gerekçe göstererek, 20 Aralık itibariyle 432 çalıĢanını 
iĢten çıkardı.  
 
Otomotiv yedek parça üretimi yapan Ġtalyan sermayeli Dayco Fluid Technologies, kriz gerekçesiyle 64 iĢçinin 
iĢine Aralık ayında son verdi.  
 
Çukurova ĠnĢaat Makineleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (ÇimsataĢ) Mersin - Tarsus karayolu 11. km‟de bulunan ve 
BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası‟nın örgütlü olduğu fabrikada 64 iĢçiyi Aralık ayında iĢten çıkarttı. (Kızılbayrak - 24 
Aralık 2008) 
 
Ford Otomotiv Sanayi A.ġ., Ġnönü Fabrikası'nda çalıĢan 300 kiĢiyi Aralık ayında iĢten çıkardı.  
 
Aralık ayında Kocaeli Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü'ne baĢvuran Federal Mogul, Ġzmit fabrikasında 158, Sapanca 
fabrikasında ise 80 iĢçinin iĢine son verildi.  
 
Samsun‟un Tekkeköy ilçesinde kurulu bulunan Toros Gübre Fabrikası‟nda taĢeron firma bünyesinde çalıĢan 43 
iĢçi ekonomik kriz gerekçesiyle Aralık ayında iĢten çıkartıldı.  
 
Aralık ayında Karabük'te, ekonomik krizin etkisiyle 11 firmanın daha üretime ara vermesi sonucu 1500 kiĢi iĢsiz 
kaldı.  
 
Erzurum'da bulunan Numune Hastanesi'nde temizlik firmasına bağlı olarak çalıĢan 17 kiĢi, 29 Aralık günü iĢten 
çıkarıldı.  

Davalar 
Yargıtay, 23 Ağustos 2006'da savunmasız ve bildirimsiz Ģekilde 1996'dan beri çalıĢtığı Radikal gazetesindeki 
iĢine son verilen gazeteci Ġbrahim Günel'in Doğan Gazetecilik Aġ. aleyhine açtığı ve iĢ mahkemesinde kazandığı 
'iĢe iade' davasını onadı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bakırköy 3. ĠĢ Mahkemesi'nin 23 ġubat 2007'de verdiği iĢe 
iade ve artı 11 maaĢ tazminat kararını onayladı. Yargıtay, Günel'in iĢten haksız yere atıldığına dair kararı kabul 
etti.  Haziran 2007'de ekonomik gerekçelerle Radikal gazetesinden atılan ve iĢe iade davası açan gazeteciler 
Mahmut Hamsici, Emre Boztepe, Serkan Taycan, Osman DurmuĢ ve Müjdat Tolu'nun davasında ise Bakırköy 6. 
ĠĢ Mahkemesi'nin atadığı bilirkiĢi çalıĢanlar lehine rapor hazırladı. BilirkiĢinin raporunda iĢverenin öne sürdüğü 
ekonomik gerekçelerin haklı olmadığı belirtildi. 
 
Lösemi hastası kızını tedavi ettirmek amacıyla, 2004–2007 yılları arasında kullandığı yasal izinlerin çokluğu ileri 
sürülerek, 19 Mart 2008 tarihinde, 10 yılı aĢkın süredir çalıĢtığı Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi`nin 
kuruluĢlarından ĠZAYDAġ firmasından çıkartılan çıkartılan Ahmet Köse, “iĢe iade” davası açtı.  
 
Polis memuru Ercan ElmastaĢ (26), görev yeri Tunceli'de, izin gününde, “Anayasa” konulu yasal panele katılınca 
meslekten atıldı. Ercan ElmastaĢ, mesleğinin dördüncü yılında Tunceli Ġl Emniyet Müdürlüğü Personel ġube 
Müdürlüğü'ne atanıp Ġstanbul'dan bu kente gitti. Ġzin gününde, Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) adlı sol 
kuruluĢun 11 Kasım 2007'de Tunceli Belediye Konferans Salonu'nda organize ettiği 'Anayasa' konulu panele 
dinleyici olarak katıldı. Yasal çerçevede düzenlenen panelde avukat Selçuk Kozağaçlı, DTP Ġl BaĢkanı Murat 

Bayrak ve HÖC Temsilcisi Murat Polat ile Emek Partisi Ġl BaĢkanı Hüseyin Tunç birer konuĢma yaptı. 
SoruĢturma dosyasındaki ifadesine göre ElmastaĢ, “salonun giriĢinde polislerce güvenlik sağlandığı için yasal bir 
etkinlik olduğunu düĢünüp gittiğini, üzeri aranıp içeri girdiğini ve Tunceli'ye yeni gelmesinden dolayı arkadaĢı 
olmadığından “sosyal etkinlik olsun” diye panele katıldığını beyan ederken Emniyet, Güvenlik ġube 
Müdürlüğü'nün salondaki video kaydına göre, “ElmastaĢ‟ın kapı arama görevi yürüten polis memurlarına sorarak 
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bilgi alabileceği halde polis olduğunu söylemeden bir vatandaĢ gibi panele katıldığını ve paneli dikkatlice 
dinlediğini” ve konuĢmacıları alkıĢladığını belirtti. SoruĢturma sonucunda Tunceli Valiliği Ġl Polis Disiplin Kurulu, 
polis ElmastaĢ'a, 'Sendikaların ve üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel, teknik içerik 
taĢımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüĢlerine görevli olmaksızın katılmak'tan 6 Aralık 
2007'de meslekten men cezası verdi. Karar, Genel Müdür Oğuz Kağan Köksal baĢkanlığında 28 ġubat 2008 
tarihinde toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca da onaylandı. ElmastaĢ'ın avukatı BarıĢ 
Yıldırım, 21 Nisan 2008 tarihinde kararın iptali için Elazığ Ġdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, 
toplantının yasal olduğu, bu etkinliğe katılmanın Anayasa'ya göre 'düĢünce açıklama ve yayma hürriyetine' 
girdiğini savundu. Hâkim Mehmet Emin Albayrak'a Özgür Ülke gazetesini okuduğu ve Roj TV izlediği için verilen 
disiplin cezasına iliĢkin Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği aleyhte kararı anımsatan avukat Yıldırım, 
kararın iptalini istedi. Dilekçede ayrıca, 12 ve 13 Aralık 2000'de Ġstanbul, Adana, Antalya, Mersin, Ġzmir ve 
Gaziantep'te yürüyüĢ yapan yüzlerce çevik kuvvet polisine meslekten men cezası verilmediği vurgulandı. 
 
Doğan Medya Grubu'na bağlı gazetesinden 30 Haziran 2007 tarihinde ekonomik zarar edildiği gerekçesiyle iĢ 
akitleri feshedilen 41 medya çalıĢanından Radikal gazetesinden beĢi, Milliyet gazetesinde de biri, açtıkları iĢe 
iade davasını kazandı. Bakırköy 7. ĠĢ Mahkemesi, önceki gün (21 Mayıs) Radikal gazetesinden Mahmut 
Hamsici, Müjdat Tolu, Emre Boztepe, Serkan Taycan ve Osman IĢıl DurmuĢ ile Milliyet gazetesinden YaĢar 
Bilir'in iĢe iadesine karar verdi. Mahkeme, davacının süresinde baĢvurması ve iĢverence iĢe baĢlatılmaması 
halinde beĢ aylık brüt ücret tutarında tazminat ödenmesine karar verdi. Doğan Grubu'na bağlı avukatları kararı 
temyiz etmeleri üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taĢındı. Yargılamanın 10 ay kadar sürdüğüne iĢaret 
eden davacıların avukatı Rana Yılmaz, süreçle ilgili bianet'e yaptığı değerlendirmede, "Yasanın öngördüğü iki 
aylık süreyi aĢtıysa da daha önceki davalarla kıyaslandığında yargılamalarda bir hızlanma göze çarpıyor" dedi. 
Dava açıldığında iki mali müĢavir biri de hukukçudan oluĢan bilirkiĢi heyeti, Doğan Gazetecilik A.ġ.'de defterleri 
inceleyerek keĢif yapmıĢ, ardından düzenlediği raporundaysa, "Feshe son çare olarak baĢvurulmadığı ve fesihte 
uyulması gereken kriterlere uyulmadığı"na yer vermiĢti.   
 
Balıkesir Susurluk'ta bulunan Yörsan fabrikasında sendikalı oldukları için iĢten atılan ve 5 Aralık 2007'den bu 
yana fabrika önünde direniĢte bulunan iĢçilerin ise iade davası sonuçlandı. Mahkeme iĢvereni haksız bularak 
384 iĢçinin iĢe iadesine karar verdi. Karar üzerine iĢveren 22 Kasım 2008 tarihi itibari ile iĢten attığı tüm iĢçiler 
için adlarına Susurluk Ziraat bankasına 4 er aylık ücretlerini yatırdı. Yörsan da çalıĢan kayıtlı 384 iĢçinin 226 
sının Tek Gıda ĠĢ Sendikasına üye olması ve sendikanın yetki için çalıĢma bakanlığına baĢvurmasıyla baĢlayan 
süreçte iĢveren türlü oyunlar ve siyasi müdahaleler yaparak Tekgıda ĠĢ Sendikası „nın yetki almasını engellemiĢ, 
sendikaya üye oldukları ve üye olanları ihbar etmedikleri için çalıĢanları hukuk dıĢı bir yöntemle iĢten çıkarmıĢtı. 
Yörsan iĢçisi bu durumu protesto etmek ve iĢe dönmek için 5 Aralık 2007 tarihinde fabrika önünde direniĢ 
baĢlatmıĢtı. ÇalıĢma bakanlığı SSK da kayıtlı olan bilgiler ile Maliye Bakanlığının bilgileri doğrultusunda yetki 
vermek yerine kendi kayıtlarına değil iĢverenin bilgisine baĢvurmuĢ, adeta iĢçileri iĢverene ihbar etmiĢti. Bunun 
üzerine Tek Gıda ĠĢ Sendikası konuyu yargıya taĢımıĢtı. Yürütülen soruĢturma denetim ve nihayet her türlü 
olumsuz giriĢime rağmen mahkeme kararıyla sonuçlanan davada Yörsan haksız bulunarak 384 iĢçinin iĢe iade 
kararı çıkmıĢtı. 
 
Gebze Muallimköy‟de kurulu, Unilever firmasının depoları olarak faaliyet gösteren Ali Rıza Mete‟ye ait Çipa ve 
Gebzespor Kulübü BaĢkanı Ali Rıza Demirçeviren‟e ait ġimĢek iĢyerlerinde sendikal örgütlülük sağlandığı ve 
sürdüğü esnada yaĢanan iĢten çıkartma sonrası iĢçilerin yargıya baĢvurmalarının ardından 19 kiĢilik ilk grup için 
iĢe iade kararı çıktı. Ekim ayında Gebze 2. ĠĢ Mahkemesi‟nde sonuçlanan davada Hakim ġükran Cinoğlu, her iki 
iĢyerinde iĢten çıkartmaların sendikal örgütlülükten olduğuna hükmetti.   
 
Desa Deri‟de sendikal örgütlenme çalıĢmalarına katıldıkları ya da sendikalı oldukları için iĢten atılan iĢçilerden 
dördü iĢe iade davasını kazandı. Desa‟nın Sefaköy fabrikasında, Türk-ĠĢ‟e bağlı Deri-ĠĢ sendikal örgütlenme 
baĢlatmıĢ, çalıĢmaların hemen ardından da iĢten atılmalar olmuĢtu. Mustafa Soğan, Hakan Evlioğlu, Meltem 
Sine, Levent Akdoğan isimli iĢçilerin 24 Aralık günü görülen duruĢmalarında mahkeme sendikal nedenle iĢten 
çıkarıldığına karar vererek iĢe iade kararı verdi.  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
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İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
Rize'nin Pazar ilçesinde 1 Ocak günü, Pazar Mahallesi'nde Sahilkent Apartmanı'nın kazan dairesinde meydana 
gelen patlamada kalorifer görevlisi Ziya Bal (26) hayatını kaybetti.  
 
Zonguldak Merkez ilçeye bağlı Gelik beldesi Esenler 300 mevkiinde özel bir Ģirkete ait maden ocağında çalıĢan 
SatılmıĢ Çiloğlu (28), 1 Ocak günü vagon çarpması sonucu öldü.  
 
4 Ocak günü Zonguldak‟ta, Türkiye TaĢkömürü Kurumu maden ocağının kömür üretim bölgesinde biriken suyun, 
iĢçilerin bulunduğu bölüme doğru akması sonucu iki iĢçi, suyun sürüklediği taĢ, toprak ve kömür tozunun altında 
kaldı. Ġki iĢçiden Nami Yılmaz‟ın cesedi 38 saat sonra bulunabildi  
 
5 Ocak günü tarım iĢçilerini Bursa‟dan YeniĢehir‟e götüren kamyonetin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen 
kazada kamyonetin kasasında bulunan iĢçilerden Zeynep Mutlu (54) hayatını kaybetti, Zeliha ġentürk (57), Adife 
Osman (58), Naife Emin (64) ve Vefide Mertoğlu (46) yaralandı.  
 
9 Ocak günü Mardin‟in Nusaybin ilçesinde bulunan Çamurlu Petrol Sahası'nda depodaki gazı ölçmek isteyen iĢçi 
Nihat Seven (40), gazdan zehirlenerek öldü.  
 
ġanlıurfa'da 9 Ocak günü, Evren Sanayi Sitesi'nde bir iĢyerinde çalıĢan Hasan Çakır‟ın (20) elini çalıĢtığı 
elektrikli testereye kaptırması sonucu, 3 parmağı koptu.  
 
Zonguldak‟ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Gemi Tersanesi‟nde 11 Ocak günü, kaynak yapıldığı sırada oksijen 
tüpünün patlamasıyla gerçekleĢen kaza sonucunda 4 kiĢi yaralandı.  
 
Çorum'un Ġskilip ilçesi Karaağaç köyünde özel bir Ģirket tarafından iĢletilen kömür ocağında 14 Ocak günü 
meydana gelen patlamada Ziya ġimĢek (41) adlı iĢçi öldü, Mustafa Kocatürk (43) de yaralandı.  
 

Türkiye iĢ kazalarında rekora doymuyor 

Türk-ĠĢ'in araĢtırmalarına göre; 1946‟dan bu yana meydana gelen iĢ kazalarındaki ölümler 54 bin 801‟i bulurken, 
yaralanan iĢçi sayısı da 145 bin 279‟a yükseldi. Bu araĢtırmaya göre, Türkiye yine iĢ kazalarındaki rekorunu 
kaptırmadı ve Avrupa birincisi oldu. Türk-ĠĢ‟in araĢtırmasına göre iĢ kazalarında 1946 ile 1965 arasında 9 bin 
505 kiĢi öldü, 27 bin 625 kiĢi de yaralandı. Adeta bir büyük ilçe nüfusunu yitirdiğimiz iĢ kazalarının ilk yıllarında 
ölüm oranı daha yüksek. Ancak alınan tüm önlemlere ve geliĢmiĢlik düzeyimizin yükselmesine karĢın, 21 
Yüzyılın baĢlarında da iĢ kazalarındaki ölüm oranı ile Avrupa rekorunu kırmayı baĢardık.  
ĠĢte rekor  
Ölümcül kaza sıklık oranına bakıldığında ise Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yüzde 20.5 rakamıyla ilk sırada 
yer alıyor. Bize en yakın ölüm oranı olan Portekiz‟e üç kat da fark attık: Diğer ülkelerdeki oranlar Ģöyle: Portekiz 
7.0, Yunanistan 5.4, Ġtalya 5.0, Slovakya 5.0, Avusturya 4.6, Belçika 4.4, Ġspanya 4.4, Fransa 3.5, Ġrlanda 3.5, 
Çekoslovakya 3.4, Macaristan 3.1, Finlandiya 2.5, Almanya 2.3, Danimarka 2.0, Ġsveç 1.6, Hollanda 1.3, Norveç 
1.3, Ġsviçre 1.3. 

 
Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Sedef Tersanesi bünyesinde bulunan taĢeron Elkon Denizclik‟te çalıĢan 
Onur Bayoğlu (19) isimli kaynak iĢçisi, 14 Ocak günü iskeleden gemi ambarına düĢerek can verdi.  
 
Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Gemsan Tersanesinde çalıĢan Gazi Akıllı isimli iĢçi, 16 Ocak günü 
yüksekten düĢerek ağır yaralandı.  
 
Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan Güven Makine adlı taĢeron firmada çalıĢan Erkan Günal (28), 18 Ocak 
günü yaklaĢık 20 metre yükseklikten düĢerek ağır yaralandı. 
  
 Ġzmir‟in PınarbaĢı semtinde 25 Ocak günü, Gürpınar Mahallesi‟nde bulunan tüp dolum tesislerinde çalıĢan 
Orhan Emir (38) ile Yahya Yalçın (28), tankta kalan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan iĢçilerden Orhan 
Emir öldü.  
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Ġstanbul Sultanbeyli'de 28 Ocak günü, FerhatpaĢa Mahallesi'nde bulunan TIR parkında iĢçi olarak çalıĢan 
Bahattin Yetgin (36) tamirini yaptığı mazot tankının patlaması sonucu hayatını kaybetti.  
 
Bursa'nın MustafakemalpaĢa ilçesinde 1 ġubat günü, Yunus Emre Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki trafoda bakım 
ve onarım yapan TEDAġ görevlisi Mehmet ġirin Ġnanç (55) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.   
 
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel sektöre ait Buriyer maden ocağında 2 ġubat günü meydana gelen göçükte, 
iĢilerden Hüseyin Korkut (40) yaĢamını yitirdi, Cezmi Özdemir, Recep Alkan, ġükrü Gülbey, Hasan Boran ve 
Mutlu Yılmaz adlı iĢçiler yaralandı.  
 
5 ġubat günü Ġstanbul Tuzla tersanelerinde, Metin Turan isimli iĢçi denize düĢrek hayatını kaybetti. Öldüğü, bir 
gün sona ailesinin tersaneye gelmesiyle anlaĢılan Metin Turan isimli iĢçinin cesedi  boynuna ip geçirilerek 
denizden çıkartıldı ve bu Ģekilde bir gemiye asıldı. Tersanede bulunan köpeklerin cesede saldırmasına rağmen 
iĢçi, savcı gelene kadar gemide asılı halde bekletildi.  
 
7 ġubat günü Ġstanbul Ümraniye'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde gerçekleĢtirilen 
kanalizasyon çalıĢması sırasında göçük meydana geldi. Göçül altında kalan Hüseyin Cander isimli iĢçi yaralı 
olarak kurtarıldı.  
 
7 ġubat günü Bursa‟nın Yıldırım ilçesinde üretim yapan Elyaf Fabrikası‟nda LPG tankının patlaması sonucu 
yangınçıkan yangında, 8 iĢçi yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
7 ġubat günü Ġstanbul Kadıköy'de, bir doktorun evinde temizlik iĢlerine bakan ġahzade Tüter (35) isimli kadın, 9. 
kattan düĢerek hayatını kaybetti. Temizlik sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ifade edildi.  
 
Kayseri Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi Dağdelen Kereste'de karĢılayıcı olarak çalıĢan Ġbrahim TaĢkıran 
(31), 11 ġubat günü kereste kesimi yaptıkları bir anda sol kolunu hızara kaptırdı. Kaza sonucu TaĢkıran'ın sol 
kolu dirsekten koptu.  
 
12 ġubat günü DĠSK'e bağlı LĠMTER ĠĢ Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Dearsan Tersanesi'nde kadrolu 
olarak çalıĢan Cevat Toy (40) adlı iĢçinin, gemi güvertesinde tav iĢi yaparken ambarın içine düĢtüğü belirtildi. 
Ağır yaralanan ve yaklaĢık 3 saat sonra baygın bir halde bulunan Toy'un kalbi durdu. Kalbine Ģok tedavisi 
uygulanan Toy kurtarılamadı.  
 
Ġstanbul Silivri Gazitepe Mahallesi Ördekoğlu Caddesi'nde bulunan Sora Kozmetik Fabrikasında 12 ġubat günü 
çıkan yangında fabrika çalıĢanlarından 7 kiĢi yaralandı.  
 
Samsun'da 13 ġubat günü, Atakum beldesi Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan inĢaat halindeki bir 
binada asansör montajında çalıĢan Aykut UrĢar (19), monte ettiği asansörle birlikte 4. kattan boĢluğa düĢerek 
hayatını kaybetti.  
 
14 ġubat günü Konya'nın Karapınar ilçesinde, mevsimlik iĢçileri taĢıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 
kiĢi yaralandı. 
 
Ġstanbul Tuzla‟da bulunan “Torgem” adlı tersanede çalıĢan Orhan Erim, 14 ġubat günü kendisine çarpan vinç ile 
gemi havuzu arasında sıkıĢarak yaralandı.  
 
Ġstanbul Tuzla'da bulunan Selahattin Aslan Tersanesi'nde çalıĢan ve 15 ġubat günü temiz su tankının içinde 
biriken gazın patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Köse (24), yanık tedavisi gördüğü Yavuz Selim Devlet 
Hastanesi'nde nakledilirken,18 ġubat günü yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Desan Tersanesinde kaynakçı yardımcısı olarak çalıĢan Mikail Kavak (25) isimli iĢçi, 
16 ġubat günü kaynak yaparken elinde tuttuğu cihazlardan gelen yüksek elektrik nedeniyle hayatını kaybetti.  
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Ġstanbul BayrampaĢa'da bulunan "Forum TEM Ġstanbul" adlı alıĢveriĢ merkezi inĢaatının Ģantiyesinde 19 ġubat 
günü çıkan yangında 1 iĢçi yanarak hayatını kaybetti, 2 iĢçi de yaralandı. 
 
Artvin‟in Murgul Ġlçesi'ne bağlı Damar Beldesi‟nde 21 ġubat günü, Eti Bakır A.ġ.‟de elektrikçi olarak çalıĢan Bekir 
Namlı (27), bir arızayı gidermeye çalıĢırken çatıdan üzerine kar kütlesi düĢmesi sonucu dengesini kaybederek 
yanındaki, içinde kimyasal madde bulunan bakır ayrıĢtırma kazanına düĢtü. DüĢme sırasında kimyasal maddeyi 
yutan ve solunum yoluna kaçan Namlı'nın hayati tehlikesi sürüyor.  
 
Muğla'nın Köyceğiz Ġlçesi Balcılar Köyü Kındak Mevkii'nde bulunan “Filiz Madencilik”e ait krom ocağında çalıĢan 
iĢçiler Ġrfan Çakmaklı (38) ve Özer Topsakal (27), 21 ġubat günü göçük altında kalarak yaralandı.   
 
Aksaray merkeze bağlı Topakkaya beldesi yakınlarında bulunan bir süt ürünleri fabrikasının kalorifer kazanı 21 
ġubat günü elirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada iĢçilerden Ġsmail Biçen (40), Ekrem Ulu (51), Ertuğrul 
Dikici (20) ve Hüseyin Akça (32) yaralandı.  
 
Hakkari Valiliği IĢılay Saygın kilim atölyesinde çalıĢan 8‟i çocuk 27 kiĢi, 22 ġubat günü öğlen aĢevinden 
getirilerek kendilerine verilen yemeklerden zehirlendiler. Ġsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın; kilim 
atölyesinde hafta içi günde 8 saat çalıĢtıklarını ve yaptıkları kilime göre aylık 120 ve 150 YTL‟ye düĢük bir ücretle 
ve sigortasız bir Ģekilde çalıĢtıklarını, kendilerine verilen yemeklerden daha önce de zehirlendiklerini belirtti.  
 
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı Ġğneada beldesinde açıklarında 25 ġubat günü, Sapanca Balık Çiftliği 
Gemisi'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Tuncay ġimĢir (26), gemideki balık havuzunda kepçeyle 
balıkları balık pompası alıcısına vermeye çalıĢırken balık pompasına sıkıĢarak öldü.  
 
Muğla'nın Köyceğiz Ġlçesi Balcılar Köyü Kındak Mevkii'nde bulunan “Filiz Madencilik”e ait krom ocağında, 26 
ġubat günü meydana gelen göçükte Halil Sarıekiz adlı iĢçi yaralandı.  
 
Kırıkkale MKE Mühimmat Fabrikasına bağlı Mermi ĠĢletmesinde çalıĢan yaklaĢık 100 iĢçi, 28 ġubat günü öğle 
yemeğinde verilen yemekten zehirlendi. ĠĢçiler mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı Ģikayetleri ile Kırıkkale 
Devlet Hastanesi ve Yüksek Ġhtisas ve Hastanesine baĢvurdu. 
 
Zonguldak'ın Kilimli beldesi Subatan mahallesinde bulunan kaçak maden ocağında 1 Mart günü tavan kayması 
sonucu meydana gelen göçükte Tolga Murat Güler (30) isimli iĢçi öldü, Ramazan ġirin (40) isimli iĢçi yaralandı.  
 
Ġzmir'in Bornova ilçesinde 8 Mart günü, Bornova 513 Sokak'ta inĢaat halindeki binaya harç dökülen kamyonun 
üzerindeki vincin demiri, kamyonun yanındaki inĢaat iĢçisi Faruk Bağıran'ın (25) üzerine düĢtü. Bağıran, olay 
yerinde hayatını kaybetti.  
 
9 Mart günü Kocaeli‟nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton fabrikasında vinçten düĢen Erdinç ġahin (40) ve 
Serdar DurmuĢ (23) hayatını kaybetti. 
 
10 Mart günü Batman'ın Fatih mahallesinde bulunan bir inĢaatın 4'üncü katından düĢen duvar ustası ġerafettin 
Artaç (34) yaĢamını yitirdi. Artaç‟ın 3 yıldır aynı müteahhitle çalıĢmasına rağmen sigortasının yatırılmadığı 
belirlendi. 
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Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Sinan Denizcilik taĢeron firmasında raspacı olarak çalıĢan Yüksel Özdemir (45), 13 
Mart günü 20 metreden düĢtü. Özdemir, 26 Mart günü kaldırıldığı hastanede yaĢamını kaybetti.  
 
Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Sedef Tersanesi‟nde çalıĢan Ali Ġhsan Çam (31) isimli iĢçi, sabah saatlerinde çalıĢtığı 
iskeleden düĢerek yaĢamını yitirdi. TaĢeron firmanın yetkilileri, olayın sorumluluğunun tersane iĢletmesinde 
olduğunu açıkladı.  
 
KahramanmaraĢ'ın Andırın ilçesinde inĢaatı süren özel bir Ģirkete ait hidroelektrik santralında, türbinleri 
döndüren vananın 20 Mart günü aĢırı basınçtan patlaması sonucu Mustafa Yirik (44), Yücel Bay (26), HaĢim 
Günay (27) ve Osman Temizel isimli iĢçiler öldü, Muammer MemiktaĢ ile Yılmaz Yıldız da yaralandı. Patlama 
olayından sonra yürütülen savcılık soruĢturması kapsamında Andırın Adliyesi'ne sevk edilen Gülsan firmasına iĢ 
yapan taĢeron firmadan Genel Sorumlu, Makine Mühendisi Ali F., Makine Mühendisi Abdullah A. ve ĠnĢaat 
Mühendisi Mustafa ġ. Ġ., “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.  
 
12 Nisan günü Urfa'nın merkeze bağlı YeĢildirek Köyü'nden, Ege illerine giden mevsimlik tarım iĢçilerini taĢıyan 
kamyon Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. 
Kazada, kamyonun kasasında bulunan mevsimlik 
tarım iĢçilerinden 9 kiĢi (Çemura Kılıç, Necmiye 
Kılıç, Ġsa Kılıç, Veysi Alkan, Sıddık Alkan, Cuma 
Yılmaztekin, Ahmet Yılmaztekin ve Casim 
Yılmaztekin ve Vahra Yılmaztekin) öldü, 35 kiĢi 
yaralandı. Ölenlerin üzerinden kimlik çıkmadığı için 
kimlik tespitinde güçlük çekildi.  
 
ġırnak"ta 12 Nisan günü, römorkunda kenger bitkisi 
toplamaya gidenlerin bulunduğu traktör, virajı 
alamayarak devrildi. Kazada, sürücü ile traktörün 
römorkunda bulunan 11 kadın yaralandı.  
 
Siirt Belediyesi atık su arıtma tesisi inĢaatında iĢçi 
olarak çalıĢan Bayram BeĢtaĢ, 14 Nisan günü 
üzerine düĢen demir boruların altında kalarak 
hayatını kaybetti.  
 
Ġzmir'de 15 Nisan günü, Çiğli Aydınlıkevler'deki 
çevreyolu köprü inĢaatında çalıĢan Ayvaz Karapınar 
(33) adlı iĢçi inĢaattan beton zemine düĢmesi 
sonucu, Gaziemir ilçesi Sarnıç Sanayi 
Caddesi'ndeki bir inĢaatta çalıĢan Hüseyin GüneĢ 
(51) isimli iĢçi de dengesini kaybederek yüksekten 
beton zemine düĢmesi nedeniyle hayatını kaybetti.  
 
Kastamonu'nun Cide ilçesi Nanepınarı mevkisindeki Üçeller Madencilik'e ait kömür ocağında, 17 Nisan günü 
saat meydana gelen göçükte ġaban Mutlu (42) ve Kadir Akpınar (22) ,s,mli iĢçiler yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul Pendik‟de bulunan Marina ĠnĢaatı'nda çalıĢan Sabahattin Türkoğlu isimli iĢçi, 18 Nisan günü yaklaĢık 6 
metre yükseklikten beton zemine düĢerek yaĢamını kaybetti.  
 
Yalova‟da bulunan Altınova tersane inĢaatında çalıĢan Hakan Oğuz (18) isimli iĢçi, 21 Nisan günü 3 metre 
yüksekten kafa üstü düĢerek yaĢamını yitirdi. Yalova Altınova Tersane GiriĢimcileri A.ġ. Basın MüĢaviri Ayhan 
Kayatürk, kazaya iliĢkin Ģu beyanda bulundu; “Tersaneler bölgesinde sigortasız iĢçi çalıĢtırmıyoruz. Bizim 
bölgemizde faaliyette bulunan tersanelerde kaçak iĢçi çalıĢtırılmamaktadır. Bu hayatını kaybeden arkadaĢımızda 
emniyet kemeri ve baret bulunuyordu. Saha güvenlik görevlisi bunları kontrol ediyor. Ama maalesef kemere 
takılan emniyet halatını boynuna atkı gibi asmıĢ halkasına takmamıĢ”.  
 

'ĠĢyerindeki kavgadan patron da sorumludur'  
Yargıtay, iki garsonun kavga ettiği ve birinin öldüğü 
olayda patronun sorumluluğu olduğuna karar verdi, 
"ĠĢveren iĢyeri güvenliği sağlamalıdır" dedi.  
Trabzon'da bir lokantada garsonluk yapan iki kiĢi 
arasında kavga çıktı. Garsonlardan biri diğerini 
bıçaklayarak öldürdü. Katil garson 'adam öldürme' 
suçundan cezaevine konuldu. Öldürülen kiĢinin 
babası Trabzon ĠĢ Mahkemesi'ne baĢvurarak, oğlunun 
katili ve patronu hakkında maddi ve manevi tazminat 
talebinde bulundu. Yapılan yargılamanın ardından 
yerel mahkeme lokanta sahibinin olaydan sorumlu 
tutulamayacağını belirterek maddi ve manevi tazminat 
talebini reddetti. Yerel mahkemenin kararına yapılan 
itiraz ardından dosya Yargıtay'a intikal etti. Dosyayı 
inceleyen Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, iĢyeri 
sahiplerinin iĢçilerin sağlığını ve iĢyeri güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olduğuna iĢaret ederken, "ĠĢyeri 
sahibi, manevi tazminat alacağından diğer davalı ile 
birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumludur" 
gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 
kararında öldürülen kiĢinin annesinin de hak sahibi 
olduğunu belirttildi. (Radikal-06.03.2008) 
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Ġstanbul‟da 26 Nisan günü, Çiçek tersanesi Korkmaz Denizcilik‟te çalıĢan Orhan ĠĢler (34) adlı iĢçi, 5 metre 
yüksekten belinin üzerine düĢerek, yaralandı.  
 
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28 Nisan günü, Yalıkavak beldesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun mevkiinde bulunan 
bir inĢaatta kullanılan depoya su aktarırken traktöre takılan Ģafta giysisini kaptıran Dündar Gökdemir (33) isimli 
iĢçi hayatını kaybetti.  
 
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde 28 Nisan günü, bir evin çatısını söken inĢaat iĢçisi Mehmet 
TıraĢ (57), ikinci kattan düĢerek hayatını kaybetti.  
 
Ġzmir Çiğli‟deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi‟nde (AOSB) bulunan Terbay ġirketler Grubu‟na ait makine 
fabrikasında 3 Mayıs günü çıkan yangında, fabrika iĢçileri Tolga Ġspahi, Kekil Kaya ve Ali Ekber Alaca ile itfaiye 
eri Bekir Yüksel yaralandı.  
 
7 Mayıs günü, Kanadalı Eldorado Gold ġirketi‟nin Türkiye‟deki uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik ġirketi‟nin 
iĢlettiği UĢak EĢme‟deki altın madeninde üzerine kaya düĢen Rıza Yükselir isimli iĢçi öldü.  
 
9 Mayıs günü Ġstanbul Tuzla‟da bulunan GĠSAġ Ġskelesi açığında Zeeland adlı gemide montaj yaparken açık 
unutulan ambar kapağından 12 metre aĢağı düĢerek ağır yaralanan Kemal Turan (47) isimli iĢçi, hastanede 53 
gün süren tedavisi sonucu yaĢamını yitirdi.  
 
Gaziantep'te 12 Mayıs günü, Çakmak Mahallesi'nde bulunan Eski Fuar Alanı'nda yapılan bir otel inĢaatında 
vincin taĢıdığı yük aĢağıda çalıĢan iĢçilerin üzerine düĢtü. Kazada Salih Yüksel (29) ve Mustafa Yüksel (30) öldü, 
Osman Yüksel (29) ve Mustafa Duman (35) ağır yaralandı.  
 
Siirt‟in Pervari ilçesine bağlı Doğanlar köyünde pancar toplayan köylüleri taĢıyan ve sürücüsünün kimliği henüz 
belirlenemeyen bir traktör, 13 Mayıs günü köy yakınlarında devrildi. Kazada, traktörün sürücüsü ile Hatice Bulut 
(35) öldü, Azime Bulut, Sema Bulut, Emine Bulut, Nafiye Bulut, Salih Bulut ve NurĢin Ersen yaralandı.  
 
Zonguldak‟ın Ereğli Ġlçesi‟ne bağlı Kandilli Beldesi‟nde Türkiye TaĢkömürü Kurumu‟na (TTK) ait maden ocağında 
çalıĢan Eyüp Özdemir (30), 13 Mayıs günü, üzerine doğru kayan kömür yığınından kaçmak isterken baĢına taĢ 
düĢmesi sonucu öldü 
 
15 Mayıs günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sanayi sitesinde bir süt ürünleri fabrikasının kazan dairesinde 
meydana gelen patlamada 2 kiĢi öldü, 5 kiĢi de yaralandı.  
 
Trabzon'un Maçka Ġlçesi‟ne bağlı Atasu Beldesi‟nde yapımı devam eden Galyan Barajı inĢaatında operatör 
olarak çalıĢan Muhammet Bayrak (33), 16 Mayıs günü baraj gövdesinde silindir aracıyla düzeltme çalıĢması 
yaptığı sırada kullandığı silindirin baraj gövdesinde 80 m yuvarlanması sonucu ezilerek yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul Tuzla'da bulunan Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir sabun fabrikasında 17 Mayıs günü meydana 
gelen patlamada Mehmet Alkan yaĢamını yitirdi, Hasan Alkan ile Engin ErtaĢ yaralandı.  
 
Ġstanbul Tuzla'da bulunan Kaptanoğlu Holding'e bağlı Desan Tersanesi'nde kaynakçı olarak çalıĢan Murat 
ÇalıĢkan (31), 18 Mayıs günü kaynak yaptığı „TAIO DREAM‟ gemisinden düĢerek hayatını kaybetti.  
 
Kocaeli Dilovası‟nda faliyet gösteren Diler Çelik Fabrikası‟nda iĢçi olarak çalıĢan Nevzat Özdamar, 21 Mayıs 
günü kafasına demir düĢmesi sonucunda hayatını kaybetti. 
 
Aydın merkez Umurlu beldesinde Umurlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir karoser imalathanesinde çalıĢan Ömer 
Gündoğdu (32), 23 Mayıs günü, karoseri tutan ayakların kırılması sonucu makinenin altında kalarak hayatını 
kaybetti.  
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Zonguldak'ın Kilimli beldesine bağlı Karadon semtindeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında 23 
Mayıs günü, eksi 360-460 kotunda çalıĢtığı sırada tavan kısmından baĢına taĢ düĢen maden iĢçisi Necati Kirli 
öldü.  
 
Mersin'in Mut ilçesinde 29 Mayıs günü, TEDAġ arıza servisinde teknisyen olarak çalıĢan Serdar KarataĢ (27) 
adlı iĢçi, onarım için tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralı halde yere düĢtü ve öldü.  
 
29 Mayıs günü Hatay'da, Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan ve kayalıkların oluĢturduğu tehlike nedeniyle 
22 Nisan günü ziyarete kapatılan St. Piyerre Kilisesi'nin üst bölümünde restorasyonun için çalıĢan Ġsmail 
Bekereci (24) isimli iĢçi kopan kaya parçalarıyla 50 metre yükseklikten kilisenin avlusuna düĢerek öldü, Osman 
Fındık (35) isimli iĢçi de yaralandı 
 
29 Mayıs günü Samsun'da, inĢaat iĢçisi Süleyman A. (38) çalıĢtığı inĢaatın birinci katından düĢerek yaralandı.  
 
Kocaeli Derince'de 29 Mayıs günü, taĢınmasına karar verilen Türkkablo‟nun çatısı sökülürken çöktü. Çöken 
çatıyla birlikte yere çakılan Recep Karagöz (36) ve Kadir AteĢ (41) adlı iĢçiler yaralandılar.  
 
Ġstanbul Tuzla Deri Sanayi Bölgesi‟nde bulunan OdabaĢı Deri'de çalıĢan Hasan Kocaman adlı iĢçi, 5 Haziran 
günü deri dolabından mal çıkarırken dolabın altında kalarak yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul Tuzla tersanelerinde bulunan Ġstanbul Tersanesi'nin Aydınlı'da bulunan bir atölyesinde 5 Haziran günü 
meydana gelen kazada bir iĢçinin bacağı kırıldı.  
 
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Haziran günü, çalıĢtığı inĢaatın üçüncü kat penceresini takan iĢçi Nuri KeleĢ, 
aĢağı düĢerek hayatını kaybetti.  
 
Düzce Küçük Melen Çayı mevkisinde 5 Haziran günü, Küçük Sanayi Sitesi'nin atık su kanalizasyon çalıĢması 
sırasında meydana gelen çökme sonucu toprak altında kalan Yusuf Arsakaya ve Bayram Polat adlı iĢçiler 
yaralandılar.  
 
KahramanmaraĢ'ın Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Köyü-Geleviz Obası'nda bulunan demir madeninde 5 Haziran 
günü meydana gelen patlamada ağır yaralanan Ömer Ceviz (47), Aslan Nohut (60) ve Hakan Nohut (34) isimli 
iĢçiler, iki gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.  
 
Ġstanbul Tuzla'da bulunan Selahattin Arslan Tersanesi'ne bağlı BektaĢ Boru TaĢeron ġirketi'nde borucu olarak 
çalıĢan Ġhsan Turhan adlı iĢçi (35), 7 Haziran günü üzerine kapak düĢmesi sonucu yaĢamını yitirdi.  
 
Sivas'ın SuĢehri ilçesi Camiorta Mahallesinde 12 Haziran günü, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihale 
sonucunda onarıma alınan tarihi Balhatun Camisi'nin çatısına çalıĢan iĢçilerden Murat Sarıaslan (30) yaklaĢık 8 
metre yükseklikten beton zemine düĢerek yaralandı.  
 
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 Haziran günü, elektrik görevlisi Ali K. (28) tamir etmeye çalıĢtığı elektrik 
trafosunda akıma kapılarak hayatını kaybetti.  
 
Kütahya'nın AltıntaĢ ilçesinde 15 Haziran günü, Çakırsaz köyündeki mermer ocağında çalıĢan Bayram IĢık (35), 
kestiği mermer kütlesinin altında kalarak hayatını kaybetti. 
 
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan bir tersanede 17 Haziran günü meydana gelen patlamada Selahattin 
Kaplan (44) ile Refik TaĢkıran (45) adlı iĢçiler yaralandı.  
 
Ġzmir'in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesinde dalgıç olarak çalıĢan Eyüp Tuncay Kırant (44), 17 Haziran günü 
bir geminin alt kısmındaki zincire Ģamandıra bağlarken boğuldu.  
 
Zonguldak Kırat Mahallesi'nde bulunan bir kömür ocağında 18 Haziran günü meydana gelen göçükte toprak 
altında kalan Uğur Uzun yaĢamını yitirdi.  
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyünde 20 Haziran günü, nohut toplamaya giden iĢçileri taĢıyan Ġlyas 
Çukurlu'nun kullandığı 02 KL 157 plakalı traktörün devrilmesi sonucu 5'i ağır 27 kiĢi yaralandı.  
 
Ġstanbul Fulya'da bulunan BeĢiktaĢ Jimnastik Kulübü Derneği'nce yaptırılan bir inĢaatın 10. katında çalıĢan iĢçi 
BarıĢ Akpunar (22), 20 Haziran günü dengesini kaybederek asansör boĢluğuna düĢtü ve yaĢamını kaybetti.  
 
Siirt'in Baykan ilçesi Narlıdere mevkisinde Karayolları tarafından taĢeron firmaya yaptırılan köprü, 22 Haziran 
günü beton boĢaltıldığı sırada çöktü. Çökme sonucu, köprü inĢaatında çalıĢan iĢçilerden ġükrü Can (24) ve 
Mustafa Öztürk (28) yaralandı.  
 
23 Haziran günü Edirne'nin KeĢan Ġlçesi'nin Sazlıdere Sahili'nde iskelede kaynak yapan Ġbrahim GülĢen (24), 
elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
 
Kocaeli‟nin Dilova Ġlçesi'ndeki Çolakoğlu Fabrikası'nda taĢeron iĢçi olarak çalıĢan Halit Eker(22) ve Ġbrahim Eker 
(29) isimli kardeĢler, 27 Haziran günü vinç altında kalarak yaĢamını yitirdiler. Çolakoğlu Fabrikası'nın Genel 
Müdürü Mustafa Türker, ölen iĢçilerin kendi iĢçileri olmadığını, taĢeron bir firmaya ait olduğunu belirterek, 
"Sigortalı olduklarını umuyorum. ĠĢçiler, orda çalıĢma yürüten Özyapı adlı Ģirket için çalıĢan taĢeron bir firmaya 
bağlıydı" dedi.   
 
4 Temmuz günü Ġstanbul Tuzla‟da, Almar firmasında çalıĢan Ziyaddin YaraĢır adlı iĢçi, üzerine sac düĢmesi 
sonucu kafasından ve göğsünden aldığı darbelerle ağır yaralandı.  
 
Zonguldak Kozlu Türkiye TaĢkömürü Kurumu ĠĢletmesi'nde 9 Temmuz günü tavan kısmından kömür kayması 
sonucu meydana gelen göçükte iĢçilerden Hasan Kiren (31) yaĢamını yitirdi, Recep Arıcı (31) ve SatılmıĢ 
Türkoğlu (31) isimli iĢçiler de yaralandı. 
 
Zonguldak Baltaköy Linyit ĠĢletmesi'nde 9 Temmuz günü meydana gelen göçük sonucu Halil Saka isimli iĢçi 
yaĢamını yitirdi.  
 
14 Temmuz günü Malatya'da, kayısı bahçelerinde çalıĢan iĢçileri taĢıyan Mazhar UlutaĢ (32) yönetimindeki 44 
HC 162 plakalı minibüs, Akçadağ Sultansuyu Köprüsü yakınlarında devrildi. Kazada 3 kiĢi öldü, 28 kiĢi 
yaralandı.  
 

Ġstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren üç tersane, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
müfettiĢlerinin tespitleri sonucu eksikliklerini giderene kadar kapatıldı. 13 Temmuz günü tersanelerdeki iĢçi 
sağlığı ve iĢ güvenliği tedbirleri koĢullarına yönelik denetim yapan müfettiĢler, "tesis ve tertiplerinde, çalıĢma 
yöntem ve Ģekillerinde, makine ve cihazlarında iĢçilerin yaĢamı için tehlikeli hususlar tespit edilen” ġaban Kasap-
ġahin Teknecilik, Mengi-Yay Yatçılık Ģirketi ve GESA Gemi A.ġ. tersanelerinin kapatılması yönünde görüĢ 
bildirdi.  

 
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Büsan Sanayi'de bulunan bir fabrikada, 15 Temmuz günü kimyasal madde 
kazanının patlaması sonucu çıkan yangında Nuh Türker (28), Ġbrahim Sarıkaya (38), Osman Atik (22) ve Umut 
Çetin (25) yaralandı.  
 
Ġzmir Aliağa'da 17 Temmuz günü, Ege Gübre fabrikası deposunda mal boĢaltmak isteyen tır geri geri geldiği 
sırada çuvalların arasında uyuyan Himmet Ekici (32) isimli çalıĢanı ezdi. Ağır yaralanan Ekici hastanede hayatını 
kaybetti.  
 
Ġzmir Aliağa'da 17 Temmuz günü, Petkim'de bakım onarım atölyesinde altyapı iĢçisi olarak çalıĢan Hüseyin 
Onan (36), biriken pis suyu tahliye etmek için girdiği apartmanın bodrum katında çektiği elektrik lambasının 
kaçak yapıp yerde birikmiĢ olan suya düĢmesi sonucu yüksek gerilimli elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.  
 
Ġzmir Aliağa'da 17 Temmuz günü, Karaköy'de bulunan fabrika bahçesinde traktörle sulama yapan Mustafa TutuĢ 
(24), su tankerinin pompa miline ayağını kaptırarak yaralandı.  
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Aydın Baltaköy Köyü'nde bulunan „Aydın Linyit Kömür Madeni'nin ocağında 18 temmuz günü meydana gelen 
göçükte Halil Saka isimli iĢçi hayatını kaybederken, ismi belirlenemeyen bir iĢçi yaralandı.  
 
Kilis‟te 18 Temmuz günü, Ahmet Rasim Caddesinde bir kasapta çırak olarak çalıĢan Ġbrahim Halil Yetimoğlu 
(13), sağ elini, temizlemeye çalıĢtığı kıyma makinesine kaptırdı. Hastanede yer olmadığı gerekçesiyle bekletilen 
çocuk iĢçinin kolu kesildi.  
 
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 18 Temmuz günü, Osman Kavuncu Caddesi'nde bulunan inĢaatın iskelesinden 
düĢen Bekir Özbek ve Hüseyin Özbek isimli iĢçiler hayatını kaybetti.  
 
Kocaeli‟nin Gebze ilçesinde 20 Temmuz günü, BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı'nda kepçe 
operatörü olarak çalıĢan Ġbrahim Yıldızhan (35), yol inĢaatı sırasında teknik bir arızayı gidermek isterken devrilen 
kepçenin altında kalarak yaĢamını yitirdi.  
 
Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yünteks Ġplik Boyama Fabrikası'nın buhar basınçlı 
boya kazanında 20 Temmuz günü patlama meydana geldi. Patlamada Mustafa Sert (25) öldü, Avni Tüccar (25), 
Emre Erçe (27), Ramazan Demir (27) ve Kerim Tanrıkulu (28) isimli iĢçiler yaralandı.  
 
21 Temmuz günü, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Mudanya Yolu üzerindeki bir 
inĢaatın 10. katındaki iskelede çalıĢan Behçet Bağ (29), dengesini kaybederek zemine düĢtü. Bağ, olay yerinde 
hayatını kaybetti.  
 
Mersin‟in Tarsus ilçesinde 27 Temmuz günü, Kırklarsırtı Mahallesi'nde yeni döĢenen elektrik hatlarının yapım 
iĢini üstlenen IĢıllar Firması çalıĢanlarından Kenan Tok(27) ile Hasan KarataĢ(29) kablo bağlamak için yüksek 
gerilim hattına tırmandığı sırada TEDAġ görevlilerinin belirtilen saatten önce hatlara enerji vermesi üzerine 
gerilime kapıldı. Ġki iĢçi olay yerine gelen polis ekiplerinin TEDAġ görevlilerini uyarması ve akımın kesilmesinden 
sonra indirilebildi. ĠĢçilerden Tok hayatını kaybederken, KarataĢ ağır yaralandı.  
 
Kocaeli ġekerpınar‟dakurulu tuvalet taĢı ve lavabo üretimi yapan Ġdeser Seramik Fabrikası‟nda 29 Temmuz 
günü, 2 çocuk annesi kadın iĢçi, kafasına kalıpların düĢmesi sonucu yaĢamını yitirdi.) 
 
ġırnak‟ta 29 Temmuz günü, Kömür Ocakları Mevkii'nde özel bir firmaya ait 3 nolu kömür ocağında meydana 
gelen göçükte, Abdurrahman Gündüz isimli iĢçi yaĢamını yitirdi. 
 
30 Temmuz günü, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi'nin (ĠSKĠ) Tuzla Ġleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin çamur 
çürütme tankının 25 metrelik iskelesine beton dökülürken en üst katın iskelesinin çökmesi sonucu bir alt kata 
düĢen 4 iĢçi yaralandı.  
 
Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Gemsan Tersanesi'nde 30 Temmuz günü, Atlas Gemi isimli taĢeron Ģirkette bakımcı 
olarak çalıĢan Ġbrahim Çelik isimli iĢçi kompresör dairesinde yaĢanan patlama sonucu hayatını kaybetti.  
 
Ġstanbul Üsküdar‟da buluna Doğancılar Mahallesi Sümbülzade Sokak'taki 3 katlı binada 3 Ağustos günü tadilat 
yapan iĢçiler Aslan Kılıç (54) ve Mehmet Bayram, çalıĢma yaptıkları sırada binanın balkonu üzerlerine çöktü. 
Kazada, Aslan Kılıç hayatını kaybetti, Mehmet Bayram ise yaralandı.  
 
4 Ağustos günü Bitlis‟te, Hizan-Pervari karayolunda yapılan yol yapım çalıĢmasında görevli karayolları iĢçisi Ġ.T., 
dinamit patlatılması sırasında vücuduna parça isabet etmesi sonucu yaralandı.  
 
Ġstanbul Pendik limanında bulunan Pendik Askeri tersanesinde Yusuf Aksungur,  4 Ağustos tersanede çıkan 
küçük çaplı bir yangını ayağıyla söndürmek istemesi üzerine vücudunu saran alevler nedeniyle ağır yaralandı. 
GATA Askeri Hastanesine sevk edilen Aksungur 5 Ağustos günü yaĢamını yitirdi.  
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Ġzmit'te 4 Ağustos günü, Kozluk Mahallesi 1'inci Yol'da bulunan 9 katlı bir binanın dıĢ cephe boyasını yapan 
iĢçilerin kullandığı iskelede meydana gelen çökme sonucu Erkan Gündoğan (34) isimli iĢçi öldü, Kenan Çiçek 
(37) ve Muhammet Usta (18) ise ağır yaralandı.  
  
Ġstanbul Pendik limanında çalıĢan YaĢar Recep Rumen adlı iĢçinin, 5 Ağustos günü yük boĢaltımı sırasında 
damarı kesildi. Pendik Devlet Hastanesine kaldırılan Rumen, kan kaybından hayatını kaybetti.  
 
Diyarbakır'dan Adapazarı'na fındık toplamaya giden tarım iĢçilerini taĢıyan minibüs, 7 Ağustos günü Antep-Urfa 
otoyolunun Birecik giĢeleri yakınında bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 27 tarım iĢçisi yaralandı.  
 
Gaziantep‟te 13 Ağustos günü, Çimento KavĢağı‟nda bulunan bir plaza inĢaatının birinci katındaki kalıp iskelesi, 
beton dökümü sırasında çöktü. Çökme sonucu Nihat Demir, Fuat Büyükçelebi, Zeki Özdemir, Rüstem Uçar, 
Serdar YeĢildal ile Ġdris Gencay isimli iĢçiler yaralandı. 
 
11 Ağustos günü, Ġstanbul Tuzla‟da bulunan Gemi ĠnĢaa Sanayi ve Ticaret A.ġ. (GĠSAN) Tersanesi'nde yer alan 
ve "Galata" adlı bir firmaya ait olan 12 bin 500 grostonluk tankerin filikasında, iĢçilerin de bulunduğu kiĢilerce 
ağırlık denemesi anlamına gelen "klas kontrolü" yapılmak istendi. Filikanın denize doğru indirilip kaldırılmasıyla 
yapıldığı belirtilen deneme sırasında filikanın denize sert bir biçimde düĢmesi sonucu, içinde bulunan ve 
çoğunluğu iĢçilerden oluĢan 19 kiĢiden Emrah Varoğlu (19), Ramazan Ergün (36) ve Ramazan Çetinkaya (25), 
boğulma ya da ezilme sonucu yaĢamlarını yitirdiler. ĠĢçilerden sorumlu bir mühendisin de aralarında bulunduğu 
16 kiĢi de yaralandı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ġstanbul ġube BaĢkanı Ġlter Çelik kazaya iliĢkin yaptığı 
açıklamada, “Ağırlık testinin kum torbasına bağlı simülasyon düzenekli araçlarla yapılması gerekirken, insanların 
kum torbası olarak kullanılmaları, ülkemizde insan hayatının ne kadar değersizleĢtirildiğini bir kez daha gözler 
önüne sermekte” dedi. Gemi Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı Tansel Timur da, free fall için ilk testin üretim 
sırasında yapıldığını ve bağımsız kuruluĢlarca denetlenerek tersanelere gönderildiğini söyledi. Timur, gemilerde 
yapılan testte insan bulunmasının Ģart olduğunu belirterek, “Acil durumda filikayı harekete geçirecek 
mekanizmayı kullanacak personelin de içeride olması lazım. Ama bunun için en fazla 2 kiĢi yeterli olur, diğer 
bölümlere kum torbası konabilirdi. Uluslararası Denizcilik Örgütü bu konuda eğitimli personel kullanılmasını 
tavsiye ediliyor. Ben olsam bu kadar kazanın olduğu Tuzla‟da bu tavsiyeyi kural olarak dikkate alırdım. ĠĢçilerin 
yüzme bilmemesi kuvvetle muhtemel. Filikanın denize düĢtüğünde ters dönmemesi ve camının kırılmaması 
lazım. Ya üretimde bir hata var ya da filika indirilirken bir hata yapılmıĢ” dedi. Kaza sonrası inceleme yapan 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ġstanbul Bölge Müdürlüğü Komisyonu 22 Ağustos günü toplanarak, 
iĢyerinin “elektrik teması riski, basınç artıĢı, boğulma ve zehirlenme riski, tavan çökmesi riski ile kimyasal 
parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlama riski” nedeniyle faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulması 
yönünde karar aldı. Karar, Tuzla Kaymakamlığı‟na bildirilerek, tersanenin mühürlenmesi iĢleminin Tuzla Ġlçe 
Emniyet Müdürlüğü‟nce yapılması istendi. (Cumhuriyet -24 Ağustos 2008)  
 
Sakarya'nın Adapazarı Ġlçesinde 10 Ağustos günü, MithatpaĢa Mahallesi ġehit Ahmet Akyol Sokak'ta doğalgaz 
bağlantı çalıĢmaları sırasında kaynak iĢi yapan Yusuf Babayiğit (31) elektrik akımına kapılarak öldü.  
 
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir metalurji fabrikasında 13 Ağustos günü, vincin sepetine 
girerek çalıĢan Bahattin Polat (28), dengesini kaybederek düĢtü. Bu sırada dengesi bozulan sepet de iĢçinin 
üzerine düĢtü. Polat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Batman-Hasankeyf yolu üzerinde kurulan yeni sanayi sitesinin inĢaatında çalıĢan Ferhan Baran (18), 14 Ağustos 
günü beton kalıbını bağlamak için çıktığı 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek sert zemine düĢerek 
yaĢamını yitirdi.  
 
Ġstanbul Zeytinburnu'nda 14 Ağustos günü, taĢeron bir firmada çalıĢtıkları belirtilen ve Merter'deki E-5 
Karayolu'nun yan yolunda yer alan 8 katlı Meridyen ĠĢ Merkezi'nin camlarında tadilat yapan iĢçilerin içinde 
bulunduğu asansör düĢtü. Kazada, Erkan Tuncer (27) öldü, Sabahattin Yurteri ise yaralandı. 
 
16 Ağustos günü Elazığ ili Alacakaya ilçesi Bakladamlar köyü yakınlarında bulunan krom ocağında meydana 
gelen göçükte iĢçilerden Zeki TaĢ yaĢamını yitirdi.  
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Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde 17 Ağustos günü, bir hayvan çiftliğinin elektrik arızasını gidermek için elektrik 
direğine çıkan elektrikçi Hüseyin Öztürk (35) elektrik çarpması sonucu yaĢamını yitirdi.  
 
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesindeki bir yağ fabrikasında 17 Ağustos günü, egzan 
gazı sızıntısı olduğu sırada mutfağa yemek yapmaya giren iĢçilerin tüpü ateĢlemesiyle patlama meydana geldi. 
Patlamanın ardından çıkan yangında Enis Akbalık, Bülent Uyanık, Ali Gürel ile KaĢif Köse isimli iĢçiler yaralandı.  
 
19 Ağustos günü Trabzon‟da, ilçeye bağlı TaĢdelen köyünde oturan RaĢit Sağlam (63), fındıkların patoz 
makinesinde ayıklandığı sırada, elini makinenin diĢlisine kaptırdı. Kza sonucu Sağlam‟ın baĢparmağı koptu.  
 
Kocaeli‟de 25 Ağustos günü, Yıldızsunta Fabrikası'nın taĢeronu olan Atilla Makine'de çalıĢan Osman AteĢ(41), 
montaj iĢi sırasında fabrikanın çatısından düĢerek hayatını kaybetti.  
 
21 Ağustos günü Ġstanbul Tuzla tersanelerinde, Dearsan Tersanesi‟nde Pozitif Gemi firması adına montaj iĢçisi 
olarak çalıĢan Ali Alemdar‟ın (40) üzerine, imal edilmekte olan makinenin ayağı düĢtü. Kaburgalarında kırıklar 
olduğu bildirilen ameliyata alındı.  
 
22 Ağustos günü Kocaeli‟nin Kandıra ilçesinde, belediyenin yol asfaltlama iĢinde çalıĢan taĢeron iĢçisi Kadir 
Demir (18), asfaltı getiren kamyonun arka kapağının aniden açılıp üzerine kızgın asfalt dökülmesi sonucu ağır bir 
Ģekilde yaralandı.  
 
Zonguldak'ın Kilimli beldesindeki Damarlı Mahallesi Orta Damar mevkisinde Hasan Öksüz'e ait olduğu iddia 
edilen kaçak kömür ocağında 26 Ağustos günü tavan kısmından toprak kayması sonucu oluĢan göçük meydana 
geldi. Göçük sonucu Murat Balık (21) isimli iĢçi yaĢamını yitirdi.  
 
Makine Kimya Endüstrisi‟nin (MKE) Kırıkkale‟deki tesislerinde 29 Ağustos günü iki büyük patlama meydana 
geldi. Patlamada Müteahhit Musa Pehlivanlı(58) boya ustası Sönmez AteĢ(43) ile iĢçi Nazmi Tombak (50) 
yaĢamını yitirdi, 26 iĢçi yaralandı. (AA-30.08.08) 
 
Elazığ‟ın Sivrice Ġlçesi'nde 30 Ağustos günü, fındık toplama iĢi sonrası Düzce'den memleketleri Diyarbakır'a 
dönen mevsimlik iĢçileri taĢıyan Mahmut Büyük yönetimindeki 12 KM 207 plakalı minibüs, Kayapınar Köyü 
yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak yaklaĢık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 
çoğu aynı aileden 4'ü ağır 22 kiĢi yaralandı.  
 
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı olan ve tersaneler bölgesi olarak anılan Yarımca'daki Marmara Tersanesi'nde 
30 Ağustos günü, Marmara Tersanesi'ndeki bir taĢeron firmanın gemi yapımında çalıĢan Ġsmail Kırlangıç (49), 
15 metre yükseklikteki gemi yan duvarından düĢerek yaĢamını yitirdi.  
 
Kocaeli Değirmendere‟de 1 Eylül günü, 5 katlı bir evin çatı iĢinde çalıĢan çocuk iĢçi ġahin Ocakcı (15), çatıya bir 
miktar kremit getirdiği esnada dengesini kaybederek aĢağıya düĢtü ve hayatını kaybetti. ġahin‟in sigortasız 
olarak çalıĢtırıldığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruĢturma açarak iĢveren ve diğer iĢçilerin ifadesini aldı.  
 
Ġstanbul Esenler'de 1 Eylül günü, yola 'EDS' yazılarını yazan 3 iĢçi sahur yemeği yedikleri sırada aĢırı hız yapan 
otomobilin altında kaldı. Kazada, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'nden iĢ alan taĢeron firmada 
çalıĢan Muğla Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Sarı (23) yaĢamını yitirdi, Lâçin 
Çakmak (25) ve Dursun Tosun (27) ağır yaralandı.  
 
2 Eylül günü EskiĢehir'in Mihalıççık ilçesinde, Koyunağılı köyünde bir firmada belgeli ateĢleyici olarak görev 
yapan Ġlhami Yüksel ile Ġbrahim Arslan, ocak sahasında açtıkları 40 noktaya yerleĢtirdikleri dinamitleri kontrol 
ederken son noktadaki dinamit lokumu patladı. Patlamada Ġbrahim Arslan olay yerinde öldü, Ġlhami Yüksel ağır 
yaralandı.  
 
4 Eylül günü Hakkâri ili Çukurca ilçesinde, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çayırlı ve IĢıklı 
bölgelerinde bulunan askeri birliklerin enerji nakil hatlarında yaĢanan arızayı gidermeye çalıĢan iĢçilerden Veysi 
Genç, Cihan Kutluk ve Fahretin AltıntaĢ, çalıĢma sırasında meydana gelen patlamada yaralandılar.  
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 8 Eylül günü, Ağacık köyü yakınlarında, fındık iĢçilerini taĢıyan Karani Akdağ 
yönetimindeki 54 DA 309 plakalı traktör, virajı alamayarak devrildi. Kaza sonucu 1 kiĢi öldü, 23 kiĢi yaralandı.  
 
Yalova‟nın Altınova ilçesi Hersek köyünde bir tersanede çalıĢan Muharrem Ceylan (16), 11 Eylül günü tersaneye 
onarım için getirilen bir geminin dıĢ yüzeyini tazyikli suyla yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını 
kaybetti.  
 
11 Eylül günü Nizip Ġlçesi'nde fıstık toplamaktan dönen iĢçileri taĢıyan traktör Gaziantep-Nizip Karayolu'nun 
35'nci kilometresinde Arıkdere köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu 3'ü ağır olmak üzere 24 
kiĢi yaralandı.  
 

TEKSĠF'den Denizli'de iĢ kazaları raporu    

Denizli‟de Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi ĠĢçileri Sendikası (TEKSĠF) Denizli ġubesi, 2008 yılının ilk 7 aylık 
bölümünde meydana gelen iĢ kazalarının bilânçosunu çıkarttı. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen 2 bin 100 iĢ 
kazasında 12 iĢçinin hayatını kaybettiği belirlendi. 
TEKSĠF Denizli ġube BaĢkanı ve Türk ĠĢ Denizli Ġl Temsilcisi Recep Oktay, iĢ kazalarında geçen yılın ilk 7 aylık 
dönemine göre yüzde 23 oranında artıĢ yaĢandığını açıkladı. SSK'dan alınan verilere göre hazırlanan raporda, 
2007 yılının Ocak- Temmuz döneminde 1700 iĢ kazası meydana geldiği belirlenirken, kaza geçiren 
iĢçilerden13'ünün hayatını kaybettiği açıklandı. 2008 yılının aynı döneminde ise 2 bin 100 iĢ kazası meydana 
gelirken 12 iĢçi yaĢamını yitirdi. Denizli'de bulunan 338 tekstil fabrikasının yaĢanan ekonomik kriz nedeniyle iĢçi 
çıkarmaya gittiği belirtilen raporda, iĢçilere maaĢların düzenli ödenmediği ve bu durumun psikolojik çöküntü 
yarattığı vurgulandı. 
Demokrat radyo‟ya konu hakkında bilgi veren Oktay, iĢçilerin geçim sıkıntısı çektiğini, ücretlerin in zaman zaman 
iki üç ay geciktiğini, borçları yüzünden akĢam eve nasıl ekmek götürürüm diye düĢünmekten iĢlerine konsantre 
olamadıklarını, bu nedenle iĢ kazalarında artıĢ kaydedildiğini belirtti. YaĢanan ekonomik krizin tek sorumlusunun 
hükümet olduğunu, ekonomik sıkıntıların giderilememesi halinde iĢ kazalarındaki artıĢın daha da artacağını 
vurgulayan Oktay, iĢçilerin ailelerine güvenli bir gelecek sağlayamaması nedeniyle tekstil sektöründe 
çalıĢanlarda boĢanma oranının Türkiye ortalamasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. 
ĠĢ kazalarının önlenmesi konusunda iĢveren ve iĢçilerle görüĢmeler yaptıklarını kaydeden Oktay, patronların iĢ 
yerlerinde 'göstermelik' iĢ güvenliği önlemleri aldığını belirtti.  

 
Mardin‟de 15 Eylül günü, fındık bahçelerinde çalıĢmak üzere gittikleri Adapazarı‟ndan ġırnak‟a dönmekte olan 
iĢçilerin bulunduğu minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Mardin-Nusaybin karayolu Tilkitepe mevkisinde devrildi. 
Kazada 4 kiĢi hayatını kaybetti, 14 kiĢi de yaralandı.  
 
EskiĢehir ġeker Fabrikası'nda 21 Eylül günü, sıcak Ģerbet borusunun patlaması sonucu borunun yanında 
bulunan iĢçilerden Zeki Özkan (37), Hüsüyen Söğütözü (36) ve Ahmet Akıncıoğlu (34) yaralandı.  
 
UĢak merkez PaĢacıoğlu köyündeki maden ocağında 22 Eylül günü, "patlatma" iĢlemi için hazırlanan madde 
infilak etti. Patlamada, iĢçilerden Ferdi Güz (17) yaĢamını yitirdi, maden mühendisleri Kamil Geveze ve ġanlı 
Önal ile iĢçiler Hüseyin YarenbaĢı ve Ramazan Akbudak yaralandı. 
 
Mersin'in Erdemli ilçesinde 22 Eylül günü, tarım iĢçilerini taĢıyan elma yüklü kamyonetin freni boĢalarak 
devrilmesi sonucu, kamyonette bulunan 13 tarım iĢçisi yaralandı.  
 
Zonguldak‟ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında 23 
Eylül günü meydana gelen göçükte Ayhan Yavuz isimli kiĢi yaralandı.   
 
Giresun'un Çanakçı ilçesinde 24 Eylül günü, Merkez Mahallesi'nde bulunan Merkez Ġlköğretim Okulu ek 
binasının istinat duvarı yapımı sırasında yıkıldı. Toprak kütlesinin altında kalan iĢçilerden Remzi AyĢın (25) 
yaĢamını yitirdi, Ömer AyĢın (23) ve YaĢar Yıldırım (26) ise yaralandı.  
 
28 Eylül günü, Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki bir fabrikada makinelerin sökümünü yapan RüĢtü ġengül 
(54), demir dolap kapağının üzerine düĢmesi sonucu hayatını kaybetti.  
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28 Eylül günü Elazığ'da, Alacakaya ilçesi Batıkef mevkisinde taĢeron bir firma tarafından iĢletilen krom ocağında 
meydana gelen göçükte Ferit Kaya (23) isimli iĢçi hayatını kaybetti, Mehmet Kaya (30) isimli iĢçi de elinden hafif 
Ģekilde yaralandı.  
 
28 Eylül günü KahramanmaraĢ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), su deposunun yapımı sırasında 240 ton 
beton kullanılan tabla çöktü. Çökme sırasında inĢaatta çalıĢan Ahmet Altıparmak (38) yaĢamını yitirdi, Selahattin 
Akdere (35), Cemal Sevim (32), Hasan Akbulut (32), Metin Çınar (29), Kazım Akdere (27), Nurettin GüneĢ (26) 
ve Necmi GüneĢ (24) yaralandı.  
Kot TaĢlama ĠĢçileri DayanıĢma Komitesi bir açıklama yayınlayarak kot taĢlama iĢçisi olan Hüseyin Özkaya‟nın 
Silikozis hastalığı nedeniyle 24 Ekim günü hayatını kaybettiğini belirtti.  
 
Elazığ‟ın Alacakaya ilçesi Kapin mevkisinde Eti Krom ĠĢletmesine ait taĢeron firma tarafından iĢletilen Garip 
Baba Krom Ocağında 14 Kasım günü meydana gelen göçükte Mehmet Uluç (38) ve Ġlyas Ünlü (33) isimli iĢçiler 
yaralandı.  
 
14 Kasım günü, Elazığ'ın Palu ilçesinden aldığı mevsimlik tarım iĢçilerini Adana'ya götürmek üzere yola çıkan 
minibüsün devrilmesi sonucu 2 kiĢi öldü, 10 kiĢi yaralandı. 
 
14 Kasım günü Zonguldak'ta, Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK)'na bağlı Üzülmez Müessesesi Üzülmez 
Müessesesi Asma ĠĢletmesi eksi 205 kodunda, gece saat 03.30 sıralarında tavan göçmesi meydana geldi. 
Göçükte Hasan Kavaz (43) yaĢamını yitirirken Hüseyin Özmen (34) isimli iĢçi yaralandı.  
 
Kocaeli Serbest Bölgesindeki bir tersanede 9 metre yükseklikten düĢerek yaralanan Aydın Koplan isimli iĢçi, 20 
gündür tedavi gördüğü Ġzmit SEKA Devlet Hastanesinde 20 Kasım günü hayatını kaybetti.  
 
Ġstanbul Tuzla Orhanlı Beldesi Organize Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı bir kimya firmasında 2 Aralık 
günü bir patlama gerçekleĢti. Patlama sonucu, 1 kiĢi öldü, 6 kiĢi yaralandı. 
 
Ġstanbul Tuzla'da 12 Aralık günü, Tersaneler Caddesi'ndeki Anadolu Tersanesi'nde inĢa edilerek denize indirilen 
ve bitme aĢamasına gelen bir tankerde, iĢçiler tarafından kaynak yapılırken yangın çıktı. Tankerde bulunan ve 
2'sinin vücudunda yanıklar oluĢan 5 iĢçi ile kurtarma çalıĢmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, 
ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.  
 
Çorum Sungurlu‟da bulunan Öztürk Rodeo‟da kumlama iĢçisi olarak çalıĢan Ahmet Ġncilli yakalandığı silikozis 
hastalığı nedeniyle 15 Aralık günü yaĢamını yitirdi. 15 gün önce Ankara Sanatoryum Hastanesi‟nde yoğun 
bakıma alınan Ahmet Ġncilli‟nin ağabeyi Adem Ġncilli de geçen yıl aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiĢti.  
 

Davalar 
Ġstanbul Valiliği‟nden 11 Haziran günü yapılan yazılı açıklamada, 8 Haziran günü bir iĢçinin yaĢamını yitirdiği 
Tuzla'daki AstaĢ Aslan Tersanesi'nde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiĢlerince denetleme yapıldığı 
belirtilerek “Tersanede yüksekten düĢme, elektrik kaçağı, LPG ve basınçlı tüplerin patlama riski tespit edilerek, 
ilgili komisyonca 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve buna bağlı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‟nin ilgili hükümlerine 
göre eksikliklerin giderilmesi çalıĢması yapmak üzere 5 günlük süreyle kapatılmasına karar verilmiĢtir” denildi.  
 
Kartal Cumhuriyet Savcılığı, 11 Ağustos 2008 tarihinde Tuzla‟daki Gisan Tersanesi‟nde üç kiĢinin ölümüyle 
sonuçlanan filika kazasıyla ilgili olarak hazırlanan fezlekeyi, yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi‟nde değil, Asliye 
Ceza Mahkemesi‟nde yapılması gerektiği görüĢünü bildirdi. Tuzla Cumhuriyet Savcısı YaĢar Özen, Tuzla Gisan 
Tersanesi‟nde, “serbest düĢmeli can filikası” olarak tanımlanan tam donanımlı teknenin denize atılma testi 
sırasında meydana gelen ve üç kiĢinin öldüğü, 12 iĢçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruĢturmayı 
tamamladıktan sonra, üçü adı geçen tersanenin yetkili ve görevlisi on kiĢi hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla 
kiĢinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” gerekçesiyle 3 yıldan 15‟er yıla kadar hapis cezası isteminde 
bulunmuĢtu.  
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Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 
Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki otel, restoran ve kantinlerde çalıĢan 90 iĢçiden, DĠSK‟e bağlı Türkiye Otel, 
Lokanta ve Eğlence Yerleri ĠĢçileri Sendikası‟na  (OLEYĠS) üye 50 iĢçi 1 Ocak günü greve baĢladı. OLEYĠS 
Genel Sekreteri ve Marmara Bölge ġube BaĢkanı Mehmet Emin Ünal, Kocaeli Üniversitesinde yaklaĢık 10 aydır 
örgütlenme ve hak arama mücadelesi yürüttüklerini, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟ndan yetki belgesini 
aldıktan sonra toplu iĢ sözleĢmesi sürecinin baĢlatıldığını, rektörlüğün tutumunun görüĢme sürecini tıkadığını, 
örgütlenmenin baĢladığı günden bu yana 75 iĢçinin taĢeronlaĢtırma baĢta olmak üzere “çeĢitli baskı ve yıldırma 
politikalarıyla” iĢten çıkarıldığını iddia etti. ĠĢverenin Kocaeli 1. ĠĢ Mahkemesi‟ne “greve tedbir koymak” için dava 
açtığını, ancak davanın sendika lehine sonuçlandığını belirten Ünal, grevden baĢka yol kalmaması üzerine 
mücadeleyi baĢlattıklarını belirtti.  
 
Kocaeli Üniversitesi'nin, otel, lokanta ve kantinlerinde çalıĢan iĢçilerin örgütlü olduğu DĠSK'e bağlı OLEYĠS 
hakkında "üye sayısı düĢtü, grev yasal değildir" Ģeklinde açtığı ikinci  dava Kocaeli 1. ĠĢ Mahkemesi‟nce 
reddedildi. ĠĢveren Rektörlükçe daha önce açılan "üniversite iĢyeri değildir, grev yapılamaz" gerekçeli davayı 
kazanan OLEYĠS, bu kez "sendikanın üye sayısı düĢtü, grev yasallığını yitirdi" gerekçesine dayandırılarak açılan 
davayı da kazandı. 
 
Balıkesir Susurluk'ta bulunan Yörsan fabrikasında sendikalı oldukları için iĢten atılan ve 5 Aralık 2007'den bu 
yana fabrika önünde direniĢte bulunan iĢçilerin ise iade ilk kısmı 19 Haziran günü sonuçlandı. BilirkiĢi raporları 
doğrultusunda mahkeme iĢçilerin iĢe iadesine karar verdi. Karara göre, iĢveren çıkarılan iĢçileri iĢe aldığı 
takdirde dört aylık maaĢ verecek, eğer iĢe almamakta diretirse iĢçilerin kıdemine göre dört ay artı 14 aylık 
maaĢtan baĢlayarak ödeme yapacak. Daha önceki benzeri kararlarda iĢe iade davasını kazandığı halde iĢe 
alınmayan her iĢçiye kıdemler hariç "4 artı 12 ay" maaĢ ödeme hükmü veriliyordu. Bu kararda kıdeme göre artan 
oranlı ödeme hükmü verildi.  
 
DĠSK‟e bağlı Nakliyat-ĠĢ üyesi bir grup, Yıldıran ĠnĢaat Yükleme BoĢaltma Tic. Ltd. ġti‟nde imzalanan toplu iĢ 
sözleĢmesinin feshi ve ardından iĢçi çıkarılmasını protesto amacıyla 25 Mart günü Koç Holding önünde eylem 
gerçekleĢtirdi. Grup, Koç Holding iĢtiraki Arçelik‟in eski alt iĢvereni olan Yıldıran ĠnĢaat Yükleme BoĢaltma ġirketi 
yetkililerinin anayasal hakları olan sendikalaĢma ve toplu iĢ sözleĢmesi hakkına saygı göstermediğini belirterek 
yetkilileri “göreve çağırıyoruz” dedi.  
 
Ġstanbul Deniz Otobüsleri‟ne (ĠDO) bağlı BĠMTAġ‟ta çalıĢan ve Türkiye Denizciler Sendikası‟nda (TDS) üye olan 
iĢçilere iĢveren tarafından sendika üyeliğinden vazgeçmeleri için baskı yapıldı. YaklaĢık 400 kiĢinin çalıĢtığı 
BĠMTAġ‟ta iĢçiler Mart ayı sonundan itibaren TDS‟ye üye oldular. 400 iĢçiden 284‟ünün üye olmasının ardından 
sendikanın yaptığı yetki baĢvurusu ile birlikte iĢçilere yönelik iĢten atma tehditleri baĢladı. Birçok iĢçi bu süreçte 
gemiden gemiye sürüldü, bir gecede dört ayrı gemide çalıĢtırılanlar bile oldu. TDS ise yetki tespit davası açtı. 
ĠĢçilerin davadan ve sendikadan vazgeçmesini isteyen Ģirket yönetimi, baskıya boyun eğmeyen 284 iĢçiyi iĢten 
attı. ĠĢçiler aldıkları tehditleri belgeleyerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Dev Sağlık-ĠĢ üyesi yaklaĢık yüz taĢeron iĢçi, 24 Haziran günü Ġstanbul Çapa Tıp Fakültesinde Cerrahi Tıp 
Bilimleri binası önünde gerçekleĢtirdikleri eylemde, sağlık çalıĢanlarının özlük haklarının yok edildiğini belirterek, 
taĢeron sisteminin ön plana çıkarıldığını iddia etti. Sağlık alanındaki taĢeron çalıĢtırmanın üretilen sağlık 
hizmetinin niteliğini olumsuz etkilediğini belirten çalıĢanlar, diğer taraftan da taĢeron sağlık çalıĢanlarının iĢ 
güvencesi, ücret ve yıllık izinler gibi temel haklarını ortadan kaldırıldığını belirtti. 
 
Türk iĢ‟e bağlı Koop iĢ ve diğer sendikalar, 12 Temmuz günü Ankara Etlik‟teki Praktiker önünde 
gerçekleĢtirdikleri bir basın açıklaması ile, Praktiker‟de iĢten atmaları ve baskıları protesto ettiler.  Türk-ĠĢ bölge 
temsilcisi Fahri Yıldırım; Alman sermayesinin en büyük uluslararası firmalarından olan Praktiker‟in dünya 
çapında 8 ülkede 360 Ģubesi, yaklaĢık 21.000 çalıĢanı bulunduğunu ve Türkiye dıĢında baĢta Almanya olmak 
diğer ülkelerde iĢçilerin sendikalı olarak çalıĢtırıldığını belirtti. Buna rağmen Türkiye‟de ki iĢçilerin sendikaya üye 
olmalarının engellendiğini ve iĢçilerin iĢten atıldığını, sendikal faaliyet içinde bulunanların yaĢadıkları illerden 
baĢka illerdeki Ģubelere gönderilerek çalıĢmaya zorlandıklarını, iĢe iadeleri verilen iĢçilerin geri alınmadığını ve 
iĢverenin bu tutumunun aynasal hakkın engellenmesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Sendika Genel 
BaĢkanı Eyüp Alemdar‟da, Türkiye‟de ki Ģubelerdeki iĢçilerin yaklaĢık üç yıl önce sendikalaĢmalarıyla baĢlayan 
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süreçte iĢverenin 70 iĢçiyi iĢten attığını, keyfi baskı ve tehditlerle sendikal örgütlenmenin önüne geçmeye 
çalıĢtığını, Praktiker‟de çalıĢan toplam 900 iĢçinin ise diğer ülkelerdeki gibi sendikalı olarak çalıĢmak için kararlı 
olduklarını belirtti.  
 
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüĢmelerini sürdürmekte olan ATV'de, sendikalı 
çalıĢanlara, sendikadan istifa etmeleri konusunda ağır baskı uygulandığı iddia edildi. Toplu sözleĢme 
görüĢmelerini ATV adına yürüten ġefik Çalık, 7 Ağustos günü TGS'nin ATV iĢyeri temsilcisi Adnan Orun‟u 
odasına çağırarak, kendisine sendikadan istifa etmesi için baskıda bulunduğu, istifa etmemesi halinde iĢten 
atılmakla tehdit ettiği, görüĢmenin ardından Adnan Orun, fenalaĢtığı ve ġiĢli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldığı 
belirtildi.  
 
Tek Gıda-ĠĢ Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç 11 Ağustos günü yaptığı açıklamada, uçak yolcuları için 
yemek hazırlayan LSG Sky Chefs Ģirketinde çalıĢan sendikalı iĢçilerin, iĢ akitlerinin feshedildiğini ve iĢçilere 
baskı uygulandığını belirtti. Amaç, Antalya Havalimanı'nda iĢçilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tek 
Gıda-ĠĢ Sendikası'nın örgütlenerek, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına toplu iĢ sözleĢmesi için yetki 
baĢvurusu yaptığı LSG Sky Chefs iĢçilerinin, iĢverenin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Amaç, sendikalaĢma 
haklarını kullanarak, Tek Gıda-ĠĢ'te örgütlenmiĢ bulunan iĢçilerin, sadece "sendikaya üye oldu" diye haksız yere 
iĢten çıkarıldığına değinerek, iĢverenin, iĢçinin mutabakatını almıĢ gibi gösteren iĢ akdi feshi sözleĢmesi 
imzalatmak için baskılar yaptığını iddia etti.  
 
Denizli Sarayköy‟de Kurulu Menderes Tekstil‟de sendikalaĢmak isteyen iĢçilere baskı, sürgün ve iĢten 
çıkarmalara maruz kaldı. ĠĢçilerin son umut olarak bekledikleri Devlet Bakanı Mehmet ġimĢek ise iĢçileri 
görmezden geldi. 18 Ağustos günü fabrika önünde bir basın açıklaması yapan TEKSĠF Genel Örgütlenme 
Uzmanı Asalettin Arslanoğlu, Menderes Tekstil patronunun anayasal haklara saygı göstermesini isteyerek, 
hukuk dıĢı uygulamalara son vermesini isterdi. Menderes Tekstil‟e sendika girene kadar mücadeleyi 
sürdüreceklerini belirten Aslanoğlu, sendikanın fabrika önündeki nöbetini ise iĢçilerin sahipsiz ve örgütsüz 
olmadığını göstermek için baĢladıklarını kaydetti.  
 
Tek Gıda-ĠĢ‟in Burgaz Rakı‟da yeterli sayıya ulaĢıp ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki baĢvurusunda 
bulunması ve iĢverenin 3 iĢçiyi iĢten atması üzerine sendika, fabrika önünde direniĢ baĢlattı. ĠĢçilerin Anayasal 
hakkı olan sendikalaĢma hakkına saygı gösterilmesini isteyen Tek Gıda-ĠĢ Genel BaĢkan DanıĢmanı Göksel 
ġengün, fabrika içinde de sendika üyelerine dönük bir baskının olduğunu, sendikadan istifa ettirilmeye 
çalıĢıldığını kaydetti.  
 

Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar 
 
Eğitim-Sen Alanya Temsilcisi ve Çıplaklı Ġlköğretim Okulu öğretmeni Kemal Göl ile Gönül Kemal Reisoğlu 
Ġlköğretim Okulu öğretmeni Hüseyin Çetin ve Alanya Anadolu Lisesi öğretmeni Ali Koca hakkında, 23-24 Haziran 
2007'de yapılan açık lise sınavına türbanlı öğrencilerin girdiğini tespit edip Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ġbrahim 
Köseoğlu ve 3 lise müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduktan sonra Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından “toplu dilekçe verdikleri” iddiasıyla açılan soruĢturma ġubat ayında sonuçlandı. Alanya 
Kaymakamlığı'nın isteği üzerine konuyu araĢtıran müfettiĢler Fevzi Araz ve Selahattin AltaĢ, iddiaların „ön 
inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı‟ yönünde rapor hazırladı. Eğitim-Sen Genel BaĢkanı 
Alaaddin Dinçer, konuyla ilgili olarak Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'le görüĢtüğünü bildirerek, "Vali Bey, üç 
öğretmenin kaymakamlığa verdiği dilekçenin toplu dilekçe değil, sendikal bir giriĢim olduğunu belirterek, bu 
bağlamda soruĢturmaya gerek olmadığını iletti. Adaletin yerini bulması sevindirici. Ġdarecilerin bu konularda daha 
dikkatli olması gerektiği açıktır" dedi.  
 
Sağlık Bakanlığı‟nda baĢmüfettiĢ olan Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Genel BaĢkanı Atılay 
Ergüven hakkında “Yolsuzluk arttı” açıklamasından sonra soruĢturma açıldı. 1 Mayıs tarihli isimsiz ihbara 
dayandırılan soruĢturmanın 24 Nisan‟da açıldığı ortaya çıktı. Ġddialara göre yolsuzlukların arttığı yolundaki 
açıklamaları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ‟ı rahatsız edince Ergüven hakkında isimsiz ihbar mektupları dayanak 
gösterilerek bir dizi soruĢturma açıldı. Ancak bu soruĢturmalardan hiçbirinde Ergüven‟e ceza kararı çıkmadı. 
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Bunun üzerine soruĢturma raporunu hazırlayan müfettiĢler değiĢtirilirken hazırlanan raporlar da beĢ kez geri 
gönderildi. SoruĢturma bir yıl sürerken, son olarak Ergüven‟e aylıktan kesme cezası verildi. Ergüven hakkında 
açılan son soruĢturmanın dayanağı ise 1 Mayıs 2007‟de yazılan isimsiz bir mektup. Ancak bakanlık tuhaf bir 
Ģekilde bu mektubu 24 Nisan 2007‟de yani henüz yazılmadığı bir tarihte iĢleme koymuĢtu. Mektupta Ergüven‟in 
„odasında bulunmadığı için evrak tebliği yapılamadığı, mesai saatinde DENETDE‟ye gittiği‟ iddia ediliyordu. 
SoruĢturma onayı ise TeftiĢ Kurulu BaĢkan vekili Muhammed Gedik ve Yardımcısı Haydar Mezarcı tarafından 
tutanağa bağlandı. Bu mektubun ardından Ergüven‟in soruĢturulması beĢ müfettiĢe görev verildi. „Suç yok‟ diyen 
beĢ rapor Gedik tarafından iade edildi. SoruĢturma, altıncı raporda müfettiĢlerin „aylıktan kesme‟ cezası vermesi 
ile son buldu. Aylıktan kesme cezası alan kiĢiler, 10 yıl süreyle daire baĢkanlığı ve daha üst düzeyde görevlerde 
bulunamıyor.  
 
Eğitim-ĠĢ Fatih ġube BaĢkanı Mustafa Cemil Kılıç hakkında, 2007-2008 eğitim öğretim yılında yenilenen din 
kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarıyla ilgili araĢtırma yaptığı ve basınla paylaĢtığı için MEB tarafından açılan 
soruĢturma sonuçlandı. “Yenilenen din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatının ders kitaplarında da sünni din 
anlayıĢı hakim” diyen öğretmene kınama cezası verildi. Cezanın Kılıç'a tebliğ edildiği evrakta, araĢtırmanın 
yayınlanması ve televizyondaki konuĢmaları için resmi makamlardan izin alınmadığı belirtildi. Kılıç, 8. sınıf 
kitabındaki 'dini toplumlarda örtünmek dine gerekliliktir' cümlesini türban olarak kurgulayıp, toplumda yanlıĢ 
anlaĢılmalara meydan verecek Ģekilde lanse etmekle suçlandı. 
 
Kilis ili Musabeyli Kaymakamlığı, 14 Mart günü “iĢ bırakma eylemi” yapan Mal Müdürlüğü'nde bekçi Kıyasettin 
Aslan hakkında “sebepsiz yere iĢe gelmediği” gerekçesiyle soruĢturma baĢlattı.  
 
Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi Ġsmet Akyol, Çaycuma Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu‟nda görev yapan 26 yıllık 
sınıf öğretmeni ve Eğitim-Sen üyesi Mevlüt Kırnapçı‟nın, valilik emriyle Kdz. Ereğli‟nin bir köyüne sürgün 
edildiğini belirtti. ġair, tiyatro yönetmeni ve yazar Kırnapçı‟nın Çaycuma Sanat Tiyatrosu‟nun genel yayın 
yönetmenliğini de yaptığı, son olarak Çaycuma Yeniköy‟de bir müteahhidin yasalara aykırı biçimde bir tarladan 
aldığı toprağı yeni yaptığı karayolunda dolgu maddesi olarak kullandığını saptaması ve konuyu kamuoyunun 
gündemine taĢıyarak yasa dıĢı toprak alımının durdurulmasını sağlaması sonrasında hakkında soruĢturma 
açıldığı belirtildi.   
 
Mardin Derik Lisesi Müdürü Veysi Yasan, Müdür Yardımcıları Hanifi Yalçın, Bülent Çen ve Mustafa Ciro, okul 
duvarına yazılan slogan nedeniyle görevlerinden uzaklaĢtırıldı.   

Sürgün Edilenler 
Ġstanbul Silivri SelimpaĢa Atatürk Anadolu Lisesi‟nde görev yapanve 16 Ocak günü, "Soğuktan donduk" diyerek 
ilk dersten sonra sevk alan ve derslere girmeye 21 öğretmen hakkında soruĢturma baĢlatıldı. Mazotla ısınan 
okulun bir yöneticisi, kalorifer borularında zaman zaman tıkanıklık meydana geldiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz 
aylarda il özel idaresinde doğalgaz bağlanmasıyla ilgili ihale yapıldı. Ancak bir arpa boyu yol alınamadı. Bu 
sezonda fuel-oil'le ısınacağız" dedi. Ġsminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen ise, okul idaresini eleĢtirerek, 
"Öğretmenler ve öğrenciler sık sık hasta oluyor. Sorunun çözümü için baĢka bir çaremiz kalmamıĢtı. Okulda sık 
sık elektrikler de kesiliyor. Isınma sorunu uzun vadeli çözülmez ise farklı eylemlere baĢvuracağız" dedi. 
Öğretmenlerin toplu protestosunun ardından Silivri Kaymakamı Ahmet Mesut Demirkol da, öğrenciler, 
öğretmenler ve okul yönetimiyle ilgili soruĢturma emri verdi. Demirkol, öğretmenlerin yapılmaması gereken bir 
davranıĢ sergilediğini de savundu. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Halis ĠĢler ise, okulda sık sık böyle sorunlar 
yaĢandığını ve idarenin eksikleri olduğunu belirterek, "Yasal olmayan bir durum söz konusu değil. Öğretmenler, 
'hastaydım, ilaç alıp gittim' diyebilirler" dedi.  
 
Diyarbakır‟da görevli iken sendikal faaliyetleri gerekçesiyle 1999 yılında Giresun‟da bir okula sürgüne gönderilen 
Eğitim Sen üyesi tarih öğretmeni Fahrettin Aydın‟ın AĠHM‟e yaptığı baĢvuruya iliĢkin dava lehine Ocak ayında 
sonuçlandı. Aydın'ın hakkındaki idari karara itiraz olanağını sağlayan yasal düzenlemelerin bulunmadığına dikkat 
çeken mahkeme, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin hukuksal yollara baĢvuru hakkına iliĢkin 13. maddesinin 
ihlal edildiğini belirterek Türkiye‟nin 500 Euro tutarında manevi tazminat ödemesine hükmetti.  
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Bingöl Belediyesi'nde çalıĢan ve ödenmeyen ücret, fazla mesai ücreti ve ikramiyeleri için belediyeye açtıkları 
davayı kazanan 24 iĢçi, Ocak ayında baĢka bölümlere sürüldü. Belediye yetkilileri, aralarında su Ģebekesi amiri, 
kepçe operatörü ve bölüm Ģeflerinin de bulunduğu vasıflı ve kadrolu iĢçileri, kar temizleme hizmetine kaydırdı, 
yerlerine de sözleĢmeli iĢçileri görevlendirdi.(5 ġubat 2008-Evrensel) 
 
Ġstanbul Esenyurt Belediyesi‟nde temizlik hizmet biriminde çalıĢan Semra Arzu, Dursun Özkoç, GüneĢ Aksoy ve 
Ramazan Özfidan, ġubat ayında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü‟ne sürgün edildi. 
 
Ġzmir‟in Selçuk ilçesi‟nde bulunan ĠMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Eğitim-Sen Selçuk 
Eski Temsilcisi Aysel Kılıç, sınıfta bir öğrencinin sorusu üzerine Dink‟in katledilmesi ile ilgili olarak yaptığı 
konuĢma nedeni ile MHP‟den Selçuk Belediye BaĢkanlığına adaylığını koymuĢ bir veli tarafından Ģikâyet edildi. 
Bakanlık MüfettiĢlerinin yaptığı soruĢturma sonrası Kılıç, Trabzon‟a sürgün edildi. Sürgün kararı ile yetinmeyen 
müfettiĢler, Kılıç hakkında, “suçu ve suçluyu övmek”ten TCK 215. maddesinden yargılanması için savcılığa 
baĢvuruda bulundu. 
 
Hakkari ilinde Ağustos ayında,  Abdullah Öcalan ile ilgili 15 ġubat‟ta basın açıklamasına katılan 11 öğretmen ve 
1 memur sürgün edildi.   
 
Tunceli‟de görev yapan Eğitim-Sen eski Ģube baĢkanı Süleyman Güler adlı öğretmen, Ekim ayında Çankırı'ya 
atandı. Güler‟in atamasını protesto amacıyla 5 Ekim günü yaklaĢık 2 bin kiĢinin katıldığı bir gösteri yapıldı. 
Süleyman Güler, Türkiye‟de kamu emekçilerinin birçok konuda hak sahibi olmadığını ifade ederek, “Güvencesiz 
çalıĢtırılan birçok vatandaĢımız var. Ben de görme özürlü olan bir Milli Eğitim çalıĢanına haksızlık yapıldığı ve 
görme engelli olan ve gözleri büyük ölçüde görmeyen bir arkadaĢımızın kazan dairesinde çalıĢmasına karĢı 
çıktığım ve açıklama yaptığım için beni sürgün ettiler. Ama ben asla haklarımızı savunmaktan 
vazgeçmeyeceğim” dedi.   

Çalışma Koşulları 
 
17 Ocak günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan H.P. ve O.F., Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesinde 
zabıta olarak çalıĢtıklarını, iĢyeri ile ilgili çeĢitli sorunlar yaĢadıklarını, aynı iĢyerinde aynı iĢi yaptığı kiĢilerin 
kendilerinden fazla maaĢ almakta olup heryılın sonunda birkaç gün iĢten çıkarılıp tekrar iĢe alındıklarını, ayrıca 
sözleĢmede olan görevlerinin dıĢında iĢler yaptırıldığın belirterek hukuki ardım talep ettiler 
 

Radyoloji teknisyenleri ölümüne çalıĢtırılıyor 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, radyoloji teknisyenlerinin çalıĢma koĢullarını ve sonuçlarını 
ortaya çıkarmak amacıyla, 1 Eylül–5 Kasım 2007 tarihleri arasında bir anket çalıĢması düzenledi. Ankete, 512‟si 
memur, 195‟i sözleĢmeli ve taĢeron olmak üzere toplam 707 radyoloji teknisyeni katıldı. Anket, Ġstanbul, Kocaeli, 
Manisa, Diyarbakır ve Samsun‟un da aralarında olduğu 22 ilde yapıldı. Anketin ortaya koyduğu en önemli sonuç, 
radyoloji teknisyenlerinin, koruyucusuz çalıĢtırılması oldu. Ankete göre, radyolojik iĢlemlerde kurĢun önlük 
kullanma oranı yüzde 19. Yapılan radyolojik iĢlemlerin yüzde 81‟inde kurĢun önlük kullanılmıyor. Aynı anda 21 
cihazla hizmet verilen bir hastanede ise sadece 3 kurĢun önlük bulunuyor. “Hastanenizde troid ve gonad 
koruyucu aparatlar var mı?” sorusuna ankete katılanları yüzde 84‟ü “hayır” yanıtını verdi. Radyasyon miktarını 
ölçmek için kullanılan dozimetrelerin temininde ve bulundurulmasında çeĢitli sorunların yaĢandığı görülüyor. 
Anket sonuçlarına göre, 26 teknisyeni olan bir hastanede dozimetresi olmayan teknisyen sayısı 12 kiĢiyi buluyor. 
Mevcut yasalara göre, radyoloji çalıĢanları günde en fazla 5 saat çalıĢtırılabilir ancak bu yasal duruma uyan 
hastane yönetimi oldukça az. Ankete katılanların, yüzde 67‟si 5 saatten fazla çalıĢtıklarını belirtirken, 5 saatten 
az çalıĢanların oranı ise yüzde 33.  

 
DanıĢtay 5 ve 13. Daireleri ortaklaĢa verdikleri kararla, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı‟nın Denizli Devlet 
Hastanesi‟nde, 5 doktor 7 sağlık personeli hizmetini taĢeron aracılığı ile satın almak için açılan ihale ile bu 
ihalenin teknik Ģartnamesini hukuka aykırı bularak iptal etti. TTB Hukuk Bürosu tarafından yapılan yazılı 
açıklamada “DanıĢtay 5 ve 13. Dairelerinin bu iptal kararı “lüzum” unsurunun açıkça belirtilmediği ya da 
belirtilmekle birlikte gösterilen gerekçenin sağlık hizmetinin gereklerine ve kamu yararına uygun olmadığı bütün 
satın alma iĢlemlerinin hukuka aykırı olduğunu/olacağını saptamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sürekli hizmetler 
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olduğu, kamu sağlık kuruluĢlarının hekim ve sağlık personeli gereksiniminin merkezi olarak planlanıp atama 
iĢlemlerinin düzenli olarak yapıldığı dikkate alındığında üç ay-beĢ ay ya da bir yıl gibi sürelerle taĢeron aracılığı 
ile personel hizmetlerinin satın almanın düĢük ücretle ve güvencesiz çalıĢtırma dıĢında bir amacı olamayacağı 
ve bu nedenle hukuka aykırı olacağı açıktır” denildi.  
 
DĠSK'e bağlı Limter-ĠĢ Sendikası üyeleri, Tuzla tersanelerinde ''iĢçi ölümlerini durdurmak ve çalıĢma koĢullarının 
iyileĢtirilmesini sağlamak'' amacıyla 16 Haziran günü uyarı grevi gerçekleĢtirdi. Limter-ĠĢ BaĢkanı Cem Dinç, 
tersane patronlarının greve katılan iĢçileri iĢten çıkarma ile tehdit ettiğini belirterek “17 Haziran‟da bir tek iĢçi 
arkadaĢımız çıkarılırsa o tersanenin önünde olacağız" dedi. Dinç, Tuzla tersanelerinde bir vahĢetin yaĢandığını 
bu kuralsızlığa son verilmesi gerektiğini söyleyerek iĢçilerin 16 yıldır tersanelerde mücadele ettiğini ve seslerini 
duyurmaya çalıĢtıklarını anlattı. ĠĢ cinayetlerine karĢı mücadelenin süreceğini dile getiren Dinç “Sorun sadece iĢ 
cinayetleri değil, iĢ kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalığıyla da ile iĢçi yüz yüze. Her ne olursa olsun bu 
kuralsızlığa karĢı sesimizi daha yükselteceğiz" dedi.  
 
7 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan A.Y., 2006 yılında itibaren BüyükĢehir Belediyesinde 
Makine Ġkmal‟da taĢeron firmanın elemanı olarak çalıĢtığını, bugüne kadar iĢ kanundan doğan haklarından 
hiçbirini kullanamadıklarını, maaĢlarının geç ödendiğini belirterek hukuki  yardım talep etti. 
 
20 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Burhan Bekler, 1992 yılı Eylül ayından beri Erdem 
Plastik Anonim ġirketinde iĢçi olarak çalıĢmakta olduğunu, Ģirketin ilk birkaç yılda SSK primlerini eksik yatırdığını 
ve ücretleri geç verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Tuzla'da bulunan tersanelerde 20 ġubat 2008'de baĢlayan 
teftiĢ çalıĢmaları hakkında 25 ġubat günü bir açıklama yapıldı. Açıklamada, teftiĢ kapsamında 3 tersane 
hakkında kısmi durdurma kararı verildiğini belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, 1 Eylül 2006 ve 31 Ocak 2007 
tarihleri arasında iĢ sağlığı ve güvenliği açısından bölgedeki 51 tersanede yapılan incelemeler sonucunda, 
toplam 16 bin 173 iĢçiye ulaĢılarak, 99 maddede bin 61 noksanlık ve mevzuata aykırılık tespit edildiği belirtildi. 
13 Eylül 2007 ve 24 Eylül 2007 tarihleri arasındaki 43 tersane teftiĢinde toplam 14 bin 131 iĢçiye ulaĢıldığı ifade 
edilen açıklamada teftiĢ kapsamında 2 iĢ yerinde iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir konuya 
rastlanmadığı, 41 iĢ yerinde toplam 588 eksiklik ve mevzuata aykırılık tespit edildiği, inceleme sonunda 196 bin 
54 YTL idari para cezası uygulamasında bulunulduğu kaydedildi. Ayrıca denetim sürecinde 25 iĢ yeri ile ilgili 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna, 14 iĢ yeri ile ilgili vergi dairelerine bildirimlerde bulunulduğu belirtildi. 28 iĢ 
yerinin eksik prim gün sayılarının tamamlatıldığı, 70 özürlü iĢçi, 30 eski hükümlü iĢçi olmak üzere toplam 100 
iĢçinin iĢe baĢlatılmasının sağlandığı kaydedildi. Yabancı uyruklu iĢçi çalıĢtırdıkları için 3 iĢ yerine ve çalıĢan 3 
yabancı uyrukluya toplam 15 bin 572 YTL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iĢçi giriĢ-çıkıĢ bildirimlerinde 
bulunmayan 38 iĢ yerinde ki 8 bin 965 ihlalle ilgili de Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. 
Halen devam eden teftiĢ kapsamında 3 tersane hakkında kısmi durdurma kararı verildi. Gerekçe olarak da 
çalıĢanların ani ölüm ve yaralanmalarına sebebiyet verecek hususların bulunması gösterildi. Açıklamada son 
dönemde Bakanlık müfettiĢlerinin gündeminde bulunan 25 ölümlü iĢ kazasının bazı nedenleri ise Ģöyle sıralandı: 
"Patlama (2), yangın (1), ezilme-sıkıĢma (5), elektrik çarpması (6), düĢme (5), intihar (2), kalp durması (1).  
 
Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan Öznur Kablo'nun on iĢçisi, DĠSK'e bağlı BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası'na üye 
oldukları gerekçesiyle 13 gün mesai saatlerinde bir konteynıra kapatıldı. Tekirdağ-Çerkezköy 2. Organize Sanayi 
Bölge-si'nde kurulu Ġbrahim Balarası'na kayıtlı görünen Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret'de, iĢveren 2007 yılı 
Mart'ında BirleĢik Metal-ĠĢ Sendikası'na üye olmaları sebebiyle önce 13, ardından 3 iĢçi ve sonrasında tek tek 
iĢten çıkarmalarla çok sayıda iĢçiyi iĢten attı. Daha sonra iĢe iade davası açan iĢçiler, davayı kazanmaları 
üzerine iĢ baĢı yapmaya gittikleri fabrikada iĢverenin talimatıyla konteynırlara kapatılarak, 13 güne varan 
sürelerde kümes kadar konteynırlarda zorla tutuldular. Konteynırlara ilk kapatılanlar Ahmet Erdem ve Refik 
Yılmaz 14 Mart 2008'de, iĢ baĢı yapmak üzere iĢyerine gitti. Bu iĢçileri iĢverenin talimatıyla güvenlik görevlileri 
depoda çalıĢacaksınız diyerek bir depoya götürdüler. Daha sonra bu iĢçiler, üzerleri aranarak ve cep 
telefonlarına el konularak depoya kapatıldılar. Bununla da yetinmeyen yönetim iki iĢçiyi depodan çıkararak 
fabrikanın bahçesinde bulunan ve nefes almakta bile güçlük çekilen konteynıra hapsetti. ĠĢçiler bunu takip eden 
13 gün boyunca mesai saatlerinde konteynıra kapatılıp diğer iĢçilerle beraber çalıĢmaları engellendi. 25 Mart 
günü ise iĢe iade davası sonuçlanan 9 iĢçinin akıbeti de aynı oldu. Durumu haber alan iĢçilerin avukatı Deniz 
ġen, iĢverenin uygulamasını suçüstü yakalatmak için yargıya baĢvurdu. Avukat ve beraberindekiler 27 Mart 
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günü baskın yaptıkları fabrikada iĢçileri konteynırlardan çıkarıp, durumu tutanaklara geçirdi. Olayla ilgili olarak 
Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı.  
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalıĢanları yemeklerin ücretli hale getirilmesi üzerine 8 Nisan günü yemekhane 
önünde toplanarak proteston gösterisinde bulundu.  
 
KESK‟e bağlı Tüm Bel Sen‟in, Ankara Keçiören Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, belediyenin arĢivinin 
belediye araçlarının park ettiği garajın üstünde bulunduğu ve garajda çalıĢan araçların egzoz dumanlarının 
arĢive dolduğu, Belediye BaĢkanı‟nın cezalandırmak istediği kiĢileri arĢive gönderdiği belirtildi. Rapora göre 
burada çalıĢan personelin sağlığı bir süre sonra bozuluyor. Raporda, arĢivin her yağmur yağdığında su 
baskınına uğradığı, böylece buradaki personelin egzozun yanı sıra su altında kaldığı da belirtiliyor.  
 
Eğitim-Sen Diyarbakır ġubesi eski Sekreteri Hasan Güngör, DTP'nin basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 
'siyasi parti lehine faaliyette bulunmak' iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.  
 
Mersin'de, Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredi ile yapımına baĢlanan Atıksu Arıtma Tesisi'nin terfi 
hatlarında çalıĢan 35 firma çalıĢanı, 3 aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle 23 Mayıs tarihi it ibariyle iĢ durdurma 
kararı aldılar.  
 
SES Aksaray ġubesi üyeleri, 21 Haziran günü Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yaptıkları eylemle, 
hastane emekçilerinden paralı yemek yemesini öngören Maliye Bakanlığı genelgesinin hukuka aykırı olduğunu 
belirterek, uygulamanın geri çekilmesini istediler. Uyarı amacıyla yemek boykotunda olduklarını belirten SES 
üyeleri, dağıttıkları simitleri havaya kaldırarak Maliye Bakanını protesto etti.  
 
Lüleburgaz‟a bağlı BüyükkarıĢtıran Beldesi‟nde faaliyet gösteren Bilton Beton Aġ‟de çalıĢan 21 iĢçi, iki aydır 
ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 4 Temmuz 2008 tarihinde eylem baĢladı. Fabrika önünde bekleyen ve 
ücretlerini alana kadar direniĢlerini sürdüreceklerini söyleyen iĢçilerden Vahit Beyter, jandarmanın kendilerini 
fabrikadan çıkarmak istediğini ancak haklarını alana kadar fabrikadan ayrılmayacaklarını ifade etti. Gidecek 
yerleri de olmadığını belirten Beyter, “Paramız yok, 4 gündür yemekte verilmiyor. Hem hakkımızı vermediler, 
Ģimdi de mağdur ediyorlar” dedi.  
 
Bingöl Belediyesi adına kent merkezindeki temizlik ve çöp toplama iĢlerini yürüten özel bir firmada çalıĢan 100 
temizlik iĢçisi, 5 aydır maaĢ alamadıkları gerekçesiyle 16 Temmuz günü iĢ bırakma eylemine baĢladılar. Bingöl 
Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Bahri Keskin söz konusu firmaya iĢçilerin maaĢlarının ödendiğini, ancak firmanın 
iĢçilere ödeme yapmadığını kaydetti. Firmanın iĢçilere ödeme yapmaması halinde sözleĢmesinin iptal edileceğini 
ifade eden Keskin, “ġehir bu Ģekilde çöplerle kalamaz. Eğer iĢçiler ikna edilmezse ihaleyi feshederiz. Biz firmaya 
ödemeyi yapmıĢ durumdayız” dedi.  
 
Hatay Samandağ Belediyesinde çalıĢan bir grup iĢçi, aylardır maaĢlarını alamadıkları gerekçesiyle 21 Temmuz 
günü eylem yaptı. DĠSK Genel-ĠĢ Hatay ġube BaĢkanı Mehmet Güleryüz, Samandağ Belediye binası önünde 
yaptığı açıklamada, çalıĢanın yanı sıra 90 emeklinin de sosyal haklarının yıllardır ödenmediğini belirterek, 
belediye baĢkanı ve diğer yetkililerin de duyarlı davranmadığını söyledi. MaaĢlarını almayan belediye 
çalıĢanlarından Mehmet Soydan, Halil Uysal, M.Ali Dadük, Ömer Tutan, Nevzat Fırıncı, Ġrfan BaĢdağ ve Cabbar 
IĢık ise belediye giriĢ kapısının üzerine çıkarak intihar giriĢiminde bulundular. Bazı belediye çalıĢanları da 
üzerlerine benzin dökerek, kendilerini yakmak istediklerini söylediler. Güvenlik güçleri, iĢçilere müdahale ederek 
sakinleĢtirmeye çalıĢtı.  
 
Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde bulunan Toprak Holding‟e ait yağ ve yem fabrikası iĢçileri, 6 yıldır ücretlerine zam 
yapılmadığı gerekçesiyle 23 Temmuz günü “yemek boykotu”na baĢladı. 25 Temmuz‟da yapılan görüĢmeden 
sonuç çıkmaması üzerine ise iĢçiler 30 Temmuz günü iĢ bıraktı. 
 
Ankara‟da Ekim ayında, jandarma ekipleri yedi ay süren soruĢturma sonunda Zümrüt operasyonu kapsamında  
24 ayrı adrese düzenlendi. 26 yabancı uyruklu mağdurun kurtarıldığı operasyonda, yurtdıĢından yüksek gelir 
vaadiyle getirdikleri kiĢilerin pasaportlarına el koyan ve kadınları temizlik, çocuk bakımında, erkekleri ise inĢaat 
ve fabrikalarda, ülkesinde tıp eğitimi görenleri de hastabakıcı olarak çalıĢtıran Ģebeke çökertildi. ġebekenin aylık 
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500 dolara çalıĢtırdığı mağdurların ilk maaĢlarına el koyduğu, ayrıca sipariĢ üzerine yurtdıĢından getirdiği 15-16 
yaĢlarındaki kızları yüksek gelirli kiĢilerin evlerinde çalıĢtığı belirtildi. 
 

Kot taĢlama iĢçileri: “Leyleğin atılmıĢ yavruları bizmiyiz”     

“Öldüren iĢ kolu” kot taĢlama atölyelerinde kısa bir süre çalıĢtıktan sonra iki kardeĢiyle birlikte tedavisi imkansız 
silikozis hastalığına yakalanan Abdülhalim Demir‟in, kamuoyuna hitaben “Leyleğin atılmıĢ yavruları” baĢlıklı 
mektubu:  
“KAMUOYUNA”  
LEYLEĞĠN ATILMIġ YAVRULARI  
Leyleklerin yuvada besleyebileceğinden çok yavrusu olunca, yetiĢtirebileceği kadar yavruyu yuvada bırakıp, 
fazla olanları yuvadan atar. Bizler Bingöl‟ün Karlıova ilçesi TaĢlıçay köyünde doğduk. 1990‟lı yıllara kadar 
hayvancılıkla olan geçimimiz iyi safhadaydı. Köyümüzün toplam 32 bin küçükbaĢ hayvanı vardı. Herkesin hayatı 
güllük gülistanlık iken köyümüze koruculuk getirildi. Köyümüz için pek de hayırlı olmayan günler de böylece 
baĢlamıĢ oldu.  
Köyden 86 insan korucu seçildi. 2 bin 100 nüfuslu bir köyde 86 kiĢinin, bu kiĢilerin ailelerini de 10 kiĢiden 
sayarsak, yalnızca 860 kiĢinin istihdamı sağlandı. Herkes yaylaya çıkamadığı için hayvanlarını satmak zorunda 
kaldı. Geri kalanların göç etmekten, gençlerin gurbete çıkıp çalıĢmaktan baĢka çareleri kalmadı.  
Gurbete gelenlerden biri de bendim. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp Ġstanbul‟a geldim. Çocuk yaĢta 
olduğum için iĢ bulmakta zorlandım epey. Önceleri bulduğum iĢ yerlerinde, yatma yeri vermedikleri için 
çalıĢamadım. Sonra Ġstanbul‟a daha önce gelmiĢ arkadaĢlarımızın çalıĢtığı kumlama atölyelerinde çalıĢmaya 
baĢladım.  
Cazip olan yatacak yerin de olmasıydı  
Bu atölyelerde yatma yeri veriyorlardı. Normal diğer iĢ yerlerinde çalıĢan kiĢilerle maaĢlarımız aynıydı. Bize cazip 
geliĢi sadece yatacak yer verdiklerindendi. Kumlama, Türkiye‟ye yeni geldiği için fazla geliĢmemiĢti. Karanlık bir 
odada deniz kumuyla kot beyazlatılıyordu. Kum fazla harcanmasın diye de odalara ufak fan takılıyordu. Bu 
iĢlerde çalıĢanlar ya bizim gibi yatma yeri sıkıntısı çekenler ya da yabancı uyruklu iĢçilerdi. 1999 yılında rodeo 
(kumlama) çok aĢırı parladı. Neredeyse piyasaya sürülen bütün kotlara beyazlatma yapılıyordu. Bir anda 
aldığımız maaĢlar piyasanın iki üç katına çıktı. Herkes köydeki veya çevredeki eĢine dostuna bu iĢi tavsiye etti. 
Burada baĢka iĢlerde çalıĢan arkadaĢlar dahil iĢlerini bırakıp kumlama iĢine girdiler.  
Kelepir bir bodrum bir de iĢçi gerekliydi  
Ġstanbul‟da iki elin parmaklarıyla sayılacak kadar kumlama atölyesi varken bu sayı yüzlere kadar çıktı. Hiç 
kumlama nedir bilmeyen sermayedarlar bir kumlama ustasına 3 kuruĢ fazla verip himayesinde rodeo kurdular. 
Rodeo açmak için bir kompresör, bir hava tankı, birkaç püskürtme tabancasından baĢka sermaye gerekmiyordu. 
Unutmadan, kelepir bir bodrum bir de çalıĢacak iĢçi gerekliydi. Bizler Ġstanbul‟a gelip 1 sene 10 ay çalıĢıp, 
köyümüze 15 gün dinlenmeye giderdik.  
Sigorta nedir duymuĢtuk ama...  
Sigorta nedir duymuĢtuk ama ne için gerekli olduğunu anlatmamıĢlardı. Bizim gözümüzde sigorta 20 yıl aynı iĢ 
yerinde çalıĢanı emekli etmekti. Oysa sigorta hayatı garanti etmekmiĢ. Hadi bizler bilmiyorduk, peki devlet 
neredeydi; çalıĢan iĢyerleri vergiye tabiydi. Elektrik faturası ödüyorlardı, vergi ödüyorlardı. Peki merak etmiyorlar 
mıydı, bu iĢ yerinde ne üretiliyor, kimler çalıĢıyor. Sonuç itibariyle; senin belli iĢ yasaların ve bunun denetimi için 
kurumların var. Sen buraya elektrik, su verip vergi alıyorsan, merak edip denetleyeceksin; Ģartlara uygun, 
koyduğun yasaya uygunsa çalıĢma ruhsatı vereceksin.  
Ve Ģu an hepimiz hastayız, hem de tedavisi olmayan bir hastalık. Sadece köyümüzde resmi olan hasta sayısı 
187. Doktora gitmeyenlerle beraber 300 kiĢi hasta ve çaresiz ölümü bekliyoruz.  
Türkiye‟nin birçok bölgesinde bu iĢten hastalanmıĢ iĢçiler var. Bizim hikayemiz böyleydi; onlarınki kimbilir nasıl?  
AtılmıĢ yavrular biz miyiz?  
ġimdiye kadar üç arkadaĢımızı kaybettik ve yatağa mahkum dört arkadaĢımız var; yaĢamları oksijen tüpüne 
bağlı. Aslında hepimiz periĢanız çünkü çalıĢamıyoruz, yürümekte bile zorluk çekiyoruz. Geçimi bize bağlı 
ailelerimiz var, onlara bakamıyoruz. Bu bize hastalıktan da çok koyuyor. Bizi bu hallere düĢüren iĢ sahipleri 
kadar devlet de suçludur. Bize sahip çıkmalıdır; bizi iyileĢtiremezse bile en azından bundan sonraki yaĢamımızı 
garanti altına almalıdır.  
ġimdi merak ediyorum yazımı okuyup bize sahip çıkacaklar mı? Yoksa bu leylek hikayesine gerçekten 
inanacağım… Acaba atılmıĢ yavrular biz miyiz?  
Abdulhalim Demir  
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21 Ağustos günü Zonguldak‟ın Ereğli ilçesinde, Hattat Holding'e bağlı Hema Kandilli Kömür ĠĢletmesi'nde 
taĢeron Ģirket ĠĢler Ticaret'e bağlı çalıĢan iĢçiler yaklaĢık 1 yıldır ücretlerinin zamanında ödenmediğini, 3 aylık 
yemek paralarının verilmediğini belirterek gündüz vardiyasında ocağa girmediler.  
 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kot taĢlama iĢinde çalıĢan iĢçilerin meslek hastalıklarına yakalanmalarına 
iliĢkin Ağustos ayında yayınlanan haberleri ihbar kabul ederek, kaydı olmayan iĢ yerleriyle ilgili denetim yapmak 
üzere müfettiĢ görevlendirdi. Denetimler kapsamında, Ġstanbul Kağıthane Dereiçi civarı, BayrampaĢa ilçesi, 
GaziosmanpaĢa Küçükköy, YeĢilpınar civarı ve Mahmutbey Habipler civarında teftiĢ yapılması planlandı. 
MüfettiĢler, “merdiven altı” tabir edilen kayıt dıĢı iĢ yerlerine gittiklerinde adreslerinde bulamadılar. Konunun 
basında yer almasıyla birlikte bu iĢ yerlerinin kapandığı tespit edildi. Bu nedenle, iĢçilerin meslek hastalığına 
yakalandığı belirtilen iĢ yerlerinin denetimi gerçekleĢtirilemedi. Trakya bölgesinde benzer faaliyetlerde bulunan iĢ 
yerlerinde yapılan denetimlerde ise meslek hastalığı ile ilgili bulgulara rastlanılmadı. MüfettiĢler son olarak 
Meslek Hastalıkları Hastanesinden gelen raporlar doğrultusunda 12 iĢ yerini denetledi. ĠĢ TeftiĢ Kurulu 
BaĢkanlığı Ġstanbul Grup BaĢkanlığında görevli iki müfettiĢin yaptığı denetimlerde, bu iĢ yerlerinden tekstil 
fabrikalarına silis kumu üreten biri çalıĢma Ģartları yönünden çalıĢanlara hayati tehlike arz etmesi nedeniyle 
kapatıldı. Denetim yapılan büyük kot üreticilerinde ise çalıĢmaların kapalı sistemle yapıldığı, çalıĢma Ģartlarına 
gerekli önemin gösterildiği tespit edildi. Bu iĢ yerlerinde silikozis hastalığına yakalanmıĢ iĢçiye rastlanılmadı. Bazı 
iĢ yerlerine ise çalıĢanlar açısından yakın tehlike oluĢturmayan eksik hususların giderilmesi için süre verildi.   
 
Ġstanbul‟da bulunan ve iĢverenin borcu nedeniyle iĢ yerleri kapanan Mervem Tekstil iĢçileri, iki aydır ücret 
alamadıkları için 20 Ağustos günü eylem baĢlattı. 27 Ağustos günü iĢ yeri önünde bir basın açıklaması yapan 
Tekstil-Sen Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Sevgil, “Patron iki aydır iĢçilerin ücretlerini ödemiyor. ĠĢçilerin büyük 
bir çoğunluğu sigortasız, kıdem ve ihbar tazminatlarını, sosyal haklarını gasp ederek düĢük ücretle çalıĢtırıyor. 
15 yaĢında çocuk iĢçiler ve hamile kadınlar geç saatlere kadar zorunlu mesaiye bırakıyor” dedi. Patronla 
görüĢtüklerini ve ücretlerin ödenmesi konusunda söz aldıklarını belirten Sevgil, iĢçilerin haklarının bir an önce 
ödenmesini istedi. Açıklamanın ardından topluca Tekstil-Sen'e üye olan iĢçiler patronun malları gizlice 
kaçırmasını engellemek için iĢyeri önünde gece nöbeti de tutacak.  
 
KESK toplu sözleĢme ve grev hakkı için Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟ne (AĠHM) gideceklerini bildirdi. KESK 
Genel BaĢkanı Sami Evren, toplu görüĢmenin yasal olmadığını kaydederek, bununla ilgili AĠHM kararı olmasına 
karĢın hükümetin bu karara uymadığını, bu nedenle AĠHM‟ye ikinci kez baĢvuracaklarını ifade etti. 15 günlük 
toplu görüĢme sürecini değerlendiren Evren, hükümetin Anayasa‟nın 90. maddesinin gereğini yerine 
getirmediğini ve görüĢmelerin hukuka aykırı olduğu toplu görüĢmelerin ilk turunda dile getirdiğini belirtti. 
 
Ġstanbul Bostancı Operatörlüğü Çağrı Merkezi MüĢteri Hizmetleri biriminde çalıĢan iĢçiler, 31 Temmuz günü 
çalıĢma koĢullarını protesto için eylem gerçekleĢtirdiler. Haber-ĠĢ üyesi iĢçilerden Özgür Çataltepe, “21 ay 
boyunca ücretlerimize zam yapılmadı. Mola, yemek ve tuvalet gibi ihtiyaçlarımızı dahi belirtilen saatlerde yapma 
zorundaydık. Ya bu duruma katlanmalı ya da insani çalıĢma koĢullarında çalıĢabilmek için örgütlenmeliydik. Biz 
de Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon ĠĢçileri ve Hizmetlileri Sendikası‟na (Haber-ĠĢ) üye olduk 
ve hem bu koĢulları hem de süre giden takım liderlerinin tavırlarını protesto etmek için 31 Temmuz günü bir 
protesto eylemi yaptık” dedi.  
 
Ġstanbul Yenikapı'da arkeolojik SĠT alanı üzerine inĢaat yapılmasını öngören Marmaray ve Metro projelerinde 
çalıĢan arkeolog, restoratör, fotoğrafçı ve sanat tarihçileri 8-9 Ağustos tarihlerinde iĢ bırakma eylemi 
gerçekleĢtirdiler. Eylem sonrası iĢten çıkartılan arkeolog Hüseyin Yıldırım, “YaklaĢık 4 yıldır süren kazıyla ilgili 
son aylarda Ģirketten ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nden „artık bitirin, inĢaata baĢlayacağız‟ gibi baskılar 
geldi. Bu baskıları da maaĢları geciktirmeyle veya hiç ödememe gibi hareketlerle taçlandırdılar. Biz de 2-2,5 aylık 
zaman süresinde maaĢ alamadık. Bunun üzerine iĢ kanunun ilgili maddesine dayanarak 8-9 Ağustos tarihlerinde 
iĢ bıraktık. ġirkete gittiğimizde iĢimize son verildiğini öğrendik. Yazılı olarak finansal darlık nedeniyle iĢten 
çıkartıldığımızı söylendi. Sözlü olarak da o „iĢi bırakmayacaktınız‟ diyerek iĢten atıldık” dedi. Müze yetkililerinin 
bu iĢten çıkartmalar karĢısında sessiz kaldığını ve bu sessizliğiyle de iĢvereni onayladığını ifade eden Yıldırım 
kazıyla ilgili en geniĢ bilgiye sahip çalıĢanların iĢten çıkartıldığı, yeni gelecek kiĢilerin projeye dair sıfır bilgilerinin  
olacağını, bunun da kültürel tahribatın önünü açmak için yapıldığı görüĢünde. “ġu an 200 iĢçi ile 6 arkeolog 
çalıĢıyor arazide. Normalde bir arkeolog 6 iĢçiyle çalıĢır. Bu durum nedeniyle Ģantiyede kontrol sorunu 
yaĢanıyor. Ama iĢverenin de isteği bu zaten. Orada çalıĢan arkeologların iki seçeneği var: Ģirketten biri gelip 
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„Ģunu kaldır‟ dediğinde; ya kaldıracak ya da iĢinden olacak. Hem bilimsellik açısından sakıncalı bir durum var 
hem de emek açısından.”  
 
Ġstanbul‟da 21 Ekim günü, BEDAġ GaziosmanpaĢa ĠĢletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Ünka Aġ adlı 
taĢeronda çalıĢan elektrik sayacı okuma personeli, uğradıkları haksızlıklar nedeniyle iĢ bıraktı. Ücret kesintileri 
ve fazla iĢ yüklenmesi gibi sorunların yanı sıra uğradıkları haksız uygulamalara itiraz edenlere de tehdit ve baskı 
uygulandığını belirten iĢçiler, taleplerini dile getirmek için iĢyeri önünde basın açıklaması yaptı. Elektrik sayacı 
okuma iĢçilerinden Serdar Karasoy, teknik donanım yetersizliği ve Ģartnamede belirtilen sayıda eleman 
çalıĢtırılmamasından kaynaklı personele fazla fiĢ adedi yüklendiğini belirterek, ücretlerinde keyfi kesintiler 
yapıldığını ve senelik izinlerinin okuma dönemleri boĢlukları gerekçe gösterilerek yok sayıldığını iddia etti. 
 
Özel Doruk ABC Dergisi Dershaneleri‟nin Ġstanbul Çekmeköy ġubesi‟nde çalıĢan öğretmenler ücretlerinin 
ödenmemesi nedeniyle 8–9 Kasım tarihlerinde toplu olarak iĢ bırakma eylemi gerçekleĢtirdi. Eğitim Emekçileri 
Derneği üyesi öğretmenler de 13 Kasım günü dershane önünde düzenledikleri basın açıklamasında 
dershanelerdeki ağır çalıĢma koĢularına dikkat çekerek günde 10–12 saat derse girdiklerini ve sosyal 
güvencesiz ve düĢük ücretlerle her tülü angarya iĢi yapmak zorunda bırakıldıklarını söylediler. Ayrıca bu 
direniĢin dershane öğretmenlerinin ilk toplu iĢ bırakma eylemi olduğunu vurgulayan eğitim emekçileri, bu eyleme 
emeği geçenler olarak diğer meslektaĢlarını örgütlü mücadeleye çağırdılar.  
 
Kayseri'nin PınarbaĢı Ġlçesi'ndeki krom madeninde çalıĢan 180 iĢçiden 50'si 3 aydır ücretlerini alamadıkları 
iĢvereni 17 Aralık günü kent merkezinde yaptıkları eylemle protesto etti.  
 
Adana MENSA Tekstil fabrikasında çalıĢan iĢçiler, kanunsuz bir Ģekilde süresiz, ücretsiz izne gönderildikleri için, 
iĢveren hakkında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğüne Ģikâyette bulundu. DĠSK"e 
bağlı Tekstil ĠĢçileri Sendikası Genel Sekreteri Recep Türkyılmaz, 31 Aralık günü yaptığı açıklamada, MENSA 
fabrikasında çalıĢan 294 iĢçinin "kanunsuz bir Ģekilde ücretsiz izne gönderildiğini" söyledi. Türkyılmaz, 
çalıĢanlara geçmiĢe mahsup alacakları için senet verildiğini ve hak ettikleri 4 aylık ücretlerinin de ödenmediğini 
belirtti.  
 

Yeşil Kart İhlalleri 
 
Siirt ili Kurtalan ilçesinde,  DTP Kurtalan Ġlçe Örgütü'nün 28 ġubat 2008 tarihinde sınır ötesi operasyonlara iliĢkin 
yaptığı basın açıklamasının ardından, aralarında DTP Kurtalan Ġlçe Saymanı Tayfur BaĢer'in de bulunduğu 27 
kiĢinin yeĢil kartının iptal edildiğinin iddia edildi. BaĢer iddialar üzerine YeĢil Kart Bürosu'na gittiğini kendisine 
“Biz size bilgi veremeyiz bize gelen gizli yazıda sizinle birlikte 27 kiĢinin yeĢil kartı iptal oldu” dendiğini belirtti.  
 
10 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Atilla Yenisoy, yaklaĢık 14 yıldır yeĢilkart 
kullandığını, ayrıca Bismil Engelliler Derneği ġube BaĢkanı olduğunu, yaklaĢık bir ay önce ifade için çağrıldığı 
karakolda polis memurlarının hakaretlerde bulunarak yeĢil kartını iptal edeceklerini ve özürlü maaĢını 
keseceklerini söylediğini, Nisn ayı baĢında da yeĢil kartının iptal edildiğini belirtti 
 
10 Nisan günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nizamettin Yıldız, yaklaĢık 11 yıldır yeĢil kart 
kullandığını, kalp yetersizliğinden dolayı %70 engelli olduğunu, kalp nakli için sıra beklediğini, Mart ayı sonunda 
yeĢil kartının kendisine haber verilmeden iptal edildiğini belirtti 
 
Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Axçıra köyünde ikamet eden Müyesser Balıkçı (70), yeĢil kartını mühür vurması için köy 
muhtarına gönderdiğini, ancak muhtarın yeĢil kartına mühür vurmayarak ve "Çocukları dağda olanlar yeĢil kart 
için kaymakamın yanına gitsin. Onların yeĢil kartları kaymakamın yanında, oraya gitsinler"  dediğini belirtti.  
 
21 Kasım günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Mahsum Aslan, ev kirasını ödeyemediği 
için ev sahibinin kendisini evden çıkardığını, bundan dolayı BaĢbakana bir mektup yazdığını, gelen olumlu yazıyı 
da Diyarbakır Valiliğine bir dilekçe ile verdiğini, cevap alamaması üzerine sokakta kaldığını teyit etmek için Söz 
TV ile röportaj yaptığını, röportajın yayınlanmasından sonra kendisini arayan muhabirin Sosyal YardımlaĢma ve 
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DayanıĢma Vakfı'ndan Nermin hanımın kendisini çağırdığını belirttiğini, ailesi ile Nermin hanımın yanına gittiğini, 
kendisine bir ev tutmasının ve bir aylık kiranın verileceğinin söylendiğini, bir daha televizyona ve gazetelere çıkıp 
konuĢursa YeĢil kartının iptal edeceği yönünde tehdit edildiğini ve hakaretlerde bulunulduğunu, kendisinin ve 
ailesinin rencide edildiğini belirtti 
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EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR 
 

Kültürel Hak İhlalleri 
 
17 Mayıs günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Abdullah Gülen, kardeĢi Nurcan Gülen‟in ÜSYM 
sınavlarına yaptığı baĢvuruda adresi Welat sitesi yazdığı için baĢvuru yaptığı Atatürk Lisesi idarecilerinin “W” 
harfini yazmak istemediklerini, kardeĢi ısrar edince “biz yazarız fakat size sorun yaratır. BaĢvurunuz iptal 
edilebilir” dediklerini belirtti. 
 
15 Haziran günü Ġstanbul Atatürk Havaalanı‟nda, babası siyasi mülteci olduğu için Türkiye‟ye gelemeyen yedi 
yaĢındaki Almanya vatandaĢı Welat Dağ, “Türkçe olmayan karekter bulunduğu” gerekçesiyle yasak olan ismi 
nedeniyle Türkiye‟ye alınmadı. Pasaport kontrolünde anne Yadigar Dağ‟a, „kendisinin ve iki çocuğunun 
Türkiye‟ye girebileceği ancak Welat‟ın giremeyeceği‟ belirtildi. Gerekçe olarak da Welat isminin Türkiye‟de 
“yasaklanmıĢ isimler” arasında olduğu gösterildi. Ġtiraz eden anne Dağ‟a, memurlar, “Çocuğunuzu geri 
göndereceğiz” dedi. Annenin bütün itiraz ve çabaları sonuçsuz kalınca Welat Almanya‟ya gönderildi. Anne Dağ, 
yaĢadıklarını “Almanya‟da Türkiye Konsolosluğu‟na kayıt için gittik orada hakarete uğradık. „W harfini kabul 
etmeyiz‟ dediler. Çok uğraĢtık ama sonuç 
alamadık. Bize „Cahilsiniz gidin cahilliğinizi 
çekin. BaĢta yazmasaydınız‟ dediler. 
Havaalanına geldiğimizde „Welat 
yabancıdır. Onu almayacağız‟ dediler. 
Çocuğumu zorla aldılar benden. Görevlilere 
yalvardım ama dinlemediler. Welat 
ağlıyordu. Almaya çalıĢtım ama 
vermediler”dedi. Diyarbakır Milletvekili Akın 
Birdal konuyu Meclis gündemine taĢıdı. 
Birdal, önergesinde Ģu sorulara yer verdi: 
“Welat Dağ isimli kiĢinin Türkiye‟ye girmesi 
yasak mıdır? Bu yasağın gerekçesi nedir? 
Söylendiği gibi Welat ismi yasak mıdır? Ġsmi 
Welat olanların Türkiye‟ye girmesini 
engelleyen bir yasal mevzuat var mıdır? 
Yedi yaĢında olan çocuğun yaĢadığı bu travmanın sorumluları hakkında bir soruĢturma açılması düĢünülmekte 
midir?”  
 
Genelkurmay BaĢkanlığı, askeri kurum ve kuruluĢlara astırdığı afiĢle “Q,W,X” harflerini yasakladı. “Q,W,X” 
harflerinin üzeri çizilen afiĢte, “Tabelalarda, ilanlarda, reklamlarda önce Türkçe” yazısı yer aldı.  
 
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5 parka verilen Kürtçe isimler Diyarbakır Valiliği 
tarafından kabul edilmedi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu imzasıyla 10 Haziran 2008 tarihinde belediyeye 
gönderilen yazıda, Kayapınar Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle parklara verdiği Gülistan, Berfin, DaraĢin, Nefel ve 
Beybun isimlerinden sadece Gülistan ismini kabul eden valilik, diğer isimler için ise belediyenin yargıya gitmesini 
önerdi. Valiliğin Nefel, DaraĢin, Beybun ve Berfin isimlerini kabul etmemesi üzerine konu 9 Temmuz 2008 
tarihinde Kayapınar Belediye Meclisi'nde yeniden görüĢüldü. Yapılan görüĢmede, Peyas Mahallezi 288 
sokaktaki parka Berfin, 225 sokakta parka Nefel, 229 ve 231 nolu sokakların keĢiĢme noktasına bulunan parka 
DaraĢin, Diclekent Bulvarı 158 sokakta bulunan parka ise Beybun isminin yeniden verilmesi kararı verilerek 
Diyarbakır Valiliği'ne bildirildi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu imzasıyla 21 Temmuz 2008 tarihinde 
Kayapınar Belediye BaĢkanlığı'na gönderilen yazıda, 5393 sayılı Yasanın 81 maddesi uyarınca valilik tarafından 
onaylanmayan meclis kararlarının yeniden meclis gündemine getirilmesi eleĢtirilerek, 'Mülki amirce 
onaylanmayan sözkonusu meclis kararının yeniden meclis gündemine getirilmek suretiyle geçerli hale çevrilmesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla belediye meclisince alınan mezkur karar geçersizdir. Bahsedilen sebeplerle 

'Kürtçe konuĢtular, ceza yediler' 
ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mahmut Özkılıç 
ve Ziya Athan isimli kiĢiler, cep telefonuyla Kürtçe konuĢtukları 
için Kabahatler Kanunu‟na istinaden 62 YTL idarî para 
cezasına çarptırıldılar. ĠHD Diyarbakır ġube BaĢkanı 
Muharrem Erbey, 23 Mayıs günü aslen Diyarbakırlı olan 
Mahmut Özkılıç ve Ziya Athan'ın Konya'da Aladdin Tepesi'nde 
otururken, Mahmut Özkılıç'ın ailesiyle cep telefonuyla 
Kürtçe'nin Zazaki lehçesiyle konuĢtuğunu belirterek “Oradan 
geçmekte olan polis memurlarının telefon konuĢmasına kulak 
misafiri olmasından sonra kimlik kontrolü yapmıĢ, her ikisinin 
de Diyarbakırlı oldukları anlaĢılınca, ekip arabasına alınarak 
sözlü hakarette bulunulmuĢ, daha sonra onlara gürültü 
yaptıkları gerekçesiyle „Kabahatler Kanunu'na istinaden 62.00 
YTL idari para cezası kesilmiĢtir” dedi. (Radikal-06.06.08) 
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09.07.2008 tarih ve 85 sayılı meclis kararınız iĢleme alınmamıĢ olup, istendiği takdirde belediyenizce onaylama 
iĢlemi konusunda idari yargıya baĢvurabileceği hususunda bilgi ve gereğini rica ederim' denildi.  
 
25 Ağustos günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Muhsin BaĢer, 21 Ağustos günü doğan çocuğunu 
nüfusa kaydetmek için 22 Ağustos günü Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü‟ne gittiğini, görevlinin çocuğuna “Welat” 
ismini koymak istediğini söylemesi üzerine, bu ismi yazamayacağını söyleyerek kendisini nüfus müdürüne 
gönderdiğini, Nüfus müdürünün de “W harfinin Türkçe alfabede olmadığı için bu ismi yazamayacağını” 
söylediğini, çocuğuna baĢka bir isim koymak istemediğini söylemesi üzerine, kendisine dilekçe ile baĢvurmasını 
söylediğini, 22 Ağustos 2008 tarihli dilekçesine Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü‟nün “Welat isminin Türk alfabesine 
aykırı olması nedeni ile talebinin ret edildiği” cevabını verdiğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
ġanlıurfa ili ViranĢehir ilçesinde Eylül ayında, 7 aylık çocuğuna Kürtçe “Jîyan” ismini vermek için ViranĢehir 
Nüfus Müdürlüğü'ne baĢvuran Ramazan Silgir‟a “Bilgisayarda 'î' harfi yok” denilerek Kürtçe ismin verilmesi 
engellendi.  
 
MuĢ ili Bulanık Ġlçesi'nde, MuĢ Belediyesi tarafından yapılan parka Orhan Doğan'ın isminin verilmek istenmesi, 
Bulanık Kaymakamlığı tarafından Doğan'ın "Türk büyüğü olmadığı" gerekçesiyle reddedildi. Belediye meclisinin 
yeni yapılan park ve caddelere verilmesi için hazırladığı isim listesi, onaylanması için Ġlçe Kaymakamı Fatih 
Aksoy'a gönderildi. DTP, MHP ve AKP'li meclis üyelerinin oybirliğiyle hazırladığı isim listesinde bulunan cadde 
isimleri onaylanırken, belediye binası yanında bulunan boĢ arazide yapılan parka Orhan Doğan isminin verilmesi 
reddedildi. Kaymakam Aksoy karara iliĢkin, “Yaptığımız araĢtırmada Orhan Doğan sadece DEP Milletvekili 
olduğu ve Türk büyüğü olmadığı tespit edilmiĢtir. Park ve benzeri yerlere verilen isimler Türk büyüklerine ait 
olması gerekiyor. Bunun için alınan karar kaymakamlığımız tarafından reddedilmiĢtir” gerekçesini öne sürdü. 
 
Diyarbakır`da ikamet eden Muhsin ve Laima BaĢer çiftinin yeni doğan bebeklerine “Yurt” anlamına gelen “Welat” 
ismini vermek istemelerine Diyarbakır Ġl Nüfus Müdürlüğü “W harfinin Türkçe alfabede bulunmadığını” gerekçe 
göstererek ret cevabı verdi.  
 
Diyarbakır Kayapınar Belediye Meclisi, 13 Ekim günü yaptığı Belediye Meclis Toplantısı'nda yapımı tamamlanan 
üç yeni parka RoĢna (Göz parıltısı), ġilan (Yaban gülü) ve Rojda (Gündoğumu) isimlerini verme kararı aldı. 
Belediye Meclisi kararı onaylatmak üzere Diyarbakır Kayapınar Ġlçe Kaymakamlığı'na bildirdi. Kayapınar 
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız imzasıyla 11 Kasım günü belediyeye gönderilen cevap yazısında, belediye 
meclisinin verdiği isimlerin incelendiği belirtilerek, isimlerin "Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğin 24'üncü 
Maddesi'ne" uygun olmadığı gerekçesiyle onaylanmadığı bildirildi. 
  
ġanlıurfa ili Suruç ilçesinde Belediye Meclisi tarafından 11 mahalleye verilen Zana, Zara, Zozan, Rojin, ġilan, 
ġervan, Mizgin, Dilan, Sara, Baran, Berivan isimler “Türkçe dil kuralları'na göre yazılmadığı” için ret edildi. 
Ġsimlerin kabul edilmemesinin siyasi bir tavır olduğunu belirten Suruç Belediye BaĢkanı Etem ġahin, her Ģeye 
rağmen mahalle isimlerini Kürtçe yazacaklarını ifade etti. Belediye Kanunu'nun 5393/24. maddesi gereğince oy 
birliğiyle alınan karar, Suruç Kaymakamlığı tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine meclis üyeleri ġanlıurfa 
Ġdari Mahkemesi'ne baĢvurdu. Kürtçe isimler mahkeme tarafından da kabul edilmeyince meclis üyeleri bu kez 
DanıĢtay'a baĢvuracak.  

Eğitim Hakkının İhlali 
 
Ardahan'da imam hatip lisesinde okuyan 7 öğrenci, 12 ġubat günü yurtta boĢ bira ĢiĢesi bulan Okul Müdürü Ali 
Ġhsan Ballı tarafından birayı kendilerinin içtiği öne sürülerek, SarıkamıĢ'a baĢka bir okula sürgün edilmek istendi. 
Ancak suçu kabul ettiklerini belirttikleri ve tasdikname istedikleri dilekçeleri müdürün zoruyla yazdıklarını 
söyleyen öğrenciler, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKP Ġl BaĢkanlığı'na baĢvurdu. Olayı incelemesi için 3 
müfettiĢ görevlendirilirken Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliğin devreye girmesiyle 7 öğrenci, 15 ġubat günü 
itibariyle yeniden okullarına döndürülüp yurtlarına yerleĢtirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise 3 müfettiĢ 
görevlendirerek inceleme baĢlattı. Ardahan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım ise "Okul Müdürü konuyu bize 
bildirmeden öğrenciler hakkında iĢlem yapmıĢ. GeniĢ çaplı inceleme baĢlattık. Öğrencilere yönelik bira içtiklerine 
dair bir suçüstü yok. Öğrencilerimizin tasdiknameleri iptal edilerek tekrar okullarına geri dönmesi sağlanmıĢtır" 
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dedi. Öğrenciler valiliğe yazdığı dilekçede, "Müdür bizi tehdit ederek, baskı uygulayarak, bizden imza alarak 
tasdikname verip, okuldan attı" dedi. Öğrencilerin yardım istediği AKP Ġl BaĢkan Yardımcısı Ġbrahim Askeroğlu 
da "Böyle bir Ģey olur mu? Varsa suçları tespit edilir, doğru yola gelmeleri için yardım edilir. Farz edin ki oldu 
böyle bir Ģey, bir öğretmen hemen böyle mi yapar? Çocukları dıĢarı atarak, sokağa mı bırakmak gerek?" dedi. 
Ardahan Milli Eğitim müfettiĢlerinin yaptığı soruĢturma Mart ayından tamamlandı. SoruĢturma sonunda 
öğrencilerin suçsuz olduğu ortaya çıkarken, okul müdürü Ballı'ya disiplin cezası verileceği bildirildi. (Sabah-
16.02.08)  
 
Elazığ ili Karakoçan ilçesinde, Karakoçan Ġlçesi‟ne 4 kilometre uzaktaki Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu (YĠBO) 
yurdunda barınan 28 kız öğrencinin ilçedeki liseye gidebilmek için her gün bu mesafeyi yürüdükleri için Ġlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nden servis talep etmesine Milli Eğitim Müdürü Yasef Kaya "Liseyi okumak zorunda değilsiniz. 
Paranız varsa okursunuz. Okuyamıyorsanız, gidin evlenin'' Ģeklinde yanıt verildi. Konunun basına yansıması 
üzerine AKP Elazığ Milletvekili Feyzi ĠĢbaĢaran, ilçe Kaymakamı Erdinç Yılmaz ile görüĢtü. Kaymakam Erdinç 
Yılmaz ise “Sayın milletvekilim 28 öğrencinin 12‟si Alevi. Bunların devlete bakıĢını zaten biliyorsunuz" dedi. 
Milletvekili ĠĢbaĢaran bunun üzerine ĠĢiĢleri ve Milli Eğitim Bakanlarına durumu iletti. Milli Eğitim Müdürü Yasef 
Kaya 2 Haziran günü görevden alındı. Milletvekili ĠĢbaĢaran Kaymakam Yılmaz'ın sözlerini doğrulayarak, "Bu 
olayı araĢtırırken Ġlçe Kaymakamı Yılmaz bana sarf ettiği sözlerden dolayı çok rahatsız oldum. Çünkü ilçemde 
çok hassas bir ilçe olup Alevisi ve Sunnisi birlikte kardeĢçe yaĢamaktadır. Bir yönetici bu ayrımı yapamaz. Bu tür 
düĢüncede olan yöneticilerin uyarılması için Bakanlıklarına gerekli uyarıları yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı 2 
Haziran 2008 sabahı Ġlçe Milli Eğitim Müdürü'nü bulunduğu görevden aldı. Kaymakamın sözlerini de ĠçiĢleri 
Bakanımız BeĢir Atalay'a ilettim ve gerekenlerin yapılmasını beklemekteyim" dedi.  
 
CumhurbaĢkanı Abdullah Gül`ün üniversitelerdeki baĢörtüsü yasağına son veren Anayasa`nın 10. ve 42. 
maddelerinde yapılan değiĢikliği onaylmasından ve değiĢikliğin Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesinden sonra üniversitelerde farklı uygulamalar yaĢandı. Üniversitelerin büyük çoğunluğu gören öğrenciler 
türbanlarını çıkardıktan sonra kampusa girebildi.  
 
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çamköyü köyünde, öğrencilerinin fotoğraflarını çekerek zorla kendilerine sattığı 
iddia edilen bir öğretmen açığa alındı. Muğla Valisi Lütfi Yiğenoğlu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 
R.Y.'nin, öğrencilerin Çamköy Camisi´nde cüppe, sarık ve tespihle çektiği fotoğraflarını 1.5 YTL karĢılığında 
zorla satmaya çalıĢtığı, almak istemeyenlere ise zayıf not verdiği gerekçesiyle 30 Ocak günü velilerin Milas 
Kaymakamlığı'na Ģikayette bulunduğunu belirtti. Vali Yiğenoğlu, öğretmenin soruĢturmanın selahiyeti açısından 
kaymakamlıkça açığa alındığını, olayı araĢtırmak üzere 8 ġubat günü ilköğretim müfettiĢlerini görevlendirdiğini 
söyledi. Türk Eğitim Sen üyesi olan öğretmen R.Y.'nin, Tokat'ın Turhanlı köyünde 20 yıl görev yaptığı, orada 
büyük bir borç batağında olduğu için kendi isteğiyle 2005-2006 eğitim öğretim yılında Çamköyü Ġlköğretim 
Okulu'na tayin edildiği ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.  
 
Kocaeli Üniversitesi'nde 6 Mayıs 2005 yılında Deniz GezmiĢ ve arkadaĢlarının asılması yıl dönümü nedeni ile 
yapılan eyleme jandarmanın müdahale etmesi sonucu yaĢanan olaylardan sonra okuldan atılarak öğrenim 
hakları ellerinden alınan 8 öğrenci (Serdar Yıldırım, Metin Kaya, Seda Kumral, Süriye Çatak, Kuzey Boy, Ekin 
GüneĢ Saygılı, Tufan Bakır ve Çağlayan Bozacı) DanıĢtay 8. Dairesi‟nde Mart ayında alınan karar sonucu 
davayı kazandı.  
 
27 Mart günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Afife Yılmaz, Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası 
ĠliĢkiler  Bölümü‟nün 3. sınıfında okurken 27.05.2007 tarihinde gözaltına alındığını ve tutuklandığını, 6 ay 
cezaevinde kaldıktan sonra 30.11.2007 tarihinde tahliye olduğunu, hakkındaki yargılamanın halen devam 
ettiğini, buna rağmen kendisi cezaevinde iken okul yönetimi tarafından okuldan atıldığıma dair 27.07.2007 gün 
ve 11 sayılı Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının tebliğ edildini ve okuma hakkının elinden alındığını 
belirtti. 
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar 
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Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Mayıs günü Osmanlı Gençlik Derneği üyesi olduğu belirtilen bir 
grubun sol görüĢlü öğrencilere saldırması sonucu çıkan olayların ardından, Dekanlık 19 sol görüĢlü öğrenci ile 
Ġsa Gökhan adındaki sağ görüĢlü öğrenci hakkında soruĢturma baĢlattı. 
 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Rona Gökdelen, Derya Yurtsever, Leyla ArıkbaĢ, Emine Porsuk, Sevim Göltekin, 
Fırat Karadeniz, Ġbrahim Bulak, ġaban Bulut, Mehmet Alkan, Abdulhalim Aslan, Sıdık Samancı, Abdullah KaĢ, 
Cesur Azlağ, Sait Selçuk, Faysal Bulut, Emrah Kelekçier, Kadir Karakan, Onur Biçer, Burhan ġık hakkında 
Yurtsever Demokratik Gençliği (YDG) çalıĢmalarını yürüttüğü gerekçesiyle Mayıs ayında soruĢturma açtı.  
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü'nde 16 Mart gün yapılan Halepçe Katliamı'nı kınama etkinliğine katılan 
26 öğrenci hakkında üniversite rektörlüğü tarafından soruĢturma açıldı. 
 
Samsun‟da, Newruz öncesi ev baskınları sonucu gözaltına alınan arkadaĢlarının serbest bırakılması için basın 
açıklaması yapan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi ve Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 45 kiĢi 
hakkında “izinsiz gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle okul yönetimi tarafından soruĢturma açıldı.  
 
Harran Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar ġenlikleri kapsamında yapılması planlanan “Siyaset Meydanı” 
adlı programı engelledikleri gerekçesiyle 25 öğrenci hakkında Rektörlük tarafından Haziran ayında soruĢturma 
açıldı.  
 
18 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği adına baĢvuruda bulunan Murat 
Kartal, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp öğrenci yurdunun yemek, sosyal faaliyetler, personellerin öğrencilere karĢı 
tavırları, yemek fiyatlarından Ģikayetçi olduklarını, yurtta kalan öğrenciler olarak bu durumu boykot ettiklerini, bu 
boykot nedeniyle 14–15 kiĢi hakkında yurt müdürlüğünün soruĢturma açtığını belirtti. 
 
30 Ekim günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin 75. kuruluĢ yıldönümü törenlerine katılan CumhurbaĢkanı 
Abdullah Gül‟ü protesto eden dokuz öğrenci hakkında Rekrötlük tarafından disiplin soruĢturması açıldı. 
SoruĢturmanın yanısıra, proteston sırasında gözaltına alınan üç öğrencinin bursu kesildi. Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı tarafından 16 Aralık 2008‟de öğrencilere gönderilen yazıda, “Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi 
Ģartlarına uymamanız nedeniyle, B grubu kısmi statüde çalıĢtırılmanız uygun görülmemiĢtir” denildi.  

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 
 
Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2007‟de Yükseköğretim Kurulu‟nun (YÖK) kurulması yıldönümünde 
YÖK‟ü protesto eylemine katıldıkları, “basın metninin içeriğinde okula ve okul personeline sözlü ve yazılı olarak 
haksız saldırıda bulundukları” ve “çeĢitli nedenlerle kutuplaĢmaya yol açıcı ifadeler kullanılarak sözlü ve ideolojik 
pro paganda yaptıkları” gerekçesiyle 38 öğrenciye bir dönem, 10 öğrenciye de 2 dönem okuldan uzaklaĢtırma 
cezası verdi.  
 
20 ġubat günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Süleyman Turhan, Çorum Hitit Üniversite öğrenci 
yurdunda kalan baldızı Ayla Zeren‟in bayrak mitinglerine katılmadığı için oda arkadaĢlarıyla tartıĢma yaĢadığı, bu 
olaydan sonra oda arkadaĢlarının odaya ülkü ocaklarının bayrağını astıklarını, Ayla Zeren‟in ülkü ocakları 
bayrağının siyasi bir simge olduğunu belirterek odaya asılmasına karĢı çıkması üzerine tekrar tartıĢma 
yaĢandığını ve yurt idaresi tarafından “bayrağa hakaret ettiği” gerekçesiyle yurttan atıldığını belirterek hukuki 
yardım talep etti. 
 
ġanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörlüğü, haklarında adli makamlarca çeĢitli gerekçelerle dava açılan 14 
öğrenciye “suç iĢledikleri” gerekçesiyle 1'er yıl uzaklaĢtırma cezası verdi.  
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 DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
 
Anayasa Mahkemesi, üniversitelere türbanla giriĢi mümkün kılan Anayasa değiĢikliği düzenlemesini, lâiklik ilkesi 
ile cumhuriyetin değiĢtirilemez ve değiĢtirilmesi teklif dahi edilemez hükmüne aykırı bularak iptal etti, 
uygulamanın yürürlüğünü durdurdu. CHP ve DSP milletvekilleri ile bağımsız milletvekili Kamer Genç'in, 
Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerinde yapılan değiĢikliğin iptali için açtığı dava 5 Haziran günü sonuçlandı. 
Yüksek Mahkeme, 6 saat süren müzakere sonunda, 4 satırlık kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "9.2.2008 
günlü, 5735 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 
Birinci ve Ġkinci Maddeleri Anayasa'nın 2, 4 ve 148'inci maddeleri gözetilerek iptal edilmiĢtir. Ayrıca yürürlüğü 
durdurulmuĢtur" denildi. Mahkeme, anayasa değiĢikliğini iptal kararını 2'ye karĢı 9 oyla aldı. Mahkeme BaĢkanı 
HaĢim Kılıç ve üye Sacit Adalı karĢı oy kullanan üyeler oldu. Kılıç ile Adalı Anayasa'nın 148'inci maddesinde 
Anayasa değiĢikliklerine karĢı açılan davalarda sadece Ģekil incelemesinin yapılabileceğini, bu incelemenin 
içeriğinin de Anayasa'daki hükümler dıĢına çıkılarak geniĢletilemeyeceğini savundular.  

YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 
 
Siirt ili Aydınlar Ġlçesi kırsal alanında çıkan çatıĢma sonrası Ġl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler ġüĢan, 
Nergizi ve Taxik köylerini ablukaya aldı. Köy sakinleri 10 Nisan akĢamı askerlerin köye gelip hayvanları 
taradıklarını ve “hayvanları dıĢarı çıkarırsanız hepsini öldürürüz, sizi de öldürürüz” dediklerini, 2 küçükbaĢ 2 de 
büyükbaĢ hayvanın telef olduğunu belirttiler.  
 
Ġzmir'in Balçova Ġlçesi'ne bağlı CennetçeĢme Mahallesi'nde bulunan Olimpiyat Köyü'nün karĢı yamacına kurulan 
5 gece kondu, içinde eĢyalar olduğu halde 24 Nisan günü Balçova Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri tarafından 
hane halkının üzerine yıkıldı. Hazine arazisi olduğu gerekçesiyle yıkılan gecekondu evleri için her yıl emlak 
vergisi ödediklerini belirten ve ĠHD Ġzmir ġubesi'ne baĢvurarak yardım isteyen 5 aileden 4'ü kiraya çıkarken, 10 
nüfuslu Mamuk ailesi, kurduğu naylon çadırda yaĢıyor.  
 
Bingöl ili Karlıova Ġlçesinde 3 Mayıs günü, özel hareket timlerinin saat 15.00 sularında Hasanova Köyü'ne bağlı 
BurmataĢ Mezrasına giderek  5 evi boĢalttıkları, bu evlerde kalanları baĢka evlere gönderdikleri, geceyi 
boĢalttıkları bu evlerde geçirdikleri iddia edildi. 
 
5 Haziran günü ĠHD Batman Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Sait Turan, Palamut köyü Geçitli ve Koyunlu 
mezrasının 30 Mayıs günü kimliğini tespit edilemeyen kiĢiler tarafından ateĢe verildiğini, 6 gün geçmesine 
rağmen yangının devam ettiğin, maddi ve manevi zararlarının olduğunu belirttiler. 
 
6 Haziran günü ĠHD Siirt Ģubesine baĢvuruda bulunan Süleyman Yiğittekin,  Ferhan Türkan,  Emin Tekin  
GüneĢli köyü ve Palamut Keçeli mezrası sakinleri, 4 Haziran günüden beri Siirt Merkez‟e bağlı GüneĢli, Gaziler 
ile Kelekçi köyleriyle, Batman Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyü ile Keçeli ve Koyunlu mezrasının 
bulunduğu ormanlık alanlarda yangın çıktığını, bağ ve bahçelerinin zarar gördüğünü, yangının söndürülmesi için 
herhangi bir giriĢimde bulunulmadığını belirttiler.  
 
9 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Çakmak Ģu beyanlarda bulundu: “2004 
yılında ikamet ettiğim Merkez Bağlı Tellikaya köyünden, Muhtar ve Korucu Abdülaziz Kurt, Korucular HaĢim Kurt, 
ġehmus Uçar ve Tellikaya‟da bulunan  diğer köy Korucuları tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığım için 
köyden göç etmek zorunda kaldım. Göç esnasında evimde bulunan eĢyaları dahi götüremedim. Göç nedeniyle 
Diyarbakır‟a taĢındığım halde Diyarbakır‟da iĢ bulamadığımdan batı illerine çalıĢmaya gitmek zorunda kaldım. 
Bu nedenle Ġzmir‟de 5233 sayılı yasa kapsamında bir avukata vekalet verdim. Geçen hafta içinde 5233 sayılı 
yasa kapsamında komisyon ve vekilim tarafından keĢif yapıldıktan sonra köy korucuları evimi ateĢe verdiler. 
Tahdit edildiğim korucular yüzünde köyüme gidemiyorum. Bunun için gerekli  hukuki giriĢimlerde bulunmanızı 
talep etmekteyim.” 
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20 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Enver Tekel, 15 Haziran günü Lice‟nin Kulu 
köyünde güvenlik güçlerinin baĢlatmıĢ olduğu operasyon sırasında köyün büyükbaĢ hayvanlarına bomba ve 
silah kullanılarak zarar verildiğini, güvenlik güçlerinin köylülere 20 Haziran 2008 tarihine kadar köyü 
boĢaltmalarını istediklerini, aksi taktirde köyü ve çadırları yakacaklarını söylediklerini, büyükbaĢ hayvanlarından 
2 tanesinin bomba ve silah kullanılarak telef olduğunu, 6 büyükbaĢ hayvanın ise halen kayıp olduğunu belirterek 
hukuki yardım talep etti. 
 
30 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Akay, 1985 yılında AlitaĢ köyü Boğaz 
Mezrasından güvenlik güçleri tarafından çıkarıldıklarını, evlerinin yakıldığını, Diyarbakır‟a göç ettiklerini, tekrar 
köylerine dönmek istediklerini, ancak koruculuk yapan ġehmus Acar, ġefik Acar, Ali Acar ve Nesim Acar‟ın köye 
dönmelerine izin vermediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
16 Temmuz günü ĠHD Elazığ Ģubesine baĢvuruda bulunan Selahattin Bilin ve M. Rıza Seçer,  Bingöl Ġli Genç 
Ġlçesi Doğanlı köyünden olduklarını, 15 yıl önce köylerinin zorla boĢaltırılarak yakıldığını, son 4 - 5 yılda 4 ailenin 
köye dönüĢ yaptığını ancak 15 gün kadar önce Genç ilçesinden bir BinbaĢının köyü boĢaltmalarını istediğini 
belirtti. Köylüler, köyü terk etmeyeceklerini ve bu nedenle Kaymakamlığa ve BaĢbakanlığa dilekçe yazdıklarını, 
ancak 15.07.2008 günü saat 13.00 sıralarında köyün yakınındaki sahaya bir helikopterin atıĢ yapması sonucu 
yangın çıktığını, yangının köy içine kadar geldiğini ve bağ ile meyve ağaçlarının yandığını, Orman ġefliğini 
aradıklarında kendilerine çatıĢma bölgesi olduğu için güvenlik verilmeden yangına müdahale edilemiyeceğini 
söylendiğini belirterek yardım talebinde bulundular. 
 
28 Ağustos günü ĠHD Bingöl Ģubesine baĢvuruda bulunan Doğan Bozkurt, yaĢadığı Karlıova ilçesine bağlı 
Kızılağaç Köyü MeĢeli Mezrası‟nın yerleĢim alanına havadan operasyon yürüten askeri helikopterlerden açılan 
ateĢ sonucunda amcası Abdullah Bozkurt‟a ait 7 adet büyükbaĢ hayvanın telef olduğunu belirterek hukuki 
yardım talep etti.  
 
Tunceli merkeze bağlı Gökçek Köyü ToptaĢ mevkiinde ihale karĢılığı devlet tarafından belirlenen alanda 
yaylacılık yapan köylülerin bulunduğu alana 10 Eylül günü kobra tipi helikopterlerle ateĢ edildi ve bomba atıldı. 
Açılan ateĢte 27 yük hayvanı öldü.  
 

ÇEVRE HAKKI 
 
3 Haziran günü Batman Mava Dağı'nda çıkan ve GüneĢli (ġemsê), Keçeleli (Bızınka) köylerine yayılan yangına 
müdahale etmek isteyen köylülerin askerler tarafından engellendiği öne sürüldü. 
 
Tunceli merkeze bağlı Çiçekli Köyü Jandarma Karakolu'nun üst kısmında yer alan ormanlık alanda 4 Haziran 
günü askerlerin top atıĢı sonrası yangın çıktı. 
 
6 Haziran günü Batman‟ın Hasankeyf Ġlçesi Palamut (Xirbekur) Köyü ile Keçili (Bizenka) Koyunlu (Sira) 
mezralarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına operasyona çıkan askerlerin sebep olduğu iddia edildi. 
 
Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 6 Haziran günü Beyazsu Karakolu'na bağlı askerler, özel harekat timleri ve 
korucuların katılımıyla düzenlenen operasyonun ardından Bagok ve Omeriya Dağları'ndaki ormanlık alanda 
yangın çıktığı belirtildi.  
 
ġırnak‟ta 10 Haziran günü, Cudi ve Gabar dağlarındaki ormanlık alanlarda askeri operasyonların ardından 
yangın çıktığı ve yangının yaklaĢık bir haftadır devam ettiği belirtildi.  
 
Tunceli il merkezine 20 km mesafede bulunan Kocakoç Köyü'ne bağlı Korekan ile Ambar mezraları arasında 20 
Haziran günü askerler tarafından yapılan bombalama sonrasında yangın çıktığı, söndürmek için hiçbir 
müdahalenin yapılmadığı iddia edildi.  
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Mardin‟in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok Dağı eteklerinde bulunan Berma Romani, Xirabe MiĢkê, Bêne Genekê, 
Diyara ReĢ ve Newala ġehid ReĢo bölgeleri ve Dargeçit ilçesine bağlı Xelîla, Beravê bölgelerindeki ormanlık 
alanların, Haziran ayında operasyona çıkan askerler tarafından ateĢe verildiği iddia edildi.  
 
28 Haziran günü Diyarbakır‟ın  Lice Ġlçesi Seyrek ve Karıncak köylerinin kırsal alanında bulunan ormanlık 
alanların askerler tarafından ateĢe verildiği iddia edildi.  

SAĞLIK HAKKI 
 
Adana'da Ocak ayında, doğum için dört hastane dolaĢtıktan sonra üçüz evlatları olan Fatih ve Leyla Kandemir 
çifti, sosyal güvenceleri olmadığı için 4 bin 500 YTL tutarındaki doğum masrafını ödeyemeyince bebekleri 
hastanede rehin kaldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi hastaneleri dolaĢtıktan sonra Özel Ġlgi Hastanesi'ne 
gitmek zorunda kaldıklarını, eĢinin burada doğum yaptığını belirten Fatih Kandemir, "Bizim gibi sosyal güvencesi 
olmayan insanlar demek ki, hastane hastane dolaĢmaya devam ediyor. Sosyal güvencem olmadığı için az kalsın 
eĢim normal bir doğum yapamayacaktı. Özel hastaneye götürmek zorunda kaldığım eĢim çocuklarımı dünyaya 
getirdi ama sevincim kursağımda kaldı. Çocuklarımı alabilmek için senet imzaladım. Borç bularak, eĢimin 
altınlarını, yüzüklerini satarak çıkarılan 4 bin 500 YTL'yi ödedim. EĢimi ve çocuklarımı doğumdan bir gün sonra 
hastaneden alabildim. Ben borç para bulamasaydım çocuklarım hastanede daha ne kadar kalacaktı, fatura ne 
kadar büyüyecekti bilemiyorum" dedi.  
 
Adana'da 16 Nisan günü, tüpgaz satıĢı yapan bir iĢyerinde, tüp patlaması sonucu çıkan yangında vücudunun 
çeĢitli yerlerinde yanıklar oluĢan Ahmet Gökoğlu (19) ve yeğeni Ġlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Ġbrahim 
Yıldırım (8) isimli yaralılar, yakınları tarafından götürüldükleri özel bir tıp merkezinde 230 YTL tedavi masrafını 
ödemeyince, 1 saat tam teĢekküllü bir hastaneye sevk edilmedi. YaklaĢık 1 saat gözlem altında tutulan yaralılar, 
polis ekiplerinin, tıp merkezi yetkileriyle görüĢmesinin ardından, tıp merkezine ait bir ambulans ile Adana 
Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tedavide, vücutlarının değiĢik yerlerinde 3'ncü derece yanık 
izleri bulunan yaralılardan Ahmet Gökoğlu'nun hayati tehlikesinin mevcut olduğu, Ġbrahim Yıldırım'ın ise sağlık 
durumunun iyi olduğu bildirildi. Tıp merkezi yetkilileri, hastanelerinde yanık ünitesi mevcut olmadığı için kendileri 
sevk iĢlemini istediğini belirterek, “Yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. Acil bir durumları yoktu. Yanık ünitesi olan 
bir yere götürülmesi gerekiyor. Biz Adana Numune Hastanesi'ni önerdik. Doktorumuz baktı, yaralıların acil bir 
durumu yoktu. Kendi araçları veya ambulansla götürebileceklerini söyledik. Onlar, 112 Acil Servisinden 
ambulans istediler, ama ambulans gelmedi. Hastane masrafı 230 YTL tuttu. Burası sonuçta özel bir hastane. 
Yaralıların sağlık güvenceleri de yoktu. „Ödeme yapabilecek durumda mısınız?‟ diye sorduk. Paralarının 
olmadığını söyleyerek taĢkınlık yaptılar. Hastaların gideceği ambulans gelmeyince, sevk olunamadı. Bu yüzden 
geç kaldılar” dedi.  
 
24 Mart günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Mehmet Ġlhan, 7 Mart günü oğlunun ameliyatı için 
Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne müracaat ettiğini, ameliyat için medikal malzeme dıĢında her Ģeyin hazır olduğu 
sırada Dr. Mustafa Çelik‟in medikalcıyı çağırdığını ve O‟na göz kırparak “arkadaĢa 600 milyonluk malzeme 
gerekiyor, fakat sen arkadaĢtan 300 milyon al” dediğini, parasının olmadığını belirtmesi üzerine doktorun 
ameliyat yapamayacağını söylediğini, çocuğunu alıp eve götürdüğünü ve Sağlık Müdürlüğü‟ne dilekçe verdiğini, 
daha sonra doktorun kendisini arayarak “gel çocuğunu ameliyat edeceğim” dediğini, kabul etmemesi üzerine bir 
hemĢire aradığını ve “çocuğu getir ameliyat edelim” dediğini belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
Ağustos ayında Diyarbakır ilinde,  Mardinkapı surlarından atlayarak intihar teĢebbüsünde bulunan Halise Aydın 
adındaki kadının, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'nde hastane masrafları ödemediği için 
rehin tutulduğu belirtildi.   
 

ENGELLİ HAKLARI 
Adana‟nın Kozan Ġlçesi Arslanlı Köyü‟nde yaĢları 13 ile 55 arasında değiĢen çoğu kimsesiz 19 kiĢiyi köle gibi 
çalıĢtırdığı iddiası ile 2004 yılında yakalanan 27 kiĢi hakkında açılan dava Haziran ayında sonuçlandı. Kozan 
Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen davada, “Çaresizlikten yararlanarak kimsesizliği ve bağlılığı sömürmek 
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suretiyle ücretsiz olarak veya düĢük ücretle çalıĢtırmak, insan onuru ile bağdaĢmayacak çalıĢma ve konaklama 
koĢullarına tabi kılmak, insan ticareti ve etkin eylem” suçlarından 5‟er yıla kadar hapis cezaları istenen köle 
ağaları, karar duruĢmasında suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar, “Zorla çalıĢtırmadık. Çoğu çocukları bakmadığı 
için yanımızda çalıĢıp kalıyordu. Bazıları ise ortalıkta gezen kayıp kiĢilerdi. Kendi ailemiz gibi bakıyorduk. 
Hastaneye götürüp tedavilerini yaptırıyor, aylık olarak da bir miktar para veriyorduk. Zorla kendilerini tutmuĢ 
değiliz. Olaydan sonra tekrar yanımıza geldiler” diyerek beraatlarını istedi. Çiftliklerde köle gibi çalıĢtırıldıkları 
iddia edilen 17 kiĢi daha önce katıldıkları duruĢmada, sanıklardan Ģikâyetçi olmadı. Çoğu yaĢlı, özürlü olan 
mağdurlar, “Biz iĢsiz olduğumuz için ağaların yanlarında kendi isteğimiz ile çalıĢtık. Bize kötü davranmadılar. 
Huzurevi‟nden ayrıldıktan sonra ailelerimizin yanında barınamadık. ĠĢ bulamayınca tekrar çalıĢtığımız çiftliklere 
geri döndük” dedi. Mağdurlardan 2 kiĢi ise kurtarıldıktan sonra izlerini kaybettirerek, yargılama aĢamasına 
katılmadılar. Mahkeme heyeti, akraba olan sanıklar Ahmet, Feyzullah ve Sacit Topaloğlu‟na 1660‟ar YTL, Ġhsan 
Topaloğlu 2 bin YTL, Hüsamettin ve Osman Nuri Topaloğlu‟na 3 bin 125‟er YTL, Mustafa Topaloğlu‟na 4 bin 980 
YTL, Abdurrahman Topaloğlu ve Asaf Mercan‟a ise 7 bin 500‟er YTL adli para cezasına mahkum edildi. 
Sanıkların sabıkasız oluĢları ve duruĢmalardaki iyi hali nedeniyle bu cezaları 5271 Sayılı Yasa‟nın 231/5‟inci 
maddesine göre „Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması‟na çevrildi. Bu maddeye göre, sanıklar 5 yıl içinde 
her hangi bir suç iĢlerse bu cezalarını ödeyecekler. Suç iĢlemezlerse dava düĢecek. Mahkeme heyeti, ayrıca 17 
sanığın beraatına karar verirken, dava sürerken ölen Ġbrahim Topaloğlu hakkındaki davayı da düĢürdü.  
 

AYRIMCILIK 
 
Balıkesir‟in Edremit Ġlçesi‟nde zeytin toplayan kadınlar, erkeklerle aynı iĢi yapmalarına rağmen kendilerine daha 
az yövmiye ödendiğini belirttiler. ĠĢçi simsarlığı yapan kahyalar ise, erkeklerin kadınlara oranla daha güçlü 
olduklarını, aynı sürede daha fazla zeytin topladığını iddia ederek, az ücret ödenmesinin normal olduğunu 
savundu.  Kasım ve Ģubat aylarında gerçekleĢtirilen zeytin hasadında, çoğunluğu kadınlardan oluĢan ve yörede 
“Tayfa” olarak adlandırılan iĢçiler, sırıkçı, toplayıcı ve taĢıyıcı olarak çalıĢıyorlar. ĠĢ bağlantılarını taĢeron 
kahyalar sağlarken, erkeklere 25-30 YTL, aynı iĢi yapan kadınlara ise 13-15 lira yevmiye ödeniyor. Asırlık bir iĢ 
olan “Tayfacılık”ta değiĢmeyen özelliğin de kadınların, erkeklere oranla daha çok çalıĢmasına karĢılık az ücret 
alması olduğunu söyleyen Melda ÇalıĢkan (22), her yerde olduğu gibi tarlada da kadın erkek ayrımının 
yapıldığını belirterek “Buna tepki gösteriyoruz, ama değiĢen bir Ģey yok. Aracı usulü çalıĢtığımız için kahya da 
yevmiyemizden kendi ücretini alınca günlük ücretimiz azalıyor” dedi. ÇalıĢkan, zeytin bahçelerinde “tayfa” olarak 
çalıĢmanın aileden gelen bir iĢ olduğunu vurgulayarak, “Yörede baĢka iĢ olanağı bulunmadığından zeytin hasadı 
tamamlanınca, mandalina, portakal, biber ya da domates toplamaya gidiyoruz. Tayfacılık zor iĢ. Sabah erken 
saatlerde baĢlayıp geç saatlere kadar sürüyor. Yazın güneĢ altında, kıĢın ise soğukta saatlerce çalıĢıyoruz. 
Bütün bu sıkıntılar eve katkıda bulunmak için” dedi. Çanakkale‟nin Yenice Ġlçesi‟ne bağlı Kalkım Beldesi‟nden 
Balıkesir‟in Edremit Ġlçesi‟ne “tayfa” getiren Kahya Hayrettin Kurt (52) ise, erkeklerin kadınlara oranla iĢ 
veriminde üçte bir oranında daha iyi olduklarını savundu. Ücretleri de zeytin sahibi ağaların belirlediğine dikkati 
çeken Kurt, “Tayfaya hasat mevsiminden önce avans dağıtılırsa, ücretler piyasaya göre 1-2 milyon daha düĢer. 
Avans almayan tayfa, bu oranda daha yüksek yevmiye alır. Yövmiyeler ise, ağa tarafından, açıklanan tavan fiyat 
ve ürünün çokluğu yada yokluğu baz alınarak belirlenir” dedi.  
 
ĠHD Ġstanbul Ģubesi üyeleri, 3 Mart günü Erzurum‟un AĢkale ilçesinde gerçekleĢtirilen kurtuluĢ yıldönümü 
etkinliklerinde Ermenileri aĢağılayan bir gösteriye yer verdikleri ve Ermenileri düĢman olarak gösterdikleri 
gerekçesiyle AĢkale Kaymakamı ve Belediye BaĢkanı hakkında suç duyurusunda bulundu ĠHD Ġstanbul ġubesi 
eski baĢkanı Eren Keskin, “Bu tür Ģiddet içeren olaylar halkları birbirine düĢman etmeye çalıĢmaktır. Bu tür 
olayların özellikle çocukları ve genel olarak bütün toplumu travmatize ettiğini düĢünüyoruz” dedi. Erzurum‟un 
AĢkale Ġlçesi‟nin “düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 90. yıldönümü” kutlamalarında viski ve bira ĢiĢelerine 
doldurulan çayı “içki” diye içen „temsili Ermeni‟ çetesi evleri basıp, bebekleri tek tek süngüden geçiriyordu. 
Temsili çete, daha sonra camiyi basıyor; ezan okuyan imamı dıĢarı çıkarıp, kurulan darağacına asıyor, temsili 
„idam‟ töreninin ardından AĢkale Lisesi öğrencilerinin canlandırdığı Türk milis kuvvetleri ilçeye girerek ve Ermeni 
çetecileri kovuyordu. 
 
2 Nisan günü Ġstanbul‟un en eski ve en büyük parklarından biri olan Yıldız Parkı‟na giden bir çocuk sahibi 10 
yıllık evli Akyol çiftine, oturdukları çay bahçesinde birbirlerine sarıldıkları için servis yapılmadı. Anaokulu 
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öğretmeni Serpil Akyol ile iĢletmeci eĢi Fuat Akyol ve 3 yaĢındaki kızları Derin parkın içindeki Çadır KöĢkü 
Restoran/Cafe Bar‟a gitti. Fuat Akyol burada eĢine sarıldı. Bunu gören garsonlardan biri yanlarına gelip, “Burası 
aile yeri” diye uyarıda bulundu. Ardından diğer müĢterilerin de taraf olduğu bir saatlik tartıĢma yaĢandı. 
TartıĢmanın sonunda garsonlar tarafından, “Beltur‟un kuralları böyle, el ele tutuĢmak yok, sarılmak yok. 
Kurallarımıza uyacaksınız” gerekçesiyle servis yapılmayan Akyol çifti, restorandan çıkarıldı. Akyol çiftinin avukatı 
Naki Demirçivi Beltur‟a suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek: ”ĠĢleten ve çalıĢanlar hakkında Türk Ceza 
Kanunu 122 ve 125 maddelerinden suç duyurusunda bulunacağız. TCK‟nın 122 maddesi, kiĢiler arasındaki din, 
renk ve benzeri ayrıĢtırmalar yapmak suçunu düzenliyor. 6 aydan 1 yıla kadar hapis isteniyor. TCK 125. de 
kiĢilere hakaret suçunu düzenliyor. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını düzenliyor. Tazminat davasını da 
ceza davasından sonra açacağız” dedi.  
 
Devlet Planlama TeĢkilatı yönetimi, personeline ramazanda yemekhanenin kapalı olacağını duyurdu. DPT Genel 
Sekreteri Zeynettin Kasımoğlu‟nun personele yayımladığı genelgede yemekhane ve kafeterya hizmetlerinin 
ramazanda verilmeyeceği bildirildi ve “Hastalık ve bunun gibi nedenlerle oruç tutmayacak personel” için 3. kat 
yemekhanesinin açık olacağını duyurdu. Hastalık gibi gerekçesi olmadığı halde oruç tutmayacak personelin 
durumlarına açıklama getirilmezken, Genel Sekreter Kasımoğlu‟nun sayı değil isim listesi istedi. Kasımoğlu, 1 
Eylül pazartesi günü ramazan ayının baĢlayacağını anımsattığı genelgesinde bu yıl iftar vaktinin mesai bitiĢ 
saatinden sonra olması sebebiyle de yemekhane ve kafeteryanın kapalı olacağını belirtildi. 
 
Van, Diyarbakır ve Bitlis'ten Ġstanbul'a gelen 20 inĢaat iĢçisi, AKP'li Ġstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne ait 
Yenibosna Spor Kompleksi Ģantiyesinde Kürtçe konuĢtukları ve Hayat TV'yi izledikleri gerekçesiyle iĢten 
çıkarıldı. ĠĢten çıkarılan iĢçilerden biri olan Mustafa Akyüz, çalıĢmak için Van'dan geldiklerin belirtirken, patronun 
üç aylık çalıĢma sözü verdiğini ancak 10 gün çalıĢtırıldıktan sonra Kürt oldukları için iĢten çıkarıldıklarını söyledi. 
Kaldıkları çadırların kaldırıldığını belirten Akyüz, yevmiyelerinin eksik verildiğini, zorla kağıt imzalatıldığını ve 
imzalamayanlara yevmiyelerinin verilmediğini söyledi. ġirket yetkililerinin 'Polis çağırarak sizi buradan atarım' 
diyerek tehdit ettiğini ifade eden Akyüz, kendilerine potansiyel suçlu gözüyle bakıldığını belirtti. ĠĢten atılan bir 
diğer iĢçi Osman Uğur ise, 'Kızımın tedavisi için borç almıĢtım. Onun için çalıĢmam gerekiyordu. Daha 10 gün 
bile çalıĢmadan iĢten çıkarıldık. Kimliğimizden dolayı iĢten çıkardılar" derken, Ģimdi iĢsiz kaldığını ve kimsenin iĢ 
vermediğini vurguladı.  
 
Ġçecek sektöründe yer alan Pepsi Ģirket, "Pepsi ile göster duygularını" adı ile www.duygularinigoster.com 
adresinde baĢlatılan kampanyanın katılım koĢullarında, türbanlı fotoğrafla üye olanların katılamayacağını belirtti. 
Pepsi Kurumsal ĠletiĢim Müdürü Didem ġinik de, 'duygularını göster' adlı yarıĢmanın katılım koĢullarında 'türbanlı 
fotoğraflar kabul edilmez' ibaresinin kullanıldığını doğruladı. 
 
10 Haziran günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan telefonla baĢvuruda bulunan Merve ġenĢül, 
Erzurum ili Norman ilçesi Atatürk Üniversitesi Norman Yüksekokulu inĢaat Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olduğunu, 
Azadiya Welat gazetesi okuduğu için paça gözaltına alındığını, 2 gün sonra çıkarıldığı savcılık tarafından 
serbest bırakıldığını, kaldığı yurda gittiğinde, dolabındaki eĢyaların çöp poĢeti ile çöp tenekesinin yanına 
bırakıldığını ve valizimin üzerine “kalleĢ köpek” yazıldığını, yurttan kovulduğunu, polislerce ilçeden Erzurum 
merkezine getirilip bırakıldığını belirterek hukuki yardım talep etti. 
 
8 Temmuz günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Adem Can ve Yahya Çelik, Kafkas 
Üniversitesi‟nde eğitim gördüklerini ve Kars Yurt-Kur Müdürlüğü (KYK) yurdunda kaldıklarını, yaklaĢık 4-5 ay 
önce yurtta 2 arkadaĢın kız meselesi yüzünden aralarında tartıĢtığını, bu olayın büyüyüp siyasi bir boyut 
kazandığını, yurttaki ülkücülerin saldırısı sonrası mağdur olmalarına rağmen yurt idaresi tarafından “polislere 
karĢı gelme, kavga çıkarma, yurt yönetimine karĢı gelme, bölücülük ve propagandasını yapma” gibi suçlamalrla 
yurtta atıldıklarını belirttiler 
 
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi'nde 2 odalı prefabrik evde yaĢayan Hidayet Kaymaz (70) adlı kadına Sosyal 
YardımlaĢma Derneği tarafından yapılan kömür yardımı, oğlunun HPG'li olduğu gerekçesiyle geri alındı. 22 
Ağustos günü Bitlis‟in Mutki Ġlçesi kırsalında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG‟li Fariz Kaymaz‟ın annesi 
Hidayet Kaymaz'a yaoılan yardımı duyan Kaymakam Ömer Kayalı‟nın, Lice Sosyal YardımlaĢma Derneği 
Müdürü Hüseyin Bila‟yı makamına çağırarak, “Neden PKK ailesine yardım verdin?” Ģeklinde azarladıktan sonra 
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yardımın geri alınmasını istediği, dernek personelinin kaymakamlığa ait bir araç ile Kaymaz‟ın evine giderek 
torbalanan kömürleri tek tek sayarak geri aldığı belirtildi.  
 
21 Ekim günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Gürgün ceylan, Nihat Mucda, Ferhat Çelik ve Ahmet 
Sırnaç, Hazro ilçesinde ikamet ettiklerini, bir buçuk ay önce ilçeye atanan yeni Kaymakam Egemen Ertuğrul‟un 
kurum amirleriyle yaptığı ilk toplantıda ilçenin ismini “Ermenice olduğu” gerekçesiyle değiĢtireceğini belirttiğini 
öğrendiklerini, Ramazan Bayramında yapılan bayramlaĢma programında da “Hazro isminin Ermenice 
olmasından kaynaklı değiĢtirilmesi gerektiğini” belirttiğini, sokaklara çöp dökmemek için evlere çöp torbası 
dağıtılırken, ilçenin isminin değiĢtirilmesi için de bir kağıt imzalatıldığını, ilçede okuma oranı çok düĢük olan 
kadınların kendilerine çöp torbası verildiği için kağıt imzalatıldığını sandıklarını, 54 yıllık ilçenin isminin 
değiĢtirilmek istenmesine karĢı olduklarını belirterek hukuki yardım talep etti 
 
22 Aralık günü ĠHD Diyarbakır Ģubesine baĢvuruda bulunan Nurettin Esvet, 22 Aralık günü iki arkadaĢı ile 
muayene için Askeri Hastane‟ye gittğini, hastanenin giriĢ kapısında beklerken kendi aralarında Kürtçe 
konuĢmaya baĢladıklarını, o esnada kapıda bekleyen nöbetçi astsubayın kendilerine müdahale ederek burada 
Kürtçe konuĢamayacağını belirttiğini, aralarında tartıĢma çıktığını belirterek Ģikayetçi olmak için hukuki yardım 
talep etti. 
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Bu raporda yer alan bilgiler, 

ĠHD Ģubelerine yapılan bireysel baĢvurular, 

ĠHD Ģubelerinin oluĢturduğu Ġnsan Hakları Ġnceleme ve AraĢtırma Komisyonlarının raporları, 

yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin 

raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, 

ĠHD Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi tarafından hazırlanmıĢtır. 

 


