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KISALTMALAR 
 
AA                     :        Anadolu Ajansı 
AKP  :         Adalet ve Kalkınma Partisi 
BBP                   :        Büyük Birlik Partisi 
BDP  :         Barış ve Demokrasi Partisi 
BDSP  :         Bağımsız Devrimci Sınıf Platf ormu 
BES                   :         Büro Emekçileri Sendikası 
BEKSAV           :         Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı  
BTS  :         Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası  
CHP  :         Cumhuriyet Halk Partisi 
ÇED                  :         Çevresel Etki Değerlendirilmesi     
DAKAD              :        Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği 
DEHAP  :         Demokratik Halk Partisi 
DEP  :         Demokrasi Partisi 
DEV-LİS :         Devrimci Liseliler 
DEV SAĞLIK-İŞ         Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası          
DHF                  :         Demokratik Haklar Federasyonu  
DHKP/C :         Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi 
DİHA                 :         Dicle Haber Ajansı 
DİSK  :         Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DÖKH               :         Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
DSP  :         Demokratik Sol Parti 
DSİP                 :         Devrimci Sosyalist İşçi Partisi   
DTP  :         Demokratik Toplum Partisi 
DTK                  :         Demokratik Toplum Kongresi 
DYGM  :         Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi 
EĞİTİM-SEN :         Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
EKD  :         Emekçi Kadınlar Derneği 
EMEP   :         Emek Partisi  
ESP   :         Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
ETHA                :         Etkin Haber Ajansı  
GATA               :         Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
GENÇ-SEN :         Öğrenci Gençlik Sendikası 
HADEP  :         Halkın Demokrasi Partisi 
HDK                  :         Hakların Demokratik Kongresi 
HEP                            Halkın Emek Partisi 
HEPAR             :         Hak ve Eşitlik Partisi  
HES                  :         Hidroelektrik santralleri 
HPG  :         Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri) 
IMF   :         Uluslararası Para Fonu  
İHD  :         İnsan Hakları Derneği 
İMKANDER  :         İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği 
JİTEM               :         Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele 
KAMU-SEN :         Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
KCK/TM            :         Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi  
KCK   :         Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) 
KESK  :         Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
KURDİ-DER     :         Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği 
LİMTER-İŞ  :         Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası 
LÖB                   :        Liseli Öğrenci Birliği  
MEYA_DER      :        Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği 
MHP  :         Milliyetçi Hareket Partisi 
MKP                  :        Maoist Komünist Parti  
MKM-DER :         Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği 
MKP- HKO :         Maoist Komünist Partisi - Halk Kurtuluş Ordusu 
MLKP   :         Marksist Leninist Komünist Partisi 
NAKLİYAT-İŞ :         Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası 
ÖDP  :          Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
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ODTÜ                :         Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
ÖZGÜR-DER    :         Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği 
PKK  :          Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi) 
SDP   :          Sosyalist Demokrasi Partisi 
SES  :          Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  
SGD   :          Sosyalist Gençlik Derneği 
SGK                  :          Sosyal Güvenlik Kurumu  
SHÇEK             :          Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
TAYAD  :          Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TBMM  :          Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCK  :          Türk Ceza Kanunu 
TEKEL  :          Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TEM / TMŞ :          Terörle Mücadele Şubesi 
TİHV  :          Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİT                    :          Türk İntikam Tugayı 
TKEP/L              :         Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist 
TİKKO               :          Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 
TKP  :          Türkiye Komünist Partisi 
TKP/ML             :         Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist 
TMŞ  :          Terörle Mücadele Şubesi 
TOKİ               :         Toplu Konut İdaresi 
TMY  :          Terörle Mücadele Yasası 
TOBB              :         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  
TÖP  :          Toplumsal Özgürlük Platformu 
TPAO  :          Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
TTB   :          Türk Tabipleri Birliği 
TUHAD-FED     :          Tutuklu ve Hükümlü Ailelerin Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu  
TUS  :          Türk Ulaşım Sendikası 
TUYAD-DER  :          Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TÜMTİS  :          Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası 
YAKAY-DER     :          Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
YDG  :          Yurtsever Demokratik Gençlik 
YDG-M  :          Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
YGS                  :          Yükseköğretime Geçis Sınavı 
YÖDER             :          Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği 
YÖK   :          Yükseköğretim Kurulu 
YSK   :          Yüksek Seçim Kurulu 
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2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 
 
YAŞAM HAKKI İHLALLERi 
 

             ÖLÜ           YARALI 

YARGISIZ İNFAZ 

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tara-
fından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma Yetkisi-
nin İhlali, Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yarala-
nanlar 

                                24                                77 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar                                  2                                   3 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar                                21                                36 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öl-
dürülen ve Yaralananlar 

                                   -                                 3 

TOPLAM                                47                              119 

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 

73 ( 2 si tahliye olduk-
tan sonra olmak üzere 
24 kişi, intihar ettiği 
ileri sürülen 19 kişi, 1 i 
çocuk olmak üzere 4 
kişi başkaları tarafın-
dan öldürülmüş, 13 ü 
Urfa cezaevinde yana-
rak olmak üzere diğer 
ölümler 26 kişi)              

                     
 
 
 
 
 
 
      
                                7             

GÖZALTINDA ÖLÜMLER                                10                                 - 

TOPLAM                                83                                    7  

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                                        

Erkek                                25                                34 

Çocuk                                 2                                  - 

TOPLAM                                27                                34 

RESMİ HATA VE İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar                                13                               911 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Ölüm-
ler 

69 ( 42 er intihar iddia-
sı, 15 er şüpheli 
ölüm/öldürülme, 5 
polis, 7 rütbeli ) 

                               15 

TOPLAM                                82                              926 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi                                  -                                 - 

Gazeteci                                  -                                 3 

Öğretmen / Öğretim Üyesi                                  -                                10 

Öğrenci                                  -                                25 

Yerel Yönetici                                  1                                 2 

İşçi                                  -                                 - 

Diğer                                67                              358 

TOPLAM ( Gaziantep’te 14 Ağustos günü yaşanan patla-
mada ölen ve yaralananlar da bu bölüm kapsamındadır) 

                                
                               68 

                           
                             398 

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu                              199                              360 

Silahlı Militan                              307                                13 

Siviller                                  1                                21 

TOPLAM                               507                              394 

YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ ve YARALANMALAR                                  4                               10 

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 

Erkek                                  7                               52 
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Kadın                                  -                                             1 

Çocuk                                 8                                22 

TOPLAM                                19                                85 

KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Erkek                                14                                  1 

Kadın                                  7                                  - 

Çocuk                                  -                                  - 

TOPLAM                                21                                  1 

 
 
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA 

 
 
 
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

1
 

 
 
 

Gözaltına Alınanlar 
550’si Çocuk Olmak 
Üzere Toplam 12300 
Gözaltı 

Tutuklananlar 
 125’i Çocuk Olmak 
Üzere Toplam 2788 
Tutuklama 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
14.024’ü Suriyeli Ol-
mak Üzere Toplam 

                                                      
 1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan ihlal-
ler ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 

NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek                                  2  

Kadın                                 7   

Çocuk                                  -  

TOPLAM                                  9   

Nefret Cinayetleri ve Yaralamalar                                  9                                  1 

TOPLAM                                  9                                   1 

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları                                48                                  8 

Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar                                31                              176 

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz                               146                              546 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar                                                                      92 

TOPLAM                               225                                822 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Çocuk İntiharları                                 38                                  8 

Ev İçi ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar                                50                                  2 

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz                                  3                               204 

TOPLAM                                91 :                              214 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele                              293 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
102’i Çocuk Olmak 
Üzere 433 Kişi 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele                               13 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
1
                              583 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif  Edilenler                              189 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yarala-
nanlar 

                             791 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar                                20 

Okulda Şiddet                               222 

Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele                                27 

TOPLAM                             2571 
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17.540 Kişi Çeşitli 
Yollardan Türkiyeye 
Girmek İsterken Gö-
zaltına Alınmıştır. 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler                                75 

 
 
 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

110 (15 Yürüyüş, 48 Kutlama (Newroz), 15 
Çadır kurma etkinliği, 13 Miting, 2 Anma, 9 
İmza Kampanyası ve Standı, 2 Konser, 1 Fes-
tival, 1 Tiyatro, 2 Basın Açıklaması, 2 Panel,1 
Açlık Grevi Eylemi) 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın 
Organları 

7 Gazete toplam 13 kez, 8 Dergi 13 Kez,  Top-
latıldı. 4 Pankart, 1 El İlanı, 6 Afiş, 1 Takvim, 
Yasaklandı ve Toplatıldı, 2 Gazete 1 er Ay 
Yayın Durdurma cezası Aldı, 1 Tv Programı 
Yasaklandı (Gün Tv),558 Kitap Toplatıldı, 
Aram Yayınları'ndan 10 Kitap Hakkında So-
ruşturma Açıldı. 1 Kitap Müstehcen Olduğu 
İddiasıyla MEB'in 100 Temel Eser listesinden 
Çıkarıldı. Rtük, Radyo ve Tv Kuruluşlarına 
603 Uyarı,  73 Yerel ve Ulusal Tv Kanalına ise 
Toplam; 13.500,532 Tl Para Cezası Verdi.  

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 
6 ( 1 Gazete Genel Merkezi, 3 Gazete temsilci-
liği, 1 Yayınevi, 1 Kitapevi)  

Engellenen İnternet Siteleri 6621 

 
 
 
 

2012 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR   
 

2012 Yılında açılan soruşturma sayısı 11, kişi sayısı 1091 dir. 

 
 
 

2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR  2012 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR 

2012 yılında 298 kişi hakkında 36 dava açıldı. 
 2012 yılında 433 kişi hakkında 96 dava sonuçlandı. 
Rapora göre;  toplam, 2173 yıl 1224 ay hapis cezası ile 
147.50 tl para cezası verildi. 

 
  
 
 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler 

 
424 

2012 Yılında Açılan Soruşturmalar 
  
140 Kişiye 6 Soruşturma 

2012 Yılında Açılan Davalar  2012 yılında 484 kişi hakkında 21 dava  açıldı. 

2012 Yılında Sonuçlanan Davalar 
 2012 yılında 252 kişi hakkında 46 dava  sonuç-
landı. Rapora göre;  toplam, 1163 yıl 1293 ay 
hapis cezası ile 35.162 tl para cezası verildi. 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 
 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler 

 68 (17 Parti Temsilciliği, 18 Dernek, 12 Kültür 
evi, 8 Sendika, 13 Belediye) 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve 
Dernekler 

 18 ( 9 Eğitime Destek Evi, 1 Çocuk Evi Çadırı 
Van, 3 Dersim; Alevilik İnanç ve Kültür Akade-
misi, Demokratik Haklar ve Özgürlükler Derneği, 
1 Şırnak/Cizre Mir celaleddin Bedirxan Kültür ve 
Tarih Derneği, 1 Pertek Belediyesi Yaşlılar Yur-
du, 1 Muş/Malazgirt Evdale Zeynike Kültür Mer-
kezi,1 Sendika Evid-Sen, 1 Yargıtay Kararı; 
Batman Göç-Der kapatıldı. İzmir Kürdi-Derin 
kapatılma davası sürüyor. 

 
 
CEZAEVLERİ 
 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 372 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali  69 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 1794 

Cezaevlerinde Sevk Uygulamaları 2892 

TOPLAM 5127 

  
Cezaevinde bulunan ve tespit edilebilen hasta mahpuslar listesi raporumuzun ekindedir. Yukarıdaki rakam-
lar, İHD’ ne yapılan başvurulardır. 
 
 
 
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI 
 
 

İHD Şubeleri Hakkında Açılan Soruşturma ve Devam 
eden davalar 

1 (İHD İstanbul Şb. Hk.) 
1 (Mersin Şb. Hk.) 

Gözaltına Alınan İnsan Hakları savunucuları 12 

Tutuklanan İnsan Hakları savunucuları  4 

Tehdit Edilen/İşkence ve Kötü Muameleye Maruz kalan 
ve saldırıya Uğrayan İHD Yöneticileri 

 
 5 

İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruştur-
malar ve Davalar 

8 Soruşturma, 10 Dava 

 
 
İŞ KAZALARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR 
 

2012 Yılı İHD ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Verilerine göre: 907 İşçi Yaşamını Yitirdi, 3190 İşçi Yara-
landı. 
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2012 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 
 
13 Ocak 2012’de, Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde bulunan Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan Kürt öğrenciler 
ile ülkücü öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı belirtilen kavgada, polislerin ülkücü öğrencileri 
koruduğu bildirildi. İsmini vermek istemeyen bir öğrencinin verdiği bilgiye göre, olayın akşam saatlerinde okulda 
derslerin bitmesi ile çıktığı belirtilirken, ülkücü oldukları belirtilen grubun Kürt öğrencilere saldırdığını ifade etti. Kürt 
öğrencilerin karşılık vermesi ile birlikte olayların büyüdüğünü belirten öğrenci, okul içinde bulunan sivil polislerinde 
ülkücülerin tarafına geçerek onları koruduğunu iddia etti. Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen kavgada, polislerin 
Kürt öğrencilere darp ederek, 4 kişiyi yaraladığı ifade edildi. Kürt öğrencilerin dağılması ile birlikte olayların sona 
erdiği bildirilirken, kavgada M.A, H.A, S.D ve S.A isimli öğrencilerin yaralandığı kaydedildi.   (13.01.2012/DİHA) 
 
25 Ocak 2012’de, İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde  “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen aracın içinde bulunan kiş i-
lerle polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca sonunda gözaltına alınanlardan Fırat Kırtekin (26) meydana ge-
len arbede sırasında bir polis memurunun silahından çıkan kurşun sonucu karnından vurularak öldürüldü. 
 
9 Şubat 2012’de Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’nde bir eve operasyon düzenleyen askeri ekibin açtığı ateş sonucu evde 
bulunan ve HPG militanı oldukları iddia edilen 9 kişi yaşamını yitirdi. Evde bulunan 3 kişinin ise yaralandığı açık-
landı (bingol.gov.tr, 9 Şubat).  
 
10 Şubat 2012’de Urfa’da Akabe Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde şüphelendikleri Esat E. 
İsimli yurttaşa kimlik soran polisler ile Esat E, arasında çıkan tartışmanın ardından polis olay yerinden kaçmaya 
çalışan Esat E’yi bacağından vurdu. Esat E’nin kimliğini göstermediği gerekçesi ile vurulduğu iddia edildi.    
(10.02.2011/DİHA / Serhattv.com.tr) 
 
15 Şubat 2012’de Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde zabıta ekibinin 12 Şubat günü el koyduğu kamyonetini almak 
için Yenimahalle Belediyesi’ne giden atık kâğıt toplayıcısı Şirin Erbay, zabıta ekipleri ve belediye çalışanları tara-
fından darp edildi. Astım krizi olan ve hastaneye kaldırılan Şirin Erbay’ın kolunun bir hafta alçıda kalacağı öğrenildi 
(TİHV; bianet.org, 16 Şubat). 
 
20 Şubat 2011’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi’nde Kılıç ile Karaaslan aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga 
çıktı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Karaaslan ailesinden yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Kılıç 
ailesi de Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, burada polislerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polisler 
rastgele havaya ateş açtı. Gaz bombalarının kullanıldığı olayda Matematik öğretmeni İbrahim Kılıç göğsünden ağır 
yaralandı. Kılıç, uçak ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Tüm 
müdahalelere rağmen Kılıç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (21.02.2011/DİHA / Yuksekovahaber.com /  
İstanbulhaber.com.tr) 
 
4 Mart 2012’de Aydın’da “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü Efeler Polis 
Karakolu’nda hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan Ma-
hir Zorbey Demirkaya (21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi üzerine kendisine açılan ateş sonucu 
kurşunlardan birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aydın 
Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin yere düşmesi sonucu 
ateş alan tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın başına isabet ettiğini iddia etti. (Radikal, 5 
Mart). 
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6 Mart 2012’de, Bursa’nın Mudanya İlçesi’ne bağlı Zeytinbağlı Beldesi’nde iki arkadaşıyla birlikte baz istasyonun-
dan hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen Hasan Yüksel (36) jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamada Hasan Yüksel’in jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya girdiği iddia 
edildi (Zaman, 6 Mart). 
 
11 Mart 2012’de Kars’ta Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis memuru B.Y. tartıştığı Erol Yıldırım’ı beylik tabancasıy-
la vurarak yaraladı (Zaman, 11 Mart). 
 
11 Mart 2012’de Diyarbakır’da 15 Şubat 2012’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ABD tarafından Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen protesto gösterileri sırasında polis ekiplerinin kullandığı basınçlı su 
nedeniyle yere düşerek beyin kanaması geçiren Ayşe Al (75) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi’nde yaşamını yitirdi (ANF, 11 Mart). 
 
18 Mart 2012’de İstanbul Valiliği’nin 18 Mart 2012’de Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Newroz 
kutlamasını yasaklaması kararını protesto etmek amacıyla ve kutlamayı gününde yapmak amacıyla Kazlıçeşme 
Meydanı’na ulaşmak isteyen gruplara çeşitlki semtlerde müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı yoğun gaz 
bombası nedeniyle BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin (57) yaşamını yitirdi (Cumhuriyet, 18 Mart). 
 
25 Mart 2012’de Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Erbaa Güreş İhtisas Spor ile Samsun 
İlkadım Belediyespor maçında çıkan kavganın ardından soyunma odasına girmeyen futbolculara polis ekiplerinin 
biber gazı ve copla müdahale etmesi sonucu iki futbolcunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı 29 Mart 2012’de 
öğrenildi (trtspor.com.tr, 25 Mart). 
 
28 Mart 2012’de Siirt ve Bitlis arasındaki Sehi Ormanları Mevkii’nde 23 Mart günü çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG militanlarından Beritan Timok ile Ruken Batman için Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreni-
ne katılanlara polis ekiplerinin müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama sonucu Mehmet Şahin Demir (26) 
yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada Mehmet Şahin Demir’in polis ekiplerine atmak istediği patla-
yıcının elinde patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti (Milliyet, 28 Mart). 
 
27 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Suriye sınırında bulunan Dikmentaş Köyü’nde mercimek tarla-
sını sulamaya giden Mahmut Akbaş (41), sınırda devriye gezen asker ekip tarafından “kaçakçı olduğu” gerekçesiy-
le vuruldu. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Mahmut Akbaş, hastaneye kaldırıldı. 
 
27 Nisan 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Giremara (Çiğdem) Köyü’nün yakınlarında aracıyla seyir ha-
lindeyken “patlayıcı taşıdığı” iddiasıyla askeri ekibin “dur “ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu aracın 
şoförü Abdurrahman Fidan (35) ağır yaralandı. 
 
6 Mayıs 2012’de Adana’da, çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakalamaya çalışan polis ekibinin açtığı uyarı ateşi 
sonucu seken bir kurşunun isabet ettiği Hikmet Demir (56) omzundan yaralandı. 
 
17 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Feyzi Demir, şu beyanlarda bulundu: “Hani Topçular 
Köyü’nde 4 Mayıs 2012 tarihinde saat 16.00 da kızım Sevgi Demir beni arayarak eşimin sağ ayağında iki yerden 
kurşun yaralanması olduğunu söyledi. Ben Bingöl ilindeydim. Olayı duyur duymaz Diyarbakır Dicle Üniversitesi 
Araştırma Hastanesine geldim. Ben hastaneye geldikten sonra eşim ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda eşimin 
ayağından iki kurşun çıkartıldı. Eşim Topçular Karakolunun yakınlarındaki ineğimizi alıp eve doğru ilerlerken kara-
kol ile arasında 500 metre mesafede karakoldan kendisine doğru ateş açılmış ve eşim yaralanmıştır. Kızım Nurten 
Demir ve köylülerimiz Cevdet Özdemir ile Suphi Kaçmaz olayın olduğu yerdeydiler. Karakoldan eşime ve diğer 
kişilere hedef gözetmeksizin ateş açmışlardır. Cevdet ve Suphi olayın olduğu esnada korkudan oradan uzaklaşmış-
lardır. Eşimin düştüğü görünce ateş etmeyi durdurtmuşlardır. Kızım da yere yatmış daha sonra köye doğru kaçma-
ya başlamış ve köylülere annesinin yaralandığını haber vermiş. Kızım köylülerle birlikte olay yerine gitmiş ancak 
yolda askerler önlerini kesip yasak olduğunu “terörist öldürdük olay yerine giremezsiniz” demişler. Ben eşime ateş 
eden ve kendisini öldürmek isteyen kişilerden şikâyetçi olmak istiyorum. Ayrıca belirtmek istiyorum: karakol korucu 
olmamız için sürekli baskı uyguluyor. Ancak biz kabul etmiyoruz. Dün beni karakola çağırdılar. Ben de gittim. Ben-
den karakola roket atıldığını kabul etmemi istedi. Bende böyle bir olayın olmadığını bu nedenle kabul etmediğimi 
söyledim. Bana zorla bir yazı imzalattılar. Ben okuma yazma bilmediğimi söyledim. Bu nedenlerden dolayı sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
28 Mayıs 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekiplerinin, “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle bir kamyonete açtıkları ateş sonucu araçta bulunan Cengiz Tosun, Yücel Tosun ve Tayfun Tarla adlı 3 
kişi yaralandı. 
 

http://trtspor.com.tr/
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27 Mayıs 2012’de Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Qolan Köyü’nün kırsal kesiminde askeri birliğin HPG militanları ol-
dukları iddiasıyla açtığı ateş sonucu Leyla Sonkur (22), Rıdvan Yavaş (22) ve Serdar Gümgüm (18) adlı üç kişi 
yaralandı. 
 
30 Mayıs 2012’de Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan 
polis ekibinin, İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası 
Çayan Birben (31) biber gazının etkisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve hipertansiyon nedeniyle beynindeki 
baloncuğun patlaması sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde yaşamını yitir-
di. Yazılı açıklama yapan Yalova Emniyet Müdürlüğü ise, Çayan Birben’in iki grup arasındaki kavgayı ayırmak is-
terken polis ekibinin kullandığı biber gazından etkilendiği iddiasıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden polis 
başmüfettişi talep edildiğini bildirdi. Çayan Birben’in ölüm haberini alan yakınları ile hastane önünde bekleyen polis 
ekipleri arasında meydana gelen arbede üzerine polis ekipleri havaya gerçek mermili silahla ateş ederek ve Çayan 
Birben’in de ölümüne neden olan biber gazını kullanarak Çayan Birben’in yakınlarını hastane önünden uzaklaştırdı. 
Öte yandan Birben Ailesi, doktorlara Çayan Birben’in ölüm nedeninin biber gazı olmadığını belirten rapor vermesi 
için baskı yapıldığını iddia etti. 
 
6 Haziran 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde HPG militanı Cengiz Özek'in cenaze törenin ardından kitleye 
polisin müdahale etmesi sonrasında göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan Özgür Taşar (15), kaldırıldığı Yük-
sekova Devlet Hastahanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralı Veysi Yıldırım ise sırtından aldığı kurşun nedeniyle hayati 
tehlikesi bulunduğu için Hakkari Devlet Hastahanesi'ne sevk edildi. Hakkari Valiliği, yaptığı açıklamayla Özgür 
Taşar'ın yaşamını yitirdiğini ve Veysi Yıldırım'ın da yaralandığını doğruladı.  (06.06.2012/ANF/DHA/İHA/ 
DİHA/Sabah.com.tr/Radikal.com.tr/Birgun.net/İlkehaber.com/Showhaber.com/ Bianet.org/Polis.web.tr) 
 
8 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri arasında ders notla-
rı yüzünden çıkan kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kavgaya gaz bombası ve joplarla 
müdahale etmesi sonucu 7 öğrenci yaralanarak veya gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne düzen-
lenen bombalı saldırıda ölen HPG militanı Cengiz Özek’in cenaze töreni sırasında çıkan olaylara polis ekiplerinin 
müdahale ettiği esnada açılan ateş sonucu Özgür Taşar (15) yaşamını yitirdi. Olayda Veysi Yıldırım da sırtından 
vurularak yaralandı. 
 
9 Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde trafik ekibinin durdurarak ceza yazmak istediği özel halk oto-
büsü şoförü Sadık Bora direnince bir polis memuru havaya tabancayla ateş ettikten sonra Sadık Bora’yı yere yatır-
dı ve yüzüne biber gazı sıkarak gözaltına aldı. 
 
15 Haziran 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde Yunus Emre Şimşek’in yolda ters şerite giren araçta bulunan-
larla yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekibinin her iki araçta bulunanlara biber gazı sık-
ması sonucu Yunus Emre Şimşek’in aracında bulunan 32 günlük bebeğinin gazdan etkilendiği, nefes alamayan 
bebeğin götürüldüğü hastanede oksijen verildiği   öğrenildi. 
 
21 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayfer Leygara, şu beyanlarda bulundu: “Ben olay 
gecesi evimin balkonundaydım. Aşağıda bir olay olduğunu gördüm. Eşimin de aşağıda olduğunu görünce merak 
edip olay yerine gittim. Ben indiğimde daha polisler yoktu. Ben eşimle tartışan iki genci ve eşimi sakinleştirmeye, 
eşimi yukarı çıkarmaya çalıştım. Bu esnada polisler geldi. Eşim onlara bir şey yok dedi. Polisler biber gazı sıkmaya 
başladılar. Sonra eşimin üzerine doğru ateş etmeye başladılar. Ben biber gazının etkisiyle yaralandığımı fark ettim. 
Orada bulunan güvenlik yaralandığımı söyledi. Eşimle tartışan kişilerde benim de yaralandığımı görünce, yardımcı 
oldular ve ilk müdahaleyi yaptılar. Polislerden biri benimle ilgilindi ve su getirdi. Daha sonra ambulans geldi. Önce 
Alman Hastanesine götürüldüm, orada kalp cerrahisi olmadığı için beni Dicle Üniversitesine götürdüler. Önce mü-
dahale edildi, aynı gece de ameliyat oldum. Sağ dizime isabet eden kurşun çıkarıldı. Sol ayak bileğindeki kurşun 
riskli olduğundan çıkarılamadı. Ben hastanede iken ifadem alındı. Ancak savcılığa henüz ifade vermedim. Sizden 
hukuki yardım talep ediyorum. ”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
21 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ezel Evren, şu beyanlarda bulundu: “10.06.2012 
tarihinde ben evime yakın bir yerde akşam saat 22:00 sıralarında evimizin altında bulunan internet cafeden çıkan 
iki genç, çevreye rahatsızlık verdikleri için aramızda münakaşa yaşandı. Onlardan biri 155 polisi aradı. Bunun üze-
rine yaklaşık 5 dk sonra 20-25 civarında polis olay yerine geldi. Bu polisler, yunus polisler diye tabir edilen ve çevik 
kuvvet polisleriydi. Etrafımızı sardılar bende ‘herhangi bir olay yok, niye geldiniz’ diye sordum. Bunu üzerine yunus 
polislerden biri yüzüme biber gazı sıktı. Bende kaçtım. Kaçarken diğer polislerde yüzüme biber gazı sıkmaya baş-
ladılar. Havaya ateş edenler oldu. Bu polislerden biri önce havaya, sonrada bana doğru birkaç el ateş etmeye baş-
ladılar. Beni karakola götürdüler. Bu esnada polis anonsundan eşimin yaralandığını öğrendim. Daha sonra eşimin 
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yaralanması ile ilgili Yenişehir Karakolundaki Emniyet Müdürü bana niye eşimi yaraladığımı sordu. Bende bunu 
üzerine, üzerimde ne silah nede silah sayılabilecek herhangi bir şey olmadığını, polislerin rastgele ateş ettiğini söy-
ledim. Ben iki ayağımdan da yaralandım. Yenişehir Karakolu beni eski Devlet Hastanesine götürdü. Ora da bulu-
nan doktor beni muayene etmeden rapor yazdı. Beni karakola geri gönderdiler. Balistik raporu geldi ve benim aya-
ğımda kurşun olduğunu söyledi. Bunun üzerine beni yine aynı doktorun yanına götürdüler. Doktor ayağımda ki 
kurşunu çıkarmadı ve bana kendiliğinden çıkar dedi. Ben daha sonra Memorial Hastahanesine giderek, kurşunu 
çıkarttırdım. Kurşunu doktor delil olarak emniyete verdi. Beni ertesi gün saat 16:00’da savcılığa çıkardıkar. Barodan 
avukat talep ettim. Ben savcıya bütün olayları anlattım. Zaten kamera kayıtları da alınmıştı. Emniyete görüntüleri 
bana izlettirdiler. Daha sonra savcılık beni serbest bıraktı. Eşimin yaralanması ile ilgili olayaı üzerime yıkmaya ça-
lıştılar. Ancak deliler olduğu yapamadılar. Ben bu şahıslardan şikayetçi oldum. Sizden hukuki yardım talep ediyo-
rum. ”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
4 Temmuz 2012’de, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde nohutlu pilav tezgâhı olan Nubar Veske adlı seyyar satıcının tez-
gâhını uyarılara rağmen kaldırmadığı gerekçesiyle zabıta ekibi tarafından sopalarla darp edildiği ve yüzüne biber 
gazı sıkıldığı öğrenildi. Darp olayına engel olmaya çalışan Serdar Çoksöver, Serkan Çoksöver, Şaban Özer ve 
Ramazan Yılmaz’ın da darp edildiği, bileği kesilen Serkan Çoksöver’in ameliyat edildiği belirtildi. 
 
12 Temmuz 2012’de Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nden sınır ihlâli yaparak Suriye’ye geçmeye çalışan H.B. (22) ve 
M.Y. (17) jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Suriye’den sigara getirmek istedikleri iddia edilen 2 kişi 
tedavi için Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 
 
16 Temmuz 2012’de Adana’da bir bankanın önüne kurduğu tezgâhta giysi satışı yapmak için gelen Cuma Toğrul 
(66) adlı seyyar satıcının tezgâhına el koyan zabıta ekibinden tezgâhını almak istemesi üzerine zabıta ekibi tara-
fından darp edildiği ve bu nedenle burnunun kırıldığı öğrenildi. 
 
17 Temmuz 2012’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İkitelli Semti’nde Muş’un Malazgirt İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Niyazi Buldan’ın (28) Mehmet Akif Polis Karakolu’nun yanında beklediği gerekçesiyle gözaltına alına-
rak darp edilmesi sonucu Niyazi Buldan’ın kaburgalarında oluşan kırık nedeniyle akciğerinde yırtık oluştuğu öğre-
nildi. Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Niyazi Buldan’ın akciğerine dışarıdan yerleş-
tirilen bir boruyla solunumunu sağladığı bildirildi. 
 
20 Temmuz 2012’de Trabzon’da gıda toptancılığı yapan Adem Bıyıklı, işyerinin önünde çıkan kavgayı ayırdıktan 
sonra kavga eden taraflardan birinin şikâyetçi olması sonucu işyerine gelen polis ekibiyle arasında tartışma çıkması 
üzerine polis ekibi tarafından gözaltına alınmak istendi. Kucağında 1,5 yaşında olan çocuğu bulunmasına rağmen 
polis ekibinin Adem Bıyıklı’ya biber gazı sıktığı ve Adem Bıyıklı’yı darp ettiği ortaya çıktı. Olayın ardınan açıklama 
yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 2 polis memurunun 
açığa alındığını duyurdu. 
 
20 Temmuz 2012’de İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan  DHKP/C üyele-
ri Sultan Işıklı ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahalle-
si’nde polis ekiplerinin durdurmak istemesi üzerine hızlanan taksiye polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yarala-
nan Hasan Selim Gören kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Temmuz 2012’de yaşamını 
yitirdi. Çatışma çıktığı iddia edilen olayda omzundan yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 Tem-
muz 2012’de tutuklandı. 22 Temmuz 2012’de Sultan Işıklı’nın akıbetini öğrenmek için Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nin önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri ise TAYAD üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Temmuz 2012’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 17 Temmuz 2012’de seyir halindeki araca “dur” ihtarına uymadığı 
iddiasıyla polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu araçta bulunan Nurhak Çartay’ın (18) ensesinden giren kurşun 
sonucu ağır yaralandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde devam eden Nurhak Çatay ya-
şamını yitirdi. 
 
22 Temmuz 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Çayhan Köyü’nün yakınlarında “dur” ihtarına uymadığı iddia-
sıyla jandarma ekibinin bir araca ateş açması sonucu araçta bulunanlardan Hakan Piral (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi 
de yaralandı. 
 
23 Temmuz 2012’de,Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Sariksî (Soğuksu) Köyü’nün Gulîzerka (Gülizar) Mezrası’nda  
kaybolan koyunlarını arayan Veysi Ecer’in (19) askerlerin açtığı ateş sonucu sırtından ve kolundan yaralanarak 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
26 Temmuz 2012’de Van’da Erciş Karayolu üzerinde devriye görevi yapan polis aracına ateş açılmasının ardından 
başlatılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri iddia edilen kişilerin kent merkezinde bir evde oldukları gerekçesiyle 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    15 

 

söz konusu eve açılan ateş sonucu 1 kişi öldü. Operasyon sonunda HPG militanı olduğu iddia edilen bir kişi ile aynı 
evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz 2012’de Kilis’te Suriye sınırında bir asker, “kaçakçı olduğu” iddiasıyla engelli A.Ö.’yü silahla bacağın-
dan vurdu. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde askerî ekibin geçişi esnasında yol önceden döşen-
miş mayının patlaması ve daha sonra açılan ateş sonucu 2 asker ölmüştü. Saldırının ardından olay yerinden geçen 
inşaat işçilerine askerî ekipler tarafından açılan ateş sonucu Osman Damla adlı işçinin yaralandığı öğrenildi. Os-
man Damla 4 Ağustos 2012’de hukukî yardım talebinde bulunmak amacıyla İnsan İHD Diyarbakır Şubesi’ne baş-
vurdu. 
 
1 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık (Çeman) Köyü'nde, sigara kaçakçılığı yapan 8 
köylüye Ayvalık Karakolu tarafından ateş açıldığı belirtildi. Açılan ateş sonucunda Nazmi Temel isimli yurttaşın 
elinden yaralandığı öğrenildi.. (04.08.2012/DİHA) 
 
4 Ağustos 2012’de Mazlum Akay yaşamını yitirdi. Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de Abdullah Öca-
lan’ın bir yıldır avukatlarıyla görüştürülememesini protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı 
gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği Mazlum Akay (11) ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. 
O günden beri tedavisi süren Mazlum Akay yaşamını yitirdi. 
 
10 Ağustos 2012’de, Şırnak’ın Besta Bölgesi’nde Şubat ayında yaşamını yitiren ve cenazesi 9 Ağustos günü alın-
dıktan sonra memleketi Yüksekova’da defnedilen HPG’li Ferdane Kına’nın (Şerda Gever) defin işleminin ardından 
mezarlıktan ayrılan yurttaşlara polisin müdahalesinde Murat Temeş (33) adlı yurttaş atılan gaz bombasının gözüne 
isabet etmesinden dolayı yaralandı. Temeş, ilk müdahale Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra du-
rumu ağır olduğundan dolayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (10.08.2012/DİHA / 
Batmangazetesi.com) 
 
11 Ağustos 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Somkaya Köyü’nde “sigara kaçakçılığı yaptıkları” iddiasıy-
la polis ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan Mehmet Duman’ın (31) özel harekât polis ekibinde yer alan bir kişi-
nin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve sol gözünün kör olduğu öğrenildi. 
 
12 Ağustos 2012’de İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ardından çıkan 
kavgada polis aracında bulunan polis memuru sivil araçta bulunanlara ateş açtı. Yaralanan 4 kişiden ağır yaralı 
halde hastaneye kaldırılan Emrah Barlak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
 
14 Ağustos 2012’de,derneğimize başvuruda bulunan Mehmet Reşit ZENGİN şu beyanlarda bulundu: “06.08.2012 
günü saat 17.00 sıralarında oğlum Vesim ZENGİN evden çıktı. Saat 20.30 ile 21.00 sıralarında hudutta ateş sesi 
geldi oğlumun yol arkadaşı geldi belirli bir süreden sonra oğlumun bindiği at geldi, şüphelendik oğlumu aramaya 
çıktık. Arama neticesinde oğlumu sabah saat 06.00 sıralarında Türk askerleri tarafından öldürüldüğünü öğrendik. 
Az bir çukur kazılmış, oğlumun bir kolu dışarıda göğüs üstüne de bir kaya parçası bırakılmış. Şahit ve deliller var-
dır. Bu durumdan rahatsızlığımı bildiriyor, sizlerden hukuki yardım talep ediyorum” (İHD Van Şubesi)  
 
19 Ağustos 2012’de, Hakkari'de dün İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kente gelişi ile başlayan gerginlik üzerine 
akşam üzeri Keklikpınar Mahallesi'nde bir araya gelen ve PKK lehine slogan atan göstericilere polis müdahale etti. 
Müdahale esnasında evinde oturan Adnan Temeş (26) polisin mahalleye rasgele attığı gaz bombasın göğsüne 
isabet etmesi sonucu yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   (19.08.2012/DİHA) 
  
29 Ağustos 2012’de, Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Belenoluk (Heşet) Köyü’ne Belenoluk Jandarma Karakolu’nde 
görevli askerler tarafından açılan ateş sonucunda Ferhat Çağla (10) yaralandı. 
 
30 Ağustos 2012’de, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası alan ve “de-
netimli serbestlik” uyarınca her gün karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
polis ekiplerinin Cem Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş sonucu öldürüldü. Cem Aygün’ün vurulduğu 
arabada 2 kadının olduğu, kadınlardan birinin ağır yaralı ve komada, diğerinin de savcılıkta olduğu öğrenildi. 
 
2 Eylül 2012’de, Şırnak’ta 30 Ağustos 2012’de aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askerî aracın çarptığı motosiklette 
bulunan Önder Zeyrek (18) olay yerinde, ağır yaralanan Umut Caner (18) ise tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hasta-
nesi’nde yaşamını yitirdi. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    16 

 

4 Eylül 2012’de İHD Mersin şubemize yapılan başvuruda 50 yaşındaki Hasan Turgun, camiye gitmekteyken polisin 
orada bulunan kalabalığa sıktığı gaz mermisinin ayağına isabet etmesi sonucu komşular tarafından hastaneye 
götürüldüğü, ameliyat edildiği ve 16 gün hastanede yattığı belirtilmektedir.6 ay yatalak kaldıktan sonra 2.ameliyatını 
geçiren Hasan Turgun halen sakat olarak yaşadığını, çalışamadığını ve çocuklarına bakamadığını belirtmektedir. 
 
5 Eylül 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler Semti’nde park yeri nedeniyle çıkan kavgada Fer-
hat Özcan’ın (24) polis memuru H.Ö. tarafından darp edildiği ve bu nedenle beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Fer-
hat Özcan’ın şikâyeti üzerine H.Ö.’nün savcılıkta verdiği ifadede “Ferhat Özcan beni iterek yere düşürdü. Arkasın-
dan bana yumrukla vurdu. Ben yere düşünce silahım da düştü. Bir ara silahımı almaya niyetlendi. Beni ölümle teh-
dit etti. Ben şahsa sadece bir yumruk attım. Düşerken bir yere çarptığını gördüm ancak hatırlamıyorum. Kaldırıma 
da çarpmış olabilir. Silahla vurmadım” dediği öğrenildi. 
 
14 Eylül 2012’de Diyarbakır’ın Çarıklı Beldesi’nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından, tarafların Bölge Trafik 
Denetleme İstasyon Amirliği önünde karşılaşmaları üzerine yeniden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memu-
runun havaya ateş açması sonucu olay yerinden geçen yolcu otobüsünde bulunan Tunahan Dura ağır yaralı halde 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 
 
15 Eylül 2012’de Ankara’da yeni eğitim sistemine karşı düzenlenen mitingde, miting alanına girerken kendilerini 
aratmak istemeyen SDP üyelerine müdahale eden polis ekiplerinin darp ettiği Eylem Aktaş’ın bir gözüne isabet 
eden cop nedeniyle %80 görme kaybına uğradığı öğrenildi. 
 
18 Eylül 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde Tatvan İmam Hatip Lisesi’ne gelen biri sivil kıyafetli, biri resmi kıyafetli iki 
polis memurunun okul müdürü Abdulselam Turşanak’ı darp ettikleri öğrenildi. Abdulselam Turşanak’ın, okulu basan 
polis memurlarından M.A.’nın okulda öğretmenlik yapan eşini görev saatlerine dikkat etmesi yönünde uyardığı için 
iki polis memuru tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 
 

23 Eylül 2012’de Van’ın Bakacak (Zêvk) Köyü’ne özel harekât timleri tarafından düzenlenen baskın sonucu bir 
evde bulunan ve HPG militanı oldukları iddia edilen 2 kişi öldürüldü. 

 
9 Ekim 2012’de, Şırnak'ta  gece geç saatlerde Sanayi Yolu üzerinde seyir halinde olan 2 aracın çarpışması sonucu 
kaza meydana geldi. Kazanın ardından yara almadan kurtulan taraflar, araçlarından inerek tartışmaya başladı. 
Bunun üzerine, uzman çavuş oldukları ileri sürülenlerden birinin silahını çekerek ateş açması sonucu Barış Uysal 
isimli genç yaralandı. Karın boşluğuna isabet eden kurşun nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal'ın 
ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen Uysal'ın yakınları mobese kameralarının 
incelenmesini istedi. Ancak, polis tarafından kendilerine kameraların çalışmadığı ve bu nedenle incelenemeyeceği 
söylendi. Duruma tepki gösteren Uysal'ın yakınları, "Bize silah sıkanlar Türkçe konuşuyorlardı. Kürt olmadıkları 
belliydi. Şırnaklı olsalardı tanırdık. Uzman çavuş olduklarını düşünüyoruz. Alkollüydüler ve rastgele ateş açıyorlar-
dı" dedi. Olaya ilişkin kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.  (10.10.2012/DİHA)  
 
15 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan Vadisi’nde devam eden çatışmalar sırasında  kob-
ra tipi helikopterlerin açtığı ateşin vadide bulunan evlere isabet etmesi sonucu Azya Çetin (35) yaralı halde kaldırıl-
dığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Keziba Çetinkaya’nın (30) ise tedavisinin Çukurca 
Sağlık Ocağı’nda tamamlandığı öğrenildi.   
 
28 Ekim 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakmak isteyen 
gruba polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından ırkçı bir grup silahlı, taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirmişti. 
Saldırının ardından 30 Ekim 2012’de BDP Yıldırım İlçe Örgütü binasının etrafında toplanan yaklaşık 200 kişilik ırkçı 
bir grup, binaya saldırı girişiminde bulunmuş, çıkan arbedeye polis ekiplerinin gerçek mermili silahlarla, gaz bomba-
larıyla ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Nereden ateş açıldığı belirlenemeyen ve ba-
şına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan saldıran grupta yer alan İlker Kaya (31) yoğun bakımda tutulduğu Şevket 
Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 19 Kasım 2012’de yaşamını yitirdi. 
 
5 Kasım 2012’de, Mardin’in Nusaybin ilçesinde mahpusların başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevine ilişkin 
yapılan yürüyüşe polisin müdahalesiyle başlayan çatışmalar sırasında evinin önünde oynarken, polisin attığı gaz 
bombası kafasına isabet eden ve ağır yaralanan 12 yaşındaki A.E. isimli çocuğun ameliyat edildiği ve hayati tehli-
kesinin olduğu öğrenildi. 
 
9 Kasım 2012’de, Gaziantep’te boşanma davaları devam eden 2 kişinin aileleri arasında çıkan tartışmaya müdaha-
le eden polis ekiplerinin İsmail Korkmaz ile Ökkeş Korkmaz’ı (60) darp ettiği, Ökkeş Korkmaz’ın aldığı darbeler 
nedeniyle sağ kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi. 
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19 Kasım 2012’de Hakkâri’nin  Talê (Oğul) Köyü’ne baskın düzenleyen askerî ekiplerin açtığı ateş sonucu Kemal 
Adıyaman yaralandı. Operasyon sonunda Hakkâri Asker Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kemal Adıyaman’ın, 
Sekvan Adıyaman’ın ve Yusuf Zirek’in gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
 
21 Kasım 2012’de Uşak’ta hırsızlık şüphelilerini yakalamaya çalışan polis ekipleri ile çıkan arbede sırasında, olay-
ları yatıştırmak isteyen Kenan Kapısız, bir polis memurunun tabancasından çıkan merminin başına isabet etmesi 
sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
22 Kasım 2012’de, Ağrı Patnos'ta akşam saatlerinde sigara kaçakçılığı yaptığı belirtilen Nurettin Çaçan (34) adlı 
yurttaş polis tarafından tarandı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Çaçan, Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 
alındı. (23.11.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Agrihalk.com) 
 
20 Aralık 2012’de Beko Erkekler Basketbol Ligi’nin 11. Haftasının programı kapsamında Edirne’de oynanan Olin 
Edirne-Mersin Büyükşehir Belediye maçının bitimine 2 dakika kala Olin Edirne taraftarlarının bulunduğu tribünde 
çıkan tartışmaya müdahale eden polis ekibinde yer alan bir polis memurunun astın hastası olduğu öğrenilen Mutlu 
İlker Ülke’yi uzun süre copla darp etmesi nedeniyle yaralanan Mutlu İlker Ülke hastaneye kaldırıldı. 
 
22 Aralık 2012’de  “Cinayet” suçundan hükümlü bulunduğu Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nden firar ederek Di-
yarbakır’a gittiği ileri sürülen Özgür Arda (30), Sur İlçesi’ndeki Meryemana Kilisesi yakınlarında kendisini kovalayan 
polis ekiplerinden kaçarken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle arkasından ateş edilmesi sonucu sırtına isabet 
eden kurşun nedeniyle ağır yaralı halde Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi. 
 
28 Aralık 2012’de Kahramanmaraş’ta H.Y. (27) adlı kişi “hırsızlık zanlısı olduğu” iddiasıyla polis ekipleri tarafından 
açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. 
 

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar  
  
 
8 Mayıs 2012’de Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde bulunan Çatalan Köyü'nde atış talimine çıkan bir korucu evdeki sila-
hını alırken 4 yaşındaki oğlu Yasin Turan'ı ağır yaraladığı ve Turan'ın sırtından giren mermi, göğüs kafesinden 
çıktığı, ciğerlerinin parçalanması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (08.05.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Belediye Başkanvekili Çetin Gümüş, akşam saatlerinde 
'korucuların' saldırısına uğradığı öğrenildi. BDP'li Gümüş, belediye personeli olan Ramazan Yapar'ı telefonla araya-
rak, yanında bulunan belediye ait bir aracın anahtarını getirmesini istediğini, ancak belediye binası önünde Yapar'ı 
beklediği sırada Yapar ve korucu olan kardeşi Nezir Yapar ile birlikte yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradığını söy-
ledi. Yanlarında getirdikleri sopa ve demir çubuklarla kendisine saldırıldığını aktaran Gümüş, çevrede bulunan yurt-
taşların araya girmesiyle kurtuldu. Gümüş, aldığı darbeler nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı. (29.08.2012/ANF / DİHA / İmctv.com) 
 
31 Ağustos 2012’de, Şırnak'ta 34 köylünün öldürüldüğü Gülyazı Köyü'nün hemen yakınında bulunan Taşdelen 
Köyü'nde gönüllü köy korucusu Ali Apaydın, akrabası olan korucu Ömer Apaydın tarafından vurularak öldürüldü. 
(31.08.2012/ANF / bloghaber.net) 
 
12 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde Dicle Barajı kenarında Lokanta işletmeciliği yapan Kırtay ailesi ile 
geçici köy korucusu olan Karakoç ailesi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. İddialara göre Ka-
rakoç ailesinin fiziki ve sözlü sataşması ile başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada 
korucu olan Hamdullah Karakoç, üzerinde taşıdığı uzun namlulu silahını ateşleyerek, Murat Kırtay'ı karnından vur-
du. Karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Kırtay, olay yerine çağrılan ambulans ile Diyarbakır Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne  kaldırıldı.  (12.09.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/Zaman.com.tr/ Hurriyet.com.tr) 
 
6 Kasım 2012’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne bağlı Aşağı Kolbaşı Köyü’nde çobanlık yapan babası Rahmi 
Demirçin’e yardım etmek için yanına giden Uğur Demirçin (20), geçici köy korucuları tarafından “HPG militanı oldu-
ğu sanısıyla” vurularak öldürüldü. Olaya karıştığı belirtilen 2 geçici köy korucusu gözaltına alındı. 
 

I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
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8 Ocak 2012’de, Van ili Saray İlçesi'ne bağlı Sırımlı (Xırasork) Köyü Nezerbey bölgesinde İran'dan mazot getirdikle-
ri belirtilen Murat Özkaplan (18) ve Mustafa Özkaplan (18), İran askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yarala-
narak Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.    (09.01.2012/DİHA) 
 
10 Şubat 2012’de, Van merkez Hacıbekir Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Reşat Karahancer (30),  2 
arkadaşıyla İran sınırına 2 kilometre kala İran askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak Karahancer 
yaşamını yitirdi. Karahancer'in 2 arkadaşı Aziz Beled ve Metin Üste ise İran askerleri tarafında esir alındı.  
(11.02.2012/DİHA / Mynet.com / Radikal.com.tr) 
 
23 Mayıs 2012’de Van'ın Başkale İlçesi'nde sınırı ihlal ederek ilçeye bağlı Kaşkol Köyü'ndeki akrabalarının ziyaret i-
ne gelen İranlı Ubeyt Mıradi (30), köydeki ziyaretinden sonra İran'a geçmek istedi. İran sınırına kısa bir mesafe kala 
yaya olarak sınır geçmeye çalışan Miradi, İran askerlinin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. 
(24.05.2012/DİHA) 
 
9 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Nirdoşe (Yufkalı) Köyü’ne 7 Haziran 2012’de İran sınırından 
giriş yapmak isteyen bir kişi, askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Adının Feredin Isamedari olduğu öğrenilen 
İran vatandaşı kişinin kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
30 Haziran 2012’de Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobani Bölgesi’nden Şanlıurfa sınırından Türkiye’ye geç-
mek isteyen Ebas Henifi Elo adlı kişinin sınırda nöbet tutan askerler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği 
1 Temmuz 2012’de öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2012’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Toprakseven Köyü’nden mazot almak için İran sınırına giden 
Veysi Demir (15)  askerler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. 
 
24 Ağustos 2012’de, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Zenginova Köyü’nde Suriye sınırında nöbet tutan bir 
askerin motosikletiyle giden ve “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen Halil Yalavuz’a (28) açtığı ateş sonucu Halil 
Yalavuz yaşamını yitirdi. 
 
30 Ağustos 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı 
bölgeden geçmeye çalışan bir grup Suriyeli arasında bulunan bir kişinin mayına basması sonucu meydana gelen 
patlamada ikisi çocuk 3 kişi öldü, 1 çocuk da yaralandı. 
 
30 Ağustos 2012’de, Suriye'de yaşanan savaştan kaçmak isteyen 25-30 kişilik Suriyeli grup gece yarısı Şenyurt 
beldesi üzerinden, Kızıltepe'de bulunan akrabalarının yanına geçmeye çalışırken mayın patladı. Patlama sonucun-
da Beşar Hüseyin (11) adlı çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, Hılda Hüsenuno (13) adlı çocuk ise Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan Davut Salah'ın (28) 
Kızıltepe Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (30.08.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com) 
 
24 Eylül 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı bö l-
geden geçmeye çalışan bir grup Suriyeli arasında bulunan bir kişinin mayına basması sonucu meydana gelen pat-
lamada 3 kişi yaralandı. 
 
23 Eylül 2012’de Hatay ve Kilis yakınlarındaki Suriye’nin Afrin Kenti’ne bağlı Deşta Şidyan’da sınıra yakın bölgede 
hayvanlarını otlatan çobanlara askerlerin ateş açması sonucu Reşid Xazik adlı çoban yaşamını yitirdi. 
 
3 Ekim 2012’de Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimindeki güvenlik güçleri ile yönetime muhalif silahlı 
güçler arasında çatışmalar sürerken Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne Suriye’nin Rakka Kenti’ne bağlı Tel Abyad 
İlçesi’nden ordu birliklerince ateşlenen bir top mermisinin düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın 
meydana geldiği tek katlı evde bulunan anne Zeliha Timuçin (39) ile çocukları Hatice Timuçin (14), Zeynep Timuçin 
(8) ve Ayşegül Timuçin (12) ile komşusu Gülşen Özer’in (40) yaşamını yitirdiği belirlendi. Patlama sonucu 2’si ağır 
10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Suriye hükümeti patlamanın yanlışlıkla olduğunu savunurken Türkiye’nin de 
Suriye tarafına açtığı ateş sonucu bir karakolda bulunan bazı Suriyeli askerlerin öldüğü Suriye İnsan Hakları Göz-
lem Örgütü tarafından iddia edildi. Akçakale’de oluşan şiddet ortamını protesto etmek için Akçakale Kaymakamlı-
ğı’na yürümek isteyen gruba ise polis ekipleri basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti.  
 
3 Ekim 2012’de, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden yapılan havan atışları sonrası birkaç havan mermisinin Urfa'nın 
Akçakale İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle'deki Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesi ve çevresine düşmesi sonucu meydana 
gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında bir 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    19 

 

anne ve 4 çocuğu olduğu kaydedildi. Patlamada yaralanan 13 kişi Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı. (03.10.2012/DİHA)  
 
5 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ki İran sınırında bulunan  Onbaşılar 
Köyü’nde evlerine gitmekte olan Gurgin Kaya yönetimindeki 34 YP 3392 plakalı araca İran askerleri tarafından ateş 
açıldı. Meydana gelen olayda araçta bulunan 5 kişiden Hakkı Bala (40) yaralandı. Yaralı Bala, yakınları tarafından 
Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (05.10.2012/Yuksekovahaber.com) 
 
7 Ekim 2012’de TSK’ne ait savaş uçaklarının Irak’ın kuzeyinde bulunan Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik dü-
zenlediği hava saldırısı sonucu 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığı ileri sürüldü. 
 
7 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalar Köyü’nün Mağaraönü Mez-
rası’nda yakınlarının ziyaretine gelen Urmiye’nin Deleze Köyü’nde ikamet eden Fırames Saidi (23) isimli yurttaş, 
sınırı geçerken İran askerleri tarafından vuruldu. Yaralı bir şekilde sürünerek Türkiye sınırına yetişmeye çalışan 
Saidi, yurttaşların yardımıyla, Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saidi, burada yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (07.10.2012/DİHA)  
 
18 Ekim 2012’de, İran'dan mazot alarak Van’ın Saray ilçesi üzerinden Türkiye giriş yapan İran Kürtlerinden Sadık 
Hüseyinî'ye ilçeye bağlı Yamanyurt köyünde askerler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Hüseyinî, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
(18.10.2012/DİHA)  
 
25 Ekim 2012’de, İran'ın Hoy kentinden getirdikleri kaçak mazotla Van'ın Saray ilçesine geçmek isteyen Mikail ve 
Cebrail Abbas isimli İranlı iki Kürde, sınır noktasında İran askerleri tarafından ateş açıldı. Vücutlarına isabet eden 
çok sayıda kurşunla yaşamlarını yitiren iki yurttaş, İran askerleri tarafından sınırdan alınarak, Hoy kentine götürül-
dü. Olay üzerine Saray ilçesinden bölgeye gitmek isteyen yurttaşlar ise, askerler tarafından engellendi. 
(25.10.2012/DİHA)  
 
7 Kasım 2012’de, Diyarbakır'dan kalkış yapan Türk savaş uçakları saat 00.00 sularında İran ve Güney Kürdistan 
sınırları içinde bulunan Qandil bölgesini bombaladı. İran ve Kürdistan sınırındaki Soregulê köyü yakınlarında yapı-
lan bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Saat 00.45’e kadar devam eden bombardıman 
sonucu kaçakçılık yapan İran'ın Piranşar kentine bağlı Bodolê köyü nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Mam Elî (45) 
ve Mahabad'a bağlı Zêvê köyü nüfusuna kayıtlı Şepûl Loqman (19) adlı genç yaşamını yitirdi. Serdeştê'ye bağlı 
Çeko köyü nüfusuna kayıtlı Ebûbekir Çeko (23) ve soy ismi öğrenilemeyen Federal Kürdistanlı Rêbaz ise yaralan-
dı. Rêbaz isimli yurttaşın bir ayağının koptuğu bildirildi. (07.11.2012/DİHA) 
 
8 Kasım 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında yer alan Suriye'nin yaşanan çatışmalarda, Ceylanpınar’a 
gelen mermilerden 19 yaşındaki Ömer Ver’i göğsünden yaraladı. Ver, Urfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halime 
İnci isimli kadın ise isabet eden bir kurşun nedeniyle Ceylanpınar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
(08.11.2012/DİHA/Sabah.com.tr) 
 
12 Kasım 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sıfır noktasında bulunan Suriye'nin kentinde çatışmalar devam 
etti. Suriye tarafından atılan bir roketatar mermisi Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan TİGEM'e ait araziye düş-
tü. Patlamanın etkisi ile çevreye yayılan şarapnel parçaları birçok ev ve işyeri ile belediye binasına isabet etti. Pat-
lamanın ardından ilçe genelinde yoğun siren sesleri duyulurken, 1’i asker 3 kişinin yaralandığı belirtildi. 
(12.11.2012/DİHA/Aa.com.tr) 
 
22 Kasım 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında bulunan Serekanîyê'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 
bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Tosun, Suriye’den seken kurşunlara hedef oldu. 
Karın boşluğuna denk gelen bir mermiyle yaralanan Tosun, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
(22.11.2012/DİHA/Sabah.com.tr/ Zaman.com.tr) 
 

I.4. Yargısız İnfaz Davaları  
 
10 Ocak 2012’de, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım ayında bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralan-
masıyla sonuçlanan Seferi Yılmaz’a ait kitapevinin askeri görevliler tarafından bombalanmasıyla ilgili iki astsubay 
ve bir itirafçının yargılandığı davayı 18 Şubat 2011’de değerlendiren Askeri Yargıtay, üç sanığın sivil mahkemede 
yargılanmasına karar vermişti. Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş, daha önce Van 3. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından 39’ar yıl 5’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkûm edilmiş fakat Yargıtay’ın kararı bozması üze-
rine dosya askerî mahkemeye gitmişti. Askerî mahkeme de 15 Aralık 2007’deki ilk duruşmada tutuksuz yargılan-
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mak üzere sanıkları tahliye etmişti. Askeri Yargıtay’ın kararı üzerine haklarında 8 Haziran 2011’de tutuklama kararı 
çıkarılan üç sanığın Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına  devam edildi. Önceki duruşmada 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara verilen hapis cezalarının tekrar ve-
rilmesini talep etmişti. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt kurdukları”, “insan öldürdükleri” ve “insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından sanıklara toplam 39’ar yıl 
10’ar ay 27’şer gün hapis cezası verdi (ntvmsnbc.com, 10 Ocak). 
 
6 Mart 2012’de Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürü l-
düğü Efeler Polis Karakolu’nda hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu 
ortaya çıkan Mahir Zorbey Demirkaya (21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi üzerine kendisine açılan 
ateş sonucu kurşunlardan birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirmişti. Aydın Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin (44) 
yere düşmesi sonucu ateş alan tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın başına isabet ettiğini 
iddia etmiş, açığa alınan polis memuru gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. M.S.’nin serbest bırakılması-
na dair karara bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu M.S. tutuklandı (bianet.org, 6 Mart). 
 
10 Şubat 2012’de Ankara’da 5 Haziran 2009’da  Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin taleplerini dile getirmek için yaptı-
ğı gösteriye biber gazı, göz yaşartıcı bomba ve copla müdahale eden polis ekiplerinin darbesine maruz kalan Öğ-
retmen Dengiz Sönmez sağ gözünde görme yetisini %80 oranında kaybetmişti. Dengiz Sönmez’in polis memurları 
hakkındaki suç duyurusunu olaydan 32 ay sonra sonuçlandıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aldığı kararda 
“emniyet görevlilerinin yasadışı gösteri ve yürüyüş yapmak üzere kendilerine gösterilen güzergâh dışında yürüyüş 
yapmak isteyen topluluğa müdahale etmek zorunda kaldığını; müdahalenin yasal sınırlar içerisinde kaldığını; ölçü-
süz ve orantısız güç kullanılmadığı; güvenlik güçlerinin keyfi bir tutum ve davranış içine girmediklerini; yasaların 
kendilerine verdiği yetkileri kullandıklarını” dile getirerek polis memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığını 
ifade etti (Cumhuriyet, 7 Mart). 
 
15 Mart 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 5 Ağustos 2010’da Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırı 
sırasında yaşamını yitiren jandarma er Cemal Yalın’ı Emniyet Müdürlüğü’nden açılan ateşle öldüren 10 polis me-
muru hakkında “insan öldürmek” suçu nedeniyle ve müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan fezleke 11 Ocak 
2011’de tamamlanmıştı.  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, polis memurlarının Cemal 
Yalın’ın kullandığı ve içinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Çölgeçen ile er Kayhan Kuzu’nun da bulun-
duğu sivil plakalı minibüsün, Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı saldırı yapmak isteyen militanlara ait olduğunu düşü-
nülerek kurşunlandığı belirtilmişti. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının, olayın 
hata kapsamında değerlendirilmesi talebini dikkate alan mahkeme heyetinin sanık 10 polis memuru hakkında be-
raat kararı verdiği öğrenildi (Sabah, 15 Mart). 
 
21 Mart 2012’de Terörle Mücadele Yasası’nda çocuklara yönelik 2010 yılında yapılan düzenleme nedeniyle Hrant 
Dink’in öldürüldüğü 19 Ocak 2007’de yaşı 18’den küçük olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılarak, çocuk ağır ceza 
mahkemesine gönderilen katil zanlısı Ogün Samast’ın “cinayet” suçundan yargılandığı dava 25 Temmuz 2011’de 
sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ogün Samast’ın esas hakkındaki 
savunmasını alan mahkeme heyeti, “tasarlayarak insan öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçları 
nedeniyle Ogün Samast’a 22 yıl 10 ay hapis cezası ve 600 TL adli para cezası verilmişti. Aldığı hapis cezasının 
2/3’ünü cezaevinde geçirecek olan Ogün Samast’ın cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Tutuklu 
kaldığı süre de cezasından düşürülecek olan Ogün Samast böylelikle 10 yıl sonra cezaevinden çıkmış olacak 
(Hürriyet, 21 Mart). 
 
 

4 Nisan 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’nde 15 Aralık 2009’da protesto yürüyüşü yapan grupla dükkânını kapatmak 
istemeyen Turan Bilen (39) arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gönüllü köy korucusu olduğu ileri sürülen 
Turan Bilen’in kalaşnikof marka silahla göstericilere ateş açması sonucu Nemci Oral ile Kemal Kayacan yaşamını 
yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Turan Bilen ile Metin Bilen’in yargılanmasına “güvenlik” gerekçesiyle 
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Nisan 2010’da başlanmış fakat Samsun’da kapatılan  DTP eski Genel 
Başkanı Ahmet Türk’ün yumruklu saldırıya uğraması sonucu dava Ankara’ya alınmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde sonuçlanan yargılamada mahkeme heyeti, savcının sanıkların meşru müdafaa sınırları içinde hareket 
ettiklerini belirterek sanıklar hakkında beraat kararı istediği esas hakkındaki mütalaasını dikkate alarak 2 sanığın 
beraat etmesine karar verdi. 

 
6 Nisan 2012’de İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde, 7 Ekim 2007’de dergi satışı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı 
ateş sonucunda, yaralanan Ferhat Gerçek’in felç kalmasına neden olan, Cengiz Çalış, Yavuz Özer, Aydın Özdere, 
Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can Koçbülbül ve Muzaffer Ünal'ın adlı yedi polis memurunun yargılanmasına 
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, devam edildi. Duruşmada sanık polis memurlarıyla olayla ilgili soruşturma-

http://bianet.org/
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da görev alan polis memurlarının aynı kişiler olduğu anlaşılınca mahkeme heyeti, dosyayı sanıkların “kasten insan 
öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçundan yargılanmaları amacıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar 
verdi. 
 
16 Nisan 2012’de, 9 Kasım 2005’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Umut Kitapevi’ne bomba atan Jandarma İstih-
barat ve Terörle Mücadele elemanlarını yakalayan ilçe halkına ateş açarak Ali Yılmaz’ın ölümüne, dört kişinin de 
yaralanmasına neden olan Uzman Çavuş Tanju Çavuş’un Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası 20 
Mayıs 2009’da sonuçlanmıştı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Tanju Çavuş’a “kasten adam öldürme” suçundan 
önce müebbet hapis cezası verdi, ardından “suçun oluşumunda tahrik olduğu” iddiasıyla cezayı 8 yıl 4 ay hapis 
cezasına indirmiş; Tanju Çavuş’a dört kişiyi yaraladığından ötürü verilen ceza hükmünün açıklanmasının ise geri 
bırakılmasına karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı “sanığın, kendisinin ve yanında bulunan eşi ve üç 
çocuğunun vücut bütünlüğüne yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı meşru savunma koşulları içinde ancak, 
içine düştüğü heyecan, korku ve telaş nedeniyle meşru savunma sınırını aşarak maktulü öldürdüğü anlaşıldığı ha l-
de, sanığa ceza verilmesine yer olmadığı” gerekçesiyle bozmuştu. Bozma kararının ardından Malatya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılamada mahkeme heyeti, Tanju Çavuş hakkında “meşru savunmada bulun-
duğu” gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
 
18 Nisan 2012’de İstanbul’da 6 Ekim 1992’de gözaltına alınarak bir daha kendisinden haber alınamayan İstanbul 
Üniversitesi öğrencisi Ayhan Efeoğlu’nun öldürüldüğü yeri bildiğini iddia eden eski özel harekât polisi Ayhan Çar-
kın’ın itirafı üzerine soruşturma başlatan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ayhan Efeoğlu’nun gözaltında 
zorla kaybedilmesinin “örgütlü suç kapsamında olmadığını” belirterek ikinci kez görevsizlik kararı verdi. Soruşturma 
kapsamında savcı, bir kısmı emekli olmuş olan 9 polis memurunun “şüpheli” sıfatıyla ifadesini almıştı. Soruşturma 
kapsamında savcı, daha önce de görevsizlik kararı ile dosyayı Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na; Şişli Savcılığı ise 
suçlamanın “örgütlü suç olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı tekrar Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliği’ne göndermişti. 
 
10 Mayıs 2012’de “İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası” ile “1. "Ergenekon Davası”nın “2. Ergenekon Davası”yla 
birleştirilmesinin ardından 61’i tutuklu 256 sanıklı davanın 179. Duruşmasına  devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde oluşturulan duruşma salonunda görülen duruşmada, 
eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in savunması dinlendi. İbrahim Şahin savunmasını yaptığı 
açıklamada, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde bağlı Çiftehavuzlar Semti’nde 16-17 Nisan 1992’de bir eve düzenlenen 
baskında yer aldığını ve öldürülen Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyeleri Sabahat Karataş,  Eda 
Yüksel ve Taşkın Usta’nın faili olduğunu ifade etti. 
 
10 Mayıs 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’nde 15 Aralık 2009’da DTP’nin kapatılması nedeniyle protesto yürüyüşü 
yapan grupla dükkânını kapatmak istemeyen Turan Bilen (39) arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gönüllü 
köy korucusu Turan Bilen’in kalaşnikof marka silahla göstericilere ateş açması sonucu Nemci Oral ile Kemal Kaya-
can yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın ardından protestocu grubun arasında yer alan biri tutuklu yedi sanık 
hakkında açılan dava sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki Kürt-
çe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Göksu’ya “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” ve “yasadışı örgüt adına suç işledi” iddialarıyla 11 yıl 8 ay hapis cezası; 6 sanığa ise “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 

Diyarbakır’da 12 Eylül 2006’da yedisi çocuk 10 kişinin ölümü ve 67 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Koşuyolu 
Parkı’ndaki bombalı saldırıyla ilgili olarak, saldırıyı Türk İntikam Tugayı’nın (TİT) üstlenmesinin ardından 22 Mart 
2009’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Mersin, Mardin, Batman, Sakarya ve 
Şanlıurfa’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda tutuklanan üç kişinin yargılanmasına 17 Mayıs 2012’de Diyarba-
kır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 
Hikmet Topal ve Burhan Güneş’e 11’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 625’er yıl hapis cezası; Murat 
Ekin’e de 845 yıl hapis cezası istemişti. Kararın açıklandığı duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını 
dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Hikmet Topal ve Burhan Güneş’e 11’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile 216’şar yıl 8’er ay hapis cezası, Murat Ekin’e de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

 
22 Mayıs 2012’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen 
kolluk güçleri, köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve 
köyde yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise 3 kişinin çıkan çatışma 
sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. Operasyona katılan bir askerin öldürülen 3 kişinin yargısız infaz edildiğini belirterek 
yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri alındıktan son-
ra Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen dönemin Van İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Vecihi Halil 
İyigün ile muvazzaf askerler dönemin Jandarma Özel Harekât Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı Hakan 
Başaklıgil, Üstteğmen Muhlis Çolak, Astsubay Başçavuş Kabil Tanyeli, Jandarma Özel Harekât timinde görevli 
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uzman çavuşlar İsmail Taşdemir, Hasan Kaya, Ünal Demirbaş, Hasan Emir, Mustafa Küpeli, Abdülkadir Karaca, 
Abdülmütalip Ateş, Mustafa Perpil, Mehmet Kocaboğa, Hamza Çelik, Hüseyin Güzel, Mevlüt Mete ve Özgenç Soy-
lu “kasten insan öldürmek” suçundan tutuklandı. 24 Mayıs 2012’de Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan 17 
askerden dönemin Van İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün hariç 16 asker “kaçma ihtimal-
leri olmadığı” gerekçesiyle tahliye edildi. 
 
 30 Mayıs 2012’de 19 Aralık 2000’de F tipi cezaevlerine geçişi protesto etmek için açlık grevine başlayan mahkûm-
lara, “Hayata Dönüş Operasyonu” adı altında müdahale edilmişti. Müdahalenin yapıldığı cezaevlerinden Ümraniye 
Cezaevi’nde (İstanbul) 7 mahkûm öldürülmüştü. Operasyonla ilgili Ümraniye Cezaevi’nde görevli 267 jandarma 
görevlisi hakkında açılan davaya, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen duruşmaya hiçbir sanık katılmadı. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların hiçbir 
şekilde duruşmaya getirilemediğini ve “müdahil vekilleri olarak mahkemenin maddi gerçeği araştırma iradesinin 
olmadığını, gerçek anlamda bir yargılama faaliyetinin olmadığını” söylediler. Müdahil avukatlarının taleplerine ilişkin 
karar vermeyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Kasım 2012’ye erteledi. 
 
2 Haziran 2012’de, 19 Ocak 2008’de İstanbul’da Hrant Dink’in öldürülmesinin yıldönümünde yapılan anma göster i-
sinde çıkan olaylara müdahale eden polis ekiplerinin ateş ederek bacağından yaraladığı Kemalettin Rıdvan Yalın’ı 
(52) vuran polis memuru Muhammed Gişi’nin yargılandığı dava sonuçlandı. Kemalettin Rıdvan Yalın’ı hedef göze-
terek vurduğunu iddiasıyla İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde (eski Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi) 
“kasten insan yaraladığı” suçundan yargılanan Muhammed Gişi’nin karar duruşmasında sanık polis memuruna 17 
ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme başkanı, hiçbir duruşmaya gelmeyen sanığın “duruşmadaki tutum ve dav-
ranışları göz önünde bulundurarak, yeniden suç işlemeyeceği hususunda vicdani kanaat oluştuğundan” hükmün 
açıklanmasını geriye bıraktı. 
 
9 Haziran 2012’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2012 yılının Nisan ayında mahkeme heyetine sunulan eski 
JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın iddiaları üzerine 1992 yılında Tunceli’de faili meçhul bir cinayet sonucu öldü-
rülen Ayten Öztürk’ün soruşturması kapsamında ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkar-
dı. 
 
12 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yekmal (Aşağı Ölçek) Köyü’nde 26 Nisan 1995’te Bolu 
Dağ Komando Taburu 5. Bölük askerleri tarafından bir grup köylü ile birlikte gözaltına alınan ve kendisinden bir 
daha haber alınamayan Nezir Tekçe’nin ailesinin yaptığı başvuru sonucu 2011 yılının Eylül ayında Nezir Tekçe’yi 
gözaltına alan askerler hakkında açılan dava “güvenlik” gerekçesiyle Hakkâri’den Eskişehir’e alınmıştı. Nezir Tek-
çe’nin babası Halit Tekçe, dosyanın Hakkâri’den alınmasının olayı kapatmaya yönelik olduğunu belirterek, sonucu 
ne olursa olsun davanın takipçisi olacağını söylemişti. Olaydan sonra ilk olarak 1997 yılında Halit Tekçe’nin suç 
duyurusu üzerine Van Askeri Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış ancak 15 Aralık 1997’de kovuşturmaya 
yer olmadığına karar verilere dosya kapatılmıştı. 2010 yılında ise Nezir Tekçi’nin ölümüne tanıklık yapan, o dö-
nemde askeri birlikte askerlik yapan Yunus Şahin’in beyanları üzerine dava dosyası tekrar açılmıştı.  Nezir Tek-
çe’nin PKK militanlırının yerlerini göstermediği gerekçesiyle önce kurşuna dizdirip, sonra mayınla patlatarak öldü-
rülmesi emrini verdiği iddiasıyla, emekli Albay A.O.A. ile Muvazzaf Yarbay K.A.’nın yargılanmasına Eskişehir 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen duruşmada Nezir Tekçe’nin, rütbeli subayların emriyle öldürülüp 
öldürülmediğine ilişkin erlerden istenilen ifadelerin mahkemeye ulaştığı öğrenildi. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 
aracılığı ile 40 kadar o dönem asker olan kişiden gelen ifade tutanaklarına göre, iddia edilen söz konusu olayın 
yaşanmadığı belirtildi. Gönderilen ifadelerde sadece Ü.Y. isimli bir askerin böyle bir olayın olabileceğine yönelik 
ifadelerinin olduğu belirtildi. Duruşmada ayrıca, o dönemde Hakkâri’de askerlik yapan İ.A.Ş. de tanık sıfatıyla din-
lendi. İ.A.Ş., Kendisinin Çanakkale’den Hakkâri’ye iç güvenlik nedeniyle gönderildiğini, Nezir Tekçi’nin öldürülmesi 
olayını görmediğini ve duymadığını ifade etti. Tanık ifadelerinin gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme 
heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 4 Ekim 2012’ye erteledi. 
 
18 Haziran 2012’de Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve 
Uğur Yüksel’in “misyonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, beşi tutuklu yedi sanığın yargı-
landığı davanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülen 39. duruşmasında mahkeme heyeti, değerlendiril-
mesi amacıyla sunulan yeni iddianamenin incelenmesinin tamamlanmaması nedeniyle duruşmayı 3 Eylül 2012’ye 
erteledi. 
 
25 Haziran 2012’de İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde, 7 Ekim 2007’de dergi satışı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı 
ateş sonucunda, yaralanan Ferhat Gerçek’in felç kalmasına neden olan, Cengiz Çalış, Yavuz Özer, Aydın Özdere, 
Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can Koçbülbül ve Muzaffer Ünal'ın adlı 7 polis memurunun yargılanmasına dos-
yanın Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından 
devam edildi. Duruşmada sanık polis memurlarının “kasten insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçundan yargı-
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lanmalarını kabul etmeyen ve “zor kullanma yetkilerinin sınırını aştıkları” suçundan yargılanmalarına karar veren 
mahkeme heyeti görevsizlik kararı vererek dosyayı tekrar asliye ceza mahkemesine gönderdi. 
 
27 Haziran 2012’de Batman Valiliği’nin, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın 21 Nisan 2011’de YSK nun bağımsız 
milletvekili adaylarının, adaylıklarını veto etmesinin protesto edildiği eyleme müdahale eden polis ekipleri tarafından 
gaz bombası fişeğiyle vurulması sonucu sağ bacağının kangren olma riskine rağmen olay hakkında “Kalabalığın 
tahmini olarak uzaklığına göre gaz tüfeklerinin havaya doğru belirli bir açı verilerek kullanıldığı, bahse konu gaz 
tüfeklerinin namlularının boru şeklinde olduğu, yiv ve set bulunmadığından nokta atışı yapılamayacağı, kullanılan 
mühimmat namluyu terk ettikten sonra hava şartlarına bağlı olarak sapmaların ve kullanılan gaz fişeklerinin yoğun 
olması sebebiyle havada çarpışmış olabileceği” gerekçesiyle soruşturma izni vermediği öğrenildi. 
 
29 Haziran 2012’de Yazar Musa Anter’in, 20 Eylül 1992’de 1. Kültür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği 
Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına 
84 gün kala eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım’ın Şır-
nak’ın Kumçatı Beldesi’nde 29 Haziran 2012’de, 1992/2598 numaralı dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır Savcı-
lığı’nın talimatı üzerine gözaltına alındığı ileri sürüldü. Hamit Yıldırım’ın Kumçatı’da yaşadığı Sabah Gazetesi’nde 
yayımlanan haber ve fotoğraflar üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Olayın olduğu tarihte Musa Anter, akrabası Orhan 
Miroğlu ve Hamit Yıldırım’ın bindiği taksiyi kullanan şoför Mehmet Sinanoğlu ile Musa Anter’in kaldığı otelin görevli-
si Osman Ünsal Ateşal’ın da ifadelerinin alınacağı ve Hamit Yıldırım’ı eski ve yeni fotoğraflarından teşhis etmeleri-
nin isteneceği bildirildi. Böylelikle dosyanın yeni ifadelerin alınması ve gözaltılar sonucunda 20 yıl olan zamanaşımı 
süresi 10 yıl daha uzayarak zamanaşımına uğramasının önüne geçilebilecek.  Musa Anter, 20 Eylül 1992 akşamı, 
Diyarbakır Belediyesi’nin düzenlediği 1. Kültür ve Sanat Festivali konuğu olarak geldiği kentte, getirildiği 
Seyrantepe Mahallesi’nde vurularak öldürülmüştü. Yanında bulunan akrabası Orhan Miroğlu da saldırıdan ağır 
yaralı olarak kurtulmuştu. 
 
29 Haziran 2012’de Yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de 1. Kültür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği 
Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına 
84 gün kala eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım, Şırnak’ın 
Kumçatı Beldesi’nde 1992/2598 numaralı dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır Savcılığı’nın talimatı üzerine gözal-
tına alınmıştı. JİTEM elemanı Hamit Yıldırım, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 2 Temmuz 
2012’de savcılığa çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun tarafından ifade-
si alınan Hamit Yıldırım, daha sonra tutuklanma istemiyle gönderildiği Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan tutuklandı. 
 
3 Temmuz 2012’de Kapatılan HEP eski Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın, 3 Temmuz 1991’de kimliği belirsiz 
kişilerce kaçırılıp işkence edilerek öldürülmesinin ardından 10 Temmuz 1991’de düzenlenen Vedat Aydın’ın cenaze 
törenine açılan ateş sonucu yaşamını yitirenler arasında bulunan Behzat Özkan’ın ailesi, 2008 yılında “5233 sayılı 
Terör ve Terörle Mücadeleden DoğanZararların KarşılanmasıHakkında Kanun”uyarınca Diyarbakır Valiliği’nden 
tazminat talebinde bulunmuştu. Valilik, Behzat Özkan’ın da içinde yer aldığı grubun güvenlik güçlerine ateş açması 
üzerine güvenlik güçlerinin de karşı ateş açtığını ve çıkan çatışmada Behzat Özkan’ın kimler tarafından vurulduğu 
belli olmayacak biçimde öldürüldüğünü belirterek tazminat talebini reddetmişti. Kararın iptali için yapılan itirazı ele 
alan Bölge İdare Mahkemesi’nin, “terör olaylarının yoğun olduğu dönemde bu şekilde birçok öldürme olayının ya-
şandığı dikkate alındığında Behzat Özkan’ın ölümüyle ilgili peşin bir ön yargı ile olayın terörle mücadele kapsamın-
da gerçekleşmediği kararının hukuka aykırı olduğunu”ifade ederek kararı iptal ettiği ve aileye tazminat ödenmesine 
karar verdiği öğrenildi. 
 
15 Temmuz 2012’de, 24 Aralık 1992’de Bingöl’ün Solhan İlçesi’nin kırsal kesiminde yaşamını yitiren 3 PKK militanı 
için Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde Kulp Jandarma Komando Taburuna bağlı askerler 
tarafından cenaze törenine katılanlara açılan ateş sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Konuyla 
ilgili 20 yıl sonra Kulp Cumhuriyet Savcılığı’nın 37 askerin ifadesine başvurduğunun kamuoyuna yansıması üzerine 
savcılık soruşturmayla ilgili “gizlilik” kararı aldı. 
  
25 Ağustos 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 6 Nisan 2006’da sivil polis memuru Remzi Cihat Durukan tarafın-
dan yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden iki kurşun sonucu yaşamını yitiren Volkan Po-
lat’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis memuruna verilen 10 yıllık hapis 
cezasını çok bularak bozmasının ardından yeni karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “sanığın fiili haksız tahrik altında işlediği” gerekçesiyle sanığa 2 yıl 
6 ay hapis cezası verdi. Kafkas Üniversitesi (Kars) öğrencisi Volkan Polat (24), 5 Nisan 2006’da Avcılar’da balıkçı-
larla kavga etmiş, sahilde bulunanlar Volkan Polat’ı bir taksiye bindirerek uzaklaştırmıştı. Volkan Polat, sahilde 
kalan otomobilini almak için arkadaşı Z.P. ile birlikte 6 Nisan 2016’da Avcılar’a gitmiş, aracıyla yola çıktığında sivil 
plakalı bir otomobil tarafından takip edildiğini anlayıp kaçmaya başlamış, sivil plakalı otomobilde bulunan sivil polis 
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memurları Volkan Polat’ı durduramayınca otomobilin lastiklerine ateş etmiş, lastikleri patlayan Volkan Polat’ın oto-
mobili bariyerlere çarparak durmuştu. Polis memurlarından Remzi Cihat Durukan ise otomobilin kapısını açarak 
Volkan Polat’a 2 el ateş etmiş ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Volkan Polat yaşamını yitirmişti. 
 
7 Eylül 2012’de Muğla’da 11 Mayıs 2010’da, Muğla Üniversitesi’nde eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı bir grup 
arasında sözlü sataşma nedeniyle çıkan kavgaya, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis memuru Gültekin 
Şahin’in nöbetçi Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Deniz Alemdar’ın talimatıyla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 
ve tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 19 Mayıs 2010’da yaşamını yitiren Muğla 
Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt’un (21) ölümüyle ilgili davaya Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve tarafların esas hakkındaki savunmalarını son kez din-
leyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık polis memuru Gültekin’in Şahin’e “olası kasıt ile insan öldürdüğü” gerekçesiyle  
TCK 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası verdikten sonra cezayı önce TCK’nin 21/2. maddesi uyarınca 
20 yıla, sonra TCK’nin 39/2-c maddesi uyarınca 10 yıla, daha sonra ise TCK’nin 39/1. maddesi uyarınca 8 yıl hapis 
cezasına indirdi ve sanığın tutuklu bulunduğu sürenin göz önünde tutularak tahliye edilmesine karar verdi. 
 
9 Eylül 2012’de Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma Komutanı 
olarak görev yaptığı dönemde işlenen 13 faili meçhul cinayete ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine dava açıldığı öğrenildi. İddianamede Musa Çitil’in öldürülen sivil 
vatandaşlarla ilgili “terörist” diye tutanak tuttuğu anlatıldı. İddianamede cinayetlere şu şekilde yer verildi:  
     -16 Şubat 1993’te, Dumanlı Köyü’nden Seydoş Çeviren, Ahmet Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren ahıra 
konulan bombanın patlatılmasıyla, Ramazan Çeviren ve Mehmet Nejat Arıs’ın açılan ateşle ölümü. 
      -4 Ocak 1994’te, taksici Mustafa Aydın’ın aracıyla kaçırılarak öldürülmesi. Tanık anlatımlarına göre Mustafa 
Aydın’ın aracının Derik İlçe Jandarma Komutanlığı’na girdiği görüldü sonra cesedi bulundu. 
      -6 Şubat 1994’te, Mehmet Erek, Ramazan Erek ve Ahmet Erek’in ölümü. Mehmet Erek 5 Şubat 1994’te eve 
gelmedi. Bir gün sonra çobanlar köye gelip, bir ceset bulduklarını söyledi. Ramazan Erek ve Ahmet Erek yanlarına 
aldıkları iki arkadaşıyla cesede bakmaya gitti. Jandarmanın yol kontrolüne takıldılar ve kayıplara karıştılar. İkisinin 
cesedi daha önce öldürülen Mehmet Erek’in yanında bulundu. 
      -17 Mayıs 1994’te, Piro Ay Kelektepe Mezrası’nda “PKK’ye yardım ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı, Piro Ay’ın 
kısa bir süre sonra cesedi bulundu. 
      -12 Haziran 1994’te, Vecdi Avcıl önce askerler tarafından gözaltına alındı. Bir süre sonra çatışmada öldürülen 3 
PKK militanıyla beraber kimsesizler mezarlığında gömüldü. Vecdi Avcıl’ın cesedi burada bulundu. 
      -1 Ekim 1994’te, Mehmet Faysal bir yol kontrolü sırasında gözaltına alındı ve Derik İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’na götürüldü. Daha sonra cesedi bulundu. 
Musa Çitil’in Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 11 Ekim 2012’de devam edilecek. ( Musa Çitil’in 
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 11 Ekim 2012’de devam edildi. Duruşmaya sanık Ankara 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil raporlu olduğu için gelmedi. Müştekiler sanık gelmediği için be-
yanda bulunmak istemeyince duruşma 25 Aralık 2012’ye ertelendi.) 
 
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ardından çıkan 
kavgada polis aracında bulunan polis memuru sivil araçta bulunanlara ateş açmış, yaralanan 4 kişiden ağır yaralı 
halde hastaneye kaldırılan Emrah Barlak (26) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Emrah Barlak’ın ölü-
müne neden olan ve polis memuru İ.K. ise 13 Ağustos 2012’de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma inceleyen 
savcılığın İ.K. ile ilgili soruşturmayı tamamladığı ve İ.K.’nin müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini talep ettiği 
iddianameyi ilgili mahkemeye değerlendirilmesi için gönderdiği 26 Eylül 2012’de öğrenildi. 
 
Hatay’ın Hassa İlçesi’ne bağlı Çardak Yaylası’nın Şeker Deresi Bölgesi’nde 28 Haziran 2010’da Amanos Dağla-
rı’nın eteklerine kekik otu toplamaya giden dört köylüye Hêzên Parastina Gel-Halk Savunma Güçleri (HPG) militanı 
zannederek askerî birliğin ateş açması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Fil (66) ve Ali Dalmış’ın (63) ölümüyle ilgili 
olarak üç uzman çavuşun yargılanmasına 5 Ekim 2012’de devam edildi. Antakya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık uzman çavuşlar A.B., M.K. ve C.K. ile avukatları katılmazken; yaşamını yit i-
ren köylülerin avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek du-
ruşmayı 6 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım ayında bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 
Seferi Yılmaz’a ait kitapevinin askeri görevliler tarafından bombalanmasıyla ilgili iki astsubay ve bir itirafçının yargı-
landığı davayı 18 Şubat 2011’de değerlendiren Askeri Yargıtay, üç sanığın sivil mahkemede yargılanmasına karar 
vermişti. Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş, daha önce Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39’ar 
yıl 5’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkûm edilmiş fakat Yargıtay’ın kararı bozması üzerine dosya askerî mah-
kemeye gitmişti. Askerî mahkeme de 15 Aralık 2007’deki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere sanıkları tahli-
ye etmişti. Askeri Yargıtay’ın kararı üzerine haklarında 8 Haziran 2011’de tutuklama kararı çıkarılan üç sanığın Van 
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına 10 Ocak 2012’de devam edilmişti. Önceki duruşmada esas 
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hakkındaki mütalaasını sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara verilen hapis cezalarının tekrar verilmesini 
talep etmişti. 10 Ocak 2012’de kararını açıklayan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt kurdukları”, “insan öldürdükleri” 
ve “insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından sanıklara toplam 39’ar yıl 10’ar ay 27’şer gün hapis cezası 
vermişti. 11 Ekim 2012’de kararı değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıklara “insan öldürdükleri” ve “insan 
öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından verilen 38’er yıl hapis cezası kararını onadı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 
“suç işlemek için kurulmuş yasadışı örgütün üyesi oldukları” suçundan verieln 1’er yıl 10’ar ay 27’şer günlük hapis 
cezası kararını bozarak suçlamayla ilgili davanın yeniden görülmesi için dosyayı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderdi. 
 
8 Ekim 2012’de Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 3 Ekim 2012’de çıkan olaylar sırasında Narin Oteli’nin sahibi 
Abdülvahit Narin’in öldürüldükten sonra otelle birlikte yakılması olayına karıştıkları gerekçesiyle isimleri belirlenen 
N.T. ve L.B. adlı uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Kararın Diyarbakır Barosu, Çağdaş 
Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın girişimleri sonucu savcılık tarafından, 
dosyanın zamanaşımına uğrayacağı gün görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda aldığı öğrenildi. 
 
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen kolluk güçleri, köy-
den çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve köyde yaşayan İbra-
him Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise üç kişinin çıkan çatışma sonucu öldüğünü 
ileri sürmüştü. Operasyona katılan bir askerin öldürülen üç kişinin yargısız infaz edildiğini belirterek yaptığı ihbar 
üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra Erciş Sulh 
Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan 18 askerden dönemin Van İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Vecihi Halil 
İyigün hariç 17 asker “kaçma ihtimalleri olmadığı” gerekçesiyle 24 Mayıs 2012’de tahliye edilmişti. Toplam 18 
emekli ve muvazzaf askerin şüpheli olduğu soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından kabul edildiği 10 Kasım 2012’de öğrenildi. İddianamede Vecihi Halil İyigün ve olayda yer alan asker 
hakkında “insan öldürmeye azmettirdikleri” suçundan 3 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği bild i-
rildi. Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ardından çıkan 
kavgada polis aracında bulunan polis memuru sivil araçta bulunanlara ateş açmış, yaralanan 4 kişiden ağır yaralı 
halde hastaneye kaldırılan Emrah Barlak (26) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Emrah Barlak’ın ölü-
müne neden olan ve polis memuru İ.K. ise 13 Ağustos 2012’de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma inceleyen 
savcılığın İ.K. ile ilgili soruşturmayı tamamladığı ve İ.K.’nin müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini talep ettiği 
iddianameyi ilgili mahkemeye değerlendirilmesi için gönderdiği 26 Eylül 2012’de öğrenilmişti. İddianameyi değer-
lendiren ve kabul eden İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru İ.K.’nin yargılanmasına 16 Kasım 
2012’de başlandı. Duruşmada İ.K.’nin ifadesini alan ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, polis memuru İ.K.’nin 
tahliye talebini reddederek duruşmayı 1 Şubat 2013’e erteledi. 
 
12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafın-
dan emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmış ve 
hazırlanan iddianame kabul edilmesi için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Özel yetkili Ankara 
Cumhuriyet Başsavcı vekilliği tarafından hazırlanan iddianamede darbeyi gerçekleştiren dönemin TSK yapılanma-
sındaki 5 generalden hayatta kalanlardan şüpheli olarak yer alan Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Tahsin Şahinkaya hakkında 765 sayılı TCK nun “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi 
ile 80. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti. İddianameyi 10 Ocak 
2012’de kabul eden Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanıklar Ke-
nan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasına 21 Kasım ve 22 Kasım 2012’de devam edildi. Duruşmaya sağ-
lık sorunlarını gerekçe gösteren sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların kaldıkları hastane odalarına kamera 
yerleştirilerek telekonferans yöntemiyle ifadeleri alındı. Sanıkların ifadelerinin alınmasının ve iddianamenin okun-
masının ardından müdahil avukatlarının sanıklara sordukları soruları alan mahkeme heyeti duruşmayı 17 Ocak 
2013’e erteledi. 
 
18 Eylül 2012’de Terörle Mücadele Yasası’nda çocuklara yönelik 2010 yılında yapılan düzenleme nedeniyle Hrant 
Dink’in öldürüldüğü 19 Ocak 2007’de yaşı 18’den küçük olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılarak, çocuk ağır ceza 
mahkemesine gönderilen, katil zanlısı Ogün Samast’ın “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve cinayeti bu çerçevede işle-
diği” gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 
Ogün Samast katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aralarında 
Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu sanıklar için delil yetersizliği sebebiyle verdiği “yasadışı örgüt üyeliği” 
suçundan beraat kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
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Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve 
bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluşan 15 sanıklı JİTEM Davası’yla, Diyarbakır’da 1992–1994 yılları 
arasında 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir 
Aygan’ın da bulunduğu beş sanığın yargılandığı JİTEM Davası’nın “atılı suçun aynı olması” nedeniyle birleştirilme-
sinin ardından toplam 16 sanıklı davada yargılamaya 15 Kasım 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmaya sanıkların hiçbirinin katılmaması üzerine avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heye-
ti,  Abdülkadir Aygan’ın İsveç’ten iadesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak Abdülkadir 
Aygan’la ilgili belgelerin tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in “mis-
yonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni iddianamenin Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından hazırlandığı 9 Haziran 2012’de öğrenilmişti. 761 sayfalık iddianamede emekli Orgeneral Hurşit 
Tolon’un, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger’in, Binbaşı Haydar Yeşil’in ve muvaz-
zaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi sanık olarak yer alırken iddianame kabul edilmesi için Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamenin 22 Haziran 2012’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edilmesi üzerine toplam 26 sanığın yargılanmasına 16 Kasım 2012’de devam edildi. İki iddianamenin birleştirildiği 
Zirve Yayınevi Katliamı Davası’nın duruşmasına katılan eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Meh-
met Ülger’in savunmasını alan mahkeme heyeti duruşmayı 14 Ocak 2013’e erteledi. 
 
19 Kasım 2012’de, 19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş Ope-
rasyonu” kapsamında yedi mahkûmun yaşamını yitirdiği Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul) müdahaleyle ilgili ola-
rak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında “cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı madde bulundurdukları” ve “insan 
yaraladıkları” suçlamalarıyla açılan davaya, Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada ifade-
si alınmamış sanıklar için yakalama emri çıkarılmasına, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için ek süre verilme-
sine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 28 Mayıs 2013’e erteledi. 
 
 28 Kasım 2012’de F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun, 12 tutuklu ve hü-
kümlünün öldürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi (İstanbul) bölümüyle ilgili olarak, o dönem Elazığ Jandarma Komutan-
lığı’na bağlı 39 er hakkında açılan davaya, devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruş-
mada, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada operasyonu yöneten komutanlardan olan ve 14 Kasım 2012’de 
hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Engin Hoş’un, dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Halil İbrahim 
Tüysüz’ün, dönemin Jandarma Özel Asayiş Komando Birlikleri Komutanı Albay Burhan Ergin’in, Engin Hoş’un ope-
rasyondaki yardımcıları olan dönemin İl Jandarma Bölge Komutanı Yardımcısı Mehmet Ay ile Albay Kubilay Aktaş 
ve Albay Mehmet Polat’ın, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Şube Daire Başkanı emekli Tümgeneral 
Osman Özbek’in, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın, dönemin Üsküdar Cum-
huriyet Başsavcısı Kemal Canbaz’ın, dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’un yardımcılığı 
görevini yürüten Hasan Sağlam’ın tanık sıfatıyla hazır edilmelerine ve dinlenmelerine karar vererek duruşmayı 15 
Mayıs 2013’e erteledi. 
 
3 Aralık 2012’de İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle, polis eki-
binin açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ’ın ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan Vural hakkında 
açılan davaya, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, olayda yarala-
nan minibüs şoförü İsmail Durmuş’un vücudundan çıkan kurşunun silahının bulunması amacıyla Adlî Tıp Kuru-
mu’nun hazırlayacağı raporun beklenmesine ve tanık Pakize Ilgaz’ın adresinin tespit edilmesine karar vererek du-
ruşmayı 28 Şubat 2013’e erteledi. 
 
4 Aralık 2012’de Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 1 Eylül 2006’da yol kontrolü yapan polis ekiplerinin bir araca “dur” 
ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu araçta bulunan Aykut Sarıpoyra’nın (16) yaşamını yitirmesiyle 
ilgili açılan dava sonuçlandı. Aykut Sarıpoyra’nın ölümüne neden olan polis memuru Ziya Sürer’in Ankara 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık polis memuruna “kasten 
yaralama sonucu insan öldürdüğü” gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın iyi halinin göz 
önünde tutarak cezayı 10 yıl 10 aya indirdi. 
 
Antalya’da 27 Ekim 2008’de polis memuru Mehmet Ergün’ün (34), “dur” ihtarına uymadığı için öldürdüğü Çağdaş 
Gemik (18) ile ilgili açılan davada Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20 Ağustos 2009’da Mehmet Ergün hakkın-
da “olası kasıtla insan öldürme” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 21/2. maddesi uyarınca verdiği 
16 yıl 8 ay hapis cezasını, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin “suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü” gerekçesiyle bozma-
sının ardından sanık polis memurunun “yaralama sonucunda ölüme neden olmak” suçundan yeniden yargılandığı 
davanın 19 Nisan 2011’de Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti kararında 
direnerek sanık polis memuru Mehmet Ergün’ü yine önce müebbet hapis cezasına daha sonra tekrar 16 yıl 8 ay 
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hapis cezasına mahkûm etmişti. Kararı 5 Haziran 2012’de görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu sanık polis memu-
ru Mehmet Ergün hakkında verilen hapis cezasını bozmuştu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararının ulaşması-
nın ardından davaya Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Aralık 2012’de yeniden başlandı. Duruşmaya meslek-
ten ihraç edilen tutuklu polis memuru Mehmet Ergin, avukatı Süleyman Çalıkuşu, Çağdaş Gemik’in babası ile aileyi 
temsilen avukatlar Nusret Gürgöz, Muhsin Taşarlar, Nilgün Gürbüz ve Münip Ermiş katıldı. Duruşmada mahkeme 
heyeti, “suçun işleniş biçimi ve suç işlemede kullanılan araç ve yöntemler göz önünde bulundurularak takdiren alt 
sınırdan ceza tayini suretiyle” sanığa verdiği 12 yıl hapis cezasını sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve tavrı ile 10 
yıla indirdi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. 
 
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de, adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası alan ve “de-
netimli serbestlik” uyarınca her gün karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
polis ekiplerinin Cem Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş sonucu ensesinden vurularak öldürülmüştü. 
Olayın ardından ifade veren Cem Aygün’ü öldüren polis memuru silahının ayağının kayması sonucu ateş aldığını 
iddia etmişti. 2 Eylül 2012’de ise Cem Aygün’ün ailesinden 8 kadın Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde eylem 
yapmak istedi. “Kardeşimizin katillerini istiyoruz” diye slogan atan 8 kişiye müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gö-
zaltına alarak 2 saat boyunca alıkoymuştu. Olayın ardından 8 kadın hakkında başlatılan soruşturmanın sonunda 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 8. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde 8 kadının yargılanmasına 13 Aralık 2012’de başlandı. Duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
olay gününe ait kamera kaydı görüntülerinin izlenmesi için duruşmayı 7 Şubat 2013’e erteledi. 
 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesiminde 20 Aralık 2011’de operas-
yona çıkan asker birliğin, “HPG militanı oldukları” şüphesiyle su tesisatı yapan 2 köylüye ateş açması sonucu Yusuf 
Akın (38) kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmiş, Mehmet Eren (48) de yaralanmıştı. Olayın 
ardından 5 asker hakkında başlatılan soruşturma sonunda iddianamesini hazırlayan savcının jandarma özel hare-
kât timinde görevli askerler hakkında “taksirle insan öldürdükleri” gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiği 
öğrenilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 5 askerin yargılanmasına 18 Aralık 2012’de başlandı. Mardin 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, duruşmaya katılmayan sanıkların yazılı ifadelerini okuyan mahkeme he-
yeti, sanıkların tutuklanmasını talebini ve duruşmalardan vareste tutulmaları talebini reddederek ifadesi alınmayan 
iki sanığın ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 14 Şubat 2013’e erteledi. 
 
21 Aralık 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal 
Temizöz’ün görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı JİTEM Dava-
sı’na, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam edildi. Duruşmada Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 
1993-1995 yılları arasında işlenen 10 faili meçhul cinayetle ilgili tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddia-
namede sanık olarak yer alan ‘Yavuz Hoca’ kod adını kullanan ve 1994 yılında Cizre İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’nda görev yapan Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak, Adem Yakin, Abdulhakim Güven (Fırat Altın) ve Hıdır Güven 
adlı 3 itirafçıyla ilgili dava dosyasının mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan eski korucubaşı Kamil Atak’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
22 Şubat 2013’e erteledi. 
 
25 Aralık 2012’de, Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin karşılanması 
sırasında 14 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaşamını yitirenlerden Mahsun 
Mızrak’ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis 
memurları B.Ö., H.A. ve N.Ö. hakkında açılan davaya  devam edildi. “Olası kasıt sonucu ölüme neden oldukları” 
suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memurları 
duruşmaya katılmazken; duruşmada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün gönderdiği yazı okundu. Yazıda, adlî ema-
nette kayıtlı 3 silahın “ihtiyaç duyulduğundan ve periyodik bakımlarının yapılması için” iadelerinin talep edildiği öğ-
renildi. Mızrak ailesinin avukatı Barış Yavuz’un ve savcının talebin reddedilmesi yönünde görüşlerini ifade etmeler i-
nin ardından mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmesi ve karar verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 18 Tem-
muz 2012 tarihinde görülen duruşmada Mahsun Mızrak’ın otopsisinde vücudundan bomba atar mermisi çıkarken, 
yerine av tüfeği fişeği bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 
 
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nin Kertê (Bilge) Köyü’nde 4 Mayıs 2009’da akşam saatlerinde bir düğüne askerî kamuflaj 
elbisesi giymiş ve kar maskeli kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 44 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. 
Ölenlerin tamamının aynı aileden olduğu ve saldırıyı da aynı aileden olan geçici köy korucularının düzenlediği an-
laşılmıştı. Saldırıyı düzenleyen biri 18 yaşından küçük tutuklu sekiz kişinin ve tutuksuz beş kişinin yargılandığı da-
vanın 26 Nisan 2010’da Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, M.Ç., A.Ç., 
M.E.Ç., M.S.Ç., S.Ç. ve Ö.Ç.’ye 44’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; M.Ş.Ç.’ye (14) 44’er kez 15 yıl 
hapis cezası; evinde silah bulunduran A.Ç.’ye 15 yıl hapis cezası; havaya ateş açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 
M.Ç.’ye de altı ay hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanan M.A.Ç., A.Ç., A.Ç. ve A.Ç. ise beraat etmişti. Kararın 
temyiz incelemesini 16 Şubat 2012’de yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkûmiyet kararlarını onadıktan sonra 
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olayın asli faili sanık M.Ç. hakkında verilen 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak M.Ç.’nin karısı ile 
öldürdüğü Fesih Çelebi arasında ilişki olduğunu iddia etmesi ve çocuklarının bu kişiden olduğu iddiasıyla DNA testi 
istemesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporunun beklenmesi gerektiğine hükmetmişti. Kararın ardından 
M.Ç.’nin yeniden yargılanmasına Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım 2012’de devam edildi. Önceki du-
ruşmada Fesih Çelebi’den alınan DNA örneği doğrultusunda çocuklardan birinin Fesih Çelebi’nin M.Ç.’nin karısı ile 
olan ilişkisinden olduğu öğrenilmişti. Duruşmada M.Ç.’nin son kez savunmasını alan mahkeme heyeti, M.Ç.’ye 
“tahrik” indirimi yaparak, Fesih Çelebi’yi öldürmek suçundan 28 yıl hapis cezası, saldırıda ağır yaralanan M.Ç.’yi 
öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 
 

1.5 Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 
17 Ocak 2012’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Divan Otel’e molotofkokteyli attıkları iddia edilen K.E. ve O.D., otelin 
özel güvenlik görevlisi bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (ntvmsnbc.com; TİHV, 17 Ocak). 
 
 26 Haziran 2012’de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde işten çıkarılan Dev-Sağlık-İş üye-
lerinin hastane bahçesinde yaptıkları eyleme polis ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonu-
cu 2 işçi ağır yaralandı, 9 işçi de gözaltına alındı. 
 

2. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 
 
19 Ocak 2012’de,   Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan İ.K. kalmakta olduğu E-
6 koğuşunda bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 
 

27 Ocak 2012’de, Sivas E Tipi Cezaevi’nde kalan ve akciğer kanseri olması nedeniyle tedavisinin düzenli olarak 
devam etmesi için tahliye talebinde bulunan Naci Akyol’un 2011 yılının Aralık ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi 
(Özgür Gündem, 27 Ocak). 

 
13 Şubat 2012’de Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Yılmaz Şahin Şakşak’ın (44), koğuşta 
çıkan kavgada şişlenerek öldürüldüğü öğrenildi. (Zaman, 13 Şubat). 
 
1 Mart 2012’de Kardeşi Güldünya Tören’i “törelere karşı geldiği” gerekçesiyle öldüren Ferit Tören’in (25), kaldığı 
cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. (Sabah, 1 Mart). 
 
5 Mart 2012’de, Mustafa Görmez (54), akli dengesinin yerinde olmadığını belirten rapor nedeniyle Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti. Ancak hastanede yapılan tetkiklerde raporu iptal edilen Görmez, Bay-
rampaşa Cezaevi'ne gönderilmişti. Görmez, cezasını çektiği cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybet-
ti. 
 
6 Mart 2012’de, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.B., banyo yaptığı esnada rahat-
sızlanarak yere düşmesi sonucu   hastaneye sevk edildi. A.B., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 
A.B.’nin kalp rahatsızlığı olduğu, uzun süredir ilaç tedavisi gördüğü ve kalp krizi neticesinde öldüğü belirtildi. 
 
16 Mart 2012’de, yaklaşık 1 yıldır Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan Özkan Ağüzüm (26) ,   14 Mart günü ceza-
evi avlusunda diğer tutuklu ve hükümlülerle birlikte voleybol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.  
 
23 Mart 2012’de, Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hırsızlık suçundan hükümlü 21 yaşındaki T.Y. hayatını 
kaybetti. Çarşamba günü saat 13.50 sıralarında rahatsızlanarak Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırılan T.Y’nin 
yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadığı ve saat 15.00′de hayatını kaybettiği belirtildi. 
 
29 Mart 2012’de Kürkçüler (Adana) E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve psikolojik tedavi gören Ali Karakız’ın 
(30) müşahede odasında intihar ettiği iddia edildi (ANF, 30 Mart). 
 
2 Nisan 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan ve ileri derecede şeker hastası olan, iki gözü de görmemesine 
rağmen tahliye edilmeyen Mahmut Karataş (75) yaşamını yitirdi. 
 
9 Nisan 2012’de Antalya L Tip Cezaevi’nde kalan Adem Üçdağ adlı mahkûmun intihar ettiğinin iddia edildiği 31 
Mart 2012’de İHD yapılan başvuru sonucu öğrenildi. Başvuruyu yapan Burhan Üçdağ, kardeşinin vücudunda kesik-
lerin ve morlukların bulunduğunu savundu. 
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9 Nisan 2012’de, Cezaevinde lenf kanserine yakalanan ve 17 ay önce tahliye edilen Nurettin Soysal (41) hayatını 
kaybetti. 
 
11 Nisan 2012’de, Hakkari Kapalı Cezaevi’nde 5 aydır tutuklu buluna Cihan Ayhan (17) adlı tutuklunun cezaevinde 
kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Cezaevindeki bir görevliden alına bilgiye göre Ayhan’ın taciz suçlaması ile 
tutuklu bulunduğu ve dün mahkemesinin olduğu, bugün akşam saatlerinde kendisini astığı öğrenildi. Ayhan’ın ce-
nazesinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna otopsi yapmak için kaldırıldığı ve otopsi işlemlerinin ardından Yükse-
kova’da defnedileceği bildirildi. (11.04.2012/DİHA) 
 
12 Nisan 2012’de Doğubayazıt (Ağrı) A-2 Tipi Cezaevi’nde kalan karaciğer hastası Mahmut Çakan (48) tedavi gör-
düğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  
 
20 Nisan 2012’de İzmit C Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kerem Paçin’in “insan öldürmek” suçundan yargılanma-
ya başlayacağı davaya bir ay kala kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
29 Nisan 2012’de, Bir ay önce Bozkurt İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ‘dolandırıcılık’ 
suçundan gözaltına alınan Hüseyin Asıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi’ne konulan 
Asıl, cezaevinin koğuşunda gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Hüseyin Asıl’ın tüberküloz hastası olduğu belirtildi.  
 
7 Mayıs 2012’de, 17 yıl 6 ay hapis cezası alan Cemil T. (63), Bursa H Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda yatarken gece 
saatlerinde fenalaştı. Kalp Krizi geçirdiği belirtilen Topral yaşamını kaybetti. 
 
9 Mayıs 2012’de Antalya’da 2006 yılında 13 yaşında olan E.Y.’yi 5 bin lira karşılığında babası Osman Y.’den söz-
leşmeyle satın aldığı gerekçesiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “cinsel istismar amaçlı kişiyi hürriye-
tinden yoksun bırakma” ve “zincirleme olarak cinsel saldırı” suçlarından 24 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Yusuf 
Akcan’ın (54) kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde revirde kendisini çarşafla asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
22 Mayıs 2012’de, 11 Nisan 2012’de Karasu (Sakarya) A-2 Tipi Cezaevi’nde “Orman Kanunu’na muhalefet” su-
çundan kalan kanser hastası Cevat Saka (52) adlı mahkûmun, cezaevinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012’de Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde bulunan H Tipi Kapalı Cezaevi’nde “cinayet” suçundan kalan Mustafa 
Çanak (63) adlı mahkûmun, 6 Mayıs 2012’de cezaevinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan Hayrettin 
Toktaş’ın (57) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012’de Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan Yusuf Özkan’ın (86), 22 Ocak 
2012’de koğuşunda ölü bulunduğu öğrenildi. 
 
23 Mayıs 2012’de Mersin E Tipi Cezaevi’nde kalan Yusuf Kardaş (56) adlı adlî mahkûmun yakalandığı siroz hasta-
lığı nedeniyle öldüğü öğrenildi. 
 
23 Mayıs 2012’de, 2,5 ay önce Mersin‘de “uyuşturucu sattığı” iddiasıyla tutuklanarak Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk 
Cezaevi’ne gönderilen Yasin Akyüz (16) isimli Kürt kökenli çocuk cezaevinde boğularak öldürüldü. 
 
26 Mayıs 2012’de Muğla E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Volkan Çorbacı’nın (22), cezaevin-
de kaldığı koğuşta kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2012’de, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir genci öldürdüğü iddia edilerek tutuklanan  H.O.  tutuklu bulun-
duğu Yenişehir Cezaevine   kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen H.O.'nun ölümünün 
şüpheli bulunması üzerine, cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.  
 

4 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2011 yılının Mart ayında “KCK Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan BDP ilçe yöneticisi Şahabettin Tamur tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi 
Cezaevi’nde 13 Aralık 2011’de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan tutuklunun beyninde tümör olduğunun belir-
lenmesi üzerine avukatlarının yaptığı başvuru sonucunda tahliye edilen Tamur, tahliyesinden sonra tedavi görmeye 
devam ettiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  yaşamını yitirdi. 
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6 Haziran 2012’de Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan BDP Erentepe Belde Örgütü Başkanı Aydın Kaya geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aydın Kaya’nın koğuş arkadaşları, cezaevinde doktor olmadığı için Aydın Kaya’ya 
müdahale edilemediğini belirtti. 
 
16 Haziran 2012’de İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılar-
da bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 12 kişi kapasiteli C-15 koğuşunda kalan 18 mahkûm, koğuşta bulunan 
pervanenin cezaevi yönetimi tarafından sökülmesi üzerine yatakları ateşe vermeleri sonucu çıkan yangında Şükrü 
Uldes, Fuat Yıldız, Sinan Özalp, Mehmet Satış, Süphi Köksal, Mehmet Emin Gerçek, Hüseyin Kıskaç, Mustafa 
Kemal Kılıç, Taner Şimşek, İmam Bakır Tek, Mehmet Aslantay, İbrahim Halil Kaya adlı 12 tutuklu ile Yunus Eskili 
adlı hükümlü yanarak yaşamını yitirdi. Yangında 2’si ağır Yusuf Aydemir, Vahit Taşday, Mesut Demir, Abid Aytekin 
ve Cevdet Yılmaz adlı 5 mahkûm da yaralandı. 
 
9 Haziran 2012’de Kocabaş (Denizli) D Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Hasan Durmaz’ın (32), 
cezaevinde kaldığı koğuşta kendini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
24 Haziran 2012’de, 13 Haziran 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan ve o süreden beridir Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan Süley-
man Acar geçirdiği iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını 
yitirdi. 
 
28 Haziran 2012’de Bursa E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Erkan Erol’un (39) tuvalette içi su 
dolu kovaya başını sokarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
29 Haziran 2012’de Tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’ın yaklaşık bir yıldır hiç 
kimseyle görüştürülmemesini ve Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde çıkan yangında 13 tutuklu ve hükümlünün yaşamını 
yitirmesini protesto etmek için boğazını keserek intihar girişiminde bulunan ve tedavisi tamam lanmadan Midyat 
(Mardin) M Tipi Cezaevi’nde sevk edilen Abdulvahit Kılıç’ın (43), kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
6 Temmuz 2012’de Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne, buradan da tedavi için 
İzmir’e götürülen hasta siyasi mahpus Kasım Demir (56) yaşamını yitirdi. Demir’in kronik kalp hastalığı, hipertansi-
yon, eklem romatizması ve hepatit B gibi hastalıkları olduğu belirtildi. Aydın’da yaşayan kardeşi Yener Demir, Ağa-
beyinin 1993 yılında İzmir’de tutuklandığını ve müebbet hapis ile cezalandırıldığını belirten Demir, İzmir, Bursa, 
Muş, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde kaldığını kaydetti. Bir hafta önce ağabeyinin Tepecik Hastanesi’ne kaldırıldı-
ğını ve cezaevinden kendisine bilgi verildiğini söyleyen Demir, hasta koğuşuna ağabeyini ziyaret etmeye gittiğini ve 
ağabeyinin midesinin kötü olması nedeniyle içmediği ilaçlar bahane edilerek hemşire tarafından tokatlandığı bilgis i-
ni verdiğini kaydetti. (Gündem Gazetesi) 
 
8 Temmuz 2012’de Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan E.K.’nin (24) 1 Temmuz 2012’de cezaevinin 3. katın-
dan atlaması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2012’de Adana’da “KCK Soruşturması” adı altında 6 Mart 2012’de düzenlenen operasyon sonucu 
tutuklanarak Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen BDP eski il yöneticisi Haki Kuru  geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Haki Kuru’nun 15 gün önce revire başvuru yaparak, hastaneye sevk istediği an-
cak gönderilmediği öğrenildi. 
 
22 Temmuz 2012’de Milas (Muğla) C Tipi Cezaevi’nde tecavüz suçundan hükümlü olarak kalan Mehmet Ülker (30) 
kaldığı koğuşta ölü bulundu. Mehmet Ülker’in 20 Temmuz 2012’de göğüs ağrısı şikâyetiyle Yeşilyurt (İzmir) Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü ve hastanenin herhangi bir tedavi gerekmediği yönünde rapor vermesinin 
ardından Mehmet Ülker’in cezaevine geri gönderildiği öğrenildi. 
 
22 Temmuz 2012’de Erzincan’da köylüler tarafından yaralı olarak bulunan ve “yasadışı Maoist Komünist Partisi 
Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan Ali Çelik’in (26), başka bir hastaneye sevk edilmesi talebine rağmen 
tutuklu halde tedavi edildiği Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenil-
di. 
 
25 Temmuz 2012’de Siirt E Tipi Cezaevi’nde adlî suçtan tutuklu bulunan Volkan Maray’ın (24), koğuşta kimsenin 
olmadığı sırada tavana bağladığı nevresime kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
29 Temmuz 2012’de Sivas E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Ali Cem Gündoğan (24) koğuşunda fenalaşması 
sonucu götürüldüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vücudunda morluk ve 
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yara izleri bulunması nedeniyle darp edildiği iddia edilen Ali Cem Gündoğan’ın ölümüyle ilgili yakınlarının başvuru-
su üzerine cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı. 
 
9 Ağustos 2012’de Muş E Tipi Cezaevi’nde adlî suçtan tutuklu bulunan Faruk Berte’nin (45) cezaevi çamaşırhane-
sinde iple kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
14 Ağustos 2012’de “28 Şubat Soruşturması” kapsamında 26 Nisan 2012’de tutuklanan ve Mamak (Ankara) Askerî 
Cezaevi’ne gönderilen fakat Haziran ayında mide rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan emekli Albay Mehmet 
Haşimoğlu (52) Temmuz ayından beridir tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde yaşamını yitirdi. 
 
21 Ağustos 2012’de Silifke (Mersin) M Tipi Cezaevi’nde “insan öldürmek” suçundan tutuklu bulunan Mehmet Baş’ın 
(35) kaldığı koğuşta kendisini asarak intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
23 Ağustos 2012’de Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan Durmuş’un (23) bulunduğu koğuşta 11 Ağus-
tos 2012’de bedenini ateşe verdiği, vücudunda ağır yanıklar meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Hakan Dur-
muş’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti. Hakan Durmuş’un yaşamını yitirdiği ailesinin Hakan Durmuş’un 
yakıldığını iddia etmesi üzerine öğrenildi. 
 
7 Eylül 2012’de Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde tutulan boynunda meydana gelen şişliğe bağlı olarak 
lenf kanseri teşhisi konan Güney Afrika vatandaşı Magdelena Martha Sussanna de Winnaar’ın hastalığı nedeniyle 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
9 Eylül 2012’de Yakalandığı karaciğer kanserinin tedavisi sürerken iki yıl önce tedavisine olanak sağlayan yeşil 
kartı iptal edildiği için Bayraklı (İzmir) Toplum Sağlığı Merkezi’ni tüfekle basarak rastgele ateş eden ve bunun için 
aldığı 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay aşamasında bulunan Muhlis Barut (50), tutuklu bulunduğu Metris (İstan-
bul) T Tipi Cezaevi’nden rahatsızlanarak kaldırıldığı Samatya Devlet Hastanesi’nde hastalığı nedeniyle yaşamını 
yitirdi. 
 
23 Eylül 2012’de Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Ramazan Çoban’ın (25) geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
25 Eylül 2012’de Kandıra (Kocaeli) Yarı Açık Cezaevi’nde hükümlü bulunan Ali Karaduman’ın (32) kaldığı koğuşta 
kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 
 
9 Ekim 2012’de Alanya (Antalya) L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun kapalı bölümünde tutuklu bulunan 
Kaplan Solak’ın koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendisini asarak intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
19 Ekim 2012’de Ağrı M Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Havva Yami’nin (32) 18 Ekim 2012’de 
kaldığı koğuşta kendisini asarak intihar girişiminde bulunduğu, Erzurum’da kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
25 Ekim 2012’de Burdur E Tipi Cezaevi’nde mahkûmlar arasında çıkan kavga sonrası mahkûm Şaban Erdanay 
tuvalette şişlenerek öldürülmüş halde bulundu. 
 
25 Ekim 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan ötürü tutuklu bulunan ve bir ay kadar önce be-
denini ateşe veren Musa Yıldız’ın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde yaşa-
mını yitirdiği öğrenildi. 
 
1 Kasım 2012’de Uşak E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan ötürü tutuklu bulunan İsmail Erdem’in (26) kaldığı koğuşta 
kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 
 
4 Kasım 2012’de Nazilli (Manisa) E Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan hükümlü olarak kalan Mesut Çetinkaya (32) 
adlı kişinin koğuşundaki banyoda kendisini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
19 Kasım 2012’de Bolu F Tipi Cezaevi’nde gardiyanlardan işkence ve kötü muamele gördüğünü savunan Eyüp Işık 
duvara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eyüp Işık’ın olay yerine gelen savcının ikna konuşmasının ardından 
intihar teşebbüsünden vazgeçtiği öğrenildi. 
 
23 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hilmi Moray, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Volkan 
Moray, 2007 yılında gasp suçundan dolayı İstanbul’da tutuklandı. Hüküm verildikten sonra Siirt E Tipi Cezaevine 
sevk edildi. Oğlum 2008 yılından beri Siirt E Tipi Cezaevinde kalmaktaydı. Kendisiyle en son 22.07.2012 tarihinde 
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telefonla görüştüğümde moral olarak çok iyi görünüyordu. Herhangi bir sorundan bahsetmedi. Durumunun iyi oldu-
ğunu, kendisini merak etmememiz gerektiğini söyledi. Ancak bu görüşmemizden üç gün sonra 25.07.2012 tarihinde 
cezaevi idaresince arandık ve oğlumun intihar ettiğini, Siirt Devlet Hastanesi morgunda olduğunu söylediler. Siirt’e 
ulaşıncaya kadar oğlumun otopsi işlemleri bitmişti. Cenazeyi alıp Diyarbakır’a getirdik. Cenazeyi yıkarken, göğüs 
kafesinden aşağıya doğru derisinin soyulduğunu ve kaynar su dökülmüş gibi bir görüntüsünün olduğunu fark ettik. 
Bu durumu fotoğrafladık. Ayrıca dosyaya bakan savcıyla da bu durumu konuştuk. Kendisi bu durumu fark etmed i-
ğini söyledi. Savcı, olayın intihar olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, oğlum intihar edecek biri değildir. Cese-
dindeki izlerde bende olayın cinayet olduğu yönünde ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Bu olayın aydınlatılması için 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
23 Kasım 2012’de, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu 29 yaşındaki Abdurrahman O., koğuşta çok sayıda 
ilaç içerek intihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen tutuklu mahkum Abdurrahman O.’ya, cezaevinde 
bulunan doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teda-
vi altına alındı.  (23.11.2012/DHA/Radikal.com.tr/Haberturk.com) 
 
28 Kasım 2012’de Siirt E Tipi Cezaevi’nden cezasının bitimine bir yıl kaldığı için Siirt Açık Cezaevi’ne gönderilen 
Veysel Yıldırım’ın (23), yargılandığı başka bir davadan 19 yıl hapis cezasına mahkûm edilince kaldığı koğuşta inti-
har ettiği ileri sürüldü. 
 
10 Aralık 2012’de Silivri (İstanbul) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Boyraz 
(46) kaldığı koğuşta ölü bulundu. Hüseyin Boyraz’ın ölüm nedeninin anlaşılması için soruşturma başlatıldı. 
 
17 Aralık 2012’de Edirne F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tek kişilik hücrede tutulan Y.C. adlı hükümlünün 
hücresinde ölü bulunduğu öğrenildi. 
 
20 Aralık 2012’de Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde kalan Dinçer Uğuzgey adlı mahkûmun aynı koğuşta kaldığı 
ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Y. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. 
 
24 Aralık 2012’de Bursa E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan hükümlü olarak kalan Mehmet Zengin’in (73) böbrek 
yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. 
 
28 Aralık 2012’de Bursa E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı kalan Livaze Ç.’nin koğuşunda rahatsızlanarak 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
29 Aralık 2012’de Silivri (İstanbul) F Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan Özbudak’ın kaldığı tek kişilik hücrede kazağıyla 
kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 

Cezaevinde Ölüm Davaları 
 
  
 

İstanbul Gaziosmanpaşa`ya bağlı Sultangazi Mahallesi`nde Özer Metal adlı işyerinde hurdacılık yapan Müslüm 
Özer`in beş çocuğundan biri olan ve Kandıra T Tipi 1 Nolu Cezaevi`nde tutuklu bulunan 21 yaşındaki Hasan Özer, 
6 Ekim 2011 tarihinde boğazında bir iple ölü bulunmuştu. Özer`in şüpheli ölümünün ardından Kocaeli Cumhuriyet 
Başsavcılığı soruşturma başlatmış ancak 1 yılı aşkın sürenin geçmesine rağmen dava açılmamıştı. Cezaevinde 
yatan bazı tutuklular tarafından öldürüldüğü ileri sürülen 21 yaşındaki Hasan Özer`in öldürülmeden 15 gün önce 
babasıyla cezaevinden yaptığı telefon görüşmesinde 'Baba beni öldürecekler. Çok zor durumdayım. Hemen dayım-
ları da al gel. Cumhuriyet başsavcılığına dilekçe yazın" diyor. O kayıtta Hasan Özer'in ailesine "Beni öldürecekler" 
dediği duyuluyor. O anlarda cezaevi koridorlarında yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntülerde 
Özer, telefonu gardiyanların zoruyla kısa kesip kaçmaya başlıyor. 3 gardiyanın kovaladığı Özer koridor boyunca 
koşuyor. Gürültüyü duyan diğer gardiyanlarla birlikte Özer'in peşinden koşan gardiyan sayısı bir anda 8'e çıkıyor. 
Özer gardiyanlar tarafından zor kullanılarak yere yatırılıyor ve elleri arkadan bağlanıyor. Bir odaya sokuluyor. Daha 
sonra birinin elinde beyaz ameliyat eldiveni olan gardiyanlar tarafından taşınıyor. Özer Ailesi'nin avukatı Nazan 
Yaman, olayın meydana gelişini ve süreci anlattı. Yaman 1 yıldır süren soruşturmayı yürüten savcılığın gerekli ted-
birleri almadığını ve soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek, "Umarım bundan sonra doğru bir sonuca ulaşır ve 
adil kararlar çıkmasını sağlayabiliriz" dedi.  

 
Van’dan İstanbul’a 16 Eylül 2011’de mahkûm götüren cezaevi ring aracında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nin yakın-
larında araç seyir halindeyken çıktığı iddia edilen yangın sonucu kapıların kilitli ve mahkûmların ellerinin kelepçeli 
olması nedeniyle araçta bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve 
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Medeni Demir (47) yanarak yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Kayseri Cumhuriyet 
Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul eden Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde araç sürücüsü C.S.’nin, İs-
tanbul İl Jandarma Komutanlığı Ayazağa Cezaevi Sevk Bölük Komutanlığı Sevk Takım Komutan Yardımcısı 
İ.B.’nin ve araç komutan yardımcısı M.K.’nin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 15 
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına 10 Aralık 2012’de devam edildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmaları talebinin reddedilmesine ve talimatla ifadelerinin 
alınmasına, tanıkların dinlenmesine, üretici firmaya cezaevi araçlarının tutukluların bulunduğu hücrede acil çıkış 
bölümünün olup olmadığının sorulmasına, araç kullanım belgesinin Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlü-
ğü’nden istenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 
 

3. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
 

30 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Halime Aydoğan: “Eşim Nihat Aydoğan 1994 
tarihinde asker ve korucular tarafından sabah saat:05.00 sularında Midyat-Mardin-Doğançay Köyü’ndeki evimizden 
gözaltına alındı. Tüm başvurularımıza rağmen bu güne kadar herhangi bir haber alamadık. Bölgede yapılan kazı-
larda eşime ait kemiklerin de çıkabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle DNA testi yaptırmak için gerekli girişimlerin 
yapılmasını istiyorum.”  

 
20 Mart 2012’de Bursa’da “organize suç örgütünün lideri olduğu” iddiasıyla gözaltına alınmak üzere evine Özel 
Harekât Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin baskın düzenlediği Emrah Kaya’nın (28) göğsüne tek el ateş ederek inti-
har ettiği iddia edildi (cnnturk.com, 20 Mart). 
 
29 Nisan 2012’de, Manisa’da Batı Kışla 5'inci Piyade Eğitim Birliği’nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken 
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Batman’daki ailesinin yanına gelen Selman Pınar’ın (20), yapılan yol kontrolünde 
yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü 10 Nisan Polis Karakolu’nda polis memurla-
rıyla tartışarak “zarar verici eylemlerde bulunduğu” iddiasıyla götürüldüğü Batman Devlet Hastanesi’nden kaçmak 
isterken 6 metre yükseklikten düşerek öldüğü iddia edildi. 
30 Nisan 2012’de, Batman'da hava değişimi için gelen Selman Pınar (20), polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen Pınar, kontrol için saat 01.00 sıralarında götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde 
kaçmak istediği iddia edildi. Polisten kaçtığı iddia edilen Pınar, hastanenin acil servisi yakınındaki tünele düşerek 
hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır 
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olayın olduğu yerdeki hastane güvenlik kameralarının 2009'dan bu 
yana çalışmadığı öne sürüldü. 
  
8 Mayıs 2012’de Uşak’ta, tartıştığı gelini Emine Tuncel’i (33) bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınarak Cumhuri-
yet Polis Karakolu’na götürülen İbrahim Tuncel’in (62) sorgusu sırasında snir krizi geçirdiği; Uşak Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’ndeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen İbrahim Tuncel’in 
9 Mayıs 2012 sabahı kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edildi. 
 
22 Mayıs 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde polis ekipleri tarafından iki yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle 
hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Esentepe Polis Karakolu’na götürülen Kenan Yılmaz 
(25), karakolda gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle aynı gün kaldırıldığı Bakırköy Devlet Hastanesi’nde 
yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yılmaz ailesinin 
avukatı Adnan Küpçük, “şikâyet konusu ve suçun asıl unsurları ‘kasten insan öldürme’, ‘işkence ve eziyet’, ‘görevi 
kötüye kullanma’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarıdır. Bu suçlardan şikâyetimizi yapıyoruz. Olayın olduğu saat-
ler içerisinde Esenler Polis Merkezi’nde görevli olan bütün memurlar suç duyurumuzda şüpheli olarak görülecek. 
Bu saatten sonra bütün soruşturma Cumhuriyet Savcılığı’nın elinde. Biz Bakırköy Devlet Hastanesi’nin ve Adli Tıp 
Kurumu’nun raporlarını talep etmekteyiz. Darp olduğu apaçık ortadadır. Ölüm sebebi de büyük bir olasılıkla darp ve 
buna bağlı travmadır. Raporların gelmesiyle her şey kesinlik kazanacak. Burada savcılığın aydınlatması gereken 
husus cinayetin ihmalle mi oluştuğu yoksa kasten mi oluştuğu konusudur” dedi. Şüpheli veya şüphelilerin bir an 
evvel tespit edilmesi gerektiğini belirten Adnan Küpçük, “polis merkezine gidip raporlara, polis tutanaklarına ve 
karakol kayıtlarına bakmak istedim. Buna izin vermediler. Kenan’ın durumunu sorduğumuzda da bana ‘burada 
yarım saat kaldı. Sonra hemen hastaneye gönderdik’ dediler. 22 Mayıs gecesi 01.40’da karakola giriş yaptığı gözü-
küyor. Saat 06.40’da hastaneye giriş saati. Morgda çektiğimiz fotoğraflarda açık bir şekilde darp olduğu belli. Vücu-
dunun çeşitli yerlerinde yaralar, şişmeler ve morluklar var. Adli Tıp raporları da bunu doğrulayacak zaten. Ben 
karokolda polislere darp olduğunu söylediğimde, ‘hayır onlar darp değil kendisi zaten baygındı’ dediler. Polis bura-
da doktor gibi davranıyor. Neden ailesine haber vermediniz, diye sorduğumda ise, “biz iyileşmesini bekledik’ dedi-
ler. Kenan’ın vücudunda ciddi morluklar var. Polis, Kenan’ın kendi kendini yaraladığını, ambulans beklerken orada 
itiş kakış olduğunu söylüyor. Bariz bir şekilde polis şiddeti var” dedi. Baba Cevat Yılmaz (46) ise “ben gece çalışıyo-
rum. Oğlum beni gece 02.20’de arayarak evde olduğunu söyledi. Polis kayıtlarına göre ise 01.40’ta gözaltında gö-

http://cnnturk.com/
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züküyor. Burada bir çelişki var. Arada yaklaşık 45 dakikalık bir zaman farkı var. Karakolda aynı şekilde nezarette 
yatan biri ‘2 saat nezarette yerde baygın şekilde yattı. Beni çıkarın ben ölüyorum diye polislere söyledi. Sabah 
06.45’te nezaretten çıkararak, ambulans çağırıp hastaneye götürdüler’ diyor. Hastane polisi de, ‘sabah hastaneye 
geldiğinde ölmüştü’ diyor. Ben bu olayın sonuna kadar gideceğim. Bu bir ihmaldir. Karakol amiri ‘Bize geldi, yarım 
saat durdu’ diyor. Madem öyle yarım saat duran bir kişi 01.40’ta alınıp 06.40’ta hastaneye gidiyorsa bunun sorum-
lusu kim?” dedi. 
 
13 Ağustos 2012’de İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde babasıyla birlikte gözaltına alınan Ali A.’nın (26) Büyük-
çekmece Polis Karakolu’nda tuvalete giderken kendisine refakat eden bir polis memurunun silahını alıp intihar ettiği 
öne sürüldü. 
 
8 Eylül 2012’de Şanlıurfa’da arkadaşı Mehmet Şevkatli’yi (30) öldürmesinin ardından intihara teşebbüs eden ancak 
kurtarılarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (Ankara) getirilen Mustafa Canbeyli’nin (33), tedavi gördüğü 
hastanenin birinci katındaki tek kişilik odasında kendisini gözetim altında tutan iki polis memuru uyurken pencereyi 
açtığı ve sese uyanan polis memurlarının elinden kurtularak intihar ettiği ileri sürüldü. Polis memurlarıyla ilgili soruş-
turma başlatıldı. 
 
19 Eylül 2012’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde eşiyle tartışırken artan gürültü üzerine evine gelen polis ekipleri 
tarafından gözaltına alınan Hasan Latif Kaplan’ın (35) götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’nde tutulduğu 
avukat görüşme odasında 20 Eylül 2012’de kemerle kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıkla-
ma yapan Hasan Latif Kaplan’ın babası Mustafa Kaplan, oğlunun intihar ettiği iddiasına inanmadığını ifade ederek 
“boğazında kemer izi yok. Ayrıca koydukları odada kamera da yok. Sağlam olarak giren oğlumun öldüğünü olaydan 
saatler sonra bize haber verdiklerinde öğrendik. Şikâyetçi olacağız” dedi. 
 
8 Kasım 2012’de Mersin’de “uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye 
sevk edilen Erkan Arslan’ın (30) sorgusunun yapılmasını beklerken tuvalete gitmek için izin istediği, polis memurla-
rının kapıda beklediği sırada girdiği tuvaletin penceresine çıkıp, yangın merdivenlerine tutunarak kaçmaya çalıştığı 
ve dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştüğü iddia edildi. Ağır yaralı halde Toros Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Erkan Aslan yaşamını yitirdi. 
 
23 Kasım 2012’de İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde, hırsızlık için girdikleri binadan çıkarken karşılaştıkları S.A. adlı 
kadını iterek yaralayan 2 kişiden Kamil Yoksul (51)  çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Kamil Yoksul hasta-
ne yerine götürüldüğü Doğancılar Polis Karakolu’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 
 

Davalar 
 
4 Nisan 2012’de İstanbul’da 27 Ekim 1991’de zorla gözaltına alınarak kaybedilen Hüseyin Toraman’ın akıbetine 
ilişkin Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın yaptığı bilgi edinme başvurusunu ihbar kabul ederek dosyanın zamanaşımına 
uğramasına iki hafta kala hazırlık soruşturması başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Şubat 2012’de 
dosyanın zamanaşımına uğramasını gerekçe gösterek soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. 
 
Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü Efeler Polis 
Karakolu’nda hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan Ma-
hir Zorbey Demirkaya (21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi üzerine kendisine açılan ateş sonucu 
kurşunlardan birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ay-
dın Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin (44) yere düşmesi 
sonucu ateş alan tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın başına isabet ettiğini iddia etmiş, 
açığa alınan polis memuru gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. M.S.’nin serbest bırakılmasına dair kara-
ra bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu M.S. 6 Mart 2012’de tutuklanmıştı. Sanık polis memuru M.S.’nin 
yargılanamasına 9 Mayıs 2012’de Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada söz alan M.S., ayağı-
nın takıldığı için yere düştüğünü o sırada silahının ateş aldığını iddia ederek Mahir Zorbey Demirkaya’ın öldürme 
kastının olmadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Sanık polis memurunun ifadesini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak M.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 

22 Mayıs 2012’de, 20 Kasım 1998’de HADEP Kocaeli İl Başkanlığı’na, il binasında yapılan açlık grevini sonlandır-
mak amacıyla yapılan baskında gözaltına alınan ve gözaltında yaşamını yitiren Metin Yurtsever’in ölümüyle ilgili 
ceza alan 7 polis memuru ile beraat eden 9 polis memuru hakkındaki karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin delil ye-
tersizliğini gerekçe göstermesiyle ve 7 polis memuru hakkında da beraat istemesiyle geri dönmüştü. Yargılamaya 
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilmiş ve yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık polis memurları 
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Ş.Ö.E., Ş.K., İ.T., S.T., B.O.T., B.Ş. ve T.Ç.’ye verilen 6’şar yıl 8’er aylık hapis cezasında direnme kararı almıştı. 
Yerel mahkemenin karara direnmesi üzerine dosyayı görüşmeye başlayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 22 Kasım 
2011’de dosyayı karara bağladı ve “Metin Yurtsever’in ölümünün hangi sanık ya da sanıklarca meydana getirildiği-
nin belli olmadığı”nı gerekçe göstererek sanık polis memurları hakkında verilen hapis cezası kararını bozarak sanık 
polis memurlarının beraat ettirilmesine karar vermişti. Karar üzerine dosyayı yeniden görüşen Kocaeli 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararına uyarak tüm sanıkların beraat etmesine karar verdi. 

4. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
 
 
19 Ocak 2012’de Hakkâri’de Bulvar Caddesi üzerine döşenmiş bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatıl-
ması sonucu ağır yaralanan Zeki Yeşil kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Patlamada yedisi 
polis memuru 27 kişi de yaralandı (Radikal, 19 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nihat Taştekin: “1993 yılında yurt dışında 
dönüş yapan dönüşünden 40 gün sonra 05.08.1993 tarihinde evlerinin basıldığını babasının (MİT ve polis) tarafın-
dan öldürüldüğünü, O günden bu güne faillerinin bulunmadığını, bu konuyla ilgili dava açılmasını ve faillerinin bu-
lunması için derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur. 
 
4 Şubat 2012’de, Urfa'nın Siverek İlçesi Fırat Mahallesi'nde, İlçe Otogarı yakınlarında saat 18.00 sıralarında Ali 
Adak ile oğlu Mahmut Adak'ın içinde bulunduğu 63 HE 616 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ta-
randı. Çapraz ateşe alınan baba-oğul bu sırada üzerlerinde bulunan tabancaları çekerek karşılık verdi. İki grup 
arasında çıkan çatışma kısa süre sonra Ali ve oğlu Mahmut Adak'ın yaşamını yitirmesi ile son buldu ve 4 saldırgan 
geldikleri beyaz renkli araç ile kayıplara karıştı. (04.02.2011/DİHA / Sabah.com.tr / Urfahaber.net / 
Yuksekovahaber.com / Posta.com.tr) 
 
5 Şubat 2012’de,  Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde İsmail Beşikçi Caddesi'nde alışveriş yapan Cumhuriyet Savcısı 
Hakan Kılıç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan Savcı Kılıç kafasına 
isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.  Kılıç, daha sonra götürüldüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) 
yaşamını yitirdi. (05.02.2011/DİHA / Milliyet / Hurriyet.com.tr / Haberler.com / Haberturk.com) 
 
7 Şubat 2012’de, Ardahan merkeze bağlı Gürçayır Köyü'nde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Şakir Cantimur 
(22) kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülerek karların içine atıldığı öğrenildi. Cantimur'un kim ve neden öldürül-
düğü konusunda herhangi bir bilgi alınamadı. (07.02.2011/DİHA / Posta.com.tr / Ardahanhaberleri.com /  
Zaphaber.com) 
 
22 Şubat 2012’de, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde Mehmet G. (63) isimli vatandaş, evinin önünde 4 
kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların 4 el ateş ettiği Mehmet G.'nin mermilerden ikisinin başına isabet 
etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.   (22.02.2012/Serhattv.com.tr / Medya73.com / Gaze-
te5.com / Aktifhaber.com) 
 
4 Mart 2012’de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Siyasi Şube Müdürü ola-
rak görev yapan eski Asayiş Daire Başkanı Hasan Eryılmaz (63) Ankara’da İncek Bölgesi’nde aracıyla seyir halin-
deyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından durdurularak başından tek kurşunla öldürüldü (Hürriyet, 5 Mart). 
 
26 Mart 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi’nin İlkadım Köyü’nde çobanlık yapan İsmail Akın 
(62) ile kızı Elif Akın (10) başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Ön otopsi raporunun tamamlanmasının 
ardından konuya ilişkin aileye bilgi veren Adli Tıp Uzmanı Doktor İsmail Hakkı Uysal, İsmail Akın’ın vücudunda 4 
kurşun izinin bulunduğu, bunlardan birinin ağızda, diğerlerinin yüzünde, başında ve kalçasında olduğunu ifade etti. 
İsmail Hakkı Uysal, Elif Akın’a sıkılan kurşunun Elif Akın’ın kendisini korurken elini parçalayıp göğsüne isabet ettiği, 
bir kurşunun ise yakın mesafeden kafasına bitişik halde sıkıldığı bilgisini verdi (Evrensel, 27 Mart). 
 
27 Mart 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Aniyahane Bölgesi’nde çobanlık yapan ve iki gündür kendisinden 
haber alınamayan Abdulselam Tan (23) ağaca asılı bir şekilde bulundu (ANF, 27 Mart). 
 
2 Nisan 2012’de, Elazığ’da bir haftadır kayıp olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli kadın do-
ğum uzmanı 47 yaşındaki Doç. Dr. Bilgin Gürateş’in   Gümüşkavak Mahallesi’nde cesedi bulundu. Elleri ve ayakla-
rının bağlı, boynunda ip bulunduğu ve kasığından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gürateş’in yüklü miktarda borç-
ları nedeniyle tefecilerin eline düştüğü ve borç- alacak yüzünden öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Cinayeti itiraf 
ettikleri öne sürülen gözaltındaki 2 şüphelinin polisteki sorgusu ise devam ediyor.  
(03.04.2012/Radikal.com.tr/Ensonhaber.com/Milliyet.com.tr/Zaman.com.tr) 
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8 Mayıs 2012’de Başkale-Van karayolunda 65 NC 884 plakalı kamyonu ile nakliyatçılık yapan İskender Yıldız (30) 
isimli şahıs Kavurgalı (Heretun) Köyü yolunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulmuş halde köylüler 
tarafından bulundu. Bir şahsın aracının içinde vurulmuş halde olduğunu gören köylüler, ilk yardım ekiplerine haber 
verdi. Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
(08.05.2012/DİHA) 
  
12 Mayıs 2012’de Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde, cep telefonuyla aranarak taksiye ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle çağrı-
lan taksi şoförü İbrahim Karataş’ın (42) kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahla taranmış 
cesedi Tulumtaş Köyü’nün yakınlarında aracının içinde bulundu. 
 
16 Mayıs 2012’de Şırnak’ta AKP Merkez İlçe Başkan yardımcılığı görevini yürüten Ali Kılınç (48) evinden çıktığı 
saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastane-
si’nde yaşamını yitirdi. 
 
18 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 
Umut Aydın (38) başından aldığı kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdi. Umut Aydın’ın AKP il başkanlığının basın 
biriminde gönüllü fotoğrafçı olarak çalıştığı öğrenildi. 
 
20 Mayıs 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından başından vurularak 
öldürülen Yunus Macit’in cesedi Kuruköy Mahallesi’nde elektrik direğine asılı halde bulundu. 
 
20 Mayıs 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Yaygın Yurt Köyü’nün imamı Mehmet Uzun, evine gelen ve 
kendisini dışarıya çağıran kimliği belirsiz kişiler tarafından köyün yaklaşık 50 metre dışında silahla vurularak öldü-
rülmüş halde bulundu.  
 
15 Haziran 2012’de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Durak Köyü’nde yol kenarında bekleyen köylülere kimliği 
belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu Fevzi Dündar (33), Rıfat Dündar (33) ve Suat Dündar (23) yara-
landı. Yaralılardan Suat Dündar kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
21 Haziran 2012’de Diyarbakır’da bir polis aracına açılan ateş sonucu 2 polis memuru ile 1 sivil yaralandı. 
 
10 Temmuz 2012’de, Mersin’de bir otelin önüne bırakılmış piknik tüpüne sarılı el yapımı bombanın patlaması sonu-
cu 1 kişi yaralandı. (ANF) 
 
13 Temmuz 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde, gece saatlerinde Şemdinli yolu üzerinde İkram Macit (36) 
adında bir şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Macit 
olay yerinde yaşamını yitirdi. (14.07.2012/DİHA) 
 
15 Ağustos 2012’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndene bağlı Geznax Yaylası’nda PKK’nin silahlı eylemlere baş-
lamasının yıldönümünü (15 Ağustos 1984) kutladıktan sonra çadırına uyumaya giden Ali Kaya (52), uğradığı silahlı 
saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların çadıra geldikleri esnada bir kişinin çadır alanından koşarak 
uzaklaştığını gördükleri ileri sürüldü. 
 
17 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde silahlı saldırıya uğrayan AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Din-
dar’ın kardeşi Ramazan Dindar ağır yaralı halde kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi’nden Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. 
 
26 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Eğil ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Süt Toplama Kooperatifi'nde çalı-
şan ve başına sıkılan tek kurşunla öldüğü belirlenen 18 yaşındaki  Hüseyin Ülger’in cesedi, çalıştığı kooperatif ya-
kınlarında   bulundu.  
 
9 Ekim 2012’de Bitlis’te bir süre önce “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 
daha sonra serbest bırakılan Tatvan Belediyesi çalışanı Mehmet Alptekin (45), silahla vurulmuş şekilde ölü bulun-
du. 
 
9 Ekim 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, BDP Belde binasının 40 metre uza-
ğında park halindeki 30 SA 503 plakalı Honda marka araçta patlama meydana geldi. Patlama sırasında ismi öğre-
nilemeyen bir yurttaş yaralandı. (09.10.2012/DİHA) 
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12 Ekim 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Kürüklü Köyü yakınlarında bir taksi şoförü kurşunla öldürülmüş 
halde bulundu. 
  
20 Ekim 2012’de Ağrı’nın Söğütlü Köyü’nde yaşayan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan eski geçici köy 
korucusu Eşref Kocabey (61) köye 8 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Yaylası’nda öldürülmüş halde bulundu. Vücudu-
nun çeşitli yerlerine 12 kurşun isabet eden Eşref Kocabey’in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönde-
rildi. 
 
23 Kasım 2012’de, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti. İshakpaşa 
Mahallesi Iğdır Caddesi üzerinde alışveriş yapan Ahmet Barik (47) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 
silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde yaşamını yitiren 7 çocuk babası Barik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere 
Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Barik'in vücuduna 3 mermi isabet ettiği 
tespit edildi.  (23.11.2012/DHA/Milliyet.com.tr/Sabah.com.tr/Kenthaber.com) 

 

 

Faili Meçhul Davaları 
 
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993-1995 yılları arasında işlenen 10 faili meçhul cinayetle ilgili soruşturmanın tamam-
landığı 28 Kasım 2012’de öğrenildi. Soruşturma sürerken ‘Yavuz Hoca’ kod adını kullanan ve 1994 yılında Cizre 
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak, Ankara’da gözaltına alındıktan son-
ra gönderildiği Diyarbakır’da tutuklanmıştı. JİTEM’in sorgu amiri olduğu iddia edilen Burhanettin Kıyak ve Adem 
Yakin, Abdulhakim Güven (Fırat Altın) ve Hıdır Güven adlı 3 itirafçı hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendiren 
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheliler hakkında 10’ar kez müebbet hapis cezası talep edilen iddianameyi 
kabul etti. İşlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili benzerliklere yer verilen iddianamede, “anlatılan eylemlerde maktul-
lerin gözaltına alınma şekilleri, alan kişilerin aynı kişiler olması, beyaz renkli Renault marka bir araç ile alınmaları, 
kalaşnikof marka tüfek ya da tabanca ile öldürülmeleri, benzer yerlerde öldürülmeleri, öldürüldükten sonra birçoğu-
nun özensiz olarak 8-10 cm toprak altına konulup üzerine taş koyulmak suretiyle gömülmeleri, üzerlerinden kimlik 
belgelerinin çıkmaması gibi verilerin benzer oldukları görülmüştür” denildi. İddianamede 14 Şubat 1994 tarihinde 
Ramazan Elçi’nin, 14 Mart 1994 tarihinde İbrahim Adak ve Mehmet Gürri Özer’in, 8 Mart 1994 tarihinde Süleyman 
Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Yahya Akman ve Ömer Candoruk’un, 31 Mart 1994 tarihinde Abdurahman Afşar’ın ve 
3 Eylül 1995 tarihinde yabancı uyruklu bir kişinin öldürüldüğü eylemler ve bu eylemlerle ilgili tanık beyanlarına yer 
verildi. Bu eylemlerde “Yavuz Hoca” kod adını kullanan Burhanettin Kıyak ile itirafçı Adem Yakin, Abdulhakim Gü-
ven (Fırat Altın) ve Hıdır Güven’in yer aldığı vurgulandı. Sanık 4 kişi ile “Tuna” kod adlı Gündür Güler ile kimlik bilgi-
leri tespit edilemeyen “Selim Hoca” ve “Cabbar” kod adlı uzman çavuşların yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
  

5. RESMİ HATA ve İHMAL 
 

5.1.Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
 
24 Ocak 2012’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde meningokoksemi hastalığına yakalanan 2 yaşındaki Muhammet Erşek, 
skandal uygulama ile yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde soğuk algınlığı ve yüksek ateş şikayeti ile İdil Devlet 
Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kaldırılan Erşek'in, burada yapılan muayenede, kış aylarında her yaşta 
çocukta görülebilen meningokoksemi hastalığına yakalandığı teşhisi konuldu. Teşhisin ardından hastanenin Acil 
Servisi'ne gönderilen Erşek'in hastanede ilgili bölüm olmadığı için başka bir ile sevk edilmesine karar verildiği, an-
cak 7 saat boyunca bu kararın uygulanmasının beklendiği öne sürüldü. Saatlerce süren bekleyişin ardından akşam 
18.30'da Acil Servis doktoru İhsan Güler gözetiminde, ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne götürülen 
Erşek'in hastaneye alınmadığı ve hastane bahçesinde ambulansın içinde bekletildiği iddia edildi. Yakalandığı has-
talığın bulaşıcı olması gerekçe gösterilerek hastaneye alınmayan Erşek'in tedavisinin yapılmamasına tepki göste-
ren ailenin BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ı aradığı ve saat 21.30'dan sonra gelen hastane doktorlarının 
Erşek'i ambulansın içinde muayene ettiği belirtildi. Saatler süren bekleyişe daha fazla dayanamayan Erşek, mua-
yene sırasında yaşamını yitirdi. (24.01.2012/DİHA / Radikal.com.tr/ Aktifhaber.com / Medya73.com / Cumhuri-
yet.com.tr / Mynet.com / Milliyet.com.tr) 
 
4 Şubat 2012’de Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye sınırında nöbet tutan A.Ö. (22) adlı asker, mayınlı bölge-
de bulduğu cismin patlaması sonucu yaralandı (Zaman, 5 Şubat). 
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21 Şubat 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'ne bağlı Çayırlı (Mergamar) Köyü'nde oturan 6 çocuk annesi 33 ya-
şındaki Sabah Sevinç, 20 Ocak günü bronşit olan 1 yaşındaki oğlu Murat Hidayet Sevinç'i tedavi amacıyla İdil Dev-
let Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, hastanede çocuğa oksijen tüpüne manometre yerine biberon şişesi takıla-
rak oksijen verilmek istendi. Görevli hemşirenin oksijen tüpünü çalıştırmasıyla cam biberon şişesi patladı. Patlayan 
camın parçaları anne Sabah Sevinç'in gözüne isabet etti. Patlamanın etkisiyle baygınlık geçiren Sevinç, kendine 
geldiğinde doktorların "Yüzünü yıka bir şeyin yok" dediğini, ancak muayeneden sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildiğini belirtti. Cizre Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Sevinç'in yapılan tedavisinin ardından gözünün 
yüzde 80 oranında görme yetisini yitirdiği ortaya çıktı. Sevinç 5 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu 
edildi. Sevinç, İdil Devlet Hastanesi hakkında İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
(21.02.2011/DİHA / Milliyet.com.tr) 
 
24 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin Fırat Mahallesi'nde taşeron firma tarafından elektrik direklerinin 
yenilenmesi çalışmaları sırasında hiçbir tedbir alınmadan kesilen elektrik direği 4 yaşındaki Pelin Aydınalp’ın üzer i-
ne düştü. Ağır yaralanan Aydınalp, mahalledeki yurttaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ba-
şından darbe alan ve yüzünden yara alan Aydınalp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (24.02.2011/DİHA / 
Haberturk.com / Aktifhaber.com / Posta.com.tr / Gazete5.com / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 
25 Şubat 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin kırsal kesiminde el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında 
meydana gelen patlamada bir asker öldü; bir asker de yaralandı (ntvmsnbc.com, 25 Şubat). 
 
10 Mart 2012’de İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) Bakır-
köy Kadın Cezaevi’nde adli mahkûmlarla kaldığı ve darp edildiği R.G.’nin gönderdiği mektup sonucu öğrenildi (Öz-
gür Gündem, 10 Mart). 
 
12 Mart 2012’de yaşanan ihmal sonucu oğlunun ölümü hakkında 1 Kasım 2012’de  İHD genel merkezine dilekçe ile 
başvuran ve Muğla ili Ortaca ilçesinde ikamet eden Ekrem Aydoğan; oğlu Çağrı Aydoğan’ın, 12 Mart günü kahvede 
çıkan bir silahlı kavgada yaralandığını ve 13 Mart günü yaşamını yitirdiğini belirtmiş,  oğlunun kurtarılabilecek 
durumudayken olay yerine 150-200 metre mesafede bulunan hastane ambulansının doktorsuz olarak 15-20 dakika 
sonra geldiğini, olay yerinde 30-40 dakika bekledikten sonra Dalaman Devlet Hastanesine götürdüklerini ve anılan 
hastanede Dr. Yaşar Kaya’nın cerrahi yetersizliğini beyan ederek Çağrı’yı uzun süre beklettiğini ve yeterli tedavinin 
yapılamaması nedeniylede oğlunun ölümüne sebep olduğunu ifade etmiştir. 
 
1 Haziran 2012’de, Bingöl’de Mirzan Mahallesi Özcan Market mevkiinde, içme suyu hattı için kanal açma çalışma-
ları sırasında mevcut su borusunun patlamasıyla bir buçuk metre derinliğinde bir su birikintisi oluştu. Patlama son-
rası içme suyu hattında çalışan yüklenici firma çalışanları, suyu tahliye etmeden öğle saatlerinde işi bırakıp her-
hangi bir önlem almadan öğle yemeğine gitti. Kanalın etrafında toplanıp oyun oynamaya başlayan mahalle çocukla-
rından 4 yaşındaki Serhat Doğan, bir buçuk metre derinliğindeki kanalın içine düştü. Çocukların haber vermesi 
üzerine olay yerine gelen yurttaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Serhat, çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Has-
tanesi'ne kaldırıldı. Serhat, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçme suyu hattı yapım 
çalışmasını yürüten firmanın da hiçbir önlem almadığını belirten yurttaşlar, "Burada, hem gerekli kontrolü yapma-
yan belediye, hem de güvenlik önlemi almadan çalışma yürüten firma suçludur" diye belirtti. Olaydan sonra bile 
herhangi önlemin alınmadığı görülürken, olay yerine gelen Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler incelemeler-
de bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.  
(01.06.2012/DİHA/Mynet.com/Bingolguncel.com/Haber7.com/Vanbulten.com) 
 
9 Temmuz 2012’de, İzmit'in Rahmiye Köyü yakınlarındaki Çuhane Mühimmat Deposu'nda sabah saat 09.00 sırala-
rında, patlama meydana geldi. Patlamanın hangi nedenden kaynaklandığı henüz belirlenmezken, ilk bilgilere göre 
4 asker yaralandı. 
 
10 Temmuz 2012’de, Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde Zana İnşaat adlı şirket tarafından yapımına devam edilen inşa-
atın çökmesi sonucu biri ağır, 4 işçi yaralandı. İkinci katının yapımına devam edilen inşaatın kalıplarına dökülen 
betonun ağırlığını kaldıramaması nedeniyle çöküntünün meydana geldiği öğrenildi. (ANF) 
 
24 Ağustos 2012’de, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Zenginova Köyü’nde Suriye sınırında nöbet tutan bir 
askerin motosikletiyle giden ve “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen Halil Yalavuz’a (28) açtığı ateş sonucu Halil 
Yalavuz yaşamını yitirdi. 
 
11 Eylül 2012’de, Batman ve Siirt'in Kurtalan İlçesi arasındaki karayolunun Konakpınar Köyü yakınlarında direksi-
yon hâkimiyetini kaybeden Orhan Erkiz yönetimindeki araç kaza yapmıştı. Kaza sonucu Orhan Erkiz ile birlikte 
Murat Erkiz ve Necla Erkiz de yaralandı. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Murat 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    39 

 

Erkiz'in hastanede kan torbası bulunmadığı için Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitird i-
ği belirtildi.(13.09.2012/DİHA/ Ozgur-gundem.com) 
 
28 Eylül 2012’de, Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nde, 25 yaşındaki Mahir Keleş kopan elektrik telinin evlerinin arka-
sında bulunan tel örgülerin üzerine düşmesiyle elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Etrafta bulunan yurttaş-
ların müdahalesi sonucu tellerden uzaklaştıran Keleş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Keleş'in amcası 
Kazım Keleş, yeğenin istismar sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, TEDAŞ yetkililerinden davacı olacaklarını 
söyledi.   (28.09.2012/DİHA/Evrensel.net/Erzurumgazetesi.com.tr) 
 
4 Ekim 2012’de,  Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki çeşitli okullarda ve taşımalı eğitimin bulunduğu köylerde oku-
yan öğrencilere öğlen dağıtılan yemekten zehirlenenlerin sayısı 900’e ulaştı. Viranşehir ilçe merkezindeki çeşitli 
okullar ile köylerde bulunan okullara taşımalı sistemle gelen yaşları 6 ile 13 arasında değişen öğrencilere,  öğlen 
yemeğinde makarna, çorba ve yoğurttan oluşan menü verildi. Yemekleri yiyen öğrencilerde, akşam saatlerine doğ-
ru mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları 
tarafından ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı.  İlçe Sağlık Grup Başkanı Hasan Işık, gıda zehirlenme-
si şüphesiyle hastanede 900 civarında hastanın tedavi gördüğünü,   belirtti. Işık, zehirlenmeye neden olan yemek-
lerden numune alındığını, inceleme sonucuna göre yemek firması hakkında dava açacaklarını kaydetti. 
 
18 Ekim 2012’de, Bursa’da, diş ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki Melike Sakin’in kimliğinde T.C. kimlik 
numarası kimliğinde olmadığı için Bursa Ağız ve Diş Hastanesi’nde tedavi edilmediğinin iddia edildiği öğrenildi. Diş 
hastanesinin hemen yanındaki hastaneye giden genç kıza ağrı kesici iğne ve ilaçlar verildi. Genç kız 2 gün sonra 
hayatını kaybetti.  
 
26 Ekim 2012’de, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü beldesinde sabah bahçeye giden Poyraz ailesinin başına 
gelen olayda 2 çocuk son anda kurtulurken, çocukları taşıyan eşek ise elektrik akımına kapılarak can verdi. Faime 
Poyraz, 2 çocuğunu eşeğe bindirmiş şekilde her gün olduğu gibi bahçeye gittikleri sırada, eşeğin bir anda titremeye 
başladığını ifade etti. Çocuklarını eşekten indirerek hemen uzaklaştıklarını belirten Poyraz, eşeğin kısa sürede can 
verdiğini, çocuklarının da bayıldığını söyledi. Yurttaşlar ise uzun süredir elektrik tellerinin kopmuş halde olduğunu 
kaydetti. (26.10.2012/DİHA)  
 
7 Kasım 2012’de, İHD Bingöl şubemizin yaptığı açıklamada:  3 Kasım 2012’de, Bingöl ili  Kredi Yurtlar Kurumu 
önünde bir kaza olmuş ve Şeyma Çokparlamış adlı öğrenci yaşamını yitirmiş, üç öğrenci de yaralanmıştı. Kazanın 
olduğu bölgede ne trafik ışığı nede üstgeçit bulunuyordu. Trafik Işığı ve üst geçit olsaydı belki de Şeyma yaşıyor 
olacaktı. İlgililer olaydan hemen sonra açıklama yapmadılar ve bugünkü gazetelerde 10 gün içinde sinyalizasyon 
çalışmalarının biteceğini ve üst geçit çalışmalarının da 2013'ün başında biteceğini dil getirmişler. İlimizde gerekli 
olan yerlere trafik ışığı ve üst geçit yapılması bizlerin ve kamuoyunun da genel talebidir. Ama bunların yapılması 
için illaki birilerinin ölmesi mi gerekiyordu? İnsanlara sunulan zorunlu bir hizmetin bedelinin bu kadar ağır mı olması 
gerekiyordu? Sadece bu feci kazanın olduğu bölgede bu sorun yok. İlimizde çoğu yerde bu sorun var. Bizler, baş-
ka Şeymaların ölmemesi için yetkililerden daha duyalı olmalarını istiyoruz.  Denilmiştir.  
 
14 Aralık 2012’de, İHD Sirt şubemize başvuruda bulunan Şakir Hazar şu beyanlarda bulundu: “ Bundan 1 ay önce 
kızım Ruken Hazar (2009/Baykan doğumlu) pil yuttu. Diyarbakır Araştırma Hastahanesine götürdüm. Gaitasıyla 
birlikte dışarı atacağını söylediler. Eve geldik. Bir gün sonra aniden rahatsızlandı. Siirt Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastahanesine götürdüm. Doktor muayene etmeden hemşireler ağzına hortum taktılar. Kızımda ani bir hareketle 
çekti. Bir anda ağzından ve burnundan kan geldi. Aniden yaşamını yitirdi” dedi. (İHD Siirt Şubesi) NOT: Aile baş-
vurunun sadece raporlara yansımasını istedi. Suç duyurusunda bulunmadı.   
 

5.2.Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Asker/Polis Ölümleri 
 
1 Ocak 2012’de, Kastamonu ili İnebolu Jandarma Komutanlığı’nda askerliğini yapan 22 yaşındaki Doğukan 
Kahyaoğlu, iddiaya göre, nöbete giden arkadaşının piyade tüfeğini alarak yemekhanede intihar etti. 
 
2 Ocak 2012’de, Elazığ merkeze bağlı Poyraz Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Van Muradiye Ünseli 
Beldesi nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Lütfü Esmer adlı askerin, yılbaşı gecesi nöbet esnasında bilinmeyen bir ne-
denle intihar ettiği iddia edildi.  İntiharın şüpheli olduğunu belirten Esmer'in amcası Mehmet Güneş, İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Adana Şubesi'ne başvurarak, hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
2 Ocak 2012’de, Antep'in Islahiye İlçesi'nde askerlik yapan ve Urfa'nın Siverek İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Semih 
Çiftçi adlı askerin yılbaşı gecesi intihar ettiği iddia edildi.   Çiftçi'in ölümünden kuşku duyan yakınları İHD ile 
MAZLUMDER'den hukuki yardım talebinde bulundu. 

http://evrensel.net/
http://www.milliyet.com.tr/index/%C5%9Eanl%C4%B1urfa/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Viran%C5%9Fehir/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/makarna/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Grup/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/g%C4%B1da~zehirlenmesi/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/g%C4%B1da~zehirlenmesi/default.htm
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2 Ocak 2012’de, 31 yaşındaki Deniz Yurtsever’in Çanakkale-Gelibolu'daki birliğinde gece 02.00 sıralarında nöbet 
değişimi sırasında başka bir askerin silahını alıp kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. 
 
9 Ocak 2012’de, sabahı görev yaptığı Van’daki birliğinden göreve giderken Tokat – Zile – Kuzalan Köyü nüfusun-
dan Emrah Eser’in intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. 
 
10 Ocak 2012’de, Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Kurucan Sınır Karakolu'nda 2 askerin gece saatlerinde nöbet kulü-
besinde tartıştıkları ve birbirlerini ateş ettikleri iddia edildi. Askerlerden birinin Diyarbakır doğumlu olduğu belirtilir-
ken, diğerinin de Ağrı doğumlu olduğu kaydedildi. Askerlerin kimlik bilgileri hakkında bilgi elde edilemezken, Ağrı 
doğumlu askerin ağır yaralandığı ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, Diyarbakır 
doğumlu askerin de yaşamını yitirdiği belirtildi.    
 
11 Ocak 2012’de, Ardahan Çamlıçatak Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yaparken tüfekle intihar ettiği iddia edi-
len jandarma er 21 yaşındaki Abdulkadir Gedik, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı Karakız Beldesi'nde 
toprağa verildi.  
 
23 Ocak 2012’de,  Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde askerliğini yapan 21 yaşındaki Jandarma Er Faruk Budak, nöbet 
tuttuğu kulübede başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. 
 
24 Ocak 2012’de,  Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde, Bozova Jandarma Karakolu’nda görevli Jandarma Uzman Ça-
vuş 28 yaşındaki Mehmet Bingöl, beylik tabancasıyla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.    
 
26 Ocak 2012’de, Ankara'daki birliğinde intihar ettiği ileri sürülen Piyade Er 20 yaşındaki Emirhan Sertkaya'nın 
cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. 
 
27 Ocak 2012’de, Erzurum ili Palandöken İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan S.K., telefonlarına yanıt 
vermeyen ve aynı zamanda astsubay olan eşi T.K.'nin durumunu merak ettiği için eve gitti. Kapının açılmaması 
üzerine çilingirin çağrılarak kapının açtırıldığı belirtilirken, T.K'nin beylik tabancası ile intihar ettiği belirtildi. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.   
 
31 Ocak 2012’de, İstanbul’da bir askeri birlikte görev yapmakta olan yarbay A.Ö., üstleriyle tartıştıktan sonra Fe-
nerbahçe’deki evinin yakınlarında bulunan park halindeki arabasında kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde 
bulundu. 
 
2 Şubat 2012’de Gökay Çifler’in Gaziantep Islahiye deki birliğinde intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürüldü. 
 
6 Şubat 2012’de, Samsun Asker Hastanesi'nde askerlik yapan tabip asteğmen, Ahmet Volkan E.nin  terhisine 1 ay 
kala intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
8 Şubat 2012’de, Kırklareli Lüleburgaz’da zorunlu askerliklerini yapmakta olan Batman doğumlu Gökhan Gülşen‘in   
intihar ederek hayatını kaybettiği iddiasından sonra,20 Şubat 2012’de, Diyarbakır doğumlu Salih A. intihar girişi-
minde bulundu. Salih A. 3. kattan atlayarak intihar etmek istedi ve felç oldu.   
  
16 Şubat 2012’de, Bursa’da 49 yaşındaki polis memuru Mustafa Arıkan, görev yaptığı Yıldırım İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nde beylik tabancasıyla intihar etti. Arıkan’ın, kredi kartı borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü.  
 
23 Şubat 2012’de  Kars’ta askerlik yapan Halil ÇAKIR’ın intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
24 Şubat 2012’de, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı istihkâm bölümünde askerlik yapan Van Erçiş nüfusuna 
kayıtlı Çetin Borak, terhisine 5 ay kala sabah saat 04.00 sularında nöbet esnasında intihar ederek yaşamını yitirdiği 
iddia edildi. 
 
2 Mart 2012’de, Kilis İli Şerif Kaya Hudut Karakolunda Piyade Er olarak askerlik yapan Ramazan Bulut’un (21) nö-
bet tuttuğu kulübede bugün saat 12:30 sularında intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
7 Mart 2012’de, 2 aylık acemi birliği eğitimini bitirdikten sonra  Gaziantep’e ataması yapılan er Emrah Şabap (24) 
iddiaya göre girdiği bunalım sonucu birlik içerisinde kendini asarak yaşamına son verdi. 
 
13 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize  Batman’dan telefon ederek hukuki yardım talebinde bulunan Şehmuz 
Özcan, 93–94 yılında tezkere günü ağabeyini işkence ederek öldürdükten sonra teslim ettiklerini, iç kanamadan 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    41 

 

öldüğünü söylediklerini, ailenin otopsi talebini ve gazetecilerle konuşmasını reddettiklerini, o dönemde avukatların 
korkudan davaya girmediklerini, cenazeyi yıkayan kişinin işkenceyle öldürüldüğünü sırtından vurulduğunu söyledi-
ğini ifade etti. Ayrıca, Akit gazetesinin 7 Şubat ve 14 Şubat 2012 günkü sayısında konuyla ilgili geniş haber çıktığı-
nı, ailenin Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı’na olayın açıklığa kavuşması için başvuruda bulunduğunu ifade etti.   
 
12 Mart 2012’de İstanbul’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Ağrı nüfusuna kayıtlı Sinan Işık’ın (21) 25 Şubat 
2012’de uzman çavuş H.İ.D. tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu iç organlarının 
zedelendiği ve parçalanan dalağının ameliyatla alındığı öğrenildi.   
 
20 Mart 2012’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Karabulut, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum 
Karabulut, Çerkez köy 3.zh Tuğ. Mknz p.th z.mknz. P.bölüğünde askerlik yapıyordu. 13.03.2012 tarihinde gece 
saat 23.00’da telefonla görüştük. Durumunun iyi olduğunu hiçbir sıkıntısının olmadığını söyledi. Ertesi gün gece 
saat 01.00’da başçavuş olduğunu söyleyen biri bizi “metanetli olun, oğlunuz nöbette arkadaşıyla tartışmış ve intihar 
etti” ve cenazesinin Tekirdağ devlet hastanesinde olduğunu söyledi. Bende hemen yola koyuldum. Hastaneye var-
dığımda orada bulunan komutan beni karşılayarak “başın sağ olsun” dedi. Hastanede oğlumu görmek istedim. 
Bana göstermediler. Orada cumhuriyet başsavcılığına başvurdum. Oradan da bir sonuç alamadım. Daha sonra 
cenazeyi Diyarbakır’a gönderdiler. Ancak cenazeyi alabildim. Onlara “oğlum kendini intihar etmedi, siz öldürdünüz” 
dedim. Hala da o kanıdayım. Oğlum öldüren bu kişilerden davacı ve şikâyetçiyim.”  Bu konuda sizden hukuki yar-
dım talep ediyorum.”    
 
1 Nisan 2012’de, Hakkari Yüksekova'ya 51 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Sınır Karakolu'nda askerlik yapan 
Erdoğan Yılmaz'ın çenesine dayadığı silahıyla intihar ettiği iddia edildi. İntihar ettiği öne sürülen Yılmaz'ın Samsun 
Çarşamba nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.    
 
18 Nisan 2012’de, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Tunceli merkeze bağlı Karşılar Jandarma Karakolu'nda sabah 
saatlerinde nöbet değişimi için silahlara ''doldur-boşalt'' yapıldığı esnada, silahın ateş alması sonucu Jandarma 
Onbaşı Adem Başoğlu'nun yaşamını yitirdiğini bildirdi.      
 
18 Nisan 2012’de, Mardin Dargeçit Alay Komutanlığı'na bağlı Altıntepe denilen mevkiinde saat 10.00 sıralarında 
meydana gelen olayda, nöbet tutan Ordu nüfusuna kayıtlı Adem Taşçı isimli askerin arkadaşı tarafından kazara 
vurularak öldürüldüğü iddia edildi.    
      
8 Mayıs 2012’de, İzmit'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı EDOK Muhabere Hizmet Destek Komutanlığı'nda 
görevli bir albayın otomobilinin içinde tabanca ile başından vurulmuş cesedi bulundu. Elinde de tabancası bulunan 
İsmail Çetiner adlı albayın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan ilk bilgilere göre Salim 
Dervişoğlu Caddesi'nin bitimindeki ağaçlık alanda park edilmiş otomobilin yanına giden vatandaşlar, direksiyon 
başında hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sağ elinde 
tabanca bulunan ve sağ şakağında da mermi girişi olduğu anlaşılan şahsın, İzmit'te bulunan Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı'na bağlı EDOK Muhabere Hizmet Destek Komutanlığı'nda görevli Piyade Albay İsmail Çetiner olduğunu 
belirledi. Polis ekipleri kimlik tespitinin ardından durumu askeri yetkililere de bildirdi. Polis ve askerler aracın bulun-
duğu bölgeyi çember altına alarak inceleme başlatırken, ilk izlenimlerin Albay İsmail Çetiner'in intihar etmiş olabile-
ceği yönünde olduğu belirtildi. 
 
14 Mayıs 2012’de, Balıkesir’in Samandır İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Mardin’in Derik İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Damhat Çakal’ın komutanları tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu akli 
dengesini yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Muharrem Baş Diyarbakır’da askerlik yapan oğlu 
Onur Çağrı Baş’ın 18.05.2012 tarihinde kendini vurarak intihar ettiği iddiasına inanmadığını, oğlunun çok pozitif bir 
insan olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini, bunun üzerine oğlunun askerlik yaptığı alayın albayını aradığını, oğ-
lunun nöbet sırasında  uyurken binbaşı tarafından yakalandığını ve bunun üzerine psikolojisinin bozulduğunu oğlu-
nun ölümüyle ilgili sorumluların bulunması ve konuyu takip etmesi için İHD’den yardım talep ettiğini ifade etmiştir. 
18 Mayıs’ta Diyarbakır Ergani yolu üzerinde bulunan Deve Geçidi Topçu Kışlası'nda askerlik görevini yapan Onur 
Çağrı Baş isimli askerin 13.00-15.00 nöbeti sırasında uyuduğu, uyurken bir Binbaşı tarafından yakalandığı ve bu 
nedenle bunalıma girerek, kendi silahıyla intihar ettiği iddia edilmişti. 
 
22 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır Şubemize başvuran Nazmi Bitik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nevzat 
Bitik, Mardin/Midyat’ta askerlik yapmaktaydı. 21.05.2012 tarihinde bölük komutanı beni arayarak “oğlumun sivilde 
herhangi bir kalp rahatsızlığının olup olmadığını” sordu. Bende böyle bir rahatsızlığının olmadığını söyledim. Komu-
tanda bana oğlumun 3 arkadaşıyla birlikte yürürken yere düştüğünü söyledi. Kapattıktan bir dakika sonra tekrar 
arayıp “oğlumun tuvalette düştüğünü” söyledi. Bende merak edip Diyarbakır’a geldim. Bir gün sonrası Diyarbakır’a 
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vardım. Ben geldiğimde oğlumu üniversite hastanesine kaldırmışlardı. Hastaneye varıncaya kadar oğlumun yaşa-
mını yitirdiğini öğrendim. Oğlumun ölümünün kuşkulu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”       
 
29 Mayıs 2012’de Batman M Tip Kapalı Cezaevinde görevli O. E.(21) adlı askerin bilinmeyen bir nedenden buna-
lıma girerek karın boşluğuna dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etmek istediği iddia edildi.   
 
5 Haziran 2012’de, Hakkari Yüksekova İlçesi’nde bulunan 21. Taktik Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı’nda bir 
askerin ‘kaza kurşunu’ ile öldüğü iddia edildi. İddiaya göre, 04.06.2012 tarihinde akşam saatlerinde 21 yaşındaki er 
Kerim Uluhan’ın arkadaşı fotoğraf çektirdiği sırada silahının ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 
Uluhan'ın cenazesi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatı l-
dığı öğrenildi.    
 
9 Haziran 2012’de, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi 105. Topçu Alayında zorunlu askerlik hizmetini yapan Ardahan nüfusu-
na kayıtlı Gökhan Aktürk, izinden döndüğü günün akşamında birliğinin içinde başından ve karnından aldığı kurşun 
yaraları sonucu yaşamını yitirdi. Askeri yetkililer, olayın önce “intihar” sonra “taciz ateşi” sonucu gerçekleştiğini 
iddia etti.   
 
12 Haziran 2012’de, derneğimize gelerek oğlu Mustafa Bayzıt için başvuruda bulunan Müfide Bayzit: “Oğlumun 27 
Nisan 2002 tarihinde Denizli’de askerlik görevini yaparken intihar ettiğini ilettiler, ben oğlumun intihar etmediğini 
aksine öldürüldüğünü düşünmekteyim, bu konuda hukuksal ve kurumsal destek istiyorum” dedi. 
 
21 Haziran 2012’de, Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlıca Jandarma Karakolu'nda görevli Jan-
darma Onbaşı Cengiz Akkurt (26) silah bakımı yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandığı 
öne sürüldü. Ağır yaralanan Akkurt'un kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 
 
22 Haziran 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 21.06.2012 tarihinde gece saatlerinde 34. Hudut Tugay Komu-
tanlığı'na bağlı Şemdinli Tekeli 1'inci İç Güvenlik Piyade Taburu'nda nöbete gönderilen bir erin intihar ettiği iddia 
edildi. Yaklaşık 4 aydır asker olduğu öğrenilen Yılmaz Çelgin (24) ismindeki erin Dağlıca saldırısından sonra intihar 
ettiğinin açıklanması dikkat çekti. Çelgin'in Şemdinli Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için Hakkari Askeri Has-
tanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Çelgin'in Muğla nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.    
 
4 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde askerlik yapan Sezer Altundağ’ın mayına basarak yaşamını 
yitirdiği iddia edildi. İHD Bingöl şubemize başvuran Sezer Altundağ’ın  babası Mehmet ali Altundağ; oğlunun asker-
lik yaptığı yerde sürekli kötü muameleye maruz kaldığını telefonla sürekli anlattığını, mayına basarak öldü denilen 
oğlu için bir askeri personelin “duyduğum kadarıyla oğlunuz bir kız yüzünden intihar etmiş” ifadesinin kullanılması-
nın manidar olduğu söyleyerek, oğlunun ölümünün şüpheli olduğunu yargıya baş vuracaklarını belirtmiştir. 
 
4 Temmuz 2012’de, Van'ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Kemenköprü Köyü (Muç) doğumlu olan Güven Han isimli aske-
rin, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde Piyade Tugay Komutanlığı'nda intihar ettiği iddia edildi. Terhisine 3 ay gibi bir 
zaman kaldığını belirten annesi Kadriye Han, "Dün öğlen saatlerinde telefonla konuştuk. Bana, 'Bir komutanım beni 
şikayet etti. Beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Korkuyorum' dedi. Aynı günün akşamı Muradiye Karakol Komutanı 
Yüzbaşı ile Kemerköprü Köyü Muhtarı eve geldiler. Oğlumun intihar ettiğini söylediler. Bende onlara telefon görüş-
mesini söyledim. Oğlum intihar etmedi. Öldürüldü" dedi.  Han ailesinin Muradiye Savcılığı'na başvurduğu bildirildi.
   
 
6 Temmuz 2012’de, Adıyaman ili Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyü jandarma komutanlığında askerlik yapan Siirt 
nüfusuna kayıtlı asker Cüneyt Erdek’in cenazesinin “şakalaşmadan dolayı yanlışlıkla vuruldu” denilerek ailesine 
teslim edildiği öğrenildi. 
 
7 Temmuz 2012’de, Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı  23 yaşındaki Çavuş Nihat Bakır’ın askerlik yaptığı Tekirdağ’ın 
Çorlu İlçesi'ndeki 105'inci Topçu Alayı'nda, tezkeresine 26 gün kala nöbet kulübesinde başına G-3 piyade tüfeğiyle 
ateş ederek intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
16 Temmuz 2012’de, Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi 3. Taburuna bağlı Gökay karakolunda askerlik yapan Ercan Ç. isimli 
askerin intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
16 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde askerlik yapan Çorumlu Komando Barış Erdem gece nöbet tut-
tuğu sırada intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi.  
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30 Temmuz 2012’de, Sivas’ta 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda nöbet tuttuğu yerde   Piyade er İbra-
him Mızrak (21)   G-3 piyade tüfeği ile kendini karnından vurarak intihara ettiği öne sürüldü. 
 
2 Ağustos 2012’de, Asteğmen Ahmet Doğan’ın Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı as-
kerlik yaptığı sırada intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
   
7 Ağustos 2012’de, Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı er 21 yaşındaki Levent Bal İstanbul 66. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası’nda, G3 piyade tüfeğiyle intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi.  
 
7 Ağustos 2012’de, İlker Atasoy askerlik yaptığı Doğu Beyazıt hudut karakolunda ölü bulundu.    
 
19 Ağustos 2012’de, Batman ili Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Soner Y. görev 
sırasında silahla kendisini vurdu. Sağ omuzundan yaralanan er Soner Y. komutanları tarafından dün saat 16.00 
sıralarında Batman Bölge Devlet Hastanesi aciline getirildi. Acilde yapılan ilk müdahalenin ardından Soner Y.’nin 
ameliyata alındığı öğrenildi. Acilde ilk müdahalesi yapılan er Soner Y.’nin kendisini yanlışlıkla mı vurduğu, yoksa 
intihara mı teşebbüs ettiği henüz öğrenilemedi.   
 
19 Ağustos 2012’de, Ardahan'ın Posof İlçe Jandarma Komutanlığı'nda asker olan Jandarma Mustafa Asar'ın, piya-
de tüfeği ile çenesinin altından başına ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü.    
 
21 Ağustos 2012’de, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem 
Ö., yolda kız arkadaşı Merve E.’yi Mustafa G. ile yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giden Ekrem Ö., Merve 
E. ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada polis memuru Ekrem Ö., belinden çıkardığı beylik tabancası ile Merve 
E. ve Mustafa G.’yi kovalamaya başladı. Ekrem Ö., kaçmaya çalışan Mustafa G.’yi ayağından vurup yaraladıktan 
sonra Merve E.’yi yere diz çöktürüp ensesinden vurarak öldürdü. Ekrem Ö., daha sonra tabancayı kafasına daya-
yıp intihar etti. Merve E. ve polis memuru Ekrem Ö. hayatını kaybederken, ayağından yaralanan Mustafa G. ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı.   
 
21 Ağustos 2012’de, Van’ın Saray İlçesi'ne bağlı Karahisar Köyü'nde bulunan askeri birlikte bir askerin intihar ettiği 
iddia edildi. Olay, gece saat 23.30 sıralarında Saray İlçesi’ne bağlı Karahisar Köyü'nde bulunan askeri birlikte mey-
dana geldi. İsmi açıklanmayan bir askerin nöbet kulubesinde kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Ölen 
askerin cenazesi Van Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
22 Ağustos 2012’de, İzmir’de askerlik yapan Hitami Yörük'ün Merkez Komutanlığa bağlı askeri cezaevinde intihar 
ettiği ileri sürüldü.   
 
23 Ağustos 2012’de,  İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görev yapan Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna 
kayıtlı Er Ersin Ertanıroğlu, terhisine 85 gün kala görev yaptığı birliğindeki garajda kendini iple asarak intihar ettiği 
iddia edildi. 
 
25 Ağustos 2012’de, Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Sürgücü (Ewîna) Beldesi'nde 24.08.2012 tarihinde gece saat 
22.00 sıralarında Sürügücü Karakolu'ndan silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin yükselmesi ile birlikte karakolun 
önündeki kahvede oturan yurttaşlar panikleyerek kahvenin içine kaçıştı. Hemen ardından kahvenin karşısında 3 
askerin nöbet tuttuğu kulübeden otomatik silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin yükselmesi ile birlikte bir askerin 
Kürtçe "Ax yadê" şeklinde feryat ettiği duyuldu. Karakola yakın olan evler ve kahvede oturan yurttaşlar, olayı bire 
bir gördüklerini belirterek, nöbet kulübesi içinden 7 el silah sesi geldiğini söyledi. Olayın hemen ardından söz konu-
su karakola çok sayıda panzer ve ambulans sevk edildi. Savur Cumhuriyet Başsavcısı da olay yerine gelirken, bir 
askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren askerin cenazesi ambulansa konularak Savur İlçe Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı. Ölen askerin Erzurum'un Horosan İlçesi nüfusuna kayıtlı Kadir Katran olduğu öğrenildi. 
Askeri yetkililer olayın intihar olduğunu iddia ederken, görgü tanıkları ve hastane çalışanları olayın intihar değil infaz 
olduğunu söyledi. Katran'ın kafasında 7 G3 silah mermisinin olduğu öğrenilirken, olayın görgü tanıkları ve bazı 
askerler, Katran'ın öldürüldüğünü bazıları da Katran'ın Bursalı bir asker tarafından vurulduğunu söyledikleri öğre-
nildi.   
 
28 Ağustos 2012’de, Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'nde askerlik yapan Hakkı Sezgin (20) isimli yurttaşın, intihar girişiminde 
bulunulduğu iddia edildi. Erzurum'un Karaçoban İlçesi'ne bağlı Erenler (Şoreşî) Köyü nüfusuna kayıtlı olan Sezgin-
'in 2 aylık asker olduğu belirtildi. Karın bölgesinden bir adet kurşunla ağır yaralı olan Sezgin'in, Erzurum Yakutiye 
Araştırma Hastanesi'nde makineye bağlı olarak yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.   
 
5 Eylül 2012’de, TEKİRDAĞ’ın Şarköy İlçesi’ne bağlı Mürefte Belde Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay 
Erhan Önal’ın beylik tabancasını doldur- boşalt yaptığı sırada yerden seken kurşunla yaralanan Jandarma Ulaştır-
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ma Er 22 yaşındaki Mete İmrak yaşamını yitirdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan ve Kars'ın Göle İlçesi 
nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen er Mete İmrak'ın cenazesi, Ankara'da yaşayan ailesine teslim edildi. 
 
18 Eylül 2012’de, Ankara Polatlı’da zorunlu askerlik yapan Mustafa Sarıaltın’ın intihar ettiği iddia edildi. Mustafa 
Sarıaltın’ın kardeşi; Ağabeyinin ölümünde 8 gün önce izne geldiğini, intihar edebilecek bir durumunu gözlemleme-
diklerini, ancak abisinin nöbette uyukaldığı için komutanlarının bu olaydan dolayı çok üstüne gelmeye başladıklarını 
anlattığını belirtmiştir. 
 
18 Eylül 2012’de, Batman’ın Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Soner Y. görev sıra-
sında silahla kendisini vurdu. Sağ omuzundan yaralanan er Soner Y. komutanları tarafından  saat 16.00 sıralarında 
Batman Bölge Devlet Hastanesi aciline getirildi. Acilde yapılan ilk müdahalenin ardından Soner Y.’nin ameliyata 
alındığı öğrenildi. Acilde ilk müdahalesi yapılan er Soner Y.’nin kendisini yanlışlıkla mı vurduğu, yoksa intihara mı 
teşebbüs ettiği öğrenilemedi.   
 
19 Eylül 2012’de, Ardahan'ın Posof İlçe Jandarma Komutanlığı'nda asker olan Jandarma Er Mustafa Asar'ın, Mer-
sin‘in Mut ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Asar’ın piyade tüfeği ile çenesinin altından başına ateş ederek intihar ettiği 
öne sürüldü.  
   
25 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Suriye sınırındaki Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerliğini yapan ve 
ismi henüz öğrenilemeyen bir askerin nöbet kulübesinde intihar ettiği ileri sürüldü. Yaralı halde Cizre Devlet Hasta-
nesi'ne getirilen asker, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. İntihar ettiği 
ileri sürülen askerin sağlık durumu hakkında bilgi alınamadı. 
 
13 Ekim 2012’de, Uşak’ta devriye görevine giderken komutanıyla tartıştıktan sonra hareket halindeki minibüsten 
atladığı için ağır yaralandığı iddia edilen jandarma er İmam Bildik tedavi gördüğü hastanede  hayatını  kaybetti. 
 
16 Ekim 2012’de, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Karakoyun Jandarma Karakolu’nda askerliğini yapan Diyarba-
kırlı er Ramazan İpek’in nöbeti devraldığı askerin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği iddia edildi. Askerliği-
nin bitimine 3 ay kaldığı öğrenilen ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Güllü köyüne bağlı Maden mezrası nüfusuna kayıtlı 
İpek’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Elazığ Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü bildirildi. 
 
17 Ekim 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askerlik yapan onbaşı L.D. başından vurulmuş bir şekilde Van'a 
getirildi. Ağır yaralanan L.D., Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleş-
kesinde bulunan futbol sahasına indi. Yaralı asker, burada hazır ambulansla YYÜ Prof. Dr. Dursun Odabaş Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı askerin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilir-
ken, yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmadı.   
  
21 Ekim 2012’de, Urfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı er Emrah Yalçın (21), gece 
geç saatlerde nöbet tuttuğu kulübede ağır yaralı halde bulundu. İddialara göre, kendi silahını çenesinin alt kısmına 
yerleştirerek ateş ettiği belirtilen Yalçın, silah sesi üzerine arkadaşları tarafından fark edildi. Ağır yaralı halde Urfa 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi bölümüne kaldırılan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.    
 
29 Ekim 2012’de, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası’nda zorunlu askerlik yapan ve 
psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Cezmi Özbek, jiletle bileklerini kestikten sonra denize atladı. 
Yakınlarda bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.  
 
2 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde polis memuru Öfkeş Dilbildiği'nin intihar ettiği iddia edildi. Polis 
Dilbildiği'nin nöbetin ardından dinlemeye çekilmesinin ardından Emniyet binasının 3. katında bulunan bir oda da ölü 
olarak bulunduğu öne sürüldü.   
 
7 Kasım 2012’de, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda yaklaşık 2 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Saklav, 
evde oturduğu sırada ev arkadaşının tabancasıyla "kaza sonucu" yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Saklav'ın, ambu-
lansla kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı.   
 
8 Kasım 2012’de, İzmir Konak Assubaylar Gazinosunda garson olarak askerliğini yapan bir kürt asker kedini astı 
denilerek ailesine haber verildi. Aydın Ortaklarda oturan ailesinin İHD ye telefonla ulaşması üzerine İHD ve ÇHD 
aileye gerekli desteği verdi. Ancak aile ölümün intihar olmadığı kanısında.Ailenin haberi olmadan otopsisi yapılmış. 
 
20 Kasım 2012’de, Amasya’nin Merzifon ilçesinde bir uzman çavuş, piknik alanında ölü bulundu. Edinilen bilgiye 
göre, Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş H.K (36), Önce Vatan Tepe-
si mevkiinde tabancayla kendini vurdu. Şahsın telefonla aradığı karısına intihar girişiminde bulunacağını söylemesi 
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üzerine durumu arkadaşlarına ve polise bildirilmesinin ardından yapılan aramalarda, H.K’nin kanlar içindeki cansız 
bedeniyle karşılaşıldı. Cesedi yapılan incelemenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırılan H.K’ye ait araçta koltuğun üzerinde ailesinin fotoğrafları ile üzerinde “Bulanın dikkatine” yazılı bir mek-
tup bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
21 Kasım 2012’de, İzmir'de  4 aylık asker Tayfun Yıldız, kendisini çamaşır ipiyle ağaca asarak intihar ettiği iddia 
edildi. 
 
24 Kasım 2012’de, Tunceli’nin Hozat İlçesi Emniyet Amiri Çağlar San, evinde tabancasıyla başına bir el ateş ede-
rek intihar etti. 
 
26 Kasım 2012’de, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı’nda jandarma er Emre Tanık, gece nö-
betinde iddiaya göre G-3 piyade tüfeğini çene altına dayayıp intihar ettiği iddia edildi. Emre Tanık’ın ağabeyi Şakir 
Tanık, kardeşinin ölümünde şüpheler bulunduğunu ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de olayda büyük ihmali 
olduğunu savundu.    
 
26 Kasım 2012’de,  İzmir’deki 57′nci Topçu Tugayı’nda Astsubay Başçavuş Tekin Varıcılar, beylik tabancasıyla 
başına ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. 
 
26 Kasım 2012’de, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında görevli 22 yaşındaki R.A., isimli askerin 
gece nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği iddia edildi. 
 
30 Kasım 2012’de, İzmir Bergama Orduevi’nde kaldığı koğuşta kravatla kendini astığı öne sürülen er Mert Evren 
Akdağ’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda verildi.   
 
2 Aralık 2012’de, Şırnak'ta askerlik yapan 25 yaşındaki İsmail Akça'nın kaza kurşunu ile yaşamını yitirdiği iddia 
edildi. Akça ile birlikte askerlik yapan arkadaşı A.K. , Akça'nın babası Asım Akça'yı telefonla aradı. A.K. , "Oğlunuz 
kaza ile hayatını kaybetmedi. Onu birliğimizdeki uzman çavuş vurdu. İsmail kendini vuracak biri değildi. Onu bir 
başkası vurdu. Büyük ihtimalle komutanımız uzman çavuş vurdu. Birlikte cep telefonu kullanmamız yasaktı. İsmail, 
cep telefonu yakalattı. İsmail ile bu uzman çavuş arasında daha önce de bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmadan 
dolayı İsmail, 'Disko' olarak bilinen askeri disiplin koğuşunda yatmıştı " dedi. Bu telefon üzerine İsmail Akça'nın 
avukat olan amcası Hasan Akça, olayın araştırılması ve aydınlatılması için Kuşadası Savcılığına, ardından da Ku-
şadası Merkez Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu.   
  
9 Aralık 2012’de, Muş’un  Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyündeki jandarma karakolunda askerlik görevini yapan 
Uysal Doğan (20) adlı asker,bilinmeyen bir sebeple silahıyla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. Konya’nın 
Ereğli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Doğan’ın cenazesi, Elazığ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.   
 
13 Aralık 2012’de, akşam saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşilkaraman Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. 
Karakolda 3,5 aylık asker olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Jandarma Er Bekir Yılmaz'ın MP 5 hafif makineli silahını 
seriye alıp kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Bekir Yılmaz'ın cenazesi, 
savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın cena-
zesi, yapılan otopsinin ardından da askerler tarafından morgdan alınıp memleketi Samsun'a gönderildi. 
 
17 Aralık 2012’de, Van'ın Başkale ilçesinde zorunlu askerlik yapan Davut Yardımcı'nın intihar ettiği açıklandı. Baş-
kale'ye bağlı Albayrak köyünde bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Yardımcı'nın nöbet sıra-
sında tüfeğiyle başına ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü. Ağır yaralanan Yardımcı, Başkale Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü ama yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yardımcı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 
memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderilecek. 
 
17 Aralık 2012’de, Diyarbakır - Ergani 2'nci Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Rize doğumlu piyade 
er Burak Kasar,  saat 09.30 sıralarında bakım, onarım kademesinde arkadaşlarının da yanında bulunduğu bir sıra-
da, üzerine zimmetli G-3 makineli tüfeği göğsüne dayayarak ateş etti. Arkadaşları şoke olurken, kanlar içinde yerde 
kalan er Burak Kasar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen askeri 
yetkililerin yaptığı incelemeden sonra Kasar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırı-
lırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
17 Aralık 2012’de, Hakkari Dağ ve Komando Taburu'na bağlı Piyade Birliği'nde Savaş Bozanbonar isimli askerin 
intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü. Adapazarı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen ve ağır yaralanan Savaş 
Bozanbonar’n hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.   
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20 Aralık 2012’de, Kayseri’de bulunan Zincidere 1. Komando Tugayında sabah saatlerinde odasında kafasından 
yaralanmış olarak bulunan Başçavuş hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde tek el silah sesi duyulduğu öğrenildi. 
Silah sesinin geldiği yere koşan askerlerin Başçavuş A.K.’yı odasında kanlar içinde bulduğu bildirildi. Kafasından 
yaralanan Başçavuş A.K.’nın meslektaşları tarafından otomobil ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırıldığı öğrenildi. Ağır yaralı olan Başçavuş A.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.   
 
28 Aralık 2012’de, İstanbul Pendik' de trafik ekiplerinin yaptığı denetimde alkollü olduğu anlaşılan polis memuru 
Özgür Akdoğan, daha sonra intihar ederek hayatına son verdi. 28 Aralık 2012’de, Pendik sahilde denetim yapan 
ekip, içinde iki kişi olan bir otomobili durdurdu. Denetimde, otomobilin sürücüsü olan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 
görevli polis memuru Özgür Akdoğan'ın 130 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine işlem yapılan Akdoğan-
'ın ehliyetine el konulurken kullandığı ekip arabası da bağlanarak Kartal'daki trafik otoparkına çekildi. Arkadaşıyla 
birlikte olay yerinden ayrılan Akdoğan, bir süre sonra aracın çekildiği otoparka gitti. Akdoğan'ın görevli olduğu Oto 
Hırsızlık Büro Amirliği'ne ait aracın geri verilmesi isteğine görevlilerce olumsuz yanıt verilmesi üzerine Akdoğan, 
kendi tabancasıyla intihar ettiği iddia edildi. 
 
31 Aralık 2012’de, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Komutanlığı’nda askerliğini yapan Mesut Çırak, geçtiğimiz hafta 
Binbaşı Kenan Boz ve emrindeki 25 asker tarafından şiddet gördüğünü söyledi. 14 Aralık’ta intihar girişiminde bu-
lunan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne sevk edilen Çırak’a ‘uyum bozukluğu’ gerekçesiyle ‘çürük raporu’ verildi. 
Raporun ardından bölükten ayrılmaya hazırlanan Çırak, Binbaşı Boz ve emrindeki askerler tarafından dövüldüğünü 
anlattı. 
 

 6. SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
 
1 Ocak 2012’de, Eğitim Sen Kızıltepe Temsilciliği, Mehmet Doğru İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Kadir Doğan-
'ın öğrencilerinin gözü önünde bir öğrenci velisinin saldırısına uğradı.   (01.01.2012/DİHA) 
 
6 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hasan Tolan: “ 2 Ocak 2012 tarihinde 1 Mayıs 
mahallesinde Özgür Gelecek gazetesinin dağıtımını yaparken kimliği belirsiz ama polis ya da polisler tarafından 
yönlendirilmiş kişiler olduğunu düşündüğüm bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildim. O kişilerin kimlik tespitle-
rini yapamadığım için suç duyurusunda bulunamadım.   
 
13 Ocak 2012’de, Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde bulunan Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan Kürt öğrenciler 
ile ülkücü öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı belirtilen kavgada, polislerin ülkücü öğrencileri 
koruduğu bildirildi. İsmini vermek istemeyen bir öğrencinin verdiği bilgiye göre, olayın akşam saatlerinde okulda 
derslerin bitmesi ile çıktığı belirtilirken, ülkücü oldukları belirtilen grubun Kürt öğrencilere saldırdığını ifade etti. Kürt 
öğrencilerin karşılık vermesi ile birlikte olayların büyüdüğünü belirten öğrenci, okul içinde bulunan sivil polislerinde 
ülkücülerin tarafına geçerek onları koruduğunu iddia etti. Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen kavgada, polislerin 
Kürt öğrencilere darp ederek, 4 kişiyi yaraladığı ifade edildi. Kürt öğrencilerin dağılması ile birlikte olayların sona 
erdiği bildirilirken, kavgada M.A, H.A, S.D ve S.A isimli öğrencilerin yaralandığı kaydedildi.   (13.01.2012/DİHA) 
 
19 Ocak 2012’de, Hakkari'de Bulvar Caddesi'nde TEDAŞ'a ait bir trafonun yanına bırakılan patlayıcının infilak et-
mesi sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla 
Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  . (19.01.2012/DİHA) 
 
9 Şubat 2012’de, İstanbul Sancaktepe'de  canlı bomba olduğu ileri sürülen kişinin yanında bulunan bir başkasının 
da patlamadan sonra olay yerinden hızlıca kaçtığı öğrenildi. Olay, Akpınar Mahallesi Temel Sokak 27 numara kar-
şısında saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Vatandaşlar, olay yerine motosikletli iki kişinin geldiğini, kadının patla-
mada öldüğünü, erkek şahsın ise olay yerinden kaçtığını belirtti.      
 
10 Şubat 2012’de, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biri başhemşire 2 hemşirenin hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Yusuf Yağmur'un şoförü ve koruması tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Çarşamba günü gerçekleşen 
olay hakkında bilgi veren SES Diyarbakır Şube Yöneticisi Saliha Aydeniz, başhekimin korumasının bir yakınını 
hastanenin özel odasına yatırmak isteyince "yer yok" cevabını veren hemşirelerin darp edildiğini söyledi.   
(10.02.2011/DİHA) 
 
14 Şubat 2012’de, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 16 Nolu Mevlana Halit Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak 
görev yapan Dr. Hidayet Bakaç (33), geçtiğimiz cuma günü (10 Şubat) hastasının saldırısına uğradı. Sağlık güven-
cesi olmadığı için bir akrabasının adına aile doktoruna ilaç yazdırmak isteyen S.T. (Serdar Tokgöz) ilaç yazdırmak 
istedi. Dr. Bakaç, bunun mümkün olamayacağını söyleyip teklifi kabul etmedi. Aile hekimi ile tartışan S.T. cebinden 
çıkardığı bıçak ile ilaç yazmayan doktora saldırdı. Odada görevli hemşirenin çığlığı üzerine doktorun yardımına 
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koşan hasta ve sağlık personeli, saldırganı güçlükle etkisiz hale getirdi. Saldırıda Bakaç, şans eseri yara almadan 
kurtuldu.    (14.02.2011/Haberdiyarbakir.org / Haberturk.com / Personelsaglik.com.tr / Diyarbakirsoz.com) 
 
23 Şubat 2012’de, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Şırnaklı Ziya 
Ürper ve aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Vanlı Alican Gen-
cer, Sivas'ın Kangalkonağı mevkiinde yanlarında iki misafirleri ile 15 kadar ülkücü öğrencinin satırlı saldırısına uğ-
radı. Yaşanan olayı anlatan Alican Gencer, yolda yürürken 15 kadar ülkücünün yanlarına gelerek Roboski katliamı 
ile ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle "Burası Sivas, burada böyle şeyler yapamazsınız. Üzerinizdeki 
puşileri çıkarın" dediğini, kendilerinin de buna karşı gelmeleri ile ülkücülerin satırlarla kendilerine saldırdığını kay-
detti. Saldırıda kendisi ve Ziya isimli arkadaşının yaralandığını belirten Gencer, olaydan sonra polisin kendilerini 
karakola götürdüğünü ifade ederek polisin 15 ülkücü öğrenciden kimseyi karakola götürmediğini belirtti.    
(23.02.2012/DİHA / Yeniozgurpolitika.org) 
 
1 Mart 2012’de,  İstanbul Sütlüce’de   polis aracının geçişi sırasında meydana gelen   patlamada 15’i polis 16 kişi 
yaralandı.   
 
2 Mart 2012’de, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde 20-30 kişilik bir grup, Kürt öğrencilerine saldırdı. Saldırı esnasında 
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde okuyan üniversite öğrencisi Eyüp Ekindi, satır ve sopa-
ların kullanıldığı saldırıda başından, elinden, dirseğinden ve bacağından yaralandı. (02.03.2012/DİHA/ANF/ 
Diyarbakirhaber.gen.tr/Diyarinsesi.org/Evrensel.net) 
  
5 Mart 2012’de Ankara’da Bakanlar Kurulu toplantısının öncesinde Başbakanlık binasına 50 metre mesafede bulu-
nan Yargıtay binasının otopark girişinde bir çöp konteynırına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 1 kişi 
yaralandı (ntvmsnbc.com, 5 Mart). 
 
7 Mart 2012’de Gaziantep Üniversitesi yurdunda kalan Ensari Aydın isimli öğrencinin elinde sarı, kırmızı ve yeşil 
tespih bulunmasını gerekçe yapan bir grup ülkücü öğrenci,  Aydın ve yanındaki öğrencileri saldırdı. Saldırı esna-
sında Aydın yararlanırken, diğer öğrenciler de darp edildi. Olayın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, ülkücü 
grubu korumaya aldı. Yaralanan Aydın'ı öğrenciler kendi imkanları ile hastaneye götürüldüğü belirtildi. Olayın bü-
yümesi üzerine Kürt öğrencilerin yurttaki odalarına kapatıldığı, bazı öğrencilerin sinir krizleri geçirerek hastaneye 
kaldırıldığı kaydedildi. Bir süre sonra yurt önünde toplanan Kürt öğrenciler, sloganlar atarak saldırıları protesto etti.
  (08.03.2012/DİHA/ Dengetv.com/Etha.com.tr) 
 
18 Mart 2012’de İstanbul Kazlıçeşme Meydanı’ndaki Newroz kutlamalara katılmak isteyen Fırat Aytış (15), polis 
ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu girdiği Karagümrük Mahallesi’nde bir grup tarafından darp edildikten sonra 
bıçaklanarak ağır yaralandı.Samatya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Fırat Aytış’ın aldığı bıçak darbesi 
nedeniyle aşırı kan kaybettiği ve kafatasında çatlaklar olduğu bildirildi. Bilinci kapalı olan Fırat Aytış’ın hafıza kaybı-
na da uğradığı belirtildi (Cumhuriyet, 18 Mart). 
 
21 Mart 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde AKP ilçe binasına düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle bir 
polis memuru yaralandı (Vatan, 21 Mart). 
 
28 Mart 2012’de, İHD istanbul şubesine başvuran  Yasin Keskin İstanbul ili Taksim’de, takip edildiğini ve can gü-
venliğinin olmadığını söyleyerek polis karakoluna sığındığını, sığındığı karakoldaki polislerin, “burası çocuk şube 
bizi ilgilendirmez” diyerek karakola alınmadığını ve karakolun önünde, eşcinsel olduğu için hem polisin hem de 
kendisini takip eden kişilerin fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirtti. (İHD istanbul) 
 
1 Nisan 2012’de İstanbul Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı’ndaki Nüfus Müdürlüğü’nde patlama meydana geldi. 
Nüfus Müdürlüğü’ndeki çöp kutusuna konulan bir ses bombasının yol açtığı belirtilen patlamada, ilk bilgilere göre 1 
kişi cam parçalarının geldiği ayağından yaralandı.   
 
18 Nisan 2012’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde ülkücü oldukları belirtilen bir grup Kürt öğrencilere saldırdı. 
Yaklaşık 50 kişilik ülkücü grup, 6 öğrenciye sopa ve bıçaklarla saldırırken, saldırıda 2'si bıçak darbesi ile 6 öğrenci 
vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler teda-
vileri ardından polis tarafından gözaltına alınarak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.04.2012/DİHA/   
Ozgur-gundem.com/Evrensel.net/Yuksekovahaber.com/Bitlishaber13.com/ Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
9 Nisan 2012’de Amasya’nın Çiğdemlik Köyü’ne bir ihbarı değerlendirmek üzere giden askeri ekibi taşıyan aracın 
geçişi sırasında önceden yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker öldü, biri ağır 5 asker de ya-
ralandı. 
 

http://ntvmsnbc.com/
http://www.milliyet.com.tr/index/Gaziosmanpasa
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15 Nisan 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Karayılan Beldesi’nde çarşı izninden dönen askerlere açılan 
ateş sonucu 2 asker yaralandı. 
 
18 Nisan 2012’de, Gaziantep'te bir hafta önce kanser hastası olan 85 yaşındaki dedesinin öldüğü hastaneyi basan 
17 yaşındaki M.G., doktoru kalbinden bıçakladı. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nin önünde meydana 
gelen olayda bıçaklanan 30 yaşındaki Uzman Dr. Ersin Arslan, hastaneye kaldırıldı, ama kurtarılamadı.  
(18.04.2012/KentHaber) 
 
23 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde bağlı Dereceik Beldesi’nin Umurlu Köyü’nün yakınlarındaki şanti-
yeye açılan ateş sonucu şantiyede görevli 1 kişi yaralandı. 
 
30 Nisan 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde SGK Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü önüne bırakılan ses bomba-
sının patlaması sonucu temizlik görevlisi Sadık Mandal (35) yaralandı. 
 
1 Mayıs 2012’de Van'ın Edremit İlçesi'nde TOKİ inşaatlarında çalışan Kürt işçi Ömer Alataş ile 6 kişilik Kayserili 
grup arasında çıkan tartışmada Ömer Alataş’ın darp edildiği belirtildi. (01.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Acil Servis Uzmanı Dr. Ahmet Ceylan'ın 
hasta yakını Murat Çakıllı tarafından darp edildiği ileri sürüldü. (03.05.2012/DİHA / KentHaber) 
 
8 Mayıs 2012’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tuvalete bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 2 
öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı.   
 
17 Mayıs 2012’de Eğitim Sen Siirt Şubesi, Gazi İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Mustafa Orhan'a yönelik 
öğrencisi tarafından yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer başta olmak üzere 
bazı bakanların öğretmenlere dönük yaptığı olumsuz açıklamalar sonucu eğitim emekçilerine yönelik şiddetin arttı-
ğına dikkat çekildi. (17.05.2012/DİHA) 
 
18 Mayıs 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin Yeşilova Köyü’nde yapımı devam eden 
askerî birlik inşaatına düzenlenen saldırı sonucu 1 işçi öldü, 4 işçi de yaralandı. 
 
25 Mayıs 2012’de Erzurum’da Yıldızkent Nafizbey Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Kenan Kaya, okul bahçesinde 
henüz belirlenemeyen bir nedenle, biri eski öğrencisi, iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. (25.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde bir otomobile yerleştirilen patlayıcılar, Pınarbaşı Emniyet Müdür-
lüğü’nün önünde meydana gelen çatışmanın ardından aracın içinde bulunan HPG militanı 2 kişi tarafından patlatıl-
dı. Çıkan çatışma ve meydana gelen patlama sonucu bir polis memuru ile aracın içindeki üç militan yaşamını yitirdi, 
biri asker, sekizi polis memuru 17 kişi yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 2 kişi gözaltına 
alındı. 
 
29 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Bayrambaşı Beldesi Yukarı Babakaya (Şevlera) Köyü'nde 3 
öğretmenin köylüler tarafından "çocuklarımız yağmurda ıslandı" iddiasıyla darp edildiği öne sürül-
dü.(29.05.2012/DİHA) 
 
30 Mayıs 2012’de Silopi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün saat 22.00 sıralarında aşırı titreme ve terleme şikâye-
tiyle getirilen Emin Yavşin'in yakınları, serviste görevli hemşire Pınar Çevik'i darp etti. (30.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de Urfa-Mardin karayolu üzerinde bulunan özel bir hastanede 2 yıldır tüp bebek yöntemiyle çocuk 
sahibi olmak isteyen Nasır Kaplan'ın eşi muayene için geldiği hastanede 2'nci kez "düşük" yaptı. Duruma sinirlenen 
Kaplan'ı sakinleştirmeye çalışan poliklinik sorumlusu Kadın Doğum Uzmanı Dr. Muhittin Hikmet Telli, Kaplan tara-
fından bacağından bıçaklandı. (31.05.2012/DİHA) 
 
1 Haziran 2012’de, Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nin bulunduğu alanda yaklaşık 15-20 kişilik 
ülkücü grup satırlar ve sopalarla Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Abdülkerim Avras’a saldırdı. 
Saldırı sonrasında kafası yarılan Avras, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede Avras’ın kafasına 
20 dikiş atıldı.  (01.06.2012/DİHA/ Evrensel.net/Diyarbakirim.com) 
 
7 Haziran 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıraktığı ses bombasının patlaması 
sonucu 2 kişi yaralandı. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    49 

 

7 Haziran 2012’de İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde bir polis memuruna ait sivil aracın altına bırakılan ses bom-
basının patlaması sonucu yoldan geçen Fatma Akşahin (30) yaralandı. 
 
12 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe açılan ateş sonucu 3 
asker yaralandı. 
 
12 Haziran 2012’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 28 Eylül 2008’de Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yü-
rüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaparken gözaltına alınarak İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne götürülen ve 
bu karakol ile kaldığı cezaevinde gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren Engin Çeber’in gözaltında tutulduğu 
İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne silahlı ve el bombalı saldırı yapıldı. Çıkan çatışmada saldırıyı düzenle-
yen kişi ağır yaralı halde kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırıyı düzenleyen bir diğer 
kişi olay yerinden uzaklaşırken bıraktığı bomba da fünyeyle patlatıldı. 
 
15 Haziran 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bankadan para çektikten sonra aracına binmeye çalışan polis 
memuru Sabri Yiğit (42) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıyı DHKC  üstlendi. 
 
16 Haziran 2012’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde yemek yedikleri sırada 2 polis memuruna uzun namlulu 
silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memurlarından Zekeriya Yurdakul kaldırıldığı Özel İstanbul 
Şafak Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırıyı DHKC  üstlendi. 
 
17 Haziran 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortabağ Köyü’nün yakınlarında yapımı devam eden askeri 
bölgenin yol yapımında çalışan işçileri köylerine bırakan traktörün dönüşü sırasında yola önceden döşenmiş mayı-
nın patlaması sonucu bir geçici köy korucusu yaralandı.  
 
21 Haziran 2012’de Bitlis-Diyarbakır karayolunda geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateş sonucu 5 
geçici köy korucusu yaralanırken, HPG militanlarının 3 öğretmen ile 1 uzman çavuşu alıkoydukları öğrenildi. 
 
21 Haziran 2012’de, Diyarbakır Dağkapı mevkiinde Dr. Şerif İnalöz Caddesi'nde Devlet Hastanesi Acil Bölümü'ne 
giden kavşakta devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Resmi polis aracına 
yönelik saldırıda araçta bulunan 2 polis ile o esnada olay yerinde bulunan 1 yurttaş yaralandı.   
(21.06.2012/DİHA/DHA/ ANF/Radikal.com.tr/Haberturk.com/Hurriyet.com.tr) 
 
24 Haziran 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde devriye görevi yapan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Derik 
Devlet Hastanesi'nde çıktığı sırada, tahrip gücü yüksek olduğu belirtilen bombanın patlaması sonucu araç parça-
landı. Olay yerinde 4 polis yaralandı. Yaralanan 4 polisten biri olan Yasin Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirdi. Saldırıda yaralanan 35 yaşındaki Mümin Tekin isimli polis ise ayakta tedavi edildi. Diğer yaralı polisler Erdem 
Sökmen ile Gencer Bebe, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla, Ankara'ya götürüldü.  (24.06.2012/ 
ANF/DHA/DİHAmilliyet.com.tr/Ntvmsnbc.com/Sabah.com.tr/Trthaber.com/Zaman.com.tr) 
 
26 Haziran 2012’de Trabzon'un Düzköy İlçesi'nde askerlerin çöp attığı konteynırda sabah 07.30 sıralarında patla-
ma meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Düzköy Jandarma Karakolu'ndan çöpleri alarak ayrılan 3 asker, Karanfil 
Sokak'taki çelik çöp konteynırının yakınına geldiğinde aniden patlama meydana geldi. Alınan bilgilere göre, patla-
ma sırasında Doğan Özkartal adlı asker ağır yaralandı. Düzköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından 
ambulans helikopterle Trabzon'a gönderilen yaralı asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Has-
tanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrasında Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan 
Yavaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Dursun Ertuğrul Düzköy'e gelerek incelemelerde bulundu. Trabzon 
Valisi Dr. Recep Kızılcık, patlayıcının uzaktan kumanda ile yapıldığını belirterek, "1'i ağır 3 askerimiz yaralı" açık-
lamasında bulundu.  (26.06.2012/DHA/DİHA/Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr/Hurriyet.com.tr) 
 
29 Haziran 2012’de İstanbul Sarıyer Ferahevler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Önleyici 
Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekibine, akşam saatlerinde, 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. 
Çıkan çatışmada bir polis yaralandı. Polisin takibi sonucu, saldırıyı düzenleyenlerden birinin yakalandığı bildirildi. 
 
29 Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde  bir aracın altına konulan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil 
yaralandı.  
 
30 Haziran 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde geçici köy korucularının nöbet noktasında meydana gelen 
patlamada Yunus Cin adlı geçici köy korucusu öldü. 
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2 Temmuz 2012’de Van’da konteynır kent önünde nöbet tutan polis ekibine açılan ateş sonucu 1 polis memuru 
kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi, yaralı 1 başka polis memurunun ise te-
davisinin devam ettiği öğrenildi. 
 
7 Temmuz 2012’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Abdullah Kaplan, AKP Van Milletvekili 
Fatih Çiftçi'nin yakınlarının saldırısına uğradı. Çiftçi'nin akrabası Nahit Yılmaz ve beraberinde bulunan kaç kişilik 
grubun saldırısına uğrayan Kaplan, tekme ve tokat darbeleri sonucu yaralandı. Kaplan, Van Bölge Eğitim Araştırma 
Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Saldırı gerekçesi öğrenilemezken, olay ile ilgili gözaltının 
olmadığı bildirildi.  (07.07.2012/DİHA/Ttb.org.tr/Vanbulten.com) 
 
8 Temmuz 2012’de, Siirt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) işletme bölümünde okuyan 19 yaşındaki 
M.S.E.'nin, sınavda kopya çektiği sırada yakalandığı öğretim görevlisi Tahir Dündar'ı Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde 
yürürken sırtından bıçakladığı ileri sürüldü. M.S.E.'nin ikinci dönemde girdiği bir sınavda kopya çektiği için Dündar 
tarafından disipline verilerek 6 ay süre ile okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi.  Cadde ortasında bıçaklanan Dündar, 
olay yerine çağırılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Dündar, yapılan ilk müdahalenin 
ardından sırtındaki bıçakla birlikte Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 
  (08.07.2012/DİHA/Haberturk.com/Sabah.com.tr/Taraf.com.tr) 
 
11 Temmuz 2012’de, Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde yapımı devam eden Umutlu Barajı’nın yapım çalışma-
sında görev alan personelin yer aldığı araca açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. 
 
14 Temmuz 2012’de Van’da Emniyet Müdürlüğü’ne ait atış poligonuna eğitim için giden polis memurlarını taşıyan 
aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 15 polis memuru yaralandı.  
 
15 Temmuz 2012’de Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde demiryoluna döşenen bombanın yük treninin geçtiği sırada 
patlatılması sonucu trende bulunan makinist ve yardımcısı yaralandı 
 
16 Temmuz 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bağlı Esendere Beldesi'nde bulunan Merkez Cami'nin yanı-
na park edilen doblo marka aracının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, Uzman Çavuş Cevdet Kork-
maz yaralandı. (16.07.2012/ANF/DİHA/Vanbulten.com) 
 
17 Temmuz 2012’de Diyarbakır-Bingöl karayolunun Lice İlçesi yakınlarında askeri zırhlı aracın geçişi sırasında 
meydana gelen patlama sonucu 3 asker yaralandı. 
 
19 Temmuz 2012’de, Elazığ merkez Akçakiraz Beldesi sakinleri, 3 aydır mahallelerine su verilmediğini belirterek 
sorunu Elazığ'da görev yapan gazetecilere anlatmak istedi. Beldeye giden gazeteciler, su sıkıntısı ile ilgili röportaj-
lar yapmaya başlarken, bu durum Belediye Başkanı AK Partili Osman Canbay'a iletildi. Mahalle Muhtarı Feti Arpa 
ve mahalle sakinleri, belediye binası önünde yaşadıkları sıkıntıları gazetecilere anlatırken, yanlarına Belediye Baş-
kanı Osman Canbay da geldi. Bunun üzerine mahalleli Başkan Canbay'dan, Ramazan ayında oruç tutacaklarını 
hatırlatarak, 3 aydır yaşadıkları susuzluğa çözüm bulunmasını istedi. Mahalleli, oy vermedikleri için kendilerine 
hizmet getirilmediğini iddia etti. Akçakiraz Belediye Başkanı Osman Canbay da, kısa sürede su sorununu çözecek-
lerini ifade ederek, "Ben su sorununu sayın valimize de söyledim. İl Özel İdareden kuyu kazmak için gelecekler. 
Yeraltı sularının çekilmesinden dolayı sorun yaşıyoruz" dedi. Tepkilerin artması üzerine Başkan Canbay, makam 
aracına binerek olay yerinden ayrılırken, adı öğrenilemeyen bir belediye çalışanının fotoğraf çeken muhabir Eyüp 
Deniz’e yumrukla saldırdığı öğrenildi.  (19.07.2012/Posta.com.tr/Haberayrinti.com) 
 
24 Temmuz 2012’de Erzincan’ın Refahiye İlçesi’nde Akarsu Jandarma Karakolu’nda görevli iki uzman çavuş, kara-
koldan sivil araçlarıyla ayrılıp şehir merkezine doğru giderken önceden yola döşenen mayının patlatılması sonucu 
yaralandı. 
 
23 Temmuz 2012’de Hakkâri’de kent merkezinde bulunan özel harekât güvenlik noktasına atılan el bombasının 
patlaması sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
26 Temmuz 2012’de, gece saat 21.00 sıralarında iki mahalleye de yakın olan Van-Erciş karayolu üzerinde devriye 
gezen polis aracına saldırı gerçekleştirildi öğrenildi. Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği ve bölgeye çok sayıda 
ambulansın sevk edildiği bildirildi.   (27.07.2012/DHA/ANF/DİHA/Haberturk.com) 
 
27 Temmuz 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde önceden döşenmiş mayının askerî aracın geçişi sırasında patla-
tılması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ile 1 sivil de yaralandı. 
 

http://taraf.com.tr/
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28 Temmuz 2012’de, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü Beldesi’nde sahur vaktinde evlerinin önünde 
davul çalınmasını istemeyen Kürt kökenli ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin evine beldede yaşayanlar tarafın-
dan taşlı saldırıda bulunuldu. Aileye ait bir ahır da ateşe verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, evi taşladığı 
iddia edilen kalabalığa müdahale etmekte yetersiz kalması üzerine Doğanşehir İlçesi’nden takviye ekip istendi. 
 
9 Ağustos 2012’de İzmir’in Foça İlçesi’nde askerî üsse giden servis otobüsünün geçişi sırasında önceden yola 
döşenmiş iki patlayıcının patlatılması ve ardından çıkan çatışma sonucu bir asker ölmüş, 11 asker de yaralanmıştı. 
Yaralanan askerlerden aracın şoförü Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen tedavi gördüğü hastanede 12 Ağustos 
2012’de yaşamını yitirdi. Saldırının ardından gözaltına alınan Ş.K. adlı kişi ise “yasadışı örgüte kuryelik yaptığı” 
suçlamasıyla 11 Ağustos 2012’de tutuklandı. Saldırıyı ise Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlendi. 
 
14 Ağustos 2012’de, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi'nin önünde 34 plakalı 
bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu patlamada meydana geldi.  Patlama sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 
9'u ağır 66 kişi yaralandı. Patlama sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin kimlik bilgileri şöyle; Onur Fikret Aker (21), 
Duygu Aker (22), Almina Melisa Aker (1), Süleyman Alkan (3), Sevgi Gülperi İnanç (11), Davut Adak (31), Safi 
Canbaş (48), İsmail Daler (30), Sema Büyükkoruk(12).  
 (20.08.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/Sabah.com.tr/Haberturk.com)  
 
NOT: Antep'te, düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 52 yaşındaki Yaşar Bayram, 29.08.2012 tarihinde tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 10'a çıktı.  
 
15 Ağustos 2012’de Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde “PKK burada haraç topluyor” söylentisinin yayılmasının ar-
dından ilçe merkezinde Kürtlerin ve işçilerin gittiği kahvehaneye yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
16 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde hükümet konağının önünde nöbet tutan polis memuruna atılan 
ses bombası sonucu polis memuru yaralandı. 
 
16 Ağustos 2012’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde hükümet konağına uzun namlulu silahlarla ve roketatarlarla dü-
zenlenen saldırı sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
17 Ağustos 2012’de Van-Edremit karayolu üzerindeki Edremit konteyner kentin güvenliğini sağlayan polis noktası-
na açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdurrahman Doğan (30), kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
17 Ağustos 2012’de Erzincan’da Alevî bir kişinin “ Ramazan ayında sigara içtiği” gerekçesiyle çevrede bulunanların 
linç girişimine maruz kaldığı öğrenildi. 
 
26 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik Belde’sinde yapımı devam eden bir karakol 
inşaatına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 sivil yaralandı. 
 
26 Ağustos 2012’de, Malatya'da yayın yapan bir radyo kanalının yöneticisi uğradığı silahlı saldırıda öldü. 25 Ağus-
tos gece saatlerinde radyo binasına gelen A.E., radyo yöneticisi Abdulvahap Şut'a tabancayla ateş ederek kaçtı. 
Ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
(26.08.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de, Maraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'a kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 
silahlı saldırıya uğradı. Poyraz'ın saldırıda yaralandığı ve Necip Fazıl Kısakürek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındığı öğrenildi. (28.08.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/ Haberturk.com/Sabah.com.tr/Radikal.com.tr) 
  
29 Ağustos 2012’de, Erzurum’da bir okul müdürü, öğrenci velisinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye 
göre, olay dün öğle saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gürcükapı Polis Merkezi mıntıkasında meydana geldi. 
İddiaya göre, A. E. K., ve V.G. K., birlikte öğrencilerinin naklini başka bir okula yaptırmak için okula gelerek okul 
müdürü M. E., ile görüştüler. Okul müdürü M. E., naklin yapılabilmesi için bazı evrakların gerektiğini belirtti. Bunun 
üzerine Okulu müdürü M. E., ile öğrenci velileri A. E. K., ve V.G. K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi 
üzerine A. E. K., ve V.G. K., Okul müdürü M. E.’ye tekme tokat saldırdılar. Darp edilen Okul müdürü M. E., polise 
şikayette bulunurken iki şüpheli gözaltına alındı. 
 (29.08.2012/KentHaber) 
 
1 Eylül 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'ne bağlı Tepe Köyü'nde 31.09.2012 tarihinde akşam saat 21.00 sula-
rında biri geçici köy korucusu 2 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıya uğra-
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yan geçici köy korucusu Reşat Gök hayatını kaybederken, yanında bulunan ve İdil Devlet Hastanesi'nde çalışan 
Şerif Akman da ağır yaralandı.  (01.09.2012/DİHA/Hurriyet.com.tr/Zaman.com.tr) 
 
4 Eylül 2012’de, Batman'da Özel Farabim Hastanesin’de   gece 22.30 sıralarında, acil servise gelen bir hastaya 
müdahale eden Dr. Bedrettin Keskin, çıkan tartışmanın ardından hasta yakınının saldırısına uğradı. Gece saatle-
rinde migren şikâyetiyle acile gelen hastaya Dr. Bedrettin Keskin’in müdahale etmek istediğini belirten hastane 
personellerinden İ.E, “İçeride müdahalesi yapılan çok hasta vardı. Bizler hepsine birden müdahale etmeye çalışı-
yorduk. Baygınlık geçiren hastaya hocamız acil müdahale etmeye başladı ve 5 dakika geçmeden migren ağrısın-
dan gelen hastanın kocası birden bağırmaya başladı. Hocamızda neden bağırıyorsunuz deyince, hocamızla tartış-
tılar. Hocamız hastayı tekrar muayene edince hasta yakını hocamıza kafa atarak darp etmeye başladı ve hocanın 
dudağını patlattı” diye konuştu. Olayın ardından hasta yakınını telefonla yakınlarını çağırdığı hastanede büyük pa-
nik yaşandı. Sağlık çalışanları asansörlerle üst katlara kaçarken, olay yerine gelen polis, saldırganları gözaltına 
aldı. Olayda darp edilen Dr. Bedrettin Keskin şikâyetçi oldu.(05.09.2012/ Batmanmedya.com) 
 
10 Eylül 2012’de Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde yol kesen HPG militanlarının durmayan bir araca ateş açması so-
nucu 3 sivil yaralandı. 
 
11 Eylül 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 75. Yıl Polis Merkezi’ne DHKC militanı İbrahim Çuhadar tarafın-
dan düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucu bir polis memuru ile eylemci İbrahim Çuhadar öldü, dört polis memu-
ru ile iki sivil de yaralandı. 
 
13 Eylül 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de yol kontrolü yapan polis ekibine açılan ateş 
sonucu yaralanan polis memuru Mahmut Kayan Ankara’da tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
15 Eylül 2012’de Batman’ın Gercüş İlçesi’nde bulunan Mava Dağı yakınlarında petrol arama çalışması yürüten bir 
şirketin şantiyesine düzenlenen saldırı sonucu 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
16 Eylül 2012’de, BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik, ülkücü oldukları iddia edilen bir güruhun saldırısına uğradı. 
Aşırı kan kaybeden Çelik'in hastaneye kaldırıldı. 
 
18 Eylül 2012’de Bingöl-Muş karayolunda izinden dönen askerleri taşıyan konvoya düzenlenen roketatarlı saldırı 
sonucu 10 asker yaşamını yitirdi, 70 asker de yaralandı. 
 
18 Eylül 2012’de Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde yol kesen bir grup HPG militanının durmayan bir araca açtıkları ateş 
sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 
 
19 Eylül 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun başına 
aldığı tek kurşunla ağır yaralandı. Ambulans helikopterle Elazığ’a götürülen Murat Uzun 20 Eylül günü yaşamını 
yitirdi. 
 
21 Eylül 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde polis memuru İsmail Öztürkçü, kent merkezinde düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 
 
22 Eylül 2012’de Van’da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli polis memuru Tuncay Akyüz, 
düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.   
 
23 Eylül 2012’de, Tunceli’nin Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ve Gökçek Jandarma Karakolu'na saat 21.00 sula-
rında HPG militanları tarafından 3 koldan roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 aske-
rin yaşamını yitirdiği ve 7 askerin de yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından bölgede sürdürülen operasyonlarda 
bir HPG militanının yaşamını yitirdiği iddia edildi. (23.09.2012/DHA/DİHA) 
 
25 Eylül 2012’de Tunceli’de askerî aracın geçişi sırasında yol kenarında bekleyen bomba yüklü aracın patlatılması 
sonucu 6 asker ile bir sivil yaşamını yitirdi, bir sivil de yaralandı. 
 
27 Eylül 2012’de Şırnak’ta sivil bir aracın geçişi sırasında refüjde meydana gelen patlama sonucu araçta bulunan 2 
asker yaralandı. 
 
27 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Aruş Köyü yakınlarında askerî aracın geçişi sırasında meydana 
gelen patlama sonucu 2 geçici köy korucusu yaralandı. 
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28 Eylül 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi'nde  gece saat 01.00 sularında henüz bilinmeyen 
bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay bölgesine gelen İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, parçalanmış ceset parçalarını hastaneye 
götürdü. (29.09.2012/DHA/DİHA) 
 
29 Eylül 2012’de, Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yapan Hatay Valiliği, Kırıkhan 
İlçesi Bektaşlı Köyü Körmenli Deresi bölgesinde askeri operasyon yapıldığını ve bu operasyonda HPG militanları 
ile çatışma çıktığını kaydetti. Valilik, çatışmada 1 HPG militanının yaşamını yitirdiğini iddia etti.   
(29.09.2012/Hatay.gov.tr/DİHA/Zaman.com.tr) 
 
30 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada, 
bomba imha ekibinde yer alan patlayıcı uzmanı 1 askerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.   
(30.09.2012/DİHA/Haberturk.com/ Milliyet.com.tr/Radikal.com.tr) 
 
3 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Derecik yolu üzerindeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırı 
sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
4 Ekim 2012’de Antalya’da yol kontrolü yapan polis ekibinin durdurmak istediği otomobilden açılan ateş sonucu üç 
polis memuru öldü. Saldırının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında 2 saldırgandan biri olduğu ileri sürü-
len Çağrı Danışman (32) adlı kişi açılan ateş sonucu öldü. Çağrı Danışman’ın şizofreni raporu olduğu öğrenildi. 
 
5 Ekim 2012’de Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na 30 Eylül 2012’de düzenlenen 
ve 3 militan ile 1 askerin ölümü ile 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından başlatılan askerî 
operasyon sırasında Dokuzarmutlu Yaylası’nda koyunlarını otlatan Hasan Dal (40) adlı çobanın da yaşamını yitir-
diği öğrenildi. 
 
11 Ekim 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde bulunan Ayıbeg Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırıda bir 
askerin öldüğü iddia edildi. 
 
9 Ekim 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Bener Cordan, Atatürk, Cumhuriyet ve Anafartalar ilköğretim okulları ile İdil 
Lisesi, Çok Programlı Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Molotof kokteylleriyle düzenlenen eşzamanlı saldırılar so-
nucu 2 çocuk yaralanırken okul binalarında da maddi hasarlar meydana geldi. 
 
9 Ekim 2012’de Diyarbakır’da Şehitlik Lisesi’ne molotofkokteyleriyle düzenlenen saldırı sonucu 1 çocuk ile 2 öğret-
men yaralanırken okul binasında da maddi hasar meydana geldi. 
 
8 Ekim 2012’de Bitlis’in Kireçtaşı Köyü yakınlarında devriye görevi yapan polis aracına roketatarlarla ve uzun nam-
lulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu yoldan geçen bir sivil yaralandı. 
 
9 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde askerî konvoyun geçişi sırasında 
bomba yüklü aracın patlatılması sonucu konvoyun arkasından gelen bir kamyonette bulunan 2 sivil yaralandı. 
 
11 Ekim 2012’de, Tunceli-Erzincan karayolunun 25'inci kilometresinde HPG militanları tarafından araçlar durdurula-
rak kimlik kontrolü yapıldı. HPG militanları kimlik kontrolü yaptığı sırada bir polisin içerisinde bulunduğu sivil aracın 
durmayarak, alandan uzaklaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bunun üzerine kaçan araca HPG tarafından ateş açıldı. 
Araçta bulunan biri polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.10.2012/DİHA) 
 
18 Ekim 2012’de, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) Köyü’nde akşam saatlerinde bölgeye operasyona giden 
özel harekat timleri ile HPG’liler arasında çatışma çıktığı öğrenildi. Çatışmada 3 polis yaşamını yitirirken çok sayıda 
polis yaralandı. Yaralı polisler Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan Kırıkdağ köyüne giriş-çıkışlar da 
kapatıldı. Hastaneye kaldırılan polisin arkadaşları ise haber takibi yapan gazetecilere saldırdı. Saldırı sonrası bazı 
gazetecilerin makineleri kırılırken, polis havaya ateş açarak gazetecileri hastane bahçesinden çıkardı. 
(19.10.2012/DİHA) 
  
 
18 Ekim 2012’de Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde askerî araçların geçişi sırasında doğalgaz boru hattına düzenlenen 
sabotaj sonucu meydana gelen patlamada 28 asker yaralandı. 
 
20 Ekim 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bir süredir trans bireylere yönelik 
yapılan eylemlerin sözlü şiddeti giderek artarken trans bireylerin kaldığı sitenin önüne gelen kalabalık bir grup 
Michelle adlı bir trans bireye karşı linç girişiminde bulundu. 
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27 Ekim 2012’de, Cezaevlerindeki mahpusların açlık grevlerine destek vermek amacıyla  BDP Nusaybin İlçe Örgü-
tü'nden Musa Anter Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kitlenin haber takibini yapan AA muhabiri Arif Arif Altunkaya 
polis müdahalesine maruz kalarak,  kulak zarında tahribat oluşması nedeniyle yaralandı, ayrıca gözlük ve kamerası 
kırıldı. (29.10.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de, Marmara Üniversitesi'nde 5 Kasım günü bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Anti-Kapitalist Müs-
lümanlar grubu üyesi Ali Sarı kanamasının nüksetmesi üzerine yeniden ameliyata alındı. 
 
9 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 4 Kasım 2012’de zırhlı polis aracının geçişi sırasında başka bir 
araçta meydana gelen patlamada yaralanan İbrahim Demir (17) Ankara’da tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
2 Aralık 2012’de Mersin’de devriye görevi yapan polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis 
memuru yaralandı. 
 
3 Aralık 2012’de, Erzurum Atatürk Üniversite’sinde okuyan Kürt öğrencilere, aralarında esnaf ve siyasi partilerin 
gençlik yapılanmalarında yer alanlarında olduğu belirtilen kalabalık bir ülkücü grup saldırdı. Saldırı sonucunda 4 
öğrenci ağır yaralandı. Kampüs içerisinde yapılan saldırı sırasında olay yerine gelen polisler saldırgan grup yerine 
Kürt öğrencilerine biber gazıyla müdahale eti. . (03.12.2012/DİHA/Hinishaber.net) 
 
3 Aralık 2012’de Batman’ın Aydınkonak Köyü yakınlarında devriye görevi yapan A.B. adlı sivil polis memuruna 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu sivil polis memuru A.B. yaralandı. 
 
8 Aralık 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırı-
nın ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen iki kişiden biri olan ve DHKP/C Örgütü mili-
tanı olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralandı. 
 
11 Aralık 2012’de, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde adliyeye dosya götüren Gazi Polis Karakolu’nda görevli 
polis memuru Mücahit Daştan (32), Cumhuriyet Meydanı’nda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yasa-
dışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu iddia edilen N.A. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan kargaşa 
sırasında 3 kişi de yaralanırken, N.A.’nın yakalandığı açıklandı. 
 
27 Aralık 2012’de Diyarbakır’da seyir halindeki polis aracına düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu 2 polis memu-
ru yaralandı. 
 
30 Aralık 2012’de Karabük’te M.T. ve G.B. adlı iki Kürt öğrenci ırkçı bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildi. 
 
 

Saldırı Davaları 
 
19 Ocak 2012’de Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4 Şubat 2011’de bir kafeteryada oturan Muharrem Süren ve Battal 
Battaloğlu’na “Muharrem Süren hakkında arama kararı bulunduğu” gerekçesiyle sivil polis ekibi kimlik sormuş; bu-
nun üzerine Muharrem Süren de önce polis memurlarının kimliklerini görmek istediğini ifade edince de 2 kişi darp 
edilerek gözaltına alınmıştı. Hakkında herhangi bir arama kararı olmadığı ortaya çıkan Muharrem Süren “görevli 
polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla savcılığa sevk edilmiş ve savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Mu-
harrem Süren ve polis memurlarının birbirleri hakkında açtıkları davanın 8 Aralık 2011’de sonuçlandığı öğrenildi. 
Kuşadası 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında görgü tanıklarının dinlenmesi ve olay yerine 
ait kamera kayıtlarının incelenmesi talebini reddeden mahkeme başkanı, Muharrem Süren’e, “görevli polis memu-
runa mukavemet ettiği” ve “görevli polis memurunun görevini yapmasını engellediği” suçlamalarıyla 1 yıl 2 ay 17 
gün hapis cezası verdi (Özgür Gündem, 19 Ocak). 

 

 

 

7. KAYIPLAR 
 

Kayıp Davaları 
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23 Mayıs 2012’de, İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı yapan Avukat Gül Altay ile Meral Hanbayat, Birsen 
Gülünay ve Deniz Gülünay, 20 Temmuz 1992’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisin-
den bir daha haber alınamayan Hasan Gülünay’ın dosyasının 20 yıllık zamanaşımı riskini taşıdığını açıkladılar.  
Hasan Gülünay’ın gözaltında zorla kaybedilmesinin ardından geçen zamana rağmen sorumluların bulunmadığına 
dikkat çeken Avukat Gül Altay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Şubesi’nde gören tanıklara rağmen Hasan 
Gülünay’ın gözaltına alındığının kabul edilmediğini söyledi. TCK 77. maddesine göre Hasan Gülünay’ın gözaltında 
zorla kaybedilmesine ilişkin soruşturmada zamanaşımı sürecinin işletilemeyeceğine ifade eden Gül Altay, “bugüne 
kadar soruşturmayı yürüten savcılık hiçbir araştırma ve inceleme yapmamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 
sürekli Hasan Gülünay’ın aranması ile ilgili araştırmanın sürdürülerek yaşayıp yaşamadığı hususunun tespit edile-
rek bu konuda savcılığa ayda bir kez bilgi verilmesini istemiştir” dedi. Dosyada adı geçen tanığın isminin ısrarla 
yanlış yazılarak tanıklığına başvurulmadığını belirten Gül Altay, “Hasan Gülünay’ın kaybedilmesi ile ilgili yapılan 
soruşturmada 20 yıldır hiçbir işlem yapılmamıştır. Hasan Gülünay’ı gözaltında gördüğünü söyleyen yine gözaltında 
bulunan başka şahısların kimlikleri belli olmasına rağmen bugüne kadar tanıklıklarına başvurulmamıştır. Hasan 
Gülünay’ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili soruşturma zaman aşımına uğratılarak rafa kaldırılmak istenmektedir” 
diye konuştu. 
 

 8. TOLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 
 
  
 
18 Ocak 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te 
“PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin o dönemde Görümlü Jan-
darma Tabur Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Yusuf Özdemir’in, köylülerin işkence yapıla-
rak öldürüldükten sonra taburun içinde helikopter iniş alanına gömüldüğünü ihbar etmesi üzerine Tabur Komutanlı-
ğı’nda Diyarbakır Barosu avukatlarından Tahir Elçi ve kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı kazı çalışması sonu-
cu 3 adet kemik bulundu. Kazı çalışmasına havanın kararması nedeniyle 19 Ocak 2012’de devam edilmek üzere 
ara verilirken, Tahir Elçi yaptığı açıklamada “bulunan kemik parçaları muhafaza altına alındı ancak ceset kalıntısına 
ulaşılmadı. Bugünkü kazı havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yarın saat 09.00’da 100 metrekarelik bir alanda 
kazı çalışması yeniden yapılacak” dedi (ntvmsnbc.com, 18 Ocak). 24 Mayıs 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Gö-
rümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dö-
nemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alı-
namayan 6 köylünün akıbetine ilişkin o dönemde Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hiz-
metini yerine getiren Yusuf Özdemir’in, köylülerin işkence yapılarak öldürüldükten sonra taburun içinde helikopter 
iniş alanına gömüldüğünü ihbar etmesi üzerine Tabur Komutanlığı’nda kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı kazı 
çalışması sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadı. 
 
22 Şubat 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 1994 yılında 5 köylünün öldürülerek tabur bahçesine gö-
müldüğü yönündeki suç duyurusu üzerine 19 Ocak günü Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) İlçesi Özbaşoğlu köyü ile 
Yağızoymak Jandarma Taburu arasındaki boş arazide kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan kazı çalışmasında elbi-
seleriyle gömülmüş 3 kişiye ait kemikler bulunmuş, ancak aşırı yağış ve güvenlik gerekçe gösterilerek kazılar dur-
durulmuştu. Ailelerin başvurusu üzerine Yağızoymak Jandarma Tabur Komutanlığı bölgesindeki arazide kazı ça-
lışmasına tekrar başlandı. Kazı çalışması sırasında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir yetkili, Güçlükonak 
Cumhuriyet Savcısı, Şırnak Barosu'ndan 2 avukat ve kayıp yakınları kazı yapılan alanda hazır bulundu. Akşam 
saatlerinde sona eren kazılarda insana ait 2 tam iskelet çıktı. Kazı çalışması için girişimlerde bulunan ve kazıları 
yerinde izleyen iki aile iskeletlerdeki elbise parçalarından yola çıkarak iskeletlerin kendi çocukları olan Ömer Çetin 
ve Ahmet Güler'e ait olduklarını belirtti. Kazılar sonucunda çıkan tam iskeletler ve kemiklerin DNA testi için İstanbul 
Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. Öte yandan kazıda hazır bulunanlardan alınan bilgiye göre iskeletlerin 
kafatasında mermi çekirdeği bulunduğu belirtildi. (22.02.2012/ANF/DİHA/Sondakika.com/Aktifhaber.com/ 
Bianet.org) 
 
6 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halim Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “Ben cezaevinde 
sizin toplu mezar haritası çalışmalarınızı takip etmekteyim. Yalnız size söyleyeceğim iki şehir bu çalışmalarınızın 
arasında bulunmuyor. Bu yerler Kahramanmaraş ve Antalya’dır. 10 Nisan 1998 tarihinde Antalya’nın Serik ilçesin-
de yaşanan çatışmada 10 gerilla yaşamını yitirdi. Bunların kimlik bilgileri mektubumda mevcuttur. 1997-1998 yılları 
arasında da Antalya’da yaşanan çatışmada 6 gerilla yaşamını yitirdi. Yine 28 Mayıs 1998 yılında Kahramanma-
raş’ın Göksu ilçesinde çıkan çatışmada 6 gerilla yaşamını yitirdi. Bunlardan 2’sinin cenazesi aileleri tarafından alın-
dı. Geriye kalan 4 gerillanın cenazeleri ya toplu mezara ya da kimsesizler mezarına gömüldüler. Ayrıca 
Amanoslarda 16 Mart 1997’de Hatay/Dörtyol/Domuzdamı yaylasında 2 gerilla, 10 Nisan 1997’de Osmaniye’de 1 
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gerilla, 1 millis, 26 Haziran 1997’de Gaziantep/Islahiye İlçesinde 1 gerilla, Temmuz 1997’de Osmaniye’de 3 gerilla, 
19 Mart 1998 tarihinde Erzin’de 8 gerilla, Mayıs 1998’de İskenderun’da 1 gerilla, 24 Haziran 1998’de Osmani-
ye/Zorkun yaylasında çıkan çatışmada 2 gerilla yaşamını yitirmişlerdir. Yaşamını yitiren gerillaların mezarının nere-
lerde olduğunu size mektubumda belirttim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şu-
besi) 
 
14 Şubat 2012’de Diyarbakır’da Suriçi Semti’nde bulunan ve 1990’lı yıllarda JİTEM örgütlenmesinin kullandığı eski 
Merkez Kapalı Cezaevi’nde 11 Ocak 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmala-
rında 6 kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulunmasının ardından Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın denetimin-
de sonraki günlerde yapılan kazılarda 28 kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulunmuştu. yapılan kazıda da 4 
kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulunduğu açıklandı (DHA, 14 Şubat).  
  
22 Şubat 2012’de, Mardin'in Dargeçit İlçesi'ne bağlı Bağözü (Tiruva) Köyü'nde Dargeçit Jandarma Komutanlığı'na 
bağlı askerlerce 1995 yılında gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Davut Altınkaynak, Sü-
leyman Seyhan, Hikmet Kaya, Abdurrahman Coşkun, Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, Nedim Akyön ve Sey-
han Doğan'ın toplu gömüldüğü iddiası üzerine su kuyusunda kazı çalışması başlatıldı. Köyün içinde bulunan ve 
daha önce kayıp yakınlarının şüphe üzerine kendi çabalarıyla yaptığı kazıda 2 yanmış kemik parçasının bulunduğu 
kuyuda, sabah saatlerinde başlatılan kazı çalışmasında insana ait bir kafatası ile elbise parçaları bulundu. Kuyunun 
çevresi güvenlik şeridi ile kapatıldı. Dargeçit Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde, olay yeri inceleme ekiplerinin 
kepçe ile yürüttüğü çalışmaları İHD heyeti de yerinde izledi. Kazı çalışması sırasında bekleyen Seyhan Doğan'ın 
ağabeyi Abdulkerim Doğan, kafatası ve kemiklerin yanında bulunan elbiselerin kardeşine ait olduğunu tespit etti. 
Bunun üzerine Seyhan Doğan'a ait olduğu düşünülen kafatası ve kemikler adli tıp uzmanları eşliğinde kuyudan 
çıkarılarak bir poşetin içine konuldu.  Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda başlatılan kazıda insan kemikleri, 
elbiseler ve 3 adet boş kovan bulundu. (22.2.2012/DİHA/ANF/Milliyet.com.tr) 
 
5 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sait Çağlayan, şu beyanlarda bulundu: “1996 yılında bir gör-
gü tanığının beyanı üzerine Hakkâri merkeze bağlı Otluca Köyü Dağ Komando Tugayı’nın güneyinden geçen çayı 
geçtikten sonra yaklaşık 30 ml mesafede 6 PKK Militanının gömülü olduğu yeri belirtmektedir. Bunlardan 4 erkek 2 
kadın olduklarını söylemektedir. Görgü tanığının verdiği beyana göre sağ yakalayıp Dağ Komando Tugayında infaz 
ettiklerini hatta 2 kadın gerillanın kafalarını koparıp ayrı yerlere gömüldüklerini söylemektedir. Mezarlarının nerede 
olduğunu bilmekte ve bu konuda gerekirse yerini bizimle paylaşabileceğini söylemektedir. Bu konuda sizden yar-
dım talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
26 Nisan 2012’de, Uzun yıllar askeri bölge olarak kullanılan Bitlis Tatvan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Rad-
yolink mevkisinde ev yapmak için kazı yapan Yakup Şeflekçi, kazı sırasında bir kafatası ve kemik parçaları buldu. 
Şeflekçi, kafatası ve kemikleri görünce kazıyı durdurup, polis ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekiple-
rin yaptığı ön incelemede kafatası ve kemiklerin insana ait olduğu belirlendi. Kemiklerin çıkması üzerine kazı çalış-
maları durdurulurken, Tatvan Cumhuriyet Savcılığı ise, konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. Savcı, kafatası ve 
kemikleri alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kemiklerin çıkmasından sonra İHD Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan ile 
MEYA-DER Yöneticisi Nihat Oruç olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ceylan ve Oruç, savcı ve görgü ta-
nıklarıyla görüşerek konuyla ilgili olarak bilgi topladı. Yapılan incelemelerden sonra açıklama yapan İHD Temsilcisi 
Hasan Ceylan, kemiklerin bulunduğu alanın geçmişte kontrol altında sıkı tutulan bir alan olduğunu ve bu olayında 
yeni bir toplu mezar olduğuna şüphesinin yüksek olduğunu söyledi. İHD ve MEYA-DER olarak konuyla ilgili gerekli 
bütün girişimleri yapacaklarını dile getiren Ceylan, "Bitlis'te, Tatvan'da ve Mutki'de 90'lı yıllarda yasadışı işlere bu-
laşmış korucu veya JİTEM mensubu itirafçıların bize gelerek bu tür infazların yaşandığını ve olay yerlerini bize 
anlatmışlardı. Şu ana kadar 350-400 civarı toplu mezar tespit ettik. Bu gün burada çıkan kemiklerinde yeni bir toplu 
mezara ait olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Biz bu gün gerekli incelemeleri yaptık. Ancak burada çıkan 
kemiklerle ilgili gerekli bütün girişimleri yapacağız. Bu olayın kapanmaması için kamuoyu da duyarlı olması gerek i-
yor" diye konuştu. (26.04.2012/DİHA) 
 
12 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cihan Tekol, şu beyanlarda bulundu: “Babam İzzettin 
Tekol, 27.10.1995 tarihinde Silvan Kırsalında çıkan bir çatışma sonucunda 6 PKK Militanı,1asker ile birlikte yaşa-
mını yitirdiler. Çatışmanın yaşandığı yer Lice, Kulp ve Silvan üçgeninde bulunan ve Silvan’a bağlı olan Gundé Şew 
(Erkenciler köyü) mezarlığında amcam ve köylüler cenazeleri defne ediyorlar. Cenazeler şuan da köy mezarlığında 
bulunuyorlar. Cesetler yakılmış haldeydiler. Çatışma sonucunda verilen haberlerde 7 PKK Militanının öldürüldüğü 
bilgisi kamuoyuna verildi. Savcılık tutanağında babamın da örgüt üyesi olarak kabul edilmişti. Çatışmanın yaşandı-
ğı yer köyümüze yakın olan Dolap dere meydana gelmişti. Babam sivildi ve işçi olarak çalışıyordu. Babamla ilgili 
gaiplik kararı almak istiyorum. DNA Testinin yapılarak babamın olup olmadığını tespit edilmesini istiyorum. Mevcut 
durumda hiçbir hukuksal işlem yapamıyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
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12 Haziran 2012’de, Batman Gercüş'e bağlı Arıca Köyü'nde dün akşam saatlerinde evinin etrafını bahçeye çevir-
mek için kazı yapan 81 yaşındaki Mehmet Ekinci, yaptığı kazıda insan kemiğine rastladı. Ekinci, kazı yaptığı sırada 
20 santim derinlikte insan kemikleriyle karşılaştığını belirterek, kendisine ait çorak araziyi bahçe yapmak için kazdı-
ğı sırada insana ait kafatası ve kemiklerle karşılaştığını ifade etti. İrili ufaklı kemiklerle karşılaşan Ekinci, kemiklerin 
hangi döneme ait olduğunu bilmediğini söyledi. Köy muhtarı M. Şerif Ekinci ise, çıkan kemiklerin araştırılmasını 
isteyerek, "Kazıyı yapan amcamdır. Burası kendisine ait olduğu için kazıp ekmek istiyor. Bir bahçe yapmak istiyor. 
Taşları topluyor. Kazınca insan kemikleri ortaya çıktı. Bu kemikler ile ilgili yetkililere bilgi verdik. Bu kemiklerin kont-
rol edilmesini ve neyin nesidir diye öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Kemiklerin ortaya çıkmasının ardından 
köye giden çok sayıda asker, insan kemiklerinin ortaya çıktığı bölgeyi ablukaya aldı. Alan kepçelerle kazılarak bu-
lunan kemiklere el konulduğu iddia edildi. Gercüş Kaymakamı Halit Mengi ise, konunun Adliye'ye intikal ettiğini ve 
Gercüş savcılığının çıkan kemikler için inceleme başlattığı bildirildi. (12.06.2012/DİHA) 
 
31 Ağustos 2012’de, Bitlis'te 24 PKK militanına ait olduğu belirtilen yeni bir toplu mezar ortaya çıktı. Görgü tanıkla-
rının anlatımlarına göre, 24 PKK militanı 1996 yılında yaşanan bir çatışmada yaşamını yitirdikten sonrası toplu bir 
şekilde gömüldü. Can güvenliği gerekçesiyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıklarının, toplu mezar ile 
ilgili bilgileri İHD Bitlis Şube yetkililerine anlatmasının ardından toplu mezarın yeri tespit edildi. Görgü tanıklarının 
anlattıklarına göre, 9'u kadın toplam 24 PKK militanı, 1996 yılında Mutki’ye bağlı Xeçereş Dağı’nda meydana gelen 
çatışma sonrası yaşamını yitirdiğini belirtti. Görgü tanıkları, 24 kişilik PKK militanı grubun alanda pusuya düşürüle-
rek toplu bir şekilde katledildiğini belirterek, 24 PKK militanına ait cenazelerin aynı alanda üç ayrı çukur kazılarak 
defnedildiğini söyledi. İHD Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda gittikleri toplu 
mezar alanında toprak üstüne çıkmış insan kemikleri ve PKK militanlarına ait kırsalda giyilen elbiselere rastlandığı-
nı söyledi. Toplu mezar alanında incelemede bulunan Ceylan, alanda insan kemikleri ve üzerinde kurşun ve kan izi 
bulunan elbiseleri görünce vahşetin boyunun farkına vardıklarını ifade etti. (31.08.2012/DİHA/ANF/ Ozgur-
gundem.com) 
 
26 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdullah Uzden, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İhsan 
Uzden, 1997 yılında İstanbul’a gitti. İstanbul’da 6 ay kaldıktan sonra tutuklandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 
yıla mahkûm edildi. Cezasını bitirdikten sonra çıktı ve 1997 yılının sonunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğ-
rendik. 10 ay sonra oğlumun çatışmada yaşamını yitirdiğinin haberini aldık. Ben o dönem itibariyle Lice Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve Lice Jandarma Komutanlığına başvuruda bulundum. Oğlumla birlikte iki arkadaşı köylüler tara-
fından Lice’ye bağlı Comeleş köyü olan bir araziye gömüldüklerini köylülerden öğrendik. Bu konuda Lice Gomé 
Êmera köyü muhtarı ve köylüler de sonradan gelip tanıklık edeceklerini söylediler. Oğlumun gömülüğü olduğu iddia 
edilen yerin tespiti, mezarının açılmasını, DNA karşılaştırılması yapılması ve tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
26 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hatun Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Yılmaz 
Aslan, 1998 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü okurken 4. Sınıfta 
kayboldu. Yaptığımız araştırma sonucunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. 10 ay sonra oğlumun ça-
tışmada yaşamını yitirdiğinin haberini aldık. Ben o dönem itibariyle oğlumun cenazesinin bana verilmesi için Lice 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve Lice Jandarma Komutanlığına başvuruda bulundum. Oğlumla birlikte iki arkadaşı 
köylüler tarafından Lice’ye bağlı Comeleş köyü olan bir araziye gömüldüklerini köylülerden öğrendik. Bu konuda 
Lice Gomé Êmera köyü muhtarı ve köylüler de sonradan gelip tanıklık edeceklerini söylediler. Oğlumun gömülüğü 
olduğu iddia edilen yerin tespiti, mezarının açılmasını, DNA karşılaştırılması yapılması ve tarafımıza verilmesini 
talep ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
3 Ekim 2012’de, İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Rüstem ALİCAN şu beyanlarda bulundu. “Oğlum olan Ersan 
ALİCAN,  BİTLİS ilinin MUTKİ ilçesine bağlı Hacinan köyünün 500 metrelik yan mesafesinde bulunan uzaklıkta, üç 
toplu mezardan birinde naaşının olduğunu düşünüyorum. Naaşı alabilmek için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını 
derneğinizden talep ediyorum” (İHD Bitlis Temsilciliği) 
 
11 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hatice Tekdağ, şu beyanlarda bulundu: “1995 yılının Ocak-
Şubat aylarında Diyarbakır/Hani ilçesi merkez mezarlığın arka son girişi Askeri Birliğin hemen alt kısmında arala-
rında oğlum Mustafa’nın da içinde olduğu toplam 7 PKK Militanının toplu olarak gömüldüğünü öğrendik. Olay tari-
hinde askeriye bu 7 kişiyi havan ve top mermileriyle öldürmüş ve toplu olarak gömülmüşler. Hani’de araştırma yap-
tık. O dönem Hani belediyesinde kamyon şoförü olarak çalışan şahısla görüştük. Olay tarihinde askeriye bu şahsı 
çağırıp bu cenazeleri teslim etmiş ve gömmesini söylemişler. Askeriye cenazeleri ve şahsı yanlarına alarak belirt-
miş oldukları yerde gömmesini istemişler. Bu şahıs olayı doğruladı ve gidip mezar yerini tespit ettik. Bu nedenle 
gerekli hukuki işlemler için sizden destek talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
15 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulbaki Demir, şu beyanlarda bulundu: “04.06.1994 yılında 
kendimize ait olan pirinç tarlamızda ağabeyim olan Abdulselam Demir ve onunla birlikte birkaç arkadaşı çalışıyor 
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vaziyetteyken askerler tarafından tüm köyümüz ablukaya alındı. Verilen bilgilere göre köyümüzün yakınında bulu-
nan ve çok büyük bir dere olan yerde askerlerin deyimiyle 3 PKK Militanıyla girmiş oldukları çatışmada 3 militanın 
taranarak öldürüldüğünü öğrendik. Olay esnasında tarlada çalışan ağabeyim ve arkadaşları da çatışmanın yaşan-
dığı yerden kaçmak isterlerken askerler tarafından alıkonuldular. Görgü tanıklarının anlatımıyla 3 PKK Militanın 
öldürüldüğü yerde ağabeyim ve 4 arkadaşı sıraya dizilerek ve kurşunlanarak katlettiklerini hatta cesetlerin dahi 
yıkanamayacak durumda olduğu için battaniyelere sarılarak köy mezarlığına gömüldüklerini beyan ettiler. Babam 
ve diğer öldürülen 6 kişi de rastgele gömülmüşler. 7 kişiden hangisinin mezarının babama ait olduğunu bilmiyoruz. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 

9. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
 
3 Şubat 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 5 militanın 
öldüğü ileri sürüldü. (ntvmsnbc.com, 3 Şubat).  
 
9 Şubat 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 ayrı asker hedefe saldırı düzenleyen HPG militanları ile askeri 
birlikler arasında çıkan çatışma sonucu 1 asker ile 4 militan öldü; 6 asker de yaralandı (cnnturk.com, 9 Şubat).  
 
9 Şubat 2012’de, Bingöl Ilıcalar Beldesi, Kös ve Karev bölgeleri arasında dün akşam saatlerinde düzenlenen hava 
destekli operasyonda 9 HPG'linin yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı ve 1'inin de sağ olarak yakalandığı iddia 
edildi.   (09.02.2012/ANF / DİHA / Bingolgazetesi.com / Milliyet.com.tr / Stargazete.com / Medya73.com)  
 
13 Şubat 2012’de Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı Aktepe Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmanın Aktepe 
Köyü’nde devam ettiği ve helikopter desteğindeki özel harekât timleri tarafından abluka altına alınan köyde çıkan 
çatışmada 1 militanın öldüğü; 1militanın da yaralandığı öğrenildi. (Milliyet; Evrensel, 13 Şubat). 
 
13 Şubat 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında  meydana gelen çatışmada 15 HPG'linin yaşamını yitirdiği 
öne sürüldü. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada Şırnak-Bestler Dereler Bölgesi'nde geniş kapsamlı operasyon 
gerçekleştirildiği ve bu operasyon sonucunda çıkan çatışmada 15 HPG'li ile 2 askerin yaşamını yitirdiği iddia edildi.  
(14.02.2012/ DİHA / Mynet.com / Aksam.com.tr / Şırnak Valiliği) 
 
25 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi ile Cizre arasındaki İpek Yolu'nun 34'üncü kilometresindeki Söğütlü 
(Girêbîya) Köyü yakınlarında bomba bulunduğu yönündeki ihbar üzerine askerler saat 16.30 sıralarında karayolunu 
trafiğe kapattı. Dedektörle yapılan arama sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 astsubay yaşamını yitirdi, 1 
astsubay ise yaralandı.  (25.02.2012/DİHA / Cumhuriyet.com.tr / Aktifhaber.com / Mynet.com) 
  
24 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Gıre Çolya, Hesana ve Derye Kere bölgelerinde 21 mart sabah saat 
04.00'da başlatılan geniş kapsamlı hava destekli operasyonda çıkan çatışmalarda 7 özel harekat timi yaşamını 
yitirirken, 2'si asker 13 özel harekatçı da yaralandı. Çatışmalarda 8 HPG militanı yaşamını yitirdi. 
(24.03.2012/ANF/DİHA / DHA / Sabah / CNNTurk / Vatan / Hurriyet / Radikal  / Milliyet / Haberturk / Yeni Şafak / 
NTV)  
 
24 Mart 2012’de, Urfa- Gaziantep yolu üzerinde bulunan Akabe Mevkii'nde patlama meydana geldi. Yola döşenen 
bombanın patlaması sonucu 2 polis yaralandı. (24.03.2012/ANF / Milliyet / Habertürk / İnternethaber.com / 
Mynet.com/ Posta / Polis.web.tr)  
 
26 Mart 2012’de, Siirt'in Baykan ile Bitlis'in Hizan ilçeleri sınırında bulunan Çeltikli Köyü kırsalındaki Sehi ormanları 
mevkiinde 24 Mart'ta yaşanan çatışmada 15 HPG'li yaşamını yitirdi. Meydana gelen çatışmada ayrıca 3 köy koru-
cusu yaralandı. (26.03.2012 / ANF / DİHA / DHA / İmc-tv.com / Etha.com.tr / / Milliyet / Habertürk / Hurriyet / Star / 
İnternethaber.com / Sabah) 
 
4 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 asker 
öldü, 1 asker de yaralandı. 
 
12 Nisan 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yemişli Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 asker 
öldü, 3 asker de yaralandı. 
  
14 Nisan 2012’de Amasya’nın Ormanözü Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışma da 2 asker hayatını kaybeder-
ken, 5 asker de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sonrasında 2 HPG'linin 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
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21 Nisan 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı Köyü’nde Düğün Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 1 
asker yaşamını yitirdi. 
 
24 Nisan 2012’de Mardin’in Sultan Köyü yakınlarında arazi taraması yapan askeri ekibin geçişi sırasında önceden 
döşenmiş mayının patlatılması sonucu 1 asker yaralandı. 
 
24 Nisan 2012’de, gece saat 02.00 sıralarında Güney Kürdistan Bölgesi sınırında bulunan Derecik Beldesi'ne bağlı 
Umurlu (Girane) Köyü Yol Geldi Mezrası'nın 86 Nolu sınır taşı bölgesinde HPG'lilerle askerler arasında çatışma 
yaşandı. Çatışma sırasında karakol yapımında çalışan iş makinelerinin bekçiliğini yapan Osman Şandur isimli bir 
kişinin iş makinesine isabet eden bir kurşunun sekmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. (24.04.2012/DİHA) 
 
24 Nisan 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Yolaçtı Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 asker, 1 
geçici köy korucusu, 2 militan ölürken; 5 asker, 3 geçici köy korucusu ile 1 Militan  yaralandı.  
 
1 Mayıs 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Güngören Köyü’nün kırsal kesiminde 29 Nisan 2012’de çıkan 
çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı. 
 
2 Mayıs 2012’de Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 1 militanın öldüğü 
ileri sürüldü. 
 
 3 Mayıs 2012’de, Tunceli ye bağlı Alacak Köyü'nde başlatılan operasyon sırasında gece saat 02.00'da TSK ile 
HPG'liler arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yıldırım Akbulut, Piyade Onbaşı Mehmet 
Coşkun Kılıç ile Jandarma Er İlhan Verenbel yaşamını yitirdi. (04.05.2012/DİHA / DHA / KentHaber) 
 
3 Mayıs 2012’de Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi Müdürü İrfan Olçar’ın içinde bulunduğu hare-
ket halindeki zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu İrfan Olçar ile bir polis memuru yaralandı. Saldırının 
ardından düzenlenen operasyonda 2 militanın öldüğü iddia edildi. 
 
4 Mayıs 2012’de Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendirmek için Ortasu köyüne doğru giden güvenlik 
güçlerinin geçişi sırasında el yapımı bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sırasında kobra tipi askeri 
zırhlı araçta maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunan 2 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı öğrenildi. 
(04.05.2012/KentHaber) 
 
7 Mayıs 2012’de Siirt’in Kalender Dağı Bölgesi’nde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü; Eruh İlçesi’nde çıkan ça-
tışmada ise 1 militanın öldüğü, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. 
 
7 Mayıs 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Yediören Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 5 militanın 
öldüğü açıklandı. 
 
9 Mayıs 2012’de Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde sabah saatlerinde geniş çaplı askeri operasyon başlatıldı. Çok 
sayıda askerin katıldığı operasyon sırasında çatışma çıkarken, çatışmada uzman onbaşı Uğur Saka yaşamını yitir-
di. (09.05.2012/DİHA / DHA) 
 
13 Mayıs 2012’de Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde çıkan çatışmada 2 korucunun yaralandığı öğrenildi. 
(14.05.2012/DİHA / DHA) 
 
15 Mayıs 2012’de, Bitlis’in Hizan İlçesi'ne bağlı Kolludere Beldesi kırsalında çıkan çatışmada 4 militanın yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. (15.05.2012/DİHA / İHA) 
 
15 Mayıs 2012’de Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları dur-
duran HPG militanlarının alıkoyduğu AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kurtarmak için başlatılan askeri operas-
yonda çıkan çatışma sonucu 3 geçici köy korucusu  ve 1 askerin yaralandığı ileri sürüldü. 
 .  
17 Mayıs 2012’de Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ne bağlı Kuzucular Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 ü ağır 7 
asker yaralandı. Yaralı askerlerden 3’ü yaşamını yitirdi. 
 
17 Mayıs 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nde askeri karakola havan topu ile düzenle-
nen saldırı sonucu 1 asker öldü, 3 asker ile 1 sivil yaralandı. 
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19 Mayıs 2012’de Şırnak Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınır hattında 
görev yapan güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan 1 militanın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. 
(19.05.2012/DHA) 
 
20 Mayıs 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Doğanca Köyü ile Yeniyazı Köyü’nün arasında kalan dağlık bö l-
gede çıkan çatışmada 1 militan öldü, 1 geçici köy korucusu da yaralandı. 
  
23 Mayıs 2012’de,Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs akşam saat 19.05 sıralarında Ovacık 
ilçesi Karakoçan-Buzlutepe mevkisinde HPG'liler ile çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada biri kadın 2 HPG'linin ya-
şamını yitirdiği bildirildi. (23.05.2012/DİHA) 
 
23 Mayıs 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 19 Mayıs 2012’de arazi arama tarama faaliyeti es-
nasına mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Burak Ulukaya Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde yaşamını yitirdi. 
 
23 Mayıs 2012’de Muş’un Varto İlçesi’nde Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı 
sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından başlatılan operasyonda ise 3 
militan öldü, 1 asker ile 2 militan da yaralandı.  
 
27 Mayıs 2012’de Şırnak'ın Besta Bölgesi'nde operasyona çıkan Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'na bağlı askerler ile 
HPG'liler arasında çıkan çatışmada 1 Jandarma Teğmen yaşamını yitirdi. (27.05.2012/DİHA / KentHaber) 
 
28 Mayıs 2012’de Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Mescitli Köyü ile Karakurt Nahiyesi arasındaki bölgede  çıkan 
çatışmada 2 asker yaralandı. 
 
1 Haziran 2012’de Bitlis-Baykan karayolu üzerinde zırhlı askeri araçların ve polis araçlarının geçişi sırasına mey-
dana gelen patlamada 3 polis memuru ile 1 sivil yaralandı. 
 
3 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Bardaklı Yaylası’na giden araca açılan ateş sonucu araçta bulu-
nan geçici köy korucularından ikisi yaralandı. 
 
4 Haziran 2012’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi ile Yeniköprü Köyü arasındaki Çöplük mevkiinde askeri konvoyun 
geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının patlaması sonucu 1 asker yaralandı. 
 
4 Haziran 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri karayolunun 3. kilometresinde operasyona çıkan askerleri 
taşıyan aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba düzeneği patladı. Meydana gelen patlamada, Lice İlçe Jan-
darma Komutanı ve 1 uzman çavuş olmak üzere 2 asker yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan 2 askerin 
yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.   (04.06.2012/ANF/ DİHA/ Sa-
bah.com.tr/Milliyet.com.tr/Cumhuriyet.com.tr/Zaman.com.tr/Taraf.com.tr/ 
Stargundem.com/Stargazete.com/İmc-tv.com/Cnnturk.com/Haberturk.com/ Hurriyet.com.tr) 
 
8 Haziran 2012’de Hakkâri’de Yüksekova-Esendere karayolu bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker ile 1 militanın 
öldüğü açıklandı. 
 
11 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nşn kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı. 
 
11 Haziran 2012’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nin sınırlarında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 
militanın öldüğü öğrenildi. 
 
12 Haziran 2012’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Kavuşak ile Işıklı köylerinde bulunan askeri birliklere HPG 
militanları tarafından eylem düzenlendi. Eylem sonrası edinilen bilgiler göre, Piyade Uzman Çavuş Erol Şahin ya-
şamını yitirdi.   (12.06.2012/ANF/DİHA/DHA/İHA/Mynet.com/ Radikal.com.tr/ 
Trthaber.com/Hurriyet.com.tr/Yenisafak.com.tr/Sabah.com.tr/ Showhaber.com) 
 
12 Haziran 2012’de, Şırnak’ta Bestler-Dereler Bölgesi’nde önceden araziye döşenmiş mayına basan geçici köy 
korucusu Arif Güngen mayının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
12 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalından başlatılan operasyonda dün akşam saatlerinde Kato 
Dağı'nda çatışma çıktığı bildirildi. Yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir yaşamını yitirirken, 1 
uzman çavuş da yaralandı.  (12.06.2012/DHA/DİHA/Radikal.com.tr/Milliyet.com.tr/ Trthaber.com/ 
Hurriyet.com.tr/Evrensel.net/İmc-tv.com/Sabah.com.tr/Haberturk.com) 
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13 Haziran 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin sınırları içinde bulunan Kato Dağı’nda çıkan çatışmada  ça-
tışma sonucu 2'si köy korucusu 4'ü özel eğitimli asker olmak üzere 6 kişi yaralandı.    
(14.06.2012/DİHA/Trthaber.com/Posta.com.tr/Zaman.com.tr/Sabah.com.tr/ Haberturk.com) 
 
14 Haziran 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Suriye sınırında çıkan çatışmada 4 militanın öldüğü açıklandı. 
 
14 Haziran 2012’de Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde 25 Mayıs 2012’de bir otomobile yerleştirilen patlayıcılar, Pınar-
başı Emniyet Müdürlüğü’nün önünde meydana gelen çatışmanın ardından aracın içinde bulunan HPG militanı 2 
kişi tarafından patlatılmıştı. Çıkan çatışma ve meydana gelen patlama sonucu bir polis memuru ile aracın içindeki 2 
militan yaşamını yitirmiş, biri asker, sekizi polis memuru 17 kişi de yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarından İsmail 
Sakın ise tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
18 Haziran 2012’de, Hatay ilinin Belen ilçesi Mazıcak Deresi mevkiinde bulunan dağlık alanda, 18.06.2012 Pazar-
tesi günü saat 21.26 sıralarında HPG militanları ile askerler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Ko-
mando Er Doğukan ŞİT isimli asker yaşamını yitirirken, 3 asker yaralandı. (19.06.2012/DİHA/DHA 
/Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr/Trthaber.com/Hatay Valiliği) 
 
18 Haziran 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nün kırsal kesiminde meydana gelen patlama 
sonucu 1 geçici köy korucusu ağır yaralandı.  
 
19 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde Yeşiltaş Sınır Karakolu’na düzenlenen 
saldırının ardından çıkan çatışmada 8’i asker 14’ü militan toplam 22 insan yaşamını yitirdi, 16 asker de yaralandı. 
 

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) 20 Haziran tarihli haberine göre, bir açıklama yapan HPG Basın İrtibat Merkezi, 
Yeşiltaş Karakolu’na düzenlenen eylemde 109 askerin yaşamını yitirdiği 100’ün üzerinde askerin ise yaralandığı 
belirtildi. Açıklamada ayrıca 4 helikopterin düşürüldüğü, 5 helikopterin ise darbelendiği ileri sürüldü.  Bu rakamlar 
bilançoya yansıtılmamıştır.  

  
22 Haziran 2012’de Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de geçici köy korucularının bulunduğu konvoya 
açılan ateş sonucu beş geçici köy korucusu yaralanmış, 2 öğretmen ile 1 uzman çavuş da alıkonulmuştu. Saldırıda 
yaralanan geçici köy korucularından birinin 25 Haziran tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
  

22 Haziran 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı. 

23 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde sürdürülen askeri operasyon kapsamında 
yapılan arazi arama-tarama çalışması sırasında çıkan çatışmada 1 militanın yaralı halde yakalandığı açıklandı. 
 
24 Haziran 2012’de Mardin’in Derik İlçesi’nde Devlet Hastanesi yakınlarında devriye görevi yapan polis aracının 
geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının patlatılması sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis me-
muru da yaralandı. 
 
24 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Kavaklı Bölgesi’nde çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerinde yara-
landığı açıklandı. 
 
26 Haziran 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde bulunan Görendoruk Jandarma Karakolu’na giden askeri 
konvoya açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 5 asker öldü. 
 
26 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Uzunsırt Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 
jandarma er Hakan Köçer yaşamını yitirdi. 
 
26 Haziran 2012’de Trabzon’un Düzköy İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı yakınında askerlerin çöp döktüğü sırada 
önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu biri ağır 3 asker yaralandı. Patlamaya, uzaktan kumandalı mayının 
yol açtığı belirlendi.  
 
26 Haziran 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Gedikaşar Köyü’nün kırsal kesiminde yol kontrolü yapan askeri ek i-
be açılan ateş sonucu 3 asker yaşamını yitirdi,1 asker de yaralandı.  
  
27 Haziran 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 milita-
nın öldüğü,1 militanın da yaralandığı ileri sürüldü. 
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29 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Karataş Jandarma Karakolu’nun yakınlarında çıkan çatışmada 
2 askerin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı iddia edildi. 
 
2 Temmuz 2012’de Tunceli-Ovacık Karayolu’nda arazi arama-tarama faaliyeti yapan askeri ekiple HPG militanları 
arasından çıkan çatışma sonucu 2 militanın öldüğü açıklandı. 
 
2 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karako-
lu’na düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada yaralanan askerlerden Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu 
(27), Ankara’da tedavi gördüğü  GATA’de yaşamını yitirdi. 
  
2 Temmuz 2012’de, Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde tarihinde gece 02.30 sularında HPG militanları ile askerler ara-
sında çıkan çatışmada, HPG militanları Maraş doğumlu Jehat Cudî kod adlı Mustafa Özdemir ile Diyarbakır do-
ğumlu Rizgar Amed kod adlı Nadir Tunç yaşamını yitirdi.  (04.07.2012/ANF/Yeniozgurpolitika.org) 
 
3 Temmuz 2012’de Gümüşhane’nin Şiran İlçesi ile Giresun’un Alucra İlçesi arasındaki kırsal alanda çıkan çatışma-
da 1 militanın öldüğü, 1 militanın da yaralandığı açıklandı. 
 
3 Temmuz 2012’de Van’ın Saray İlçesi’nde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan 
zırhlı aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 2 polis memuru ile 1 sivil yaralandı. 
 
7 Temmuz 2012’de Tunceli-Erzincan karayolunda HPG militanlarının 5 tırı ateşe vermelerinin ardından 8 Temmuz 
2012’de başlatılan askerî operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi,1 asker de yaralandı. 
 
7 Temmuz 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Hanelmalı Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 7 asker 
yaralandı. Çatışmanın ardından 2 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
8 Temmuz 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı. 
 
10 Temmuz 2012’de, Gümüşhane kırsalında HPG militanları ile askerler arasında çıkan çatışmada,  HPG militanı 
Yüksekova doğumlu Hejar Meşkan kod isimli Adnan Tekin yaşamını yitirdi. (10.07.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com/Aa.com.tr) 
 

10 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki Üzümlü Karakolu yakınlarında arazi arama ve tarama faaliye-

ti sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 1 asker yaralandı. 

10 Temmuz 2012’de Bingöl’ün Sancak Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü açıklandı. 

12 Temmuz 2012’de Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi ile Nurhak İlçesi’nin arasında kalan bölgede askerî operas-
yonlar devam ederken Umutlu Köyü’nün yakınlarında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 3 asker ya-
ralandı. 
 
14 Temmuz 2012’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi ile Beytüşşebap İlçesi arasında bulunan Kel Mehmet Dağları’nda 
çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.  
 
14 Temmuz 2012’de, Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Sarıseki Beldesi’nin Akarca Köyü’nün kırsal kesiminde 
çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu yaşamını yitirdi.  
  
18 Temmuz 2012’de Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Elaçmaz Köyü’nün kırsal kesiminde devriye görevi yapan as-
kerî araca açılan ateş sonucu 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı. 
 
24 Temmuz 2012’de Ardahan’ın Göle İlçesi’ndeki Tilkidere Bölgesi’nde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklan-
dı. 
 
24 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin Rüzgârlı Köyü ile Bağlar Köyü arasındaki kırsal kesimde çıkan   
çatışmada  3 askerin yaralandığı iddia edildi. 
 
29 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yaklaşık bir haftadır devam eden ve kamuoyuna bilgi verilme-
yen askerî operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, 13 asker ve 1 sivilin de yaralandığı açıklandı. 
 
25 Temmuz 2012’de başlayarak Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yaklaşık bir haftadır devam eden ve kamuoyuna 
bilgi verilmeyen askerî operasyon kapsamında helikopterle çatışma bölgesine indirilen ve bir daha haber alınama-
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yan özel harekât timi mensubu 17 askerin 26 Temmuz 2012’de öldüğü, cenazelerinin ise Şemdinli 3. Dağ Taktik 
Komando Taburu’na getirildiği; buradan da 11 askerin cenazesinin  askerî helikopterle Diyarbakır’a gönderildiği ileri 
sürüldü. 
 
29 Temmuz 2012’de Tunceli’nin Geyiksuyu Köyü’nün yakınlarında 27 Temmuz 2012’de bir helikoptere uzun nam-
lulu silahlarla açılan ateş sonucu 1 asker yaralandı. Hakkâri’de Mehmet Çakır adlı bir muhtarın HPG militanları 
tarafından alıkonulduğu öğrenildi. 
  
31 Temmuz 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra Beldesi’nin kırsal kesiminde geçici köy korucula-
rına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 2 geçici köy korucusu yaralandı. 
 
1 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde çıkan çatışmada 5 askerin yaralandığı 
öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde askerî ekibin geçişi esnasında yol önceden döşen-
miş mayının patlaması sonucu 2 asker öldü. 
 
1 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsalında akşam saatlerinde Yüksekova kırsalında 
PKK’lılarla yaşanan sıcak temasta 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterlerle Van Jandarma Asayiş Kolor-
du Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı’na getirildi.  . (01.08.2012/İHA) 
 
1 Ağustos 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde Bağlar (Nehri) Köyü'ne bağlı Güzelkaya (Begerde) Mezrası 
yakınlarında operasyona çıkan askerlerin HPG’liler tarafından pusuya düşürüldüğü belirtildi. Gün boyu çatışmaların 
çıktığı mezrada 15 asker ve 1 HPG’linin yaşamını yitirdiği iddia edildi. (02.08.2012/DİHA) 
 
2 Ağustos 2012’de Hakkâri’de kent merkezinde özel harekât polis ekibine ait bir aracın geçişi sırasında meydana 
gelen patlama sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
  
3 Ağustos 2012’de, Siirt'in Eruh İlçesi Bilgili Köyü'nde 2 Ağustos günü PKK'lılar, jandarma karakolu üs bölgelerine 
roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 20 yaşındaki piyade er Enis Çakırdoğan yaşamını yitirdi, 
13 askerde yaralandı. Yaşanan çatışma ve Kobra helikopterlerin bombalamasının ardından bölgede yapılan ara-
mada 2 PKK militanının cesedi bulundu. (03.08.2012/DHA) 
 
3 Ağustos 2012’de, Hakkari'den Yüksekova'ya geçen 4 araçlık polis konvoyunun geçişi sırasında önceden yol ke-
narına döşenen patlayıcı patlatıldı. Patlamanın yaşandığı aynı bölgede ikinci bir patlama daha meydana geldi. Ya-
şanan patlamada 2 polisin yaralandığı ve yaralı polislerin bölgeye gönderilen helikopterle Hakkari Fatih Kışlası’na 
ve oradan ambulanslarla Hakkari Asker Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. (03.08.2012/DİHA) 
 
5 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 karakola düzenlenen eşzamanlı saldırılar so-
nucu çıkan çatışmalarda 6 askerin, 2 geçici köy korucusunun, 14 militanın öldüğü; 15 asker, 1 geçici köy korucusu 
ile 5 sivilin yaralandığı ileri sürüldü.  
  
5 Ağustos 2012’de, akşam saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, askeri üslere eş zamanlı düzenlenen sal-
dırı sonrası çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını 
istemeyen korucu, HPG'liler tarafından Kato Dağı eteklerinde bulunan askeri üslere dönük saldırı sonrası çıkan 
çatışma sonucunda 1 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti. (06.08.2012/DİHA) 
  
7 Ağustos 2012’de, Hakkari nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında bulunan Güzelkonak Jandarma Karakolu'-
na saat 19.45 sularında uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrası başlayan çatışmalar sonrası, bölgedeki silah 
sesleri kesildi. Çatışmada yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, 1 asker yaralandı. (07.08.2012/DİHA) 
 
8 Ağustos 2012’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde bir uzman çavuş çıkan silahlı çatışmada yaşamını yitirdi. Ya-
şamını yitiren uzman çavuşun, Sivas ili nüfusuna kayıtlı Yıldırım Kuzucu olduğu öğrenildi. Kuzucu’nun 7 Ağustos 
gecesi meydana gelen çatışma sırasında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Çatış-
mada ayrıca 2 uzman çavuşun da yaralandığı, 1 HPG’linin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. (08.08.2012/İHA / DİHA) 
  
9 Ağustos 2012’de Mardin-Diyarbakır karayoluna önceden döşenmiş mayının askerî aracın geçişi sırasında patla-
tılması sonucu 1 asker yaralandı. 
 

http://www.iha.com.tr/search.aspx?mode=General&SearchText=asker
http://www.iha.com.tr/search.aspx?mode=General&SearchText=yaraland%C4%B1
http://www.iha.com.tr/search.aspx?mode=General&SearchText=Yaral%C4%B1
http://www.iha.com.tr/search.aspx?mode=General&SearchText=helikopter
http://www.iha.com.tr/search.aspx?mode=General&SearchText=Asayi%C5%9F
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10 Ağustos 2012’de Van’ın Başkale İlçesi’nde bulunan Bebleşin Jandarma Karakolu yakınlarında zırhlı askerî ara-
cın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılmasının ardından başlayan operasyon sonunda 1 militanın 
öldüğü, 2 militanın yaralandığı öğrenildi. 
 
10 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde yol kontrolü yapan HPG militanlarından aracıyla kaçmak isteyen 
geçici köy korucusu Adnan Çelik açılan ateş sonucu yaralandı. 
 
11 Ağustos 2012’de, Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bağlar (Nehri) Köyü Gevriyazini alanında başlayan çatışmalar 19. 
gününe girdi. 10 Ağustos günü Günyazı (Geleşk) Köyü'ne bağlı Aşağı Yiğitler (Nîrkula Jêrîn) mezrasında askeri 
operasyon sırasında HPG'li olduğu iddia edilen bir erkek cenazesi bulundu. Cenaze Şemdinli Devlet Hastanesi 
morguna getirildi. (11.08.2012/DİHA) 
 
12 Ağustos 2012’de, HPG tarafından yapılan açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Nirkola Vadisi ile Arê Köyü’ne 
yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 militanın yaşamını yitirdiği duyuruldu. (12.08.2012/ANF) 
 
13 Ağustos 2012’de, Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Gültepe Köyü yakınlarında saat 22.00 sıralarında çatışma çıktığı 
öğrenildi. Özel harekât timlerinin de katıldığı çatışmanın sabah saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi. Çatışma ile 
ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılamazken bir HPG’linin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Çatışmayla ilgili HPG tarafından 
yapılan açıklamada, Harun Agiri kod adlı Velsih Parısa adlı militanın yaşamını yitirdiği bildirildi. (14.08.2012/DHA / 
ANF) 
 
14 Ağustos 2012’de Hatay’ın Ezin İlçesi’nde ilçe merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarma Karako-
lu’na düzenlenen saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı. 
 
16 Ağustos 2012’de Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 
militan öldü. 
 
16 Ağustos 2012’de, Bitlis’in Güroymak (Norşin) İlçesi'nde eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kayma-
kamlık binasına 15 Ağustos gecesi roket ve uzun namlu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası başlayan ça-
tışmalar geç saatlere kadar devam etti. Saldırıda 1 polis yaralandı. (16.08.2012/DHA) 
 
16 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Hükümet Konağı bahçesinde patlama meydana geldi. Patla-
mada 1 özel hareket polisi yaralandı. Büyük paniğin yaşandığı patlama sonrası hükümet konağı boşaltılmaya baş-
landı. Yaralı polis ambulansla olay yerinden alınarak Şemdinli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. 
(16.08.2012/DHA) 
 
18 Ağustos 2012’de, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen eylemler sırasında  yaralanan bir 
gerillanın kendisini Zap suyuna atarak yaşamını yitirdiği bildirildi. (18.08.2012/ANF) 
 
18 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca Bölgesi’nde mayın taramasına çıkan askerî 
birliğin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker öldü, 1 asker de yaralandı. Patlamanın ardından başlatı-
lan askerî operasyon sonucu ise 15 militanın öldüğü ileri sürüldü. 
 
18 Ağustos 2012’de, Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan konteynır kentin girişindeki polis noktasına HPG'liler 
silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30 yaşındaki Abdurrahman Doğan adlı bir polis ağır yaralandı. Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (18.08.2012/DHA) 
 
19 Ağustos 2012’de, Şırnak'ta Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Şehit Mehmet İşlek Polis Merkezi ile Atatürk Ma-
hallesi'nde bulunan Çevik Kuvvet binasına yönelik gece 00.30 sularında roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldı-
rı düzenlendi. Saldırıya polisin de karşılık vermesi ile üzerine çatışma çıktı. Yarım saat süren çatışmada polisin 
etrafa rast gele ateş açtığı öne sürülürken, yerel kaynaklar Şehit Mehmet İşlek Polis Merkezi'nde yönelik düzenle-
nen saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği bir polisin ise ağır yaralandığı iddia etti. Olayda yaralanan ve ismi öğren i-
lemeyen polis, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (19.08.2012/DHA)  
  
20 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca (Oremar) bölgesinde 2 gün önce başlatılan 
askeri operasyon sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu bir asker yaşamını yitirirken 2 asker 
de yaralandı. (20.08.2012/DİHA/Aa.com.tr/Ntvmsnbc.com) 
  
20 Ağustos 2012’de Hakkâri-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ Köyü’nün yakınlarında devriye görevi yapan 
askerî aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 2 asker öldü, 1 asker de yaralandı. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    65 

 

21 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Besta Bölgesi’nde bulunan Gire Helize, Xare Küna, Gire Sor ve Kemoloya mıntıka-
sında  19 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada  Gire Helize de 3 askerin yaşamını yitirdiği 1 Astsubayında yaralandığı 
öğrenildi.  Yaralanan Astsubay Çavuş Metin Yıldırım (23) tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akadem i-
si’nde yaşamını yitirdi. 
  
22 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bağlar (Nehri) ve Zorgeçit (Gerget) köyleri arasında askeri 
konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaşanan çatışmada, 5 asker yaşamını yitirir-
ken, 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Çatışmada yaşamını yitiren askerlerin, 
Astsubay Hüseyin Çetin (Bolu) ile uzman erbaşlar Soner Özdemir (Çorum), Mehmet Suay (İskenderun), İsmail 
Zengin (Balıkesir) ve İbrahim Yıldız (Yozgat) olduğu öğrenildi. (22.08.2012/DİHA / DHA / Hurriyet.com.tr / Hakka-
ri Valiliği) 
 
23 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde kent merkezinde bulunan emniyet müdürlüğüne ve askerî tu-
gaya düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü; Şemdinli İlçesi’nin Derecik Beldesi’ne bağlı 
Omurlu Köyü’nde bulunan Omurlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu’na düzenlenen eşza-
manlı saldırılar sonucu ise Derecik Jandarma Taburu’nda bir askerin öldüğü, 5 askerin de yaralandığı bildirildi. 
  
26 Ağustos 2012’de, ANF’nin haberine göre, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde Bilican alayının düzenlediği operasyon 
sırasında 1 HPG militanının yaşamını yitirdiği belirtildi. (28.08.2012/ANF) 
 
26 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin yakınlarından geçen Kerkük-Yumartalık petrol boru hattına  düzenle-
nen saldırı sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 militan öldü. 
 
27 Ağustos 2012’de Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 14 Ağustos 2012’de ilçe merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne 
ve Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu yaralanan 1 militanın yaşamını yitirdiği açıklandı. 
 
28 Ağustos 2012’de, Hakkâri 5. Tabur Birliği Dağlıca Bölgesi’nde 23 Temmuz 2012’de askerî operasyon için Der-
yan Tepe’ye giden helikopterin inişe geçtiği sırada uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 5 asker ölmüş, 
7 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden biri Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde ya-
şamını yitirdi. 
 
30 Ağustos 2012’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Akçalar Köyü yakınlarında devriye görevi yağan 
askerî aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 1 asker yaralandı. 
 
31 Ağustos 2012’de Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Keçikayası Köyü ile Çaybağı Köyü arasında yük treninin geçişi 
sırasında önceden döşenmil bombanın patlaması sonrasında başlatılan askerî operasyon sonucu çıkan çatışmada 
6 asker ile 4 sivil yaralandı. 
 
2 Eylül 2012’de, Van Başkale İlçesi'ne bağlı Çamlık Köyü yakınlarında meydana gelen patlama sonrası Başkale 
Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerce başlatılan operasyonda çatışma çıktı. Şerefhan Bölgesi 
Aslanbey Köyü yakınlarında yoğunlaşan çatışmada uzman çavuş Erdal Sönmez yaralandı. 
(02.09.2012/DHA/DİHA/Cnnturk.com/ Trthaber.com/Zaman.com.tr) 
 
 2 Eylül 2012’de, saat 22.00 sularında HPG militanları tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan askeri 
lojmanları ve polis karakollarına karşı uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 10 asker yaşamını yitir-
di. 7 asker de yaralandı. Çatışmada 4 HPG militanı da yaşamını yitirdi.  
(03.09.2012/DHA/DİHA/Haberturk.com/Trthaber.com/Ntvmsnbc.com/ Hurriyet.com.tr) 
 
2 Eylül 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekibine açılan ateş sonucu ve sonrasın-
da çıkan çatışmada üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı iddia edilen bir militan öldü, 2 polis memuru, 1 asker, 1 
militan ile 1 sivil yaralandı. 
 
5 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi, 
iki asker de yaralandı. 
 
6 Eylül 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi’nde yapımı devam eden karakol inşaatı-
na açılan ateş sonucu 1 geçici köy korucusu öldü. 
 
7 Eylül 2012’de, Şırnak Beytüşşebap İlçesi'nde HPG militanları ilçe merkezindeki askeri noktalara düzenlediği ey-
lemlerin ardından ilçeyi çevreleyen Kato Jirka ve Kato Marinos dağlarına yönelik savaş uçaklarının desteğiyle aske-
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ri operasyon başlatıldı. Çatışmalarda 2 asker ve 1 korucu yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. Aynı çatışmada 7 
HPG militanı yaşamını yitirdi. (07.09.2012/DİHA/İmc-tv.com/ Bianet.org) 
 
8 Eylül 2012’de Bitlis’te Aşağı Ölekli Köyü yol ayrımında yol kesen HPG militanlarının 4 geçici köy korucusunu alı-
koyduğu, o esnada çıkan arbedede açılan ateş sonucu ise 1 geçici köy korucusunun yaralandığı açıklandı. 
 
9 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra Beldesi’nin yakınlarında arazi arama tarama faaliyeti 
yürüten askerî birliğin geçişi sırasından önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 1 uzman çavuş yaşamını 
yitirdi.  
 
9 Eylül 2012’de, Hakkari Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyü kırsalında akşam 
saatlerinden itibaren çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi 7 asker de yaralandı.     
(09.09.2012/Sabah.com.tr/Radikal.com.tr/Hurriyet.com.tr/Cnnturk.com/Trthaber.com) 
 
10 Eylül 2012’de Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı hazırlığındaki HPG militanları ile 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 militanın yaşamını yitirdiği açıklandı. 
  
12 Eylül 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Geniştepe bölgesinde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü ileri 
sürüldü. 
 
12 Eylül 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar Köyü'ne bağlı Zorgeçit Mez-
rası kırsalında operasyona çıkan askerler ile HPG militanları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 2 asker ya-
şamını yitirdi. Aynı çatışmada yaralanan asker Çavuş Ferhat Kaplangiray Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  
(12.09.2012/DİHA/Ntvmsnbc.com/Haberturk.com/Milliyet.com.tr/ Hurriyet.com.tr) 
 
14 Eylül 2012’de, Hakkari’ye bağlı Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasında bulunan Güzelkonak (Haruna) Karako-
lu'na saldırı düzenlendi.  Çatışma sırasında 2 korucu yaralandı. Ağır yaralı olarak Yüksekova’ya getirilen Abdulaziz 
Marmara isimli korucu yaşamını yitirirken, Mikail Ak isimli korucu ise tedavi altına alındı. Hakkari Valiliği, Şemdinli 
İlçesi Güzelkonak ( Harunan) Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaparak 1 korucunun öldüğü-
nü doğruladı. Valilik ayrıca 6'sı asker 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Aynı çatışmada 8 HPG militanı yaşamını 
yitirdi.  (14.09.2012/DİHA/Sabah.com.tr/Haberturk.com/Milliyet.com.tr) 
 
14 Eylül 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Tepeköyü Jandarma Karakolu’na bombalı araçla ve roketatarla dü-
zenlenen saldırı sonucu 1 asker yaralandı. 
 
15 Eylül 2012’de, Hakkari Çukurca karayolu 15.kilometresinde Oğul (Talê) Köyü yakınlarında yoldan geçmekte 
olan askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 asker yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı 
öğrenildi. (15.09.2012/DİHA/Cnnturk.com/ Cumhuriyet.com.tr) (Patlamada yaşamını yitiren İzmir nüfusuna kayıtlı 
Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesi kayboldu. Cenaze 20 Eylül 2012 tarihinde olay yerine 800 metre uzaklık-
ta Zap Vadisi'nde bulundu.) 
 
16 Eylül 2012’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hacılar Köyü yakınlarında çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan 
aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 polis memuru öldü, 10 polis me-
muru da yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Eylül 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Karakent Köyü’nde bulunan özel bir şantiyeyi basan HPG 
militanlarıyla geçici köy korucuları arasında çıkan çatışma esnasında 1 işçi yaşamını yitirdi. 
 
19 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde çıkan çatışmalarda 4 militanın öldüğü Şırnak Valiliği tarafından 
açıklandı. 
  
20 Eylül 2012’de Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Karakütük Köyü yakınlarında yol tarama faaliyeti yapan askerî ek i-
be düzenlenen saldırı sonucu 1 asker öldü, 2 asker de yaralandı. 
 
21 Eylül 2012’de, Bingöl'ün merkez Çiçekdere Köyü kırsalında bu sabah saatlerinde çıkan çatışmada 2 korucu 
yaralandı. Ağır yaralanan korucu Mehmet Çintay, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  
  
22 Eylül 2012’de Van’da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli polis memuru Tuncay 
Akyüz’e düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan operasyon sonucu  23 Eylül 2012’de 2 militanın öldüğü 
açıklandı. 

http://bianet.org/
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22 Eylül 2012’de Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde Şehit Mehmet Jandarma Karakolu’na ve Tunceli-Pülümür karayo-
lu üzerindeki kontrol noktasına düzenlenen eşzamanlı saldırılar sonunda 1 asker 1 bir militanın öldüğü, 7 askerin 
de yaralandığı açıklandı. 
 
27 Eylül 2012’de, Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Sesveren Köyü yakınlarında askerî operasyona havadan destek 
veren helikoptere düzenlenen saldırı sonucu 1 asker yaralandı. 
 
29 Eylül 2012’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yola döşemeye çalıştıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 
militan öldü. 
 
30 Eylül 2012’de Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırının ardın-
dan çıkan çatışma sonucu 3 militan ile 1 asker öldü, 5 asker de yaralandı. 
 
30 Eylül 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde önceden yolan döşenmiş mayının, arazi tarama faali-
yeti yapan askerî ekibin geçişi sırasında patlaması sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker de yaralandı. 
 
30 Eylül 2012’de Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na düzenlenen ve 3 militan ile 1 
askerin ölümü ile 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından başlatılan askerî operasyon kapsa-
mında aynı gün Amanos Dağları’nda çıkan çatışmada 2 militan öldü. 
 

2 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 1 Ekim 2012’de başlatılan askerî operasyon kap-

samında çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü, 3 askerinde yaralandığı ileri sürüldü. 

4 Ekim 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’ndeki Görendoruk Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırının ardından çıkan 
çatışmada 3 militanın öldüğü ileri sürüldü. 
 
6 Ekim 2012’de Tunceli’nin Hozat İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı. 
 
11 Ekim 2012’de Tunceli-Pülümür karayolunu kesen HPG militanlarının durdurmak istedikleri bir araca açtıkları 
ateşin ardından araçta bulunan bir polis memurunun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu 1 militan öldü, 
1 polis memuru ile 3 sivil de yaralandı. 
 
11 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bağlar (Nehri) Köyü ile Zorgeçit (Gerget) ve Yaylapınar Köy-
leri arasındaki Kırmızı Tepe mevkiinde arasında HPG militanları ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 
asker yaralandı, 3 HPG militanının yaşamını yitirdiği iddia edildi. Yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 HPG militanına ait 
cenazelerinin Şemdinli’den alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü belirtildi. (12.10.2012/DİHA)  
 

12 Ekim 2012’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 11 Ekim 2012’de 2 militanın ölümüyle 

sonuçlanan çatışmada 1 militanın daha öldüğü açıklandı. 

14 Ekim 2012’de Bitlis’in Şeyh Cuma bölgesinde bulunan jandarma karakoluna düzenlenen saldırı sonucu 1 aske-
rin öldüğü ileri sürüldü. 
 
15 Ekim 2012’de Mardin’in Derik İlçesi’nde bir polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı 
düzeneğin patlatılması sonucu 1 polis memuru öldü, 2 polis memuru da yaralandı. 
 
15 Ekim 2012’de Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Kaynakkaya Köyü’nde bulunan Jandarma Karakolu’na düzenle-
nen saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 1 asker yaralandı. 
 
16 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 
Karataş Jandarma Karakolu ile ilçenin sınır noktasındaki Darsinki Tepesi'ndeki askeri birliklere eş zamanlı saldırı 
düzenlendi. Uzun namlulu silah ve roketatarlarla yapılan saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi. (17.10.2012/DİHA)  
 
17 Ekim 2012’de Van’ın Başkale İlçesi’nin Esenyamaç Köyü’nün yakınlarında askerî aracın geçişi sırasında önce-
den yola döşenmiş mayının patlatılması sonucu 2 asker yaralandı. 
 
17 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan Vadisi’nde 15 Ekim 2012’de çıkan çatışmada yara-
lanan 1 askerin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. 
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18 Ekim 2012’de, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) Köyü’nde akşam saatlerinde bölgeye operasyona giden 
özel harekat timleri ile HPG militanları arasında çatışma çıktığı öğrenildi. Bölgeye 6 ambulansın sevk edildiği, giden 
ambulanslardan ikisinin kente geri döndüğü öğrenildi. Çatışmada 3 polis yaşamını yitirirken çok sayıda polis yara-
landı. Yaralı polisler Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  (19.10.2012/DİHA)  
 
19 Ekim 2012’de, Bitlis merkeze bağlı Çeltikli (Şex Ciman ) köyü bölgesinde konuşlu askeri birliğe dün gece HPG 
militanları tarafından saldırı düzenlendi. 3 karakol ile çok sayıda korucunun da bulunduğu bölgede, HPG militanla-
rının düzenlediği saldırı sonrası başlayan şiddetli çatışmalar saatlerce sürdü. Çatışmaların sonucunda korucular-
dan İzzettin Bal, Mehmet Reşit Aysal ve Mehmetcan Yeşildağ yaşamını yitirirken, er Ali Güneşçi ve korucularından 
Hilmi Özgen, Vahdettin Kırmızızamba ve Ücret Kırmızızamba ise yaralandı. Yaşamını yitiren korucular ve yaralılar 
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (20.10.2012/DİHA) 
 
19 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan Vadisi’nde çıkan çatışmada 15 militanın öldüğü 
ileri sürüldü. 
 
20 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nün yakınlarında operasyona çıkan özel harekât birliğine düzenlenen 
saldırı sonucu 3 özel harekât polis memuru, saldırının ardından çıkan çatışmada ise 3 militan öldü. 
  
23 Ekim 2012’de Tunceli’de polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından çıkan 
çatışma sonucu 4 militanın öldüğü açıklandı. 
 
 28 Ekim 2012’de Şırnak’ta kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü lojmanları, askeri lojmanlar, valilik ve İl 
Emniyet Müdürlüğü binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 polis memuru 
yaşamını yitirdi, 3 polis memuru da yaralandı.   
 
29 Ekim 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde devam eden askerî operasyona katılan 1 asker, 
önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu yaralandı. 
 
2 Kasım 2012’de, Kars’ın Kağızman ilçesi Yankıpınar köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri 
ile HPG militanları arasında çatışmada yaşandı. Çıkan çatışmada, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş yaralandı. 
(02.11.2012/Cnnturk.com/Tnthaber.net/Kenthaber.com) 
 
2 Kasım 2012’de Bingöl’ün Çiçekdere Köyü’nün kırsal kesiminde 20 Eylül 2012’de çıkan çatışmada 1 geçici köy 
korucusunun öldüğü öğrenildi. 
 
2 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Duru Köyü’nde bulunan karakol üs bölgesine düzenlenen saldırı-
nın ardından çıkan çatışma sonucu 1 asker ile 2 militan öldü, 7 asker de yaralandı. 
 
4 Kasım 2012’de Şırnak’ta Cudi Dağı’nda yapılan askerî operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 5 militanın 
öldüğü açıklandı. 
 
6 Kasım 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde Çoban Dağı çevresinde devam eden askerî operasyon kapsa-
mında çıkan çatışmada 4 militanın öldüğü açıklandı. 
  
10 Kasım 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı. 
  
12 Kasım 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Hamamçınar Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 
militan yaşamını yitirdi. 
 
14 Kasım 2012’de, Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü, 1 geçici köy ko-
rucusunun da yaralandığı ileri sürüldü. 
 
15 Kasım 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde başlatılan askerî operasyon sırasında çıkan çatış-
ma sonucu 2 militanın öldüğü,1 askerin yaralandığı ileri sürüldü. 
  
18 Kasım 2012’de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Ortaklar Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 5 asker 
ile 8 militan öldü, 1 asker ile 1 militan da yaralandı, 5 militan da sağ olarak yakalandı. 
 
19 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortaköy Köyü’nün yakınlarında askerî aracın geçişi sırasında 
meydana gelen patlama sonucu 1 asker yaralandı. 
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23 - 24 Kasım 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmalarda 7 militanın öldüğü açıklandı. 
 
25 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı. 
 
25 Kasım 2012’de Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklan-
dı. 
 
25 Kasım 2012’de, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine bir grup HPG militanı ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı. (25.11.2012/DHA/Haberturk.com/Sabah.com.tr) 
 
26 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nden Lice İlçesi’ne giden askerî aracın geçişi sırasında önceden yola 
döşenmiş mayının patlaması sonucu 6 asker yaralandı. 
  
27 Kasım 2012’de Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Ünsalı Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırının 
ardından çıkan çatışma sonunda 1 asker  öldü, 1 asker de yaralandı. 
  
30 Kasım 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortaköy Köyü’nün yakınlarında 19 Kasım 2012’de, askerî ara-
cın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan er Duyal Ceylan yaşamını yitirdi. 
  
2 Aralık 2012’de, Elazığ’ın Arıcak ile Bingöl’ün Genç İlçeleri arasındaki Görese Dağları'nda 01.12.2012 tarihinde 
saat 23.00 sıralarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, çatışma çıktı. HPG militanları ile 
Güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2'si kadın 4 HPG militanının yaşamını yitirdiği öğrenildi.   
 (02.12.2012/DHA/Milliyet.com.tr/Bugun.com.tr) 
 
2 Aralık 2012’de, Diyarbakır'ın Lice, Hani ile Bingöl'ün Genç İlçesi üçgenindeki kırsal alanda Skorsky helikopterlerle 
düzenlenen hava destekli operasyonda, HPG militanlarının bulunduğu alanların bombaladığı belirtildi. Çatışmada 
10 HPG militanının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çatışmanın ardından alanda köylülerin yaptığı arama sonucu HPG 
militanlarına ait puşi bulundu. Puşide herhangi bir kan izi bulunmazken, puşiden gelen koku kimyasal silah kullanıl-
dığı şüphesini akıllara getirdi. Puşiyi koklayan kimi köylülerin başlarının ağrıdığı ve midelerinin bulandığı kaydedildi. 
Köylüler, kokunun kimyasal olabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.  
 (03.12.2012/DHA/DİHA/Cnnturk.com/Trtturk.com.tr/Sabah.com.tr) 
 
  
 

10. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 
 
2 Nisan 2012’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde Hükümet Konağı’ndaki Nüfus Müdürlüğü’nün önünde bulu-
nan çöp kutusuna konulan ses bombasının patlaması sonucu iki kişi yaralandı. 
 
4 Nisan 2012’de Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Döküktaş Köyü’nün Kayaç Mezrası’nda çocukların bulduğu cismin 
patlaması sonucu Şükrü Erdoğan (13) yaşamını yitirdi, Esmanur Özdemir (8) de ağır yaralandı.  
  
3 Mayıs 2012’de Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde Ergün Birelli (25) adlı kişi mayın olduğuna inanmadığı cismin 
üzerine basarak cismin patlaması sonucu bacağından yaralanarak Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
  
7 Mayıs 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Sezer Duman (13), sokakta bulduğu poşeti karıştırırken bilinme-
yen bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
6 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde askeri birliklere malzeme taşıyan bir kamyonun Çayırlı Bölge-
si’nde yoldan geçişi sırasında önceden döşenmiş bombanın patlatılması sonucu araçta bulunan 3 sivil yaralandı. 
 
9 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde ilçe merkezinin dışında koyunlarını otlatan Mehmet Şerif Çelik 
(35) bastığı mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
17 Haziran 2012’de Osmaniye’nin Zorkun Yaylası yolu Haçbel mevkisindeki piknik alanında mayına basan Abdul-
baki Akıncı (18) ve Hasan Taşer’in (19) yaralandığı açıklandı. 
 
21 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde hayvan otlatırken bastıkları mayının patlaması sonucu ağır ya-
ralı halde Aile Sağlığı Merkezi’ne kaldırılan 2 çocuktan Şaban Arslan (12) yaşamını yitirdi. Yaralanan Hemgin Altay 
(13) ise Hakkâri Devlet Hastanesi’ne gönderildi. 
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12 Temmuz 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Kızılkaya Köyü’nde askeri yerleşim alanına yakın bir 
yerde hayvanlarını otlatan Ertan Dilaver (14) meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirirken Adem Yiğit (12) de 
patlamada ağır yaralandı. 
 
21 Temmuz 2012’de Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Palamutlu Köyü’nün yakınlarında ormanlık alana odun toplama-
ya giden köylülerin kullandığı traktörün geçişi sırasında yola önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu Sela-
hattin Yıldırım (33) yaralandı. 
 
23 Temmuz 2012’de Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Böğrüpek Köyü’nün kırsal kesiminde küçükbaş hayvanlarını 
otlatan Okan Deniz (12) ve Mehmet Direkçi (11), mayınlı arazide meydana gelen patlama sonucu yaralandı. 
 
23 Temmuz 2012’de, Van'ın Başkale İlçesi'ne 35 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitvermez (Kadan) Köyü yakınla-
rında otlanan koyunlar mayına bastı. Köye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gelincik (Xecesur) ve Geçitvermez 
(Kadan) karakolları arasında bulunan alanda yaşanan patlama sonucu koyunları otlatan 14 yaşındaki Yücel 
Gönültaş, şarapnel parçalarının eline isabet etmesi sonucu hafif yaralanırken 100'e yakın koyunu ise telef oldu. 14 
yaşındaki Yücel Gönültaş, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (23.07.2012/DİHA/Vanbulten.com) 
 
28 Temmuz 2012’de, Iğdır'da Ağrı Dağı Korhan Yaylası Sivritepe mevkiinde, Korhan Jandarma Karakolu yakının-
daki askeri mevziye yakın bir alanda bir poşette bulunan patlayıcı maddenin patlaması sonucu Karakuyu Köyü'n-
den olan 29 yaşındaki Şefik Çakmaz adındaki çoban el, yüz ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden şarapnel 
parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Çakmaz’ın neden yaralandığını anlamak için olay yerinde giden abisi Zeki Çak-
maz’ın ise meydana gelen ikinci patlamada sol gözü ve yüzü başta olmak üzere vucudunun çeşitli yerlerinden ağır 
yaralandığı öğrenildi. Yüzlerinden yaralanan Çakmaz kardeşler Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumu ağır 
olan Zeki Çakmaz’ın da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. 
Hastanede yaklaşık 11 saat ameliyatta kalan Çakmaz yoğun bakım ünitesine alındı. (28.07.2012/ANF/DİHA/ 
İgdirhaberleri.wordpress.com) 
 
28 Temmuz 2012’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yerde buldukları poşeti kurcalayan Baran Tunç (11) ve Ercan 
Çiçekli (17) adlı 2 çocuk meydana gelen patlamada yaralandı. 
  
6 Ağustos 2012’de Muş’un Kızılağaç Beldesi’nin Şenyayla Bölgesi’nde yerde bulduğu cismin elinde patlaması üze-
rine Sera Yılmaz (8) yaşamını yitirdi.  
 
7 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yekmal Köyü’nde Fuat Sak (18) bulduğu havan mermisinin 
patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
25 Ağustos 2012’de Tunceli’nin Sütlüce Köyü’nün kırsal kesiminde jandarma karakolunun yakınlarında hayvanları-
nı otlatan Oktay Kuçin (23) adlı çoban yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralandı. 
 
4 Eylül 2012’de Bingöl’ün Yedisu İlçesi’ne bağlı Elmalı Köyü’nün Bikan Mezrası’nda yerde buldukları bir patlayıcı-
nın infilak etmesi sonucu Fermali Sağlak (44) yaşamını yitirirken, Sıdıka Sağlak (42) ve Habip Sal yaralandı. 
 
5 Eylül 2012’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Ömer Aktaş şu beyanlarda bulundu. “1966 Siirt Eruh 
doğumluyum Bilgili köyünde gönüllü köy korucusu olarak göreve yapmaktayım. 02.09.2012 tarihinde saat 17:00 
civarında köy civarında bulunan hayvanlarımın yanına gidiyordum. Aniden bir patlama meydana geldi, patlamayla 
birlikte havan parçaları bana ve eşeğime isabet etti, isabet eden parçaların etkisiyle yere düştüm. Bu arada 
yaralandım. Eşeğimde yaralandı ve sakat kalmış durumda . Yaşadığım mağduriyet nedeniyle şubenizden hukuki 
destek talebinde bulunuyorum” dedi. (İHD Siirt Şubesi) 
 
9 Eylül 2012’de, Batman’ın Hasankeyf İlçesi ile Suçeken Köyü arasında geçici köy korucularının içinde bulunduğu 
minibüsün geçişi sırasında önceden yola düşenmiş mayının patlaması sonucu biri çocuk 3 sivil yaralandı. 
 
10 Eylül 2012’de Bitlis’e 20 kilometre mesafede bulunan Şexcıman bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen bir patla-
manın meydana gelmesi sonucu patlama bölgesinde hayvanlarını otlatan 2 çocuk yaralandı. 
 
12 Eylül 2012’de Bingöl’ün Yayladere İlçesi’ne bağlı Seter Köyü’nde hayvan otlatmaya giden 2 kardeşin yerde bul-
dukları bir cisimle oynamaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Ramazan Kızılgöz (14) yaşamını yitirdi, 
Ceylan Kızılgöz (11) de yaralandı. 
 

http://igdirhaberleri.wordpress.com/
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24 Eylül 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Çağ Çağ köprüsü yakınlarında bulunan hurdalıkta meydana gelen 
patlama sonucu hurda malzemesi ayıklayan Rıdvan Öz (24) ve Yusuf Elik (17) yaralandı. 
 
27 Eylül 2012’de Van’ın Çaldıran İlçesi’nde askerî atıkların olduğu çöplükte çobanlık yapan Sami Akti’nin (13) bul-
duğu merminin patlaması sonucu Sami Akti ve Selami Akti (9) yaşamını yitirdi. 
 
4 Ekim 2012’de, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan (Xeşika) Köyü'nde akşam saatlerinde koyunlarını otlatan 
Cesim Kocaağa isimli 13 yaşındaki çocuk Bakım Karakolu yakınlarında bastığı cismin patlaması sonucu ağır yara-
landı. Patlamanın ardından biraz ilerde uyuyan ağabey Mehmet Kocaağa çığlık sesi ile patlama sesini duyarak 
uyandı. Kocaağa kardeşini sivil bir aracı durdurarak Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Muş Devlet Hastanesi du-
rumu ağır olan Kocaağa’yı helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. Acil servise kaldırı-
lan Kocaağa patlama sonucunda bir elini ve gözünü kaybetti.  
(05.10.2012/DİHA)  
 
7 Ekim 2012’de Şırnak’ın Şenoba Beldesi’nde odun toplamak için Sırgê Dağı’na giden 4 kişinin bulunduğu traktö-
rün ilerlediği esnada nedeni belirlenemeyen bir patlamanın meydana gelmesi sonucu Nızar Babat (22) yaşamını 
yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı. 
 
8 Ekim 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Dağdelen Köyü’nde sınır hattında yerleştirilmiş mayının patla-
ması sonucu hayvanlarını otlatan Ömer Demir (17) ile Erkan Demir (13) adlı 2 çocuk yaralandı. 
 
16 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Kışla Mahallesi’nde evlerinin önünde bulunan boş alanda oynayan 
B.Y. (5) ve H.Y. (7) isimli kardeşler buldukları cismi kurcalarken cisim patladı. Yaşanan patlama sırasında yarala-
nan her iki çocuk, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.Y. yapılan ilk müdahaleden sonra 
Van’a sevk edildi. 
 
28 Ekim 2012’de Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yakınında meydana gelen patlama sonucu M.K. 
(10) yaralandı. 
 
30 Ekim 2012’de, Tunceli-Ovacık karayolunda jandarma karakoluna erzak taşıdığı ileri sürülen sivil bir aracın geçişi 
sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi. 
 
1 Kasım 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde Ahmet Tor Kışlası önünde park halinde bulunan bir aracın patla-
ması sonucu 5 kişi yaralandı. 
 
4 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin girişinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında başka bir araçta mey-
dana gelen patlama sonucu Faris Demircan (11) yaşamını yitirdi, 2’si ağır 26 kişi de yaralandı. 
 
9 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Kırkpınar Köyü’nde çobanlık yapan İbrahim Güzel (16), koyunla-
rını otlatırken bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. 
 
2 Aralık 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Kızılkaya Köyü’nde hayvanlarını otlatan Hüsnü Yiğit (36), 
bastığı mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdi, yanında bulunan Ali Sökmen (12) de yaralandı. 
 
4 Aralık 2012’de, Şırnak’ın İkizce Köyü yakınlarında çobanlık yapan Ahmet Taşar (62), hayvanlarının mayına bas-
ması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı. 
 

11. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
13 Haziran 2012’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne 12 Haziran 2012’de 
düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıyı DHKC üstlenirken, saldırıda yaşamını yitiren kişinin Erdal Dalgıç olduğu 
ve saldırının Engin Çeber’in söz konusu karakolda işkence görmesi nedeniyle düzenlendiği açıklandı. 
 
15 Haziran 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bankadan para çektikten sonra aracına binmeye çalışan polis 
memuru Sabri Yiğit (42) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıyı DHKC  üstlendi. 
 
16 Haziran 2012’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde yemek yedikleri sırada 2 polis memuruna uzun namlulu 
silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memurlarından Zekeriya Yurdakul kaldırıldığı Özel İstanbul 
Şafak Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırıyı DHKC  üstlendi. 
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11 Temmuz 20122de, Maraş'ın Nurhak İlçesi Umutlu Köyü yakınlarında Göksu Irmağı üzerinde inşaatı devam eden 
hidroelektrik santralinde çalışan kamyonete gece saat 22.30 sıralarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 30 ya-
şındaki Muharrem Erdoğan açılan ateş sonucu yaralandı. (12.07.2012/DİHA/Stargazete.com) 
 
10 Eylül 2012’de Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde yol kesen HPG militanlarının durmayan bir araca ateş açması so-
nucu 3 sivil yaralandı. 
 
29 Eylül 2012’de Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Çobansuyu Köyü’ne 20 Eylül 2012’de baskın düzenleyen HPG mili-
tanlarınca alıkonan A.Y. (50) adlı köylü, Baykan Çayı kenarında öldürülmüş halde bulundu. 
 
9 Ekim 2012’de Hakkâri’de Yüksekova-Şemdinli karayolunu kesen HPG militanlarının durdurmak istedikleri bir 
araca açtıkları ateş sonucu araçta bulunan 3 sivil yaralandı. 
 
24 Ekim 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Emin Güven (30) adlı 
kişi yaşamını yitirdi. Açıklama yapan HPG ise Mehmet Emin Güven’in “Hançer Timi”nde yer alarak askerî operas-
yonlara katıldığı gerekçesiyle öldürüldüğünü duyurdu. 
 
29 Ekim 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’un Üsküdar İlçesi’ndeki evinde Devrimci Halk Kurtu-
luş Cephesi Örgütü adına oyuncak ayıyla suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2008 yılında tutuklanan ve 2012 
yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Asuman Akça (49), ailesiyle yaşadığı İstanbul’un Küçükçekmece 
İlçesi’ndeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. açıklama yapan 
DHKC Örgütü saldırıyı üstlendi. 
 

 12. KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 
 
16 Ocak 2012’de, Diyarbakır’da oğlu Sadık Aksel (35) ile birlikte Mardin Kapı Semti'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'-
ne mantar toplamaya giden Şeyhmus Aksel (76) adlı yurttaşın, bahçeden 2 el silah sesinin duyulması üzerine olay 
yerine giden oğul Aksel, babasının pompalı tüfekle boynundan vurulduğunu gördü. Ağır yaralı olan baba Aksel olay 
yerinde yaşamını yitirirken, Sadık Aksel'in ise gözaltına alındığı belirtildi.  (16.01.2012/DİHA) 
  
4 Şubat 2012’de, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü beldesine bağlı Kuzoluk Köyü'ndeki ormanlık alanda, 
ateşli silahla vurulmuş ve yarısı toprağa gömülmüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 gündür kayıp olduğu 
bildirilen 46 yaşındaki Eyüp Altınkaya’ya ait olduğu belirtildi. Vücudunun değişik yerlerinden vurulduğu anlaşılan 
Eyüp Altınkaya’nın yakınlarının, 23 Ocak’ta jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. 
(04.02.2011/posta.com.tr / Aktifhaber.com / Gaziantephaberler.com) 
 
6 Mart 2012’de, Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde esnaf tarafından tutulan bekçi Veysi Tekin'in 
(25) cesedi, görev yaptığı kulübenin önünde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekip-
lerinin yaptığı araştırma sonucunda, Tekin'in bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp 
Morguna kaldırıldı. (06.03.2012/ ANF / Haberler.com / Diyarbakır Söz) 
 
3 Nisan 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde Adilcevaz-Erciş Karayolu'nda bir erkek cesedi bulan çobanlar, durumu 
yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen askerler, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlanan cesedin 12 gündür 
kendisinden haber alınamayan Sayim Çiftçi'ye (36) ait olduğunu belirledi. Çiftçi'nin cesedi otopsi yapılmak için D i-
yarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.      
 
11 Nisan 2012’de, Elazığ'ın Baskil ilçesi Beşbölük köyünde Fikri Zafer, kardeşi Bayram Zafer'e ait kayısı bahçesin-
de ilaçlama yapmak isterken yanmış bir ceset bulduğu yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Cumhuriyet savcısı-
nın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte 
yandan cesedin Malatya'da yaşayan Bayram Zafer'in yaklaşık 10 gün önce kayıp olduğu bildiriminde bulunduğu 
oğlu Şahin Zafer'e (28) ait olabileceği şüphesiyle Bayram Zafer ve yakınları olay yerine getirildi. Eşyalardan kısmi 
bir teşhiste bulunulmasına rağmen cesedin kimliğinin henüz belirlenemediği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  
(11.04.2012/Haber23.com.tr/Elazighaber.com/Serhattv.com.tr/ Samanyoluhaber.com) 
 
27 Nisan 20122de, Urfa'da koyun otlatan küçük çocuklar, kente birkaç kilometre mesafede bulanan Balaban mevki-
indeki kayalık alanda bir erkek cesedi gördü. Cesedi gören çocuklar, durumu yoldan geçen araç sürücülerine söy-
ledi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, ilk incelemede 10 gün önce öldüğü tahmin edilen cesedin, 
çürümeye yüz tuttuğunu ve hayvanlar tarafından parçalandığını belirledi. Cesedin Samet Yıldıztaş isimli yurttaş 

http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=kay%C4%B1p
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olduğu belirlenirken, ölüm nedeni ise belirlenmedi. Yıldıztaş'ın ölüm nedeninin araştırılması için cesedi Adana Adli 
Tıp Kurumu'na götürüldü. (27.04.2012/DİHA) 
 
28 Nisan 20122de, Urfa ili Viranşehir’de Gazi Lisesi öğrencilerinin kaldığı yurdun bodrum katına inen görevliler, 
asılı halde bir gencin olduğunu fark etti. Görevliler, ölü gencin yurtta kalan Gazi Lisesi öğrencisi Ahmet Kaynup (18) 
olduğunu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısının 
incelemelerin ardından Ahmet Kaynup'un cenazesi morga kaldırıldı. Üç gündür kayıp olan Ahmet Kaynup'un ölü 
olarak bulunduğu bilgisini alan ve olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ölü bulunan Ahmet Kaynup'un 
ellerinin çamurlu ve vücudunda boğuşma izleri olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, 
olayın yaşandığı yurdun güvenlik kameralarının bozuk olduğu öğrenildi. (29.04.2012/KentHaber) 
 
20 Mayıs 2012’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Kuruköy yolu üzerinde bulunan Atatürk Lisesi yakınlarında 
yoldan geçen yurttaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, elektrik direğin-
de asılı bulunan kişinin 18-20 yaşlarında olduğunu belirtti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kafasına 3 kurşun sıkı-
larak direğe asılan yurttaşın Yüksekova doğumlu Yunus Macit olduğu açıklandı. (21.05.2012/DİHA / KentHaber) 
 
1 Haziran 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Yaygınyurt (Zorava) Köyü'nde  46 yaşındaki çoban Ali As-
lan'ın cesedi bulundu. Hayvanlarını otlatan köy çobanlarının bulduğu ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin 
ardından, jandarma ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Silahla vurulmuş bir şe-
kilde bulunan Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.  (01.06.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Sonhaberler.com/Diyadinnet.com/ 
Agridogruhaber.com/Objektifhaber.com/Yeniagri.com) 
 
24 Haziran 2012’de, Diyarbakır iline bağlı Kocaköy-Lice yolu üzerinde bir cenaze bulundu. Sabah 06.30 sularında 
yolun 3 metre uzağında bulunan küçük bir derenin içinde 2 çocuk tarafından bulunan erkeğe ait naaşın kime ait 
olduğu belirlenemezken, haberi alan yurttaşlar, durumu Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bir süre 
sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri savcı gözetiminde olay yerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ce-
sedin üzerinden Ömer Kalkan adına düzenlenmiş bir kredi kartı ile bataryası çıkarılmış bir adet telefon, bir miktar 
para çıktı. Cesette 6 kurşun izine rastlanırken, olay yerinde kurşun bulunmadı. Cenazenin Kocaköy İlçesi'nde kimse 
tarafından tanınmadığı belirtildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. (24.06.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com) 
 
28 Haziran 2012’de, Van'ın Özalp İlçesi'nde 7 çocuk babası Ali İhsan Zengin (50) adlı bir yurttaşın kulağı kesilerek 
kafasından vurulmuş halde cenazesi bulundu. Gürpınar İlçesi'nin Elaçmaz Köyü ile Özalp'ın Bağrıaçık Köyü ara-
sındaki yolun 3. kilometresinde bir erkek cesedi olduğu ihbarını alan jandarma, olay yerine giderek inceleme yaptı. 
Yapılan incelemede öldürülen kişinin sağ kulağının kesilerek 10 metre ileriye atıldığı ve kafasına tek kurşun sıkıldı-
ğı belirlendi. Jandarma ayrıca, kesilen kulak deliğine yerleştirilmiş vaziyette bir de not buldu. Üzerinden herhangi bir 
kimlik çıkmayan şahsın kulağına yerleştirilen notta ne yazıldığı öğrenilemezken, olay yerine gelen cenaze aracının 
şoförü Muharrem Şahin, yerde yatan cenazeyi görünce fenalık geçirdi. Öldürülen şahsın Saray İlçesi'nin Baltepe 
Köyü'nde oturan Ali İhsan Zengin olduğu ve cenazeyi almak için olay yerine gelen şoförün teyze oğlu olduğu öğre-
nildi. Zengin'in kesilen kulağı ile cenazesi araca bindirilerek otopsi için Özalp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
  (28.06.2012/DİHA/Posta.com.tr/Mynet.com/Vanbulten.com) 
 
30 Haziran 2012’de, Van’ın Özalp İlçesi’nde bulunan ve gece saatlerinde roketli saldırıya uğrayan Şehit Kıdemli 
Başçavuş Erkan Durukan Kışlası’nda görevli Binbaşı Fuat Aybar’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. 
Aybar’ın sabah saatlerinde evinde kafasına silah sıktığı belirtildi. Durumunun ağır olduğu belirtilen Aybar, Van 100. 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aybar’ın ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine 
alındığı bildirildi. (NOT: İntihar olayının, kışlaya yapılan saldırıdan bir gün sonra gerçekleşmesi, şüpheli ölüm iddia-
larını gündeme getirmiştir.) (01.07.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
16 Ağustos 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Göngür Mahallesinde bulunan Hacı Ubeyt Camisinin arkasında 
bir ceset bulundu. Cesedin Abdulkadir Baykal isimli şahsa ait olduğu belirtildi. Bulunan cesedin çeşitli yerlerinde 
bulunan darp izleri, söz konusu kişinin boğularak öldürüldüğü kuşkusu uyandırdı. Olay yerinde yapılan ilk inceleme-
lerden sonra ceset otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay kim veya kimler tarafından yapıldığı 
öğrenilmezken, savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı. (16.08.2012/DİHA) 
 
4 Eylül 2012’de, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, TOKİ Sitesi'nde yaşayan Derya Kaya (21), komşuları tarafından 
apartmanın önünde ölü bulundu. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Mardin 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Evli olan Kaya'nın, 5. kattan düştüğü öne sürüldü. (04.09.2012/KentHaber) 
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4 Eylül 2012’de, Mardin’in Kızıltepe İlçesi Sandıklı Köyü civarında GAP projesi kapsamında görevli 3 kişin in, San-
dıklı Köyü’nde yaşayan Beşir Kurtuluş adlı yurttaşın mısır tarlasında inceleme yaparken bir kadın cesedine rastla-
dıkları belirtildi. Kadın cesedinin bulunması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, 
bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Cesedin Kızıltepe’de yaşayan 30 yaşlarındaki Necla Yaprak adlı kadına ait 
olduğu belirtildi. Cesedin bulunduğu yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta av tüfeği fişeklerinin bulunduğu görülürken, 
olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.  (04.09.2012/DİHA/Sabah.com.tr/ İmc-tv.com/Zaman.com.tr) 
 
24 Eylül 2012’de, Batman Çayı'nda kimliği belirlenemeyen 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi 
bulundu. Hafta sonu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, çay kenarında cesede rast-
ladı. Kadının vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu belirtilirken, ceset Batman Bölge Devlet Hastanesi mor-
guna götürüldü.  (24.09.2012/DİHA/Batmancagdas.com) 
 
2 Kasım 2012’de, Malatya merkez Orduzu Pınarbaşı’nda balık tutan bazı vatandaşlar, gölde bir kadın cesedi gö-
rünce durumu polise ihbar etti. Olay yerine giden Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cesedi gölden çıkardı. 
Yapılan ilk incelemede üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. 
(02.11.2012/Kenthaber.com) 
 
18 Kasım 2012’de, İzmir'in Buca İlçesi'nde, eğlence dönüşü arkadaşının evine giden anaokulu öğretmeni 23 yaşın-
daki Zeynep Bağırgan, hava almak için çıktığı 8'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kay-
betti. Bağırgan'ın erkek arkadaşı Hasan Kazdal, birlikte eğlendiklerini, yolda kendisine reenkarnasyon ve cin çağır-
maktan bahseden kız arkadaşının, evin havalanması için camları açtığını, bir süre sonra da onu yerde yatarken 
gördüğünü söyledi.  
 
20 Kasım 2012’de, Antalya'nın Alanya ilçesinde 27 gündür kayıp olan Alpar Gürdal ile evli olan Rus uyruklu 
Nedajda Gürdal ve arkadaşları İlyas Durmuşkaya Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde uçurumda ölü olarak bulundu. 
(Cihanha) 
 
24 Kasım 2012’de, Van’ın Beyüzümü Mahallesinde bulunan Cumali Sokakta, Güler Beyaztaş isimli kadın kaynana-
sını almak için kayınının evine gitti. Beyaztaş'ın, kayınının evinde olduğu sırada silahtan çıkan kurşunun isabet 
etmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Yaşamını yitiren Beyaztaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. (24.11.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com/Evrensel.net) 
 
 
  
 
 

Kuşkulu Ölüm Davaları 
 
27 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 27 Mayıs 2009’da askerî aracın geçişi sırasında, daha önce 
askerlerin döşediği mayının patlaması sonucu, 6 askerin ölümü ve 8 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla 
ilgili olarak yargılanan tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğgeneral Zeki Es, Fatih Taylan Çeker, Hakan 
Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan’ın yargılanmasına Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmada daha önce ataması yapılan yeni bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora sanık Zeki Es, “o 
bölgede görev yapmayan bilirkişinin rapor hazırlaması doğru olmaz” diyerek itiraz etti ve dava konusu olayla ilgili 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan görüş istenmesini ve bunun bilirkişi raporu olarak sayılmasını talep etti. Sanık avu-
katlarına bilirkişi raporuna ilişkin yazılı beyanda bulunmaları için ek süre veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik 
belgelerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 

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

6 Ekim 2012’de İstanbul’da oynanan Galatasaray ile Eskişehirspor futbol takımları arasındaki maçta görevli çevik 
kuvvet polis memuru Soner Kolçak’ın “selam vermediği” gerekçesiyle Komiser Sefa Açıkel ve 7 komiser arkadaşı 
tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Polis memurunun 8 saat boyunca bir yere kapatıldığı ve hastaneye gitmesine 
izin verilmediği de iddia edildi. Olayın ardından İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturma sonunda Soner 
Kolçak’ın ve Sefa Açıkel’in açığa alındığı öğrenildi. 

 

http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0zmir/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Buca/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/anaokulu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Zeynep/default.htm
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13.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar  
  
1 Ocak 2011’de Diyarbakır’da karıştığı bir kavga nedeniyle ifadesi alınmak üzere Bağlar Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülen B.Y.’nin polis memurları tarafından darp edilmesi sonucu B.Y.’nin çenesinin, dişlerinin ve burnunun kırıl-
dığı öğrenildi. (ANF, 2 Ocak). 
 
4 Ocak 2012’de  İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuran Şeyhmus Saltan, Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’ne bağlı Yenibaşlar 
Köyü ile Elmalı Köyü’nün kırsal kesiminde 23 Aralık 2011’de çıkan çatışmanın ardından yakalanan akrabası Nusret 
Saltan’ın da arasında bulunduğu HPG militanı 2 kişinin 4 gün boyunca gözaltına tutuldukları Bingöl İl Jandarma 
Komutanlığı’nda kafalarına poşet geçirilerek havasız bırakma, çıplak bırakma gibi yöntemlerin de uygulanarak iş-
kence gördüğünü savunarak hukuki yardım talebinde bulundu. (DİHA, 5 Ocak). 
 
9 Ocak 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.A. 06.01.2012 tarihinde saat 15.00 sıralarında İnönü parkında 
Halk cephesi ve Dev Gençli liseliler kürecikte kurulacak füze kalkanlarına karşı basın açıklaması yapmak ve çadır 
kurmak istemişler. Kendisi de ESP eski il yöneticisi olarak orada bulunduğunu belirten M.A. o esnada sivil giyimli 
bir polis tarafından darp edildiğini ve sonrasında da tehdit edildiğini dile getirdi. Kendisini darp eden polisin fotoğra-
fını başvuru sırasında veren M.A. derneğimizden olayın takipçisi olmasını talep etmiştir. 
 
13 Ocak 2012’de İstanbul’da 11 Ocak günü “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskını sonucu gözaltı-
na alınan Meryem Nurcan Yolvercan’ın ve gözaltında birlikte tutulduğu ev arkadaşı Sinem Yılmaz’ın gözaltında 
zorla başörtülerinin çıkarıldığı ve 15 saat boyunca kendilerine yiyecek-içecek verilmediği öğrenildi (ETHA, 13 
Ocak). 
 
20 Ocak 2012’de, derneğimize gelerek başvuruda bulunan İlkan Özkan Kartal, ve Tülay Korkutan Esenyurt’ta 8 
Ocak 2012 tarihinde Roboski katliamını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katıldığını, basın açıklama-
sı bitmeden polisin müdahale ettiğini, kendilerinin de içinde bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını ve gerek gö-
zaltına alınma sırasında gerekse emniyette polisin baskı ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını ifade etti.  
 
24 Şubat 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Haci Türkekul, şu beyanlarda bulundu: “Ben 22.02.2012 
tarihinde saat 18.00 sıralarında ilçe otogarda dolmuştan indim ve yaya olarak evime giderken Şehitler Polis Amirliği 
önünde sendelendim ve yere düştüm. Yerden kalktığım esnada sivil giyimli 2 polis sarhoş olduğum gerekçesiyle 
koluma girip beni polis merkezine götürdüler. Polis merkezinde cüzdanımı çıkarmak istedim bunun üzerine bana 
saldırdılar. Yüzümü yere vurdular. Bu olay nedeniyle sağ gözümün alt kısmında ve dudağımda yaralanmalar ve 
morluklar oluştu. Daha sonra bu sivil polisler beni Adanalı olan polise teslim ettiler. O da konuşmama fırsat verme-
den dövmeye başladı. Burada sağ tarafıma tekme atarak “senin sahibin kimse gelip seni alıp götürsün” dedi. Ben 
bana atılan tekmenin etkisiyle yola savruldum. Arkadaşım beni Diyarbakır devlet hastanesine götürdü. Beni mua-
yene eden doktor nasıl bu hale geldiğimi sordu. Bende olayın tamamını anlattım. Doktor hastanede bulunan polis 
memurlarını çağırdı. Nöbetçi polis memurları orada benim alkol muayenemi yaparak şikâyetimi gidip şehitler polis 
merkez amirliğinde yapmamı ve burada ifade vermemi söylediler. Hastane müdürüyle birlikte polis merkezine gittik. 
Orada bulunan polisler ifademi geri çekmek için beni tehdit etmeye başladılar. Ben bana yapılan işkence nedeniyle 
yürüyemeyecek vaziyetteyim. Benim hem yüzümde yaralanmalar olmuş hem de belime atılan tekmeler sonucunda 
kemiklerimde kırılmalar, ezilmeler meydana gelmiştir. Başıma gelen olayın tamamı polis merkezi bahçesinde bulu-
nan mobese kameraları önünde meydana gelmiştir. Bu kayıtların silinmeden getirilmesini talep ediyorum. Beni 
döven, bana işkence yapan Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil, resmi polislerden ve görevlerini ihmal 
eden, ifademi hastanede almayan görevli polislerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu polislerin tespit edilerek cezalandı-
rılmaları için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını istiyorum.  Bu konuda sizden hu-
kuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi)     
 
27 Şubat 2012’de Şırnak Barosu avukatlarından Erdal Kunur’un 23 Şubat 2012’de Uludere İlçesi’nden Şırnak’a 
dönerken kent girişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve götürüldüğü karakolda darp 
edildiği öğrenildi (ANF, 27 Şubat). 
 
6 Mart 2012’de, İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde yapılan yol kontrolünde yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle 
üç polis memuru tarafından darp edilen Muhammed Yıldız’ın 7 Mart 2012’de de ifade vermek üzere çağrıldığı polis 
karakolunda yine aynı polis memurları tarafından darp edildiği; götürüldüğü savcılık çıkışında bu sefer de polis 
otosunda darp edildiği, 27 Mart 2012’de Muhammed Yıldız’ın 3 polis memuru hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonucu öğrenildi. 
 
6 Mart 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Unkapanı Semti’nde iş çıkışı eve dönerken arabasının bozulması 
üzerine arabasını kenara çekerek tamir için tornavida arayan İbrahim Kılıç’ın (35) yanına gelen polis ekibi tarafın-
dan elbiseleri zorla çıkarılarak darp edildiği; yüzüne biber gazı sıkıldığı; İbrahim Kılıç’a şok aletiyle elektrik verildiği 
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ve İbrahim Kılıç’ın gözaltına alınarak Erciyes Polis Karakolu’na götürüldüğü esnada aracın içinde de darp edildiği 
öğrenildi (bianet.org, 6 Mart). 
 
9 Mart 2012’de, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Aktepe Köyü'nde 13 Şubat'ta çıkan çatışmada ağır yaralanan 
HPG'li İsmet Akın'ın (Zindan Gilord) yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'nden tedavisi bitmeden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, 2 gündür sorgulandığı öğ-
renildi. Ameliyat sonrası kurşun yaraları nedeniyle bir böbreğini kaybeden ve karaciğerinden ise parça alınan Akın-
'ın, sorgu sırasında fenalık geçirdiği öğrenildi. Durumunun ağırlaşması üzerine yeniden tedavi gördüğü hastaneye 
kaldırılan Akın'ın yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. (09.03.2012/DİHA) 
 
13 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mahmut Elkuş: “Mersin-İstanbul otobüsünden 
Harem’de iner inmez polisler tarafından kimlik kontrolüne tabi tutuldum. Bu uygulamanın doğru olmadığını belirtin-
ce bileğim bükülerek karakola götürüldüm. Düşüncelerimde ısrar edince hakarete uğradım ve bir polis memuru 
suratıma tokat attı. Suç duyurusunda bulunacağım.” dedi. 
 
14 Mart 2012’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran G.E., şu beyanlarda bulundu: “13.03.2012 tarihinde saat 
10.20’de arkadaşımla görüşecektir. 10 Nisan karakolun karşısında resmi ekipli polis etrafımı sardılar. Kimliğimi 
istediler. Bana “sen burada yarım saattir bekliyorsun ve emniyet lojmanların fotoğraflarını çekiyorsun” dediler, ben-
de onlara “buyurun cep telefonumu kontrol edebilirsiniz” dedim. Beni 10 Nisan karakoluna götürdüler. Bayan polis-
lerden biri beni arama yaptı. Sonra tek bir odaya koydular. 6-7 polis içeri girdi. Bazı sorular sordular. Bana “Reber” 
adında ve bölge sorumlusu olarak söyledikleri kişiyi tanıyıp tanımadığımı sordular, bende tanımadığımı söyledim. 
Ama buna rağmen ısrarla o söylenen kişiyle görüştüğümü iddia ettiler. Daha sonra beni Devlet Hastanesine götür-
düler. Sağlık kontrolü yapıp imza attırdılar. Daha sonra beni Direkhanede bulunan emniyete götürdüler. Orada sor-
gu odasına aldılar. 7-8 polis beni çapraz sorguya alıp, eski dosyamı önüme sürdüler. Ben bu dosyadan beraat et-
miştim. Bana sorguda “çok iyi bir insan olduğumu, kendilerine yardımcı olmamı, cezaevine düşersem çok yaşlı biri 
olarak çıkacağımı, evlenemeyeceğimi ve çocuklarımın olamayacağını” söylediler. Kendileriyle görüşmem istenildi. 
Onlara bunu yapamayacağımı söylediğimde hakaret etmeye başladılar. Hatta komiserlerden biri bana şerefsiz 
dedi. Bütün bunu dayatan polisler ve komiserlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gözaltına alınan ve Adliyeye getirilenlerden 29 kişiden  7'sinin vücudun-
da yoğun darp izlerinin olduğu belirtildi. Adliyeden önce hastaneye götürülen 29 kişiden darp izi olanlara doktorun 
rapor vermek istediği, ancak polisin engel olduğu iddia edilirken, polis ile doktorlar arasında tartışma çıktığı öne 
sürüldü. (20.03.2012/ANF/ DİHA / Bianet.org / İMC TV/ İdilhaberajansi.com / Sirnakhaber.com) 
 
23 Mart 2012’de Adana’da Nurten Yetimoğlu Lisesi 11. sınıf öğrencisi N. A.’nın okul önünde servis beklediği sırada 
“bir kavgaya karıştığı” iddiasıyla yanına gelen polis ekibi tarafından darp edilerek ve yüzüne biber gazı sıkılarak 
gözaltına alındığı ve bir gece gözaltında tutulduktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi (Evren-
sel, 26 Mart). 
 
25 Mart 2012’de Antalya’da 20 Mart 2012’de yapılan Newroz kutlamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi sonu-
cu gözaltına alınan Sinan Öztürk’ün (26) gözaltında copla ve kaba dayakla darp edildiği öğrenildi (Evrensel, 25 
Mart). 
 
25 Mart 2012’de İstanbul’da 18 Mart 2012’de yapılan Newroz kutlamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi sonu-
cu gözaltına alınan ve Zeytinburnu Polsi Karakolu’na götürülen en az 15 kişinin tutuldukları polis araçlarında ve 
Zeytinburnu Polsi Karakolu’nda copla ve kaba dayakla darp edildikleri öğrenildi (ETHA, 25 Mart). 
 
27 Mart 2012’de İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde 6 Mart 2012’de yapılan yol kontrolünde yanında kimliği ol-
madığı gerekçesiyle üç polis memuru tarafından darp edilen Muhammed Yıldız’ın 7 Mart 2012’de de ifade vermek 
üzere çağrıldığı polis karakolunda yine aynı polis memurları tarafından darp edildiği; götürüldüğü savcılık çıkışında 
bu sefer de polis otosunda darp edildiği Muhammed Yıldız’ın 3 polis memuru hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonucu öğrenildi (Sabah, 27 Mart). 
 
1 Nisan 2012’de, Batman'da 20 Mart günü Newroz kutlaması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutukla-
nan H.S. (23), H.D. (18) ve S.A. (40) isimli kadınlar insanın kanını donduracak iddialarda bulundu. Hak ihlallerinin 
tavan yaptığı cezaevinden gelen iddia tartışılacak türden. Batman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA 
Muhabiri Gülsen Aslan ile aynı koğuşta kalan kadınlar, yaşadıklarını DİHA muhabiri Aslan'a anlattı. Tutuklanan 
kadınlardan H.S., Newroz olaylarında 37 kadın ile birlikte gözaltına alındıklarını ve TEM Şube'ye götürüldüklerini 
belirtti. Gözaltında iken 3 kişi ile birlikte "sohbet odası"na götürüldüğünü belirten H.S., kendileri ile birlikte 2 kadın 
polisin de içeriye girdiğini, çırılçıplak soyularak zorla oturup kalkmalarının istendiğini anlattı. Yaşlı bir kadının çırıl-

http://bianet.org/
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çıplak soyulduktan sonra bir kadın polisin cep telefonunu çıkararak onun görüntüsünü çekmeye çalıştığını dile get i-
ren H.S., duruma tepki göstermeleri üzerine polisin fotoğraf ve görüntü çekmekten vazgeçtiğini aktardı. Polislerin 
yaşananlardan sonra da kendilerini tehdit ettiğini dile getiren H.S., "Bu yaşananları anlatırsanız, sizden bunun he-
sabını sorarız" şeklinde polis tehdidine de maruz kaldıklarını kaydetti. Gözaltında işkenceye de maruz kaldıklarını 
ifade eden H.S., gözaltındaki kadınların cop ile vücutları morarana kadar darp edildiğini ve hala işkencenin izlerini 
üzerinde taşıdıklarını söyledi. H.S., yaşananların ardından tekrar nezarete alındıklarını ve bir süre sonra psikolog 
ile görüştürme bahanesiyle yeniden "sohbet odası"na alındıklarını ifade ederek, "Bize psikolog olarak tanıtılan bir 
kişi vardı odada. Kadınların birbirini suçlaması ve birbirinin üzerine ifade vermesini istiyordu. Yaşadığımız kötü 
muameleyi psikolog denen kişiye anlattığımızda ise 'Bunlar normal şeyler her yerde oluyor. Bunda bir şey yok' ya-
nıtını verdi" şeklinde konuştu. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kadından dershane öğrencisi H.D.'nin ise, gözaltında 
iken polisler tarafından boynuna zorla sarı-kırmızı-yeşil bir flama takılarak fotoğrafının çekildiği ifade edildi. Bat-
man'da 20 Mart'ta yapılan Newroz kutlamalarına polis müdahale etmiş, yaşanan mücadelenin ardından 37 kadın-
dan 3'ü tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.  (01.04.2012/DİHA/ 
Yuksekovahaber.com) 
 
4 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Caner Yavuz, Murat Şişli ve  Ömer Kal: “ 
2 Nisan 2012 tarihinde Aksaray’da bir eğlence merkezinden çıkarken dışarıda tanımadığımız bir grupla münakaşa 
ettik, ve bu sırada yanımıza gelen resmi polisler bize vurmaya başladı. Aynı darp ve işkence götürüldüğümüz kara-
kolda da devam etti. Haklarımızın savunulmasını talep ediyorum.” 
 
5 Nisan 2012’de, Rize’de, polis memurlarının kaçak sigara sattıkları gerekçesiyle göz altına almak istedikleri kişiler-
le  başlayan ve polisin biber gazıyla  ve coplarla müdahale ettiği tartışma  3 ü polis 7 kişinin yaralanmasıyla sonuç-
lanmış ve tartışmaya karışan 4 kişi polis tarafından göz altına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüşlerdir. Göz 
altına alınan  K.B., S.B., E.K. ve B.B. isimli kişiler götürüldükleri karakolda da kameraların olmadığı bir odaya konu-
larak insafsızca dövüldüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, muayene için götürüldükleri hastane de darp edilen 4 kişi 
İHD Rize temsilciliğimize başvurarak destek istemiştir. 
 
6 Nisan 2012’de, 5 Nisan günü darp edilerek göz altına alınan Süleyman Beyhan, oğulları ve Erdal Akyıldız’ın du-
rumlarını öğrenmek için karakola giden arkadaşları; Süleyman Küçük, Serdar Küçük, Celal Küçük ve Ali Korçam’ın 
da hem polis karakolu önünde hemde karakola alınarak darp edildikleri öğrenilmiştir. Anılan kişiler kendilerine kötü 
muamele ve işkence yapan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. 
 
8 Nisan 2012’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'li ve PAJK'lı tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılı-
ğıyla yaptıkları açıklamada, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Newroz kutlamaları sırasında gözaltına alınan ve daha sonra 
tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen 17 kişinin gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirtti.  
(08.04.2012/DİHA) 
 
10 Nisan 2012’de İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle düzenle-
nen ev baskınları sonucu gözaltına alınanların sayısının 19 olduğu belirlendi. Adli muayene için 11 Nisan 2012’de 
Haseki Devlet Hastanesi’ne götürülen 19 kişiye zorla DNA testi yaptırıldığı ve gözaltındakilerin uygulamayı reddet-
meleri nedeniyle polis ekipleri tarafından darp edildikleri ileri sürüldü. 
 
13 Nisan 2012’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 
kişinin Dargeçit Polis Karakol’unda darp edildiği; gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle bayılan T.A.’nın (14) 
ayılması için polis memurlarının üstüne su attığı öğrenildi. 
 
23 Nisan 2012’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde meydana gelen trafik kazası sonrasında kaza yapan araçta bulu-
nan Döne Kurtçe, Onur Kurtçe ve Döndü Kahraman’ın polis ekibiyle yaşanan tartışma nedeniyle yaklaşık 30 polis 
memuru tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları; 3 kişinin Bağcılar Polis Karakolu’nda da darp edildiği öğre-
nildi. 
 
25 Nisan 2012’de, Mardin Derik'te saat 15.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçen Azadiya Welat 
Gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz, sivil polisler tarafından üst araması ve kimlik sorgusu için durdu-
ruldu. Yapılan aramadan sonra Yılmaz'ı karakola götürmek isteyen polislere, Yılmaz'ın direnmesi üzerine saçların-
dan sürüklenerek gözaltına alındığı iddia edildi. Konu hakkında bilgi veren kendisi de Azadiya Welat dağıtımcısı 
olan Yılmaz'ın eşi Nizamettin Yılmaz, şunları söyledi: "Eşimden önce ben gazete dağıtımı yaparken aynı muamele-
yi bana da yaptılar. Akşam saat 15.00 sıralarında eşim oradan geçerken, sivil polisler etrafını sarıyor. Üst ve kimlik 
kontrolü yapmak istediklerini söylüyorlar. Aramada bir şey çıkmayınca polisler eşime 'Merak ettik diye aradık' diyor-
lar. Daha sonra eşime kimlik sorgusu için karakola gelmesini söylüyorlar. Eşim buna itiraz edince, iki kolunu büküp 
saçlarından sürükleyerek karakola götürüyorlar." Eşinin bu şekilde gözaltına alındığını ve emniyette 3 saat bekletil-
diğini anlatan Yılmaz, eşinin gözaltında darp edildiğini söyledi. Yılmaz, "Gözaltında eşime 'ağzını burnunu dağıtırız' 
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diye tehdit ediyorlar. Daha sonra eşimin kafasını duvara vurarak darp ediyorlar. Eşime 'Sizi burada öldürsek kim 
bize ne diyecek' diyerek hakaret ve tehditlerine devam ediyorlar" dedi. Eşinin sağlık kontrolü için Derik Devlet Has-
tanesi'ne sevk edildiğini aktaran Yılmaz, 3 polisin eşiyle birlikte doktorun yanına gittiğini söyledi. Eşinin doktora 
darp edildiğini ve yüzündeki şişkinlikleri ile morlukları göstermesine rağmen doktorun sağlam raporu verdiğini söy-
ledi. Sağlık kontrolünden sonra eşinin serbest bırakıldığını söyleyen Yılmaz, polisler ve hastane doktoru hakkında 
suç duyurusunda bulunacağını belirtti.  (26.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org) 
 
26 Nisan 2012’de, Kocaeli’de arabasına benzin almak için gittiği benzin istasyonunda görevliyle tartışan Öğretmen 
Hüseyin Kaya’nın olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındığı ve tutulduğu polis aracıyla götürüldüğü 
Saraybahçe Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi. Hüseyin Kaya’nın gözaltında gördüğü işkence nedeniyle iki 
kaburga kemiğinin kırıldığı ifade edildi. 
 
27 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Buket Afgan: "Beyoğlu Polis Karako-
lu’na müşteki olarak gittim. Karşı tarafı şikayet etmiştim. Fakat karşı tarafın ciddi bir şekilde zarar göreceğine inan-
dığım için vicdanen rahatsız oldum. Bunun üzerine şikayetimi geri aldığımı dile getirdim. Karakolu terk etmek iste-
diğim sırada, karakoldan çıkmam polisler tarafından engellendi ve karakolda zorla tutuldum. Kollarıma kelepçe 
takılarak, bir bayan polis memuru tarafından darp edildim. Cinsel taciz edildim ve hakarette uğradım." diyerek hu-
kuki yardım talebinde bulundu. 
 
28 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize yazılı baş vuruda bulunan İsmail Çetinbakış; Hakan mutlu Hacıoğlu İzmir 
Yapı Sanat Evinin kurucu üyesidir. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Alsancakta Büjüteri küpe yüzük satmaktadır. İsmi Hay-
dar olan bir ayakkabı boyacısı arkadaşımıza sen burada bu işi yapamazsın diyerek tartışma yaratmıştır. Arkadaş 
bize kadar gelerek yaşananları bize aktardı,ben ve bir kadın arkadaş olay mahalline giderek arayı bulmak ve yaşa-
nan tartışmayı sonlandırmak istedik vatandaş bir ekmek biçağı ile bana saldırdı yaklaşık on dakika beni kovala-
dı.Kaçmasam öldürecek.Bu arada iki sivil polis önce beni sonra boyacıyı Alsancak karakoluna götürdüler.Benden 
başlayarak ifadelerimizi aldılar.Bu arada avukat olduğunu öğrendiğimiz bir kişi Karakol yetkilileriyle ne konuştuysa 
Polis baba boyacının davacı olmadığını sen de davacı olma dedi. Bana bir ifade tutanağı imzalatmak istedi-
ler.Okudum hiç dillendirmediğim şeyler yazmış “ben devrimciyim sana gösteririm gününü sen kendini ölü bil” şek-
linde bir ifade tutanağı hazırlamıştı. İmzala dedi ben imzalamadım çünkü o ifadeleri ben hiç dillendirmemiştim. Ben 
Alsancak Polis Karakolunda görevli polislerden şikayetçiyim. Demiştir. 
 
8 Mayıs 2012’de İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde yapılan yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
ESP üyesi Metin Kürekçi’nin götürüldüğü Alibeyköy Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi. 
 
12 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İnan Ünlü: “11 Mayıs 2012 tarihinde, 
Kadıköy Söğütlü Çeşme’de çalışırken polisler tarafında gözaltına alınarak karakola götürüldüm. Küfür, şiddet, kötü 
muameleye maruz kaldım. Daha sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Avukat ve aile görüşüne izin ve-
rilmedi. Altı saat tutulduktan sonra serbest bırakıldım. 2009 İMF protestolarında bir gözaltım vardı. Bu gözaltım da 
hiçbir avukat anarşist olduğum için benim dosyama bakmadı. Hukuki destek talep ediyorum.” 
 
13 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de “yasadışı DHKP-C üyesi 
oldukları” suçlamasıyla İstanbul’da Gençlik Federasyonu Derneği’ne düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan 10 
kişinin gözaltına alındıkları sırada ve gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri yapılan basın açıklamasıyla 
duyuruldu. 
 
25 Mayıs 2012’de Ankara’nın Mamak İlçesi’nde yanında gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin sokak köpeklerine saldır-
ması üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından darp edilen ve gözaltına alınan Gökhan Melih Ayaz’ın (23), 
götürüldüğü karakolda da darp edildiği öğrenildi. Sağ gözü aldığı darbeler sonucu kan toplayan Gökhan Melih 
Ayaz’ın gözyaşı damarlarının koptuğu anlaşıldı. 
 
28 Mayıs 2012’de İstanbul’da 11 Mart 2012’de Taksim’de eğlenmek için gittiği gece kulübünde kimlik kontrolü sıra-
sında gözaltına alınan Patimat Abdurakhmanova’nın Taksim Polis Merkezi Amirliği’nde, komiser yardımcısı N.K. 
tarafından önce fiziksel tacize ardından iki kez tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Şikâyet üzerine tutuklanan N.K. hak-
kında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
28 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Karakaya, şu beyanlarda bulundu: 
“26.05.2012 tarihinde saat 12.30-13.00 sıralarında arkadaşım Sevda Çağdaş ile koşuyolu parkında yürürken koşu 
yolunda bulunan büfeden su almak için büfeye geldiğimizde etrafımız sivil polisler tarafından sarıldı. Polisler tara-
fından kimlik kontrolü yapılacağını söylediler. Bende siz beni tanıyorsunuz ve kim olduğumuzu biliyorsunuz ancak 
yine gerekirse kimlik gösterebileceğimizi belirtmemize rağmen sivil polisler üzerimize yürümeye başlayarak sözlü 
şiddete başvurdular. Beni ve  arkadaşım Sevda Çağdaş’ı  güç kullanarak arabaya doğru götürdüler. Arabanın için-
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de de fiziki ve sözlü şiddete devam ettiler. Bizi TEM şubeye götürdüklerinde araçtan indiğimizde de bu uygulamaya 
son vermediler. Yani deyim yerindeyse işkence TEM şubeye alınana değin dışarıda şiddet ve işkenceye maruz 
kaldık. Beni TEM şubeden Bağlar karakoluna götürdüler. Ben o gün saat 19.00 sularında serbest bırakıldım. Sol 
elim darp yüzünden hasar gördü. Hastaneden darp olduğuna dair rapor aldım. Beni darp eden polislerin tutum ve 
davranışlarından, beni yaralamalarında, işkenceden dolayı bizleri bu denli mağdur eden Diyarbakır TEM şubesinde 
tespit edilecek güvenlik görevlilerinden şikâyetçiyiz. Zira sorumlular; Beni ve arkadaşımı darp ettikleri için TCK 86 
md. Düzenlenen Kasten yaralama suçunu; haksız ve hukuka aykırı olacak şekilde üstümüzü aradıkları için TCK 
120 md. Düzenlenen Haksız arama suçunu; Bizlere karşı onur, şeref ve saygınlığımız rencide edecek şekilde dav-
randıkları için TCK 125 md. Düzenlenen Hakaret suçunu; bana ve arkadaşıma karşı bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine yol 
açacak davranışlarda bulundukları için TCK md. 94 düzenlenen İşkence suçunu bu konuda sorumluluk ve yetki 
sahibi olan Güvenlik güçleri işlemiştir. Bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruşturma işlemlerinin 
ivedilikle yürütülmesini talep ederiz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
5 Haziran 2012’de Diyarbakır’da 30 Mayıs 2012’de hakkında şikâyet olduğu gerekçesiyle evine düzenlenen baskın 
sonucu gözaltına alınarak Toplu Konut Polis Karakolu’na götürülen Kadri Çelik’in gözaltına alındığı esnada, gözaltı 
aracında ve gözaltında darp edildiği, gözüne biber gazı sıkıldığı, aldığı darbeler nedeniyle elbiseleri kan içinde kal-
masına rağmen götürüldüğü hastanede kendisine rapor verilmediği Kadri Çelik’in İHD Diyarbakır Şubesi’ne baş-
vurması sonucu öğrenildi. 
 
5 Haziran 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Güzelkonak (Haruna) karakolu-
na bağlı askerlerin karakolun üst kısmında bulunan arazilerinde oturan Töre ailesinden 4 kişiye önce ateş açtığı 
ardından da eve gitmeye çalışan Fatih Töre isimli 20 yaşındaki genci karakola götürüp darp ettiği iddia edildi. Kara-
kolda darp edilen 20 yaşındaki gencin babası Tayyar Töre, çocuğuma karakolda dövmüşler. Devlet kendi insanına 
bunu yapar mı? Bunun peşini de bırakmayacağım” diye konuştu. Olayın görgü tanığı olan İhsan Doğan ise, “Ben 
dün saat 17. 40 civarında Yüksekova’ya giderken onları da yol üstünde gördüm ve yanlarında durdum, onlarda 
evlerine gideceklerdi. Orada askerlerin onları durdurduklarını gördüm. Askerler bir anda arazinin içinde çıkıp haka-
retlerde bulunmaya başladılar. Çocuğa küfür söylemeye başladılar, ayaklarımızın dibine silah sıkmaya başladılar. 
Ondan sonra Fatih’i alıp karakola götürdüler” dedi.   (05.06.2012/DİHA/Vanbulten.com) 
 
11 Haziran 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde üzerinde ehliyeti ve aracın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle göza l-
tına alınan Sertan Can (21), götürüldüğü Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Karakolu’nun mutfağında 5 polis memuru 
tarafından darp edildiğini açıkladı. Aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Sertan Can’ın götürüldüğü Fatih Su l-
tan Mehmet Eğitim Hastanesi’nde beyin tomografisinin çekildiği ve 10 saat müşahade altında tutulduğu taburcu 
olmasının ardından ise polis ekibine hakâret ettiği ve direndiği suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi. 
Sertan Can’ın da polis memurlarından şikâyetçi olması üzerine talep edilen kamera kayıtları ise kameranın arızalı 
olduğu gerekçesiyle verilmediği belirtildi. 
 
13 Haziran 2012’de yoğun bakımdan çıkarılan Kemal Kar’ın aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Şırnak’ın 
Cizre İlçesi’nde 10 Haziran 2012’de yapılan protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Kemal Kar’ın götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle Cizre Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti.   
 
17 Haziran 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin kimliğini görmek isteyen Ömer 
Nas (26) ve Gıyasettin Taş’ın (25) “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınarak götü-
rüldükleri Tevfik Fetiye Erci Polis Karakolu’nda darp edildikleri gözaltına alınan iki kişinin İnsan İHD  İstanbul Şube-
si’ne başvurmaları sonucu öğrenildi. 
 
19 Haziran 2012’de, asker kaçağı olduğu iddiasıyla sabaha karşı gözaltına alınan Hayati D. karakolda yedi polis 
tarafından öldüresiye dövüldü. Yedi polis; tekme, tokat ve yumruklarla Hayati D.'yi öldüresiye dövdüğü basında 
paylaşıldı. Bir polis memuru Hayati D.'yi yumrukladı, kafasını tekmeledi yerine oturdu diğerleri ise kafasının üzerine 
basarak ezmeye çalıştı. Hayati D.'yi dayaktan tanınmaz hale getiren polisler yaklaşık 5 dakika süresince soluksuz 
dayak attılar. Olaya şahit olan 2 vatandaş korku içinde olayı izledi. Karakola kardeşini görmeye giden Fahrettin 
D.'ye polis memurlarının, "Kardeşinle memurlarımız arasında biraz sürtüşme yaşanmış. Görünce paniğe kapılma, 
şok olma, rahat ol" dedikleri belirtiliyor. Görüntülerdeki 7 polisin savcılığa tek tek ifadeye çağrıldığı fakat bu çağrıya 
sadece bir polis uyduğu, onun da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. 
 
22 Haziran 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde kimlik kontrolü uygulaması yapan polis ekiplerinin, “kendilerine 
direndikleri” iddiasıyla Ahmet Aslı’yı, kardeşi Çiğdem Akagündüz’ü ve Erbil Akagündüz’ü darp ederek gözaltına 
aldıkları ve 18 Aralık 2009’da botunun bağcıklarıyla intihar ettiği iddia edilen kardeşleri Osman Aslı’nın (20) da gö-
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türüldüğü Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’ne götürdükleri ortaya çıktı. 3 kişi, “görevli memura mukave-
met ettikleri” iddiasıyla haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. 
 
26 Haziran 2012 tarihinde oğlu Serdar Gümgüm ile birlikte gözaltına alınan Aynur Gümgüm, gözaltında ağır işken-
ceye maruz kaldığını, kaburgalarının kırıldığını, verilen elektrikten dolayı sinir uçlarında kayıplar oluştuğunu, vücu-
dunda da uyuşmalar meydana geldiğini, durumu savcılığa dilekçe ile bildirmelerine rağmen herhangi bir işlem ya-
pılmadığı iddialarıyla  şubemize başvurmuş ve hukuki yardım talep etmiştir. (İHD Muş Şubesi)  
 
29 Haziran 2012’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 27 Haziran günü aracıyla giderken yol kontrolü yapan polis ekibi 
tarafından durdurulan Yunus Kılıç (27), polis ekibiyle arasında çıkan tartışmanın ardından darp edilerek gözaltına 
alındığını ve götürüldüğü karakolda darp edildiğini belirterek Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu. 
 
5 Temmuz 2012’de,  Halil Aslan adlı yurttaş İHD Urfa şubemize başvuruda bulunarak; Suriye'ye sınır ticareti için 
giderken gözaltına alınan oğlu Yılmaz Aslan'ın, jandarma tarafından gözaltına alındığını, işkence ve kötü muame-
leye maruz kaldığını beyan etmiştir, ayrıca üzerinde bulunan cüzdanın askerler tarafından alınıp inkar edilmesinden 
dolayı şikayetçi olduğunu ve cüzdanında bulunan 900 dolar, 600 TL nakit paranın iade edilmesi için derneğimizden 
hukuksal yardım talebinde bulunmuştur. (İHD Urfa Şubesi) 
 
9 Temmuz 2012’de, Halkevleri 4+4+4 yasasına karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir eylem düzenledi. 
"4+4+4'ü durdurmaya geldik" yazılı bir pankart açan 36 Halkevleri üyesi yaptıkları 1 saatlik eylemin ardından polis 
tarafından gözaltına alındı. 4+4+4 düzenlemesini protesto eden yaklaşık 40 Halkevci, Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek bina içinde eylem başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren eylemin ardından, 36 
Halkevleri üyesi gözaltına alındı. Sendika.org’un haberine göre, Halkevleri üyelerine polis araçlarında gaz sıkıldığı, 
plastik kelepçe takıldığı öğrenildi. Gözaltı sonrasında da araçlarda polis şiddetin sürdüğü görüldü. 
 
14 Temmuz 2012’de İstanbul’un Kartal İlçesi’nde bir parkta iki grup arasında çıkan kavganın ardından olay yerine 
gelen polis ekibinin kavga edenlerden Kürt işçilerin bulunduğu 5 kişilik grubu darp ederek gözaltına aldığı, 5 kişinin 
götürüldükleri Şehit Selahattin Aslantepe Polis Karakolu’nda da dövüldükleri öğrenildi. 
 
30 Temmuz 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Çağlayan Mahallesi’nde polis ekiplerinin Gençlik Fede-
rasyonu üyesi Eser Mosümbül’ü darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
7 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kerem Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 14.07.2012 
tarihinde evime giderken şehitlik polis karakolunda memur olarak görev yapan kişiler tarafından durduruldum ve 
bana kimliğimi göstermemi istediler. Bende kimliğimi gösterdim. Bana üstümün neden ıslak olduğunu sordular ve 
bunu bahane göstererek Şehitlik Polis karakoluna götürdüler ve bana darp şiddet uyguladılar. Şiddetten kaynaklı 
olarak beyin kanaması geçirdim ve gözlerimi hastanede açtım. Şuan itibariyle gözlem altında tutuluyorum. Bana 
şiddet uygulayan ve beyin kanaması geçirmeme sebep olan şehitlik polis karakolunda bulunan polis memurların-
dan davacı ve şikâyetçiyim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
11 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Servet Karataş : “Polisler beni ve kardeş-
lerimi durdurarak üstümüzü aramak istediler. Ben 5 dakika önce aradıklarını söyledim. Fakat ‘olsun, tekrar araya-
cağız’ diyerek uygunsuz yerlerimize ellerini sokmaya çalıştılar… Biz karşı çıkınca ters kelepçeleyerek bizi karakol-
da (kameralı- kamerasız odalarda), arabada, karakolun bahçesinde, garajda dövdüler. Ağabeyimin gözü patladı, iki 
ameliyat geçirdi. İki ağabeyimin kulak zarı patladı. Ben kasıklarımdan darbe aldım. Bir ağabeyimin elmacık kemiği 
kırıldı. Özürlü kardeşimi altına işeyene kadar dövdüler. Eve gidip gelirken sürekli yolumuzu keserek şikayetç i olma-
yın diyerek tehdit ediyorlar.” dedi.  
 
14 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Laleş Yaylası'na çıkan Harun Hakseven, Serdar 
Ataman, Fadıl Ulaş ve Müslüm Ulaş adlı yurttaşlar askerler tarafından gözaltına alındı. Laleş Yaylası'nda bulunan 
bahçelerini sulamak amacıyla yaylaya çıkan yurttaşların ilçe merkezine doğru gelirken Beytüşşebap İlçe Tugay 
Komutanlığı önünde gözaltına alındığı ve 2 saat sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltı sırasında Serdar Ata-
man adlı yurttaşa Tugay Komutanı tarafından yumruk atıldığı ve dövüldüğü bildirildi. (14.08.2012/DİHA) 
 
17 Ağustos 2012’de, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde İzmir’de devam eden bir soruşturma kapsamında hakkında 
yakalama kararı bulunan ESP üyesi Boran Atıcı’nın gözaltına alınarak götürüldüğü Üçyüzlü Polis Karakolu’nda 
elleri arkadan kelepçelenerek yumruklandığı ve yere yatırılarak tekmelendiği yüzüne biber gazı sıkıldığı, çıplak 
arama dayatmasına maruz kaldığı, buna karşı çıktığı için darp edildiği öğrenildi. 
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17 Ağustos 2012’de, Batman’da, İhsan Erman isimli baba Bahçelievler Mahallesinde yaşanan hırsızlık girişimiyle 
ilgili hırsızı takip edip yakalamaya çalışan çocukların, (Ersin Erman (18), Ozan Erman (19) ve 5 yeğeni Beytullah 
(12), Yunus (16), Kadir (17), Emre (22), Erhan Erman’ın (25)) karakolda polis tarafından dövüldüğünü iddia ederek 
şikayetçi oldu. Olay saat 04.30 sularında yaşandı diyen Erman şöyle konuştu “Çocuklar ses duyuyor ve hırsızı fark 
ediyor kovalamaya başlıyorlar, poliste aynı şekilde takip ediyor. Polise yakalanan hırsız, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
alınınca, Hırsızı takip eden Yunus Erman’da (16) polis tarafından gözaltına alınıyor ve anlamadığımız bir sebeple 
dövülüyor. Kardeşi Beytullah (12) gelince o da aynı şekilde darp ediliyor, ardından Kadir (17), Ersin (18) Emre (22), 
Ozan (19), Erhan (25) geliyor. Onlar da aynı şekilde dövülüyor. Emre askerden geleli iki gün olmuş ve karakolda 
polisten dayak yiyor, darp ediliyor. Şu an Bölge Devlet Hastanesi’nde yatıyor. Polisin hırsızlarla ortak çalıştığından 
şüpheleniyorum” diyen Baba İhsan Erman kendisinin de polisin sözlü hakaretlerine uğradığını belirtti. 
(17.08.2012/Batmanbarisgazetesi.com) 
 
18 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şevhat Bürkük, şu beyanlarda bulundu: “13.08.2012 tari-
hinde saat 23.00-24.00 civarında Kuruçeşme-Havaalanı kavşağında arkadaşlarınla beraber arkadaşımın kullandığı 
araçla kaza yaptık. Arkadaşım ve arkadaşımın kız arkadaşı olayın panik ve şokuyla olay yerinde uzaklaştılar. Kaza 
olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri bana adımı sordular. Bende isim ve soyadımı söylemem üzerine 
polisler “ne biçim isim bu, terörist misin?” diye bana kızarak bağırdılar. Ben de bu duruma tepki gösterdim ve bana 
böyle ithamlarda bulunamayacağını belirttim. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler etrafımda toplanarak beni 
yere yatırdılar ve zorla kelepçe takmaya çalıştılar. Beni iterek araca bindirdiler ve yolda da sözlü hakaretlere devam 
ettiler. Bağlar Karakoluna beni götürmeden önce 02.00 gibi beni hastaneye götürdüler. Hastaneden çıktıktan sonra 
beni karakola götürdüler ve bana karşı şiddeti bu saatten sonra uygulamaya başladılar. Ellerim kelepçeli olmasına 
rağmen yüzüme, bacaklarıma ve vücudumun değişik yerlerine darp raporuyla da teyit edilmiş darp uyguladılar. 
Vücudumda halen darp-cebir izi bulunmaktadır. Ayrıca belirttiğim üzere darp-cebir izi mevcuttur, raporum bulun-
maktadır.  Belirttiğim üzere olay gecesi nöbetçi polis ekipleri tarafından polisler tarafından gözaltına alınırken iş-
kenceye maruz kaldım ve bu işkencenin gece boyunca devam etmiştir. Olay tarihinde ban işkence uygulayan gü-
venlik görevlilerinin tespiti açısından; olay günü nöbetçi polislerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden sorulması, 
müvekkilin gözaltı işlemini gerçekleştiren polislerin sicillerinin ve kimlik bilgilerinin sorularak teşhis için gerekli işlem-
lerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca olay yerine yakın Mobesse kayıtlarının emniyetten istenilmesini de talep et-
mekteyiz. Tüm bu sebepler dikkate alınarak şüphelilerin tespitinin yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve 
tespit edilecek şahıslar hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Boran Atıcı: “Yakalama emri gerekçesiyle 
polisler tarafından evimden alınarak Esenler Üçyüzlü Karakolu’na götürülerek orada dövüldüm, fiziki şiddet gör-
düm.” dedi.  
 
24 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yaşar Çelebi ve Birdal Bal: “Evimde müzik 
dinlerken iki polis memuru şikâyet olduğunu söyleyerek müziği kısmamızı söyledi. Ben de özür dileyerek müziğin 
sesini kıstım. Aradan yarım saat geçtikten sonra 15 polis gelerek evimi izinsiz olarak bastı ve arama yaptılar. Bizleri 
kelepçeleyerek karakola götürdüler. Ben suçumuzun ne olduğunu sorduğumda beni dövdüler ve dişlerimi kırdılar. 
Savcılıkta tekrar döverler korkusuyla şikâyetçi değilim dedim. Zaten beni savcıya götürürken ‘akıllı ol, tekrar bize 
gelirsin’ diyerek tehdit ettiler bundan dolayı korktum. Ama ben şikâyetçi olmak istiyorum.” dedi.  
 
31 Ağustos 2012’de, İstanbul’da eşinin kendisine şiddet uyguladığı şikâyeti üzerine gözaltına alınan Serkis Yoğurt-
çu’nun gözaltında darp edildiği, ters kelepçeli halde tutulduğu; işkence uygulamasını gören eşi Gülcan Yoğurt-
çu’nun da olaya müdahale etmek istemesi üzerine yine polis memurları tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
14 Eylül 2012’de, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı 
düzenleyen DHKC militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için Yenibosna İlçesi’nde bulunan Adlî Tıp Kurumu 
önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar-
dan alınırken ve göz altında aldığı darbeler nedeniyle sağ kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma Altın ile ke-
man sanatçısı Ezgi Dilan Balcı’nın aralarında bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk etmeme yasağı” konuldu. 
 
25 Eylül 2012’de Tunceli’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan BDP 
Genel Merkez yöneticisi Doğan Aydın ile bir öğrencinin gözaltında darp edildikleri öğrenildi. 
 
30 Eylül 2012’de, Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Karakütük Köyü’nde 20.09.2012 tarihinde yaşanan çatışmalar 
sonrası bölgede bulunan 4 çoban askerler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Kulp İlçesi’nde yaşayan ve çoban-
lık yapmak için Muş’a gelen Eşref Işık’ın ailesinin verdiği bilgiye göre, Işık'ın bütün dişleri askerler tarafından kırıldı. 
3 gün boyunca karakolda tutulan Işık ve beraberindeki 3 çoban 24 Eylül tarihinde Muş Adliyesi’ne çıkarıldı. Diğer 3 
çoban serbest bırakılırken Işık,  “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanıp Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Ailesinden 
edinilen bilgilere göre günlerce işkence gören Işık, tedavi edilmeden cezaevinde tek kişilik bir hücreye konuldu. 
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Işık’ın “Örgüt üyeliği” ile suçlandığını ama bunu kabul etmediği için askerlerin işkencesine maruz kaldığını söyleyen 
Işık ailesi, Işık’ın suçlamaları kabul etmemesi üzerine askerlerce ayağına birkaç el ateş edildiğini söyledi. Işık’ın kol 
ve bacaklarının kırıldığını belirten aile, Işık’ın tedavi edilmeden cezaevinde tek kişilik bir hücreye konulduğunu ifade 
etti. Işık ailesi, Eşref Işık'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. (30.09.2012/ 
DİHA) 
 
1 Ekim 2012’de, İstanbul’da 30 Ağustos 2012’de eski iş ortağı olan emekli bir polis memurunun şikâyeti üzerine 
Kâğıthane İlçesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’na giden R.T. adlı kadın, polis merkezinde darp 
edilerek 4. kata çıkarıldığını ve burada bir odada 2 saat bekletildiğini sonra yanına kendisinden şikâyetçi olan 
emekli polis memuru M.Ç.’nin geldiğini, M.Ç.’nin ardından odaya giren 2 polis memuru ile birlikte kendisine tecavüz 
ettiklerini, vücuduna soğuk su döktükleri, geç bir saatte götürüldüğü hastanede doktorun kendisini görmeden “te-
miz” yazılı bir rapor verdiğini ve serbest bırakıldığını savunarak Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. 
 
3 Ekim 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Reyhan Topal 30 Ağustos 2012 tarihinde üzerine atılan 
bir suçlamadan dolayı kendisini aklamak için Kağıthane Asayiş Büro’ya gittiğini ve orada biri emekli 3 polis tarafın-
dan tecavüze uğradığını ifade etti.  
 
10 Ekim 2012’de İzmir’in Bergama İlçesi’nde 22 Ağustos 2012’de arkadaşlarıyla tartışırken polis memurları tarafın-
dan gözaltına alınan Muammer Zeybek’i korumaya çalışan Adnan Yörür adlı kişinin kelepçelenerek gözaltına alın-
dığı ve götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 7-8 polis memuru tarafından baygınlık geçirene kadar darp edildiği 
olayla ilişkin kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonucu öğrenildi. 
 
18 Ekim 2012’de açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu, İstanbul’da iki gün arayla kaçırma yöntemiyle gözaltına 
alınan Birdal Nakay ve Murat Sur adlı müvekkillerinin gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini belirtti. Hal-
kın Hukuk Bürosu açıklamasında, Birdal Nakay’ın elleri ve ayakları domuz bağı tabir edilen yöntemle bağlanarak, 
Murat Sur’un ise sopayla dövülerek bir aracın içinde tutulduğu ve iki kişinin de kafalarına silah dayayıp ölümle teh-
dit edildiklerini belirtti. 
 
1 Kasım 2012’de Şırnak’ta 28 Ekim 2012’de kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü lojmanları, askeri loj-
manlar, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırıların ardın-
dan gözaltına alınan ve “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklanan 3 kişinin gözaltında darp 
edildikleri ileri sürüldü. 
 
13 Kasım 2012’de Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca İstanbul’da bulunan Atatürk Havalima-
nı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alınırken, Feleknaz Uca’nın açlık 
grevi eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere getirdiği 248 kutu B1 ilacına el konulduğu, sorgu işlemi için götürüldüğü 
Terörle Mücadele Şubesi’nde elbiseleri tamamen çıkartılarak arama yapıldığı öğrenildi. 
 
15 Kasım 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde afiş asan Dev-Genç üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından darp edile-
rek gözaltına alındı. 
 
26 Kasım 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde akşam saatlerinde Derecik yolu üzerine yeni kurulan polis nokta-
sında, seyir halinde olan Haluk Çetinkaya isimli yurttaşın aracının polisler tarafından tarandığı iddia edildi. Aracına 
5 mermi isabet edilen Çekinkaya, daha sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan Çetinkaya'nın İlçe Emniyet Müdür-
lüğü'ne götürülerek burada polisler tarafından darp edildiği belirtildi. Burnu kırılan Çetinkaya, Şemdinli Devlet Has-
tanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
(27.11.2012/ANF/Yeniozgurpolitika.org) 
 
27 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İrfan Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 30 Ekim 2012 
tarihinde Diyarbakır/Dağ Kapı meydanında geçtiğim esnada meydanda top oynayan kişilerin sözlü hakaretlerine 
maruz kaldım. Onlara cevap verip kendimi savunmak isteyince aramızda kavga çıktı ve sayıları hayli fazla idi. Bu 
esnada ceplerimi kontrol ettiğimde cep telefonumun olmadığını fark ettim ve 155’i arayarak yardım istedim. Bu 
esnada 155 polis aramasına cevap veren memure Özlem Ayhan, kendisine sövdüğümü sanmış. Oysa ben 155’i 
aradığımda meydanda bana hakarette bulunan kişilerle de münakaşaya devam ediyordum. Bu nedenle memure 
hanım telefondaki hakaretlerin kendisine yönelik olarak yapıldığını zannetmiş. Bana hitaben “terbiyesizlik yapma” 
diyerek telefonu yüzüme kapattı. Ben tekrar 155’i arayarak bulunduğum yerin adresini verdim ve yardım istedim. 
Telefonla yardım istemem üzerine 10-15 dakika sonra sivil polisler geldi. Telefonumun çalındığını ve şahıslardan 
şikâyetçi olduğumu söyledim. Beni ve kavga ettiğim 4 kişiyi Yenişehir Karakoluna götürdüler. İfadelerimizin alınma-
sı aşamasında bana hakarette bulunan şahısların yalan beyan verdiğini söylemem üzerine, sayıları 10-15 arasında 
değişen polis memurları bana saldırmaya ve beni darp etmeye başladılar. Boyun, diz ve kafa kısmına tekme ve 
yumruklarla vuruyorlardı. Beni dövdükleri yerde kamera vardı. Bunu fark etmeleri üzerine kameranın görüş alanın-
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dan çıkacak şekilde bir tarafa çekip dövmeye devam ettiler. Tahminimce saat o sıralarda 14.30 veya devamıydı. 
Kamera kayıtlarından 30 Ekim 2012 günü saat 14.00 ve sonrası görüntü kayıtları incelenmesi halinde durum ortaya 
çıkacaktır. Diyarbakır devlet hastanesinin acil bölümüne götürüldüğümde doktora kötü muamele ve işkence iddiala-
rımı söylememe rağmen, doktor tarafından herhangi bir rapor düzenlenmedi. Rapordan sonra karakola getirildim, 
karşı tarafın öğrenci olduğunu öğrendikten sonra şikâyetimden vazgeçtim. Aynı günün gecesinde yani 31.10.2012 
tarihinde saat 02.00 sularında Diyarbakır devlet hastanesi acil bölümüne gittim. Gerekli film ve röntgenler çekildik-
ten sonra 5 gün iş göremez raporu aldım. Yenişehir polis merkezinde bana kötü muamelede bulunan, darp eden ve 
işkenceye varacak boyutta müdahalede bulunan görevlilerin ve Diyarbakır devlet hastanesi acil bölümünde 
30.10.2012 tarihi itibari ile görevli olup, vücudumda darp ve cebir izine rastlamasına rağmen rapor hazırlamayan 
doktorun tespit edilmesi ve hakkında yasal işlem yapılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
13 Aralık 2012’de, Diyarbakır'dan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy (Arûş) köyüne evlenecek olan abisinin 
düğününe katılmak üzere 7 Aralık'ta yola çıkan S.E. ve B.B. isimli yurttaşların, Şırnak girişinde kurulan arama nok-
tasında polisler tarafından gözaltına alınıp işkenceden geçirildiği iddia edildi. Aynı zamanda aile dostu olan S.E ile 
birlikte yola çıktıklarını ve Şırnak girişinde gerekçe gösterilmeden yaka paça gözaltına alındıklarını belirten B.B. 
daha sonra kendileri hakkında ihbar olduğunun iddia edildiğinin belirtildiğini ifade etti. Daha sonra Şırnak İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şubesi'ne götürüldüklerini belirten B.B, kendilerini sorgulayan polislerin "Sizinle gelen kız 
nerede? Onu dağa mı çıkaracaksınız? Üstünüzdeki örgütsel dokümanlar nerede? Dokümanları Kandil'e mi verme-
ye gidiyorsunuz?" şeklinde sorular yönelttiğini söyledi. Gözaltında 2 gün kaldıklarını bu süre zarfında ağır hakaret-
lere maruz kaldıklarını belirten B.B, "S.E. ile beni ayrı odalarda tuttular. İki gün boyunca bize işkence ettiler. Tekme 
tokat dövdüler. Psikolojik baskı uyguladılar" dedi. B.B. gibi iki gün boyunca gözaltında ağır hakaret ve işkencelere 
tabi tutulduğunu söyleyen S.E ise, "Sen nereye gittiğini biliyor musun? Senin ne işin var burada? Evine dön. Bura-
da can güvenliğin yok! Gittiğin köyü hiç görmüş müsün? Sınırdadır orası" şeklinde psikolojik baskıya maruz kaldı-
ğını dile getirdi. Serbest bırakıldıktan sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy (Arûş) köyüne doğru yola çıktıklarını 
belirten S.E, "Şırnak merkezden Uludere'ye kadar 14 kontrol noktası vardı. Her kontrol noktasında saatlerce bek let-
tiler. Kontrol noktalarında durdurulan aracımız didik didik arandı. Araçta bulunan insanlara iki gün boyunca gözal-
tında kaldığımızı ve işkence gördüğümüzü söylediğimizde bize güldüler. Bize 'sizi kısa zaman da bırakmışlar; bu-
rada gözaltına alınanlar günlerce tutuluyor' dediler" diye konuştu. (13.12.2012/DİHA) 
 
14 Aralık 2012’de Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında Cuma namazı çıkışında gözaltına 
alınan Cemalettin Demir’in gözaltında gördüğü kaba dayak işkencesinden dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 
 
16 Aralık 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 14 Aralık’ta Cuma namazı çıkışında gözaltına alınan Cemalettin 
Demir isimli yurttaşın İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaba dayağa maruz kaldığı belirtildi. KCK davaları kapsamında 
hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen Demir’in gözaltında aldığı darbelerden 
dolayı hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yüz kısmının tümü ve vücudunun bir çok yerinde morlukların oluştuğu De-
mir, hastanede tedavi edildikten sonra tekrar Şemdinli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (16.12.2012/DİHA) 
 
17 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Coşkun Alaçam:  “Ordu- Ünye’de bir mekan-
da çıkan kavga sonrası (benimle hiçbir ilgisi yok) polisler beni zorla karakola götürdü ve orada darp ettiler. Sizden 
hukuki ve tıbbi destek talep ediyorum” dedi. 
 
26 Aralık 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de “asker kaçağı olduğu” iddiasıyla gözaltına 
alınarak Sanayi Polis Karakolu’na götürülen H.D.’nin yedi polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ortaya 
çıkan kamera kaydı görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
28 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sevgi Cantemur, şu beyanlarda bulundu: “24.11.2012 tari-
hinde kızıma mont almak için çarşıya çıktım. Ben çarşıdayken kızım beni arayarak polislerin evimize baskın düzen-
lediklerini söyledi. Ben de çarşıdan eve koşarak gelmeye çalışırken bir polis memuru beni arayarak nerde olduğu-
mu sordu. Bende çarşıda olduğumu söyledim. Onlarda dedi ki biz evine gittik, sen nerdesin, seni almaya geliyoruz. 
Ben de hayırdır dedim, geliyorsanız ben falan yerdeyim gelin alın beni dedim. Çocuklarımı eve gönderip, onlarla 
beraber Şehitlik Karakol Şubesine götürüldüm. Beni ve kız kardeşlerimi ağır bir suçla suçladılar. Ne olduğunu dahi 
bilmeden hemen kız kardeşimi ifadeye aldılar. İfade alınırken birkaç polis, kız kardeşlerime hem tokat atıyorlardı 
hem de ağır hakaret ve küfür edip “nerene koyduğum, konuş! Diyordu. Ben de polislere siz bunu yapamazsınız, 
işkence ve hakaret ederek ifade alamazsınız, hem suçtur, der demez iki polis bana saldırdı. Elbiselerimden çekişti-
rerek, tüm elbiselerimi çıkardılar, iç çamaşırlarımla bıraktılar, beni iterek dışarı fırlatıp fiziksel tacizde bulundular. 
Küfürler edip, hakaret ettiler. Bende onlara sizi savcılığa vereceğim bunu bana yapamazsınız dedim. Onlar bana 
kime gidiyorsan git, savcı da biziz, hâkim de biziz dediler. Ben de üstümü giyip dış kapıda oturdum. Bu olay karakol 
önündeki dış kapıda bulunan kameradan görüldü, görüntüleri de mevcuttur. Oturduğum sırada bu iki polis tekrar 
gelip beni caddeye fırlattılar. Bu sırada hakaret ve küfürlerine devam ediyorlardı. Diğer polis memurları da gülüp, 
dalga geçiyorlardı. Elinde silah bulunan polis “kafasına sıkayım mı, kazaya kurban gitsin, sizde buna şahitlik yapın” 
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diye diğer polislere söyledi. Orada geçen arabadakiler ve insanlar bunu gördü ve müdahale etmeye çalışınca bu 
polisler tehdit etmeye başladı. O insanlara “sizin anneniz veya bacınız mı, size ne, sizi içeri tıktırırım! Diye hakaret 
etti. Oradan geçen insanlar, arabadakiler buna şahit, kamera görüntüleri var. Ayrıca benim çocuklarımda bu olaya 
şahit oldular. Çocuklarımın gözü önünde bana hakaret ettiler. Bu iki polis memurundan şikâyetçiyim. Kamera gö-
rüntülerinin çıkarılmasını, olayın aydınlanmasını, adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Bu konuda sizden huku-
ki destek istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
31 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ferah Şık, şu beyanlarda bulundu: “28 Aralık 2012 tarihinde 
Saat 10.30 civarında evdeydim ve çocuklarım uyuyordu. Kahvaltı hazırladığım sırada dışarıdan gelen gürültü üze-
rine ne olduğunu öğrenmek için pencereye gittim ve ne olduğuna baktım. Hemen evimin önünde pencerenin altın-
da 20 kişiye yakın polis ve biri panzer biri sivil araç olmak üzere toplam üç araçla polislerin yol kontrolü için eşyala-
rını indirdiklerini gördüm. Ben çocuklarım uyanmasın diye polislere yolun uzun olduğunu ve yol kontrolü için biraz 
ileriye gitmelerini ve bizi rahatsız etmemelerini söyledim. Dönüp bana baktılar ve hiçbir şey söylemeden eşyalarını 
indirmeye devam ettiler. Bende kardeşim Mehmet Şıkı arayarak kaymakama gitmesini ve olayı anlatmasını istedim. 
Ardından eşim Hakkı Şıkı aradım. Eşim arkadaşı Cahit Ay ile eve geldiğinde ikisini de durdurarak üzerlerini aradılar 
ve eve girmelerini engellediler. Daha sonra eşim kaymakamlığa gitti ve ben de perdeleri kapatarak onları görme-
mezlikten gelmeye başladım. Durdurdukları araçları evin altına çekip orada aramalarından kaynaklı çok fazla gürü l-
tü oluşmaya başladı. Bunun üzerine dayanmayarak tekrar pencereye çıktım ve biraz ileride yol kontrolü yapmaları-
nı ve bizi rahatsız etmemelerini istedim. İsmini sonradan Murat olarak öğrendiğim polis bana sesin gelmiyor seni 
duymuyorum ne dediğini anlamıyorum dedi. Bu sırada çocuklarım gürültüye uyanmışlardı ve bana aşağı inip kendi-
lerine durumu anlatalım dediler. Ben pencerede durup onları izlemeye başladım. Çocuklarımla birlikte kaynımın kızı 
Elifte aşağı indi. Çocuklarım aşağıya inince oğlum Burhan’a doğru beyefendi nereye diye seslendiklerinde oğlum 
konuşmaya geldik dedi. Bunun üzerine Murat isimli polis diğer polislere dönerek tutuklayın bunu dedi. Polisler ço-
cuklarımın etrafını sarıp gözlerine biber gazı sıkmaya başladılar. Ben hemen aşağı indim. Oğullarım Burhan, Amed 
ve Mehmet elleri kelepçelenmiş şekilde yere yatırılmıştı. Buna rağmen çocuklarımın gözlerine biber gazı sıkmaya 
devam ediyorlardı. Oğlum Mehmet in yüzü kan içinde kalmış olmasına rağmen 5-6 polis çocuğumu yerde tekme-
lemeye devam ettiler. Ben bağırıp feryat etmeye başlayınca bana da biber gazı sıkıp uzaklaştırmaya çalıştılar. Ba-
na sen yukarı çık diyorlardı. Bende çocuklarımı darp ediyorsunuz nasıl bırakıp gideyim diye çıkıştım. O arda eşimi 
arayıp eve gelmesini istedim. O andan itibaren 3 polis beni de darp etmeye başladı. Beni arabanın içerisine koy-
maya çalışırken beni arabanın kapısına vurdular. Bizi arabalara koydular oğlum Amedi alarak panzerin içine götür-
düler. Bizi emniyete götürüp yaklaşık iki saat tutular ve bu arada bizi sürekli darp edip bize hakaret ve küfürler edi-
yorlardı. Karakolun içinde de yaklaşık 20 dakika ellerimiz kelepçeli kaldık kaymakam emniyete geldikten sonra 
ellerimizdeki kelepçeleri çıkardılar. İki polis birinin elinde kamera diğerinde telefon vardı ve bizi çekmeye başladılar. 
Kamera kapalı iken bize küfredip hakaret ederek darp ediyor ve sonra bizi sinirlendirince kamerayı açıp kaydedi-
yorlardı. Emniyette yaklaşık iki saat kaldıktan sonra bizi sağlık ocağına götürdüler. Çocuklarım Rojda, Amed ve 
Mehmedin durumu ağır olduğu için onları Diyarbakır araştırma hastanesine sevk ettiler. Beni ve oğlum Burhanı 
emniyete geri götürdüler. Yaklaşık bir buçuk saat daha orada kaldım. Namaz kılmak istediğimi söyleyince olmaz 
dediler. Bende bırakın eve gidip namaz kılıp tekrar geleyim dedim. Eve gittim namaz kıldım oğlum Burhan orda 
kaldı. Oğlumun bırakılmasını istedim kabul etmediler. Ben evdeyken avukat aramış ve gözaltı kararı olmadığını ve 
emniyette tutamayacaklarını söylemiş bunun üzerine oğlumu bıraktılar. Bende gidip emniyetten kimliğimi aldım. 
İfademi almak istediklerini söyleyince bende beni darp ettiklerini kendilerine güvenmediğimi ve bu yüzden ifade 
vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine susma hakkımı kullandığımı ve avukat istemediğimi ifade tutanağına yaz-
dılar. Bende böyle bir beyanım olmadığını avukat istemediğim yönünde bir beyanımın olmadığını neden böyle yaz-
dıklarını sorduğumda bana burada avukat yok mecburen böyle yazıyoruz dediğinde ben de tutanağı imzalamadım. 
Kimliğimi alıp eve döndüm bana ve çocuklarıma hakaret edip darp eden polislerden şikâyetçiyim.”  (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
 

13.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 
 
9 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Süleyman Teyfur, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Fatma 
Teyfur, komşumuz olan Fırat Bozkurt denilen kişi tarafından zorla kaçırıldı. Kızımı kaçırdıktan sonra sürekli olarak 
evime saldırı girişimlerinde bulunup tehdit ediyorlar. Evimin camlarını ve kapılarını kırıp çekip gidiyorlar. Ben o şa-
hıslardan şikâyetçi oldum. Ancak kızım onların korkusundan kendi isteğiyle kaçtığını söylemiş. Kızımın yaşı 18’den 
büyük olduğu için bu kişiler hakkında dava açılmadı. Benim 3 dönüm arazim var ve Mehmet Bozkurt, Sabri 
Dulkadir adına tapuludur. Ancak arazimi adıma geçirmek için bunların kardeşi olan Selim Bozkurt benden para 
talep ediyor. Her yıl evime silahlarla saldırıyorlar. Bizi tehdit edip, malımıza zarar veriyorlar. Bu kişilerden çoğu 
koruculuk yapmaktadırlar. Ben o şahıslardan şikâyetçi oldum ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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6 Mayıs 2012’de Batman’a bağlı Kanîkê (Samanyolu) Köyü’nde bir evi basan geçici köy korucularının, ev sahipleri 
Mehmet Kaplan (55) ve Zeynep Kaplan’ı (50) sopalarla darp ettikleri ve evdeki eşyalara hasar verdikleri öğrenildi. 
 
7 Haziran 2012’de Bitlis-Hizan karayolunun Seydava mevkisinde geçici köy korucuları tarafından araçları durduru-
lan 3 kişiden iki’sinin silah dipçikleri ile darp edildikleri ve ölümle tehdit edildikleri öğrenildi. 
 
4 Temmuz 2012’de, Van'ın Bahçesaray İlçesi'ne bağlı Liman (Liçan) Köyü'nde köy korucuları sabah saat 06.00 
sıralarında sivil giyimli İran uyruklu HPG militanı olduğu belirtilen Welat'ı yakaladığı, korucular tarafından bir süre 
yerde sürüklendikten sonra köyün dışına çıkarılan Welat'ın ellerinin bağlandığı ve köylülerin gözleri önünde korucu-
ların Welat'a işkence yaptığı öğrenildi. Korucular İsa T., Medeni Taylak, Hacı Hüseyin U. ve Mustafa U. tekme ve 
silah dipçiği ile Welat'ın dişleri kırılana kadar işkence yaptı. Daha sonra da özel harekat timleri ve askerlere haber 
veren korucular, Welat'ı teslim etti. İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen ve HPG militanı olduğu belirtilen kişinin 
savcılıktaki ifadesinde, yabancı olduğunu, yolunu kaybettiği ve yemek almak için köye indiğini söylediği kaydedildi.  
(07.07.2012/DİHA)  
  
12 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İsmet-Metin Tunçok, şu beyanlarda bulundu: “Ben şuan itiba-
riyle Bingöl M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktayım. Ailemin bana vermiş olduğu bilgiye göre kızım olan 
Beyhan Tunçok, Bedri Kamçı adlı köy korucusu tarafından kaçırıldığını söylediler. Ancak kızım emniyet birimleri 
tarafından Sosyal Hizmetler Bünyesine teslim edilmiş olmasına rağmen bu korucu eşimi ve annemi kaçırmakla 
tehdit etmektedir. Bende hükümlü olduğum için hiçbir şey yapamamaktayım. Kızım henüz 15 yaşındadır. Bu konu-
da sizden destek bekliyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Eylül 2012’de, Bingöl'ün merkez Çiçekdere Köyü kırsalında 21.09.2012 tarihinde sabah saatlerinde çıkan çatış-
mada ölen köy korucusu Mehmet Çintay'ın ailesi ile yaklaşık 300 kişilik grup kılınan Cuma namazının ardından 
camiden ayrılarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve PKK aleyhine sloganlar atarak, taş ve sopalarla BDP Bingöl 
İl Binası'na saldırdı. 30 kişinin mahsur kaldığı parti binasına yapılan saldıran gruba polisler müdahale bulunmadı. 
Grubun BDP binasına taş attığı, atılan taşların BDP içinde bulunan partililer tarafından geri atılması üzerine polisin 
de il binasına gaz bombası attığı öğrenildi. Atılan taşlardan dolayı 2 BDP'li ile Anadolu Ajansı muhabirinin de yara-
landığı belirtildi. (21.09.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/ Haberturk.com/Sabah.com.tr) 
 
25 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Akçesér Köyü'nde  yapılan bir düğüne korucular tarafından bas-
kın düzenlendi. Düğünde Kürtçe şarkı söylendiği için düğün sahibi ve düğünde şarkı söyleyen yerel sanatçının 
tehdit edildiği iddia edildi. Aralarında Korucubaşı Şerif Yıldız ve düğün sahibinin kardeşi İlhami Durman, Mehmet 
Yıldız ve Ferhat Yıldız adlı korucuların olduğu grubun düğünü basarak, "Burada Kürtçe şarkı söylemeyin, yoksa sizi 
öldürürüz, yolunuzu keseriz" diye tehditlerde bulundukları iddia edildi. (26.09.2012/ DİHA/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 

13.3. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 
2 Ocak 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nebahat Beker, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nurullah 
Beker, 31.12.2011 tarihinde saat 12.00’da Bayındırlık caddesinde 2 arkadaşıyla birlikte yeni yıl kutlamalarına katıl-
dığı esnada polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
2 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaklaşık 40 kişilik arkadaşı için baş-
vuruda bulunan Büşra Mete: “Ülkücülerin ellerinde satırlara üniversiteye girmesine müdahale eden devrimci- de-
mokrat- yurtsever öğrencilere polis, özel güvenlik ve ülkücüler işbirliği içinde saldırmıştır. Bu arada yaralanmalar ve 
gözaltılar olmuştur.” dedi.  
 
8 Ocak 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde, Bahçelievler Mahallesi'nde polis lojmanlarına komşu olan Bülent Süer 
(38) adlı yurttaş, polis tarafından darp edildiğini iddia etti. 15 yıldır polis lojmanlarına komşu olduğunu belirten Süer, 
evden çıktığı sırada 5 polisin sorgusuz sualsiz kendisini yere yatırarak kollarını kelepçeledikten sonra dövdüklerini 
ve silah dipçikleri ile başına vurduğunu öne sürdü. Süer, "Karakola götürdükten sonra kimliğimi sordular. Polis loj-
manlarına neden baktığımı sordular" dedi. Polisin ihtar yaptığını ancak duymadığını belirten Süer, ardından darp 
edildiğini ve gözaltında polisin neden durmadığını da sorduğunu kaydetti.  (09.01.2012/DİHA) 
 
20 Ocak 2012’de, Gözaltına alınan ve şiddete uğrayan İstanbul ili Esenyurt ilçesi eski DTP Eş Başkanı İlkay Özkan 
Kartal yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Yapmak istediğimiz açıklama bitmeden önce, tacizlere başladılar. İnsanları 
dağıtmak istediler. Biz tekrar öteye gidip kol kola girdik, baskı ve tacizlere dur diyebilmek için. O sırada, kadınlar 
hedef gösterildi. O anda beni kadın arkadaşlarımın arasından çekip aldılar. Yere yatırıp suyun içinde gerek sivil 
gerek çevik kuvvet darp etmeye başladı. Bacaklarıma, belime vurup saçlarımdan çekmeye başladılar. O sırada 
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Esenyurt Emniyet Müdürü Yardımcısı 'siz ne yapıyorsunuz bir kadınla mı baş edemiyorsunuz?' diyerek o da fırlayıp 
geldi ve saçlarımdan çekti  ve oda vurmaya başladı.  
 

27 Ocak 2012’de, İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı 1 Mayıs (Mustafa Kemal) Mahallesi’nde,  ESP üyelerinin kal-
dığı eve “KCK Soruşturması” adı altında baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
kapıyı kırarak eve girdikleri; evde bulunan herkesi yere yatırarak elleri kelepçeli halde beklettikten sonra evde yapı-
lan üç saatlik aramanın ardından “yanlış ev baskın düzenlediklerini” söyleyerek evden ayrıldıkları öğrenildi. 

 
6 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İhsan Gül: “ 05 Şubat 2012 tarihinde, 
sabah saat 05-06 aralarında Beyoğlu-İstiklal Caddesi, Demirören İş Merkezi önünde eve gitmek için taksiye yönel-
dim. Polisler benden kimlik istediler, kimliğimi vermeyince beni aralarına alarak dövmeye başladılar. Polisler ve sivil 
4 kişi tekme tokat yerlere yatırarak dövdüler. Bana yapılan işkence ve darp olayıyla ilgili çevrede bulunan kamera 
kayıtları incelenebilir. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” 
 
15 Şubat 2012’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde evlerine akşam saatlerinde yapılan baskın sonucu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Saliha Cabadak ve kardeşi Derviş Cabadak gözaltına alındı. Mardin ve Nusaybin emniyet müdür-
lüklerinden gelen çok sayıda polisin, baskın sırasında kapıları çalmadığı ve Cabadak ile kardeşini gözaltına alırken 
darp ettiği iddia edildi. 
 
16 Şubat 2012’de Muş'ta Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetesi dağıtımcılığı yapan Ersin Akman, çarşıda 
polisler tarafından sorguya alındı. Muş Devlet Hastanesi önünde sivil polisler tarafından durdurulan Akman'ın kimlik 
kontrolünü yapan polisler, üst araması yaptı. Çantasındaki gazeteleri soran polisler, "Başka ne dağıtıyorsun. Kime 
çalışıyorsun" gibi sorular sorarak Akman'ı yaklaşık bir saat boyunca bekletti. Polisler, daha sonra Akman'ı serbest 
bıraktı. (16.02.2011/DİHA) 
 
24 Şubat 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Can Çağniş 22 Şubat 2012 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde yemek yerken 8 kişinin polis ve özel güvenlik eşliğinde kendilerine bildiri 
verdiğini, onların da bildiriyi aldıklarını, bildiride İstanbul Üniversitesi Ülkücüleri yazdığını, daha sonrasında kendis i-
ne ve arkadaşına hakaret ve tehdit edilerek polisle beraber üstlerine saldırdıklarını söyledi. Saldırı sonucu başına 6 
dikiş atıldığını ve kolunda yaralar oluştuğunu ifade etti.   
 
6 Mart 2012’de, İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Unkapanı Semti’nde iş çıkışı eve dönerken arabasının bozulması 
üzerine arabasını kenara çekerek tamir için tornavida arayan İbrahim Kılıç’ın (35) yanına gelen polis ekibi tarafın-
dan elbiseleri zorla çıkarılarak darp edildiği; yüzüne biber gazı sıkıldığı; İbrahim Kılıç’a şok aletiyle elektrik verildiği 
ve İbrahim Kılıç’ın gözaltına alınarak Erciyes Polis Karakolu’na götürüldüğü esnada aracın içinde de darp edildiği 
öğrenildi. 
  
6 Mart 2012’de, İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde yapılan yol kontrolünde yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle 
üç polis memuru tarafından darp edilen Muhammed Yıldız’ın 7 Mart 2012’de de ifade vermek üzere çağrıldığı polis 
karakolunda yine aynı polis memurları tarafından darp edildiği; götürüldüğü savcılık çıkışında bu sefer de polis 
otosunda darp edildiği, 27 Mart 2012’de Muhammed Yıldız’ın 3 polis memuru hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonucu öğrenildi. 
 
8 Mart 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Karaköy Semti’nde ayakkabı dükkânının önünde sergilediği ma l-
lara zabıta ekiplerinin el koymasını engellemeye çalışan Mustafa Karaman adlı esnaf zabıta ekipleri tarafından 
darp edildi (Sabah, 9 Mart). 
 
8 Mart 2012’de İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ukrayna’da faaliyet gösteren FEMEN adlı örgütün 
Sultanahmet Meydanı’nda kadına yönelik şiddeti protesto ettikleri eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 kadını 
darp ederek gözaltına aldı (Hürriyet, 8 Mart). 
 
13 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mahmut Elkuş: “Mersin-İstanbul otobüsünden 
Harem’de iner inmez polisler tarafından kimlik kontrolüne tabi tutuldum. Bu uygulamanın doğru olmadığını belirtin-
ce bileğim bükülerek karakola götürüldüm. Düşüncelerimde ısrar edince hakarete uğradım ve bir polis memuru 
suratıma tokat attı. Suç duyurusunda bulunacağım.” dedi. 

13 Mart 2012’de, İHD Adana şubesine başvuruda bulunan A.G. 12.03.2012 tarihinde saat 12:00 sularında Atilla 
altıkat yerleşkesinde tezgah açan işportacı arkadaşı B.D.nin Adana Emniyet müdürlüğüne baglı çevik kuvvet polis-
leri ve Adana büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından dövülerek tezgahına el konuldugunu belirt-
ti.Arkadaşı B.D. nin çok kötü bir şekilde darp edildiğini belirten A.G. arkadaşının elmacık kemiğinin kırıldıgını 
,kaşının yarıldıgını ve ağzından devamlı kan geldini ifade etti.Kendiside işportacı olan A.G. arkadaşı B.D. nin şu 
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anda Adana Çukurova Devlet hastanesinde yattıgını ve 45 günlük rapor aldıgını belirtti.karşılaştıkları bu kolluk gü-
cü şiddeti ve orantısız güçten ötürü derneğimize başvuruda bulundu.  

15 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yasin Keskin: “Cihangir’de bize sataşan şa-
hıstan korumaları için gittiğimiz Beyoğlu polis Karakolu’ndaki polisler bizimle ilgilenmediler. Biz yardımcı olmaları 
gerektiğini belirttiğimizde de dışarı atıldık. Biraz ilerleyince aynı şahıs ve karakoldan çıkan polisler bizi dövmeye 
başladılar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk.” dedi.   
 
15 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Volkan Öğdüm: “Sokakta yürürken konuşma-
mızı bahane ederek bir adam bize saldırmak istedi. Hemen polisten yardım istediğimizde ‘biz bu işe bakmıyoruz’ 
dediler. İtiraz edince bizi dışarı ittiler. Sonra içlerinden biri arkadaşım Yasin’i itip yere düşürdü, diğerleri de tekmele-
diler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk.” dedi. 
 
18 Mart 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ramazan Bulut: “ 18 Mart 2012 tarihinde 
Eminönü’ne giderken polisler beni yolda çevirerek dövdüler. İçlerinde sivil polisler de vardı. Kafamda şişkinlikler 
var. Kalçamdan bıçakla yaraladılar. Polislerden şikayetçiyim.” dedi.  
 
20 Mart 2012’de İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi yapılmak istenen Newroz kutlamasını gözlemci sıfatıyla 
takip ettiği esnada polis ekipleri tarafından tartaklandığını ve tehdit edildiğini açıkladı (ANF, 21 Mart). 
 
21 Mart 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Newroz kutlamasının ardından 
yurttaşlar yürüyüşe geçti. Otogar alanından Özgürlük Meydanı'na yürüyen 10 binlerce kişi, Kilise Caddesi üzerinde 
barikat kuran polis tarafından engellendi. Polisin gaz bombalarıyla sert müdahalesi sonucunda Kızıltepe gaz bom-
balarının dumanı altında kalırken, çok sayıda yurttaş gazdan etkilenerek fenalaştı. Özgürlük Meydanı'nda polisler 1 
kişiyi feci şekilde darp etti. İsmin öğrenilemeyen yurttaş, kanlar içinde kaldı. Burnunda kırıklar oluşan yurttaşın, 
kulaklarından da kanlar aktı. Ağzı ve burnu kanlar içinde kalan yurttaş, hastaneye götürüldü. (21.03.2012/DİHA) 
 
21 Mart 2012’de, Urfa'da Newroz alanında alınan olağanüstü önlemler sırasında yurttaşların alana girişlerinde, 
üzerlerindeki aksesuarlara kadar çıkartılıp, detaylı aramalar yapılırken, bu sırada polislerin yurttaşlara yönelik uygu-
lamalarına karşı çıkan  Eyüp Sabri Tınaş, Mehmet Emin Uygune ve Hidayet Ellek isimli avukatların, Newroz'da 
hukuksuz uygulamaları önleme amacıyla gözlemci olarak alana gelirken, polislerin uygulamasına karşı çıktığı için 
darp edildiği öğrenildi. Avukatlar Balıklıgöl Hastanesi'ne kaldırılırken, alana girişlerde ve Newroz bitiminden sonra 
en az 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (21.03.2012/DİHA/Urfahaber.net) 

22 Mart 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran A. Y. polisin aranan oğlu H. S.’yi gerekçe 
göstererek evlerini bastığını, evdekilere biber gazı sıktığını ve ardından 4 gün boyunca gözaltında tutulduklarını, 
oğlu A. Y.’ye darp uyguladıklarını belirtti. Polisin %92 özürlü, hiçbir iş yapamaz, elişiyle hayatını kazanamaz raporu 
bulunan oğlu C. Y.’yi kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklanması nedeniyle şubemize başvurulmuştur. 

25 Mart 2012’de, İstanbul’da 18 Mart tarihinde yapılan Newroz kutlamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi so-
nucu gözaltına alınan ve Zeytinburnu Polis Karakolu’na götürülen en az 15 kişinin tutuldukları polis araçlarında ve 
Zeytinburnu Polis Karakolu’nda copla ve kaba dayakla darp edildikleri öğrenildi  
 
26 Mart 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oturan Beyhan Kaya isimli zihinsel engelli yurttaş, Serment cadde-
sinden geçerken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil bir polis tarafından darp edildi. Vücudunda darp izleri bulu-
nan Kaya, ailesiyle birlikte savcılığa giderek, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Emniyetin yanında yoldan geçtiği sırada sivil bir polis tarafından darp edildiğini belirten Kaya, "Ben yoldan geçerken 
sivil bir polisin sözlü hakaretlerine uğradım. Daha sonra beni tutarak, dövmeye başladı. Bir ara beni duvardan aşa-
ğıya atacaktı. Oradaki esnaflar engel oldu. Zaten özürlüyüm yüzde 55 engelli raporum var ve şu anda özel bir re-
habilitasyon merkezinde tedavi görüyorum. 2 gündür polis beni tehdit ediyor. Neden bana bunu yaptıklarını anlamış 
değilim" diye konuştu. (26.03.2012/DİHA/Serhattv.com.tr/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
  
3 Nisan 2012’de, TUHAD-FED'in organize ettiği Amara Yürüyüşü'ne katılmak için Diyarbakır'dan yola çıkan DTK 
Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP'li vekiller Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Özdal Üçer, 
BDP İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt'ün araçları Urfa'nın Suruç İlçesi girişinde asker ve polisler tarafından durdurul-
du. Burada vekillerin araçlarında zorla arama yapılmak istendi. Araçta bulunan vekil danışmanları (5) polis tarafın-
dan darp edilerek, yerlere atıldı. Buna tepki gösteren BDP'li vekillerinin üzerine çullanan polis, vekilleri de (5) darp 
etti. Öte taraftan emniyet amirinin polislere bağırarak, sert bir şekilde "hepsini alacaksınız" diye talimat vermesi 
dikkat çekti. Polis müdahalesinde BDP çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından Suruç girişine bariyer kuru-
lurken, basın mensupları dahil hiç kimsenin Suruç'a geçmesine izin verilmedi.      
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5 Nisan 2012’de, Rize il merkezinde Süleyman Beyhan’a ait  ait iş yerinde kaçak sigara satıldığı gerekçesiyle pol i-
sin yaptığı baskın sırasında yaşanan tartışma polisin biber gazı ve sıkması ve başka polis memurlarının çağrılma-
sıyla büyüdüğü öğrenildi. Süleyman Beyhan, Barış Beyhan, Kadir Beyhan ve olay yerinde bulunan Erdal Akyıldız 
esnafların gözü önünde darp edilerek göz altına alındığı, olayı duyarak iş yerine gelen Süleyman Beyhan’ın annesi 
ve eşine de biber gazı sıkıldığı, darp ve işkencenin polis otosunda da devam ettiği ve Barış ve Kadir Beyhan ile 
Erdal Akyıldızın darp edildiklerine dair doktor raporu olduğu öğrenildi. Anılan kişiler götürüldükleri karakolda da 
darp edildiklerini, ancak bu muamelenin nezarethanelerde kamera olmasından dolayı karakolun koridorunda yapıl-
dığını belirttiler.  
  
6 Nisan 2012’de, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Mehmet Demirbaş, şu beyanlarda bulundu: “05/02/2012 
günü sabah saat 06.00 sularında kapımız çalındı. Kapıyı kayınbabam Ahmet Demirbaş açtı. Eve hızlı bir şekilde 
giren yüzleri maskeli, silahlı şahıslar kendilerinin polis olduklarını söylediler. Evi aramaya başladılar. O saatte he-
pimiz yataktaydık. Evde 4 yaşında küçük çocuk da vardı. Bağırıp çağıran güvenlik güçleri İlyas DEMİRBAŞ’ ın ka-
fasına silahı dayayarak yere yatırdılar. Ahmet DEMİRBAŞ’ı kanepeye oturttular. Ayakkabılarını çıkarmadan evin 
her tarafını, yerdeki yatakları aradılar. Üstümüzün müsait olmadığını söylememize rağmen bayanları salona çağır-
dılar. Çekmecelerimizin müsait olmadığını söylememize rağmen bütün çekmeceler boşaltıldı. Odalarımızda bulu-
nan Kur’an-ı Kerimleri görünce; “Burası Kuran Kursu mu? Hepiniz hacdan mı geldiniz. Bu ne bu kadar Kur’an-ı 
Kerimdir.” diye bizle alay ettiler.Evdeki polislerden biri bayan olmasına rağmen mahrem oda ve eşyalarımızı erkek 
polisler aradılar. Aramaya başlayınca Ahmet DEMİRBAŞ’ı dışarıdaki araçlardan birine aldılar. Arama yaklaşık bir 
buçuk saat sürdü. Arama tutanağını bize zorla imzalatmak istediler fakat biz imzalamadık. Konuyla ilgili, 
06/04/2012 tarihinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ev halkı olarak tanıklık ettiği-
miz bu kötü muamele karşısında şubenizden hukuki yardım talebinde bulunuyoruz.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 
9 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mustafa Aydoğdu: “ İstanbul Üniversite-
si’nde ölen işçilerle ilgili asılan pankartı indirmek isteyen çevik kuvvet polisleri ile öğrenciler arasında gerginlik ya-
şandı. Biz oraya gittiğimizde saldırı oldu. Beni yere yatırıp darp ettiler ve gözaltına almaya çalıştılar. Hukuki destek 
talep ediyorum.” 
 
19 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Erkan Gülen: “16 Nisan 2012 tarihinde 
İnönü Stadı’nda maçın bitimine doğru kapalı tribünden sahaya 3 taraftar indi. Biz olayları izlerken çevik kuvvet po-
lisleri önümüze dizildi. Yan tarafta bir taraftarın bayılması üzerine polisler coplarını çıkardılar. Bu sırada bir karde-
şimizin arada kaldığını gördüm. Polislere ‘sakin olun çocuğu alacam’ demeye kalmadan vücudumda sızlanma ve 
uyuşma hissettim. Elmacık kemiğimin kırıldığını öğrendim. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” 
 
22 Nisan 2012’de Diyarbakır’da kendisinden ücretsiz ısıtıcı isteyen polis ekibinin talebini kabul etmeyen beyaz eşya 
ticareti yapan Hasan İzgi’nin ve babasının polis ekipleri tarafından yüzlerine biber gazı sıkılarak darp edildikleri 
öğrenildi. 
 
22 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeliha Balin, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve 4 arkadaşım 
aile baskısından kaynaklı olarak kaçmaya karar verdik. Kızıltepe üzerinden Suriye’ye geçmek istedik. Yolda Arapça 
konuşan biriyle karşılaştık. İşaret diliyle anlaşabildik. Arkamdan gelin diye bize işaret edince biz de bizi Suriye tara-
fına geçirebileceğini düşünerek peşinden gittik. Suriye’ye varmadan Arap bir anda kayboldu. Suriye karakolu görü-
nüyordu. Ancak karakolun ışıkları söndü ve askerler üzerimize ateş etmeye başladılar. Yaklaşık olarak 7-8 asker 
üzerimize saldırdılar. Askerlerden biri kendi arkadaşını yaraladı. Bunu gördüğümü fark edince beni silah dipçiği ile 
ve tekmelerle darp etmeye başladı. Arkadaşları beni darp eden askere Orçun bazı arkadaşları da Halil diye sesle-
niyorlar. Askerler bize teröristler, Afganistan’daki arkadaşlarımızı öldürdünüz bizde sizi öldüreceğiz diyorlardı. Olay 
yerinden bizi Ata Piyade Alay Komutanlığı diye bir yere götürdüler. Bize sürekli bir şekilde tehdit ve hakaretlerde 
bulundular. Kendi yaraladıkları arkadaşları içinde bizi suçluyorlardı. “Ona bir şey olursa sizi de yaşatmayız” diyor-
lardı. Bulunduğumuz odaya birileri girip çok ağır küfürler ediyorlar. Bize PKK’nın piçleri diye küfürler ediyorlardı. 
Burada yaklaşık olarak 3 saat kaldık. Bizi gece saat 01.00 sularında Akıncılar Jandarma Karakoluna götürdüler. 
Burada bir gece kaldık. Burada bize karşı herhangi bir saldırı olmadı. Ertesi gün Mardin devlet hastanesine götürüp 
buradaki erkek doktor sadece sözlü olarak muayene etti. Bana vücudunda herhangi bir darp olup olmadığını sordu. 
Bende kolumu kullanmakta zorlandığımı söyledim. Bizim yanımızda komutan bulunuyordu. Bizi doktor odasında 
muayene etmediler. Polislerin odasında şikâyetlerimizi dinlediler. 5 arkadaşla birlikte muayene olduk. Doktor daha 
sonra kolumun filmi çekilsin diye sevk etti. Film çekildikten sonra doktora gösterdim. Kolumun kırılmadığını yalnızca 
ezildiğini ve 20 gün boyunca kolumu hareket ettirmememi söyledi. Oradan bizi Mardin İl Jandarma Komutanlığına 
getirildik. Burada 3 gün kaldık. Burada bize çok iyi baktılar. İhtiyaçlarımızı karşıladılar. 21.03.2012 tarihinde bizi 
tekrar Mardin devlet hastanesine götürdüler. Tekrar polis odasında başka bir erkek doktor bize darp yapılıp yapı l-
madığını sordu. Bizde son kaldığımız yerde bize herhangi bir şey yapılmadığını ancak daha önce darp edildiğimizi 
belirttik. Daha sonra bizi savcılığa götürdüler. Jandarmadayken iki tane sivil polis geldi. İfademizi almak istediler. 
Susma hakkımızı kullandık. Savcılıkta ifademiz alındı. Mahkemeye sevk edildik. Mahkemede yeterli delil olmadı-
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ğından dolayı hepimizi serbest bıraktı. Halil isimli asker ve buna engel olmaya çalışan ancak göz yuman, durdur-
mayan diğer askerlerden şikâyetçi olmak istiyorum. Sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyar-
bakır Şubesi)        
 
24 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulselam Aydın, şu beyanlarda bulundu: “24.04.2012 
tarihinde saat 10.00’da babam Veysi Aydın ticari taksi kullandığı vakitte kolordu kavşağında trafik polisi babamı 
durdurarak cam ve plakanın uygun olmadığını söyleyerek “kendilerini takip etmelerini” istediler. Babam beni araya-
rak trafik polislerinin aracını bağlayacaklarını söyledi. Bende bunun üzerine otoparka hareket ettim. Aracı bağlamak 
isteyen polislere” bunu yapmayın ne gerekiyorsa burada halledelim” dedim. Aracın içinde bulunan tornavida ile 
plakaları sökmek istedim. Ama sökmeden polisler bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Bu hakaretler üzerine 
dışarı çıktım. Tekrar içeri döndüğümde bana “çakal” deyince bende “terbiyesizlik yapıyorsun devlet memuruna 
yakışmaz bu laflar” deyip tekrar dışarı çıktım. Etrafımda biran 3-4 ekip arabası geldi. Bana sen kimin “anasına küfür 
ettin” dediler. Ben de böyle bir şeyin olmadığını kimseye küfür etmediğimi belirttim. Yanımda bulunan babamı ittiğ i-
ni görünce biran polise kafa attım. Bunun üzerine 8-9 polis coplarla üstüme saldırdılar. Bu darbelerden kaynaklı 
yaralandım. Araştırma hastanesinde darp raporu aldım. Polisler benden darp raporu alarak savcılığa vereceklerini 
söylediler. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla polisler benim hakkımda savcılıkta gidip şikâyetçi olduklarını söyledi-
ler. Asıl mağdur olan ben ve babamdır. Onlar hakkında ben şikâyetçi ve davacıyım. Bu konuda sizden hukuki yar-
dım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   

1 Mayıs 2012’de, İHD Adana şubesi’ne başvuruda bulunan T.T. 1 mayıs işçi bayramı günü seyyar satıcılık yapar-
ken Büyük şehir zabıtaları ve polis tarafından biber gazı sıkılarak darp edildiğini ve tezgahının dağıtıldığını ifade 
etti.daha sonra 5 Ocak polis karakoluna götürülüp ifadeleri alınmış. Daha önce Adana valiligi ve Belediyesinden 
çalışmak için yer tahsis edilmesini talep eden T.T. ye bu günü kadar herhangi bir cevap verilmemiş.Elinde darp 
raporu bulunan T.T. kafasında şişlik ve dudagında yırtık olduğunu ifade etti. 

4 Mayıs 2012’de 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde konuşmak için Samsun’a giden Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen 38 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.  
 
5 Mayıs 2012’de Diyarbakır’da Silvan-Batman karayolu üzerinde bomba bulunduğu iddiasını haber yapmak için 
olay yerine giden Silvan Mücadele Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ferhat Parlak’ın jandarma ekibi tarafından 
emniyet şeridini geçtiği gerekçesiyle darp edildiği ve fotoğraf makinesine el konduğu öğrenildi. 
 
6 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde, HPG'li Ağa Karakaya'nın cenaze töreninin ardından gözaltına 
alınan MEYA-DER Eşbaşkanı Osman Aydın’ı görmek için emniyete giden Av. Suna Aydın, polisler tarafından darp 
edilerek dışarı çıkarıldı. Avukatın müvekkilini görmesine izin verilmedi.   
 
12 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip İnci, şu beyanlarda bulundu: “Biz ailece 10 Ma-
yıs 2012 tarihinde saat 14.00 sularında Giresun E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan kızım Ajda İnci’nin görüşüne 
gitmek için yola çıktık. Gümüşhane/Bayburt arasında seyir halindeyken 2 akrep tipi araçtan biri önden biri de arka-
dan olmak üzere takibe aldılar. Bu şekilde yolculuk yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Yolda bir minibüs bizi durdu-
rarak oğlum Ramazan İnci’nin araması olduğu gerekçe gösterilerek araçtan indirdiler. Onlara bizi neden durduru-
yorsunuz dedim, onlarda bana “siz teröristsiniz” diye cevap verdiler. Oğlumun Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinden 
almış oldukları karar üzerine gözaltına alacaklarını söylediler. Oğlumu gözaltına alıp Gümüşhane Alay Komutanlı-
ğına daha sonra Gümüşhane Savcılığına çıkartarak tutuklanmasına karar verdiler. Tutuklama emrinin Van mahke-
mesinden verildiği için Van’a göndereceklerini söylediler. Kızım bize bu yapılan hakaretleri görüntülemek istedi ama 
askerler tarafından oğlum Ramazan ve kızım Zerin darp edildi. Cezaevinde bulunan kızımı bu yaşadıklarımızdan 
kaynaklı olarak göremedik.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
14 Mayıs 2012’de, Balıkesir’in Samandır İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Mardin’in Derik İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Damhat Çakal’ın komutanları tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu akli 
dengesini yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012’de, Adana’da yol kontrolü sırasında polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle durdurulan 
araçta bulunan 4 kişiden Erdal Arslan ile Ömer Hikmet Canbolat, aracı durduran polis memurları tarafından darp 
edildi. Darp edilenlerden Erdal Arslan’ın burnunun kırıldığı öğrenilirken Ömer Hikmet Canbolat’ın ailesi Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek polis memurlarından şikâyetçi oldu 
 
23 Mayıs 2012’de, Muş'un Kızılağaç Beldesi'ne bağlı Kurtmeydan (Erelan) Köyü'nde can güvenliğinden dolayı is-
minin açıklanmasını istemeyen bir çoban, silahlı kişiler tarafından sorgulanarak öldürülmek istendiğini savundu. 
Silahlı grubun ısrarla kendisinden silahının neden olmadığını sorduğunu belirten çoban, "Eğer silahım olsaydı, beni 
infaz edip PKK'li olarak göstereceklerdi" dedi. Olaydan sonra halen kendisine gelemediğini belirten çoban, "Ben 21 
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Mayıs gece saat 12.00 civarlarında koyunları otlattığım sırada arkadan biri bana seslendi. Köylüler olduğunu zan-
nettim. Ben de bana sürpriz mi yaptınız dedim. Baktım biri bana 'evet sana sürpriz yaptık' dedi. Döndüğümde gö-
züme farklı bir ışık tutmuştu. Hiç bir şey görmüyordum. Ama 5 kişi olduklarını fark ettim. Elbiseleri siyahtı, başların-
da bere vardı, bir de eldiven takıyorlardı. Elerinde ise uzun namlulu silahlar vardı" dedi. Çoban, PKK'lilerin nerede 
saklandığı yönünde sorgulandığını savunarak, bilmediğini söyledikten sonra tehdit edildiğini şöyle anlattı: "Sonra 
grubun içerisinde paşa diye hitap ettikleri biri vardı. Paşa'ya seslenerek, 'paşa gel sen doğum gününü kutlamadın 
gel kutlayalım' dedi. Sonra biri ensemden tutup dizlerime vurdu ve diz çöktüm. Sonra beni süründürdüler. Eziyet 
ettiler. Elbiselerimi çıkarmamı istediler. İç çamaşırlarımla kaldım elime bir konserve kutusu verdiler ve kutuyu kaldır 
dediler. Elimdeki konserve kutusuna sadece bir el ateş edeceklerini söylediler. Başlarındaki kişi ise yok silah sesi 
duyulmamalı dedi. Sonra getirdiğim bütün erzaklarımı yere dökmemi istediler. Sonra da hepsini ayakları ile ezdiler. 
Bana hakaret edip 'bunları teröristlere veriyorsun' dediler. Sonra senin silahın niye yok diye bana küfür ettiler. Sila-
hım olsaydı herhalde beni öldüreceklerdi. En sonunda gözüme biber gazı sıktılar gözümü yıkadım yanımda su 
vardı onların hangi tarafa gittiğini ve kim olduklarını görmedim." Can güvenliğinin olmadığını belirten çoban, başına 
bir şey gelmesi durumunda yetkililerin sorumlu olacağını kaydetti. 
 
1 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Ben 30.05.2012 
tarihinde çalıştığım işyeri olan Yeşilpınar Kıraathanesinden gece eve vardığımda saat 01.35 suları idi. Saat 02.00 
sıralarında uyurken kızım gelip beni uyandırdı. Kapının çaldığını ve telsiz seslerinin geldiğini söyledi. Kapıyı açma-
dan parmaklıklar arasından ne için geldiklerini sordum. Onlarda bana “hakkımda şikâyet olduğunu söylediler.” Ben-
de kimlik sordum. Gece geç saatte evime gelen kişilerin kim olduğu konusunda şüpheye düştüm. Dört araba vardı. 
Bunlardan üçü resmi diğer bir araçta da sivil vardı. 4 sivil giyimli polis, 6-7 de resmi giyimli polisler bulunuyordu. 
Kimlik sorduğum için hakaret edip kapıyı zorlamaya başladılar. Kapıyı zorla açtılar. Benim elimi kelepçeleyip sivil 
araca bindirdiler. Toplu konutta bulunan polis karakoluna götürdüler. 10 dakika sonra araştırma hastanesine götür-
düler. Elazığ yolu üzerinde Şilbe köyü yoluna yakın bir yerde boş arazide araç durdu. Beni araçtan indirdiler. Be-
nimle birlikte 3 polis vardı. Bu polislerden aracı kullanan kişi bana karışmadı. Ancak diğer 2 kişi tekme, tokat bana 
vurmaya başladılar. Saat yaklaşık olarak 3’e geliyordu. Orada oturan insanlar yardıma geldi, durdurmaya çalıştılar 
ancak engel olamadılar. Beni tekrar arabaya bindirip yine aynı karakola getirdiler. Gurup amirleri gelerek benim 
kelepçelerimin çıkarılmasını istedi. Ben şikâyetçi oldum, polisler tarafından darp edildiğime ilişkin ancak bana “sen 
kendini yere attın” dediler. Ben de “ben kendimi yere atmadım, ellerim kelepçeliydi. Vücudumun her tarafında darp 
izi var, burnum, gözlerim ve başım yara bere içinde, ben kendimi nasıl bu hakle getirebilirim” dedim. Beni darp 
edenlerden biri gelip beni bir odaya aldı, kelepçelerimi açarak karşıma oturdu ve konuşalım dedi. Bu şahıs esmer, 
kilolu ve Şırnaklı olduğunu söyleyen polis memuru beni tekrar dövmeye başladı. Ben darbın etkisiyle bayıldım. 
Kendime geldiğimde ellerim kelepçeliydi. Polisler buna rağmen biber gazı sıktılar. Biber gazını sıkan polis yolda 
beni darp eden şahıslardan biriydi. Bu şahıs kır saçlı, renkli gözlüydü. Ben bu şahısları görsem tanırım. Gurup amiri 
gelerek polislere kızdı. Yeğenim Nizamettin Çelik aileme haber vermesi üzerine karakola geldiler. Karakolun önün-
de benim bağırış ve yardım çığlıklarımı duyunca 155’i arayarak benim karakolda darp edildiğimi söylediler. Daha 
sonra 112’yi arayarak onların karakola gelmelerini istediler. Ben araştırma hastanesinin acil bölümünde kendime 
geldim. Bir kadının benim için “kafasını yerlere vurduğunu” söylediğini duydum. Bende bunun üzerine polislerin 
beni darp ettiklerini söylememle onlarda “bu olayı görmediklerini benim neden böyle bir şey söylediğimi bilmedikle-
rini” söylediler. Kadının söylediklerine inandıkları için beni tedavi etmediler. Onlar tedavi etmek istediler ben kabul 
etmedim. Bu olaylar acil bölümünün giriş kapısında oldu. Ben doktora bağırınca oradaki güvenlikçiler bana saldırdı-
lar. Beni darp eden polislerden biri benimle gelmişti. Ben orada beni darp eden polisin bu şahıs olduğunu söyleyin-
ce korkup oradan uzaklaştı. Ben tedaviyi kabul etmeyince beni darp eden polis karakola tekrar getirip nezarete 
attılar. Onlara avukat talep ettiğimi söyledim. Birde araştırma hastanesi dışında başka bir hastaneye götürülüp te-
davi edilmek istiyorum. Saat 10.00 gibi avukat geldi. Ben ifade esnasında neyle suçlandığımı öğrendim. İfade sıra-
sında avukat hazır bulundu. Daha sonra yanlış bir avukat gönderildiğini söyleyerek başka bir avukat eşliğinde ifa-
dem alındı. Darp edildiğim tutanağa yazıldı. Daha sonra beni serbest bıraktılar. Ben orada ayrılarak eski devlet 
hastanesine gittim. Doktorlara polisler tarafından darp edildiğimi söyleyince bana “ hiçbir şeyin yok” dediler. Bütün 
bu olaylardan kaynaklı olarak bu şahıslardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
4 Haziran 2012’de İstanbul’da Atatürk Havaalanı İç Hatlar Terminali’nde evine gitmek üzere havaalanına ait olma-
yan bir ticari taksiye binen Cosmopolitan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan’ın, havaalanı taksilerinden 
başka taksiye binmemesini söyleyen polis memuruyla yaşadığı tartışmanın ardından polis memuru tarafından darp 
edildiği ve gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
5 Haziran 2012’de Avusturya’da ticaretle uğraşan Erdem Koçer, Serkan Kaplan ve Çayan Çankaya’nın bazı ticari 
temaslarda bulunmak üzere geldikleri İstanbul’da 10 Mayıs 2012’de Beypğlu İlçesi’nin Dolapdere Semti’nde araçla-
rını park ettikleri sırada yanlarına gelen çekici araçtaki polis memurlarıyla yaşadıkları tartışmanın ardından olay 
yerine gelen polis ekipleri tarafından gözlerine biber gazı sıkılarak darp edildikleri öğrenildi. Biber gazı nedeniyle 
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kalıcı hasara yol açabilecek göz travması geçiren üç kişi, Avusturya’nın İstanbul Konsolosluğu’na ve Türkiye’nin 
Viyana Konsolosluğu’na başvurarak şikâyette bulundu. 
 
2 Haziran 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde bir okulun yanında bulunan boş arazide içki içen Ahmet Yılmazer 
(26), Gürsel Kale (25) ve Davut Kale’nin (28) kimlik kontrolü yapan polis ekibince yüzlerine biber gazı sıkılıp ve 
darp edilerek gözaltına alındıkları; götürüldükleri İçerenköy Polis Karakolu’nda da şikâyetçi olmamaları için “ceple-
rine eroin koymakla” tehdit edildikleri öğrenildi. 
 
8 Haziran 2012’de, Urfa Haran Üniversitesi öğrencisi Nofa Alpağüp isimli kadın öğrenci alışveriş yapmak üzere 
girdiği mağazada TEM polisi tarafından önce sözlü tehdit edildiği ardından tekme tokat dövülerek gözaltına alındığı 
iddia edildi. Mağaza içerisinde gözaltına alınan ve polis tarafından darp edildiği ileri sürülen öğrenci Alpağüp, tedavi 
edilmek üzere Urfa Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtilirken, hastanedeki tedavinin ardından Alpağüt'ün, ifadesi 
alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi.   
11 Haziran 2012’de İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm” konulu konferansta konuşmak için İs-
tanbul’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı protesto etmek isteyen 2 kişi darp edilerek ve kelep-
çelenerek konuşmanın yapıldığı salondan bakanın korumaları tarafından uzaklaştırıldı.  
 
11 Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gözaltına aldığı 1 kişiyi darp 
etmesine tepki gösteren 3 kişinin de coplarla darp edildikleri ve yüzlerine biber gazı sıkıldığı öğrenildi. 
 
11 Haziran 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak 
nüfusuna kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gü-
ven timleri tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen üç kişinin binanın 4. 
Katında elleri kelepçeli halde dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirerek Tak-
sim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay günü görevli polis memurlarının hazırladığı tutanakta ise, üç 
kişinin küfredip yumruk attığı, Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere vurup kendisine zarar verdiği” ileri sürüldü.  Ahmet 
Usal, 8 Haziran 2012’de İstanbul Savcılığı’nda alınan ifadesinde, 10 kadar sivil polis memuru tarafından dövüldük-
lerini belirterek şunları anlattı: “‘Ne yapıyorsunuz’ diyerek biri boğazıma sarıldı. Nefesim kesilecek gibi oldu. Kur-
tulmak için itekledim. 4-5 arkadaşı yere yatırıp ellerimi arkadan bağladı. Beş kişi birden vurmaya başladı. Biri sa-
çımdan tutarak yüzüme, ikisi göğüs kafesime, biri ayağıyla enseme vuruyordu. 150 metre ilerideki karanlık ara so-
kağa götürdüler. Orada dört şahıs vücudumun her yerine tekme tokat vurdu, yerde sürükledi. Hastaneden sonra 
Taksim Polis Merkezi’ne götürdüler, dördüncü katta beni dövdüler. Bizi suçlu göstermek için polisin telsizini niye 
kırdın’ diye ifademizi aldılar.”  İstanbul Adli Tıp Şubesi’nin 8 Haziran 2012 tarihli raporunda da Ahmet Usal’ın omuz-
larında, sol dirseğinde, sağ elinde, sağ yanağında ve alnında yaygın kızarıklık, şişlik ve sıyrıklar saptandı. Mervan 
Kurt’un sol gözaltında morluk ve çenede ağrı tespit edildi.  
 
15 Haziran 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde Yunus Emre Şimşek’in yolda ters şerite giren araçta bulunan-
larla yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekibinin her iki araçta bulunanlara biber gazı sık-
ması sonucu Yunus Emre Şimşek’in aracında bulunan 32 günlük bebeğinin gazdan etkilendiği, nefes alamayan 
bebeğin götürüldüğü hastanede oksijen verildiği   öğrenildi. 
 
19 Haziran 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde akrabasının düğünün için zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sam-
sun’dan gelen Ahmet Koca (23), hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek için araç kullanırken yol kontrolü yapan 
polis ekibi tarafından durduruldu. Ahmet Koca’nın hastaneye yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve telefonda 
Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerinde bulunan 10 polis memuru tarafından çevrede bulunan esnafın engelleme 
girişimlerine rağmen dakikalarca dövüldüğü, Ahmet Koca’ya kemerle vurdukları ve gözaltına aldıkları olayı görüntü-
leyen bir telefon kamerası kaydının ortaya çıkması sonucu öğrenildi. Ahmet Koca’nın tutulduğu polis aracında da 
darp edildiği öğrenildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı olay hakkında soruşturma açtı, 5 polis 
memuru da açığa alındı. Olayı değerlendiren bir emniyet yetkilisi ise şunları söyledi: “Şahıs kendini subay olarak 
tanıtıyor ve kimlik göstermiyor. Ekipler ısrar edince polislere yumrukla karşılık veriyor. Polis ek ipleri de zor kullanma 
yetkisini biraz aşıyor ve malum görüntüler ortaya çıkıyor.’’ İşkenceyi görüntüleyen olayın görgü tanığı da dayak 
yiyen kişinin yanındaki kadının ‘hamileyim’ diye bağırmasının bile polis ekibini durdurmadığını; olay günü bağrışma 
sesleri üzerine balkona çıktıklarını ve yaşananlara şahit olduklarını ifade ederek işkence olayını şöyle anlattı: “Artan 
bağrışmaların ardından memurlarla otomobildeki kişi arasında kavga başladı. Polisler sürücünün üzerine yüklenip 
altlarına aldılar. Aynı yerde polislerin daha önce de bir vatandaşı dövdüğüne şahit olmuştum. Bu kez olayı cep tele-
fonu ile görüntüledim. Kaçmaya çalışan şahsı yakalayıp tekrar tekrar dövdüler. Yanındaki kadının ‘hamileyim’ diye 
bağırmasına bile aldırış etmeyen polisler olaya müdahale eden vatandaşları da darp ederek uzaklaştırdılar. Dayak 
yiyen kişinin ‘Ben askerim’ diye bağırmasına rağmen polisler dayak atmaya devam ettiler.” 20 Haziran 2012’de 
görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı olay hakkında soruşturma açmış, M.A., A.D., A.E., F.K., S.A. 
adlı 5 polis memuru da açığa alınmıştı. 21 Haziran 2012’de açıklama yapan İstanbul Valiliği 2 polis memurunun 
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daha açığa alındığını duyurdu. Bu arada polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunan Ahmet Koca hakkın-
da “polis ekibine mukavemet ve hakâret ettiği” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 
22 Haziran 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'ne bağlı 6. Sokak'ta bulunan Kocakaya ailesine 
ait eve dün gece 02.00-03.00 sularında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis tarafından baskın 
düzenlendi.  Baskın sırasında aile reisi babanın hastalığı nedeniyle hastanede ve evin iki büyük çocuğunun da 
refakatçi olarak beraberinde olduğu öğrenilirken, eve bulunan 20 yaşındaki Sıdıka Kocakaya'nın ise polis şiddetine 
maruz kaldığını ifade edildi. Polisin şiddetine maruz kalan 20 yaşındaki genç kadının çığlıkları üzerine eve gelmek 
isteyen komşularda polisin tehdit ve şiddetine maruz kaldığı bildirildi. Evde uzun süre arama yapan polis bir çok 
eşya üzerinde ise parmak izi örnekleri alındığı belirtildi. Baskının nedenine ilişkin henüz bilgi edinemezken, sona 
eren aramanın ardından ise Sıdıka Kocakaya polis tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü '-
ne götürüldü.    
 
24 Haziran 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde 9 Mayıs 2012’de üç polis memu-
runun kapalı mekânda sigara içtikleri için kendilerini uyaran bir işyeri sahibini darp ederek ve yüzüne biber gazı 
sıkarak gözaltına aldıkları ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
25 Haziran 2012’de Sivas’ta İsmail Koçyiğit (25), kardeşi Bekir Koçyiğit’in (24) karıştığı trafik kazası ardından gittiği 
Sivas Devlet Hastanesi’nde tartıştığı polis memurları tarafından darp edildiğini ileri sürdü. 
 
29 Haziran 2012’de Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’nde evine gitmek üzere yürüyen Şemsettin Murat, kimlik kontrolü 
yapan polis ekibinin gerekçe göstermeksizin kendisini kelepçeleyerek gözaltına aldığını ve uzun süre coplarla darp 
ettiklerini savundu. Şahinbey Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şemsettin Murat hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı 
öğrenildi. 
 
2 Temmuz 2012’de, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde bulunan Bahçebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Yunus Kılıç adlı 
yurttaşın, arkadaşı ile birlikte araçlarıyla seyir halindeyken polislerce durdurulup kimlik kontrolüne tabi tutularak 
polislerin Kılıç’a hakaret ettiği iddia edildi. Polislerin hakaretlerine tepki gösteren Kılıç'a, polislerin saldırdığı öne 
sürüldü. Kılıç'ın avukatı Ahmet Arıkan, Kılıç'ın polislerce darp edildiğine ilişkin Dargeçit Devlet Hastanesi'nden 2 
günlük iş göremez raporu aldığını söyledi.      
 
3 Temmuz 2012’de, Ağrı Patnos'tan Bitlis'e gelmek üzere yola çıkan 33 yaşındaki Nihat Gür'ün aracı   akşam saat-
lerinde, Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Karayayla Köyü civarında askerler tarafından durdurulmak istendi. Ancak ara-
basında kaçak sigara olduğu için durmayarak yola devam eden Gür, Adilcevaz İlçesi yakınlarında trafik kazası 
geçirdi. Araçtan kendi imkanları ile yaralı olarak çıkan Nihat Gür, kaza yaptığı mevkiye gelen askerlerin kendisine 
ilk yardımda bulunmak yerine dipçikler, sopa, kalas, yumruk ve tekmelerle saldırdığını söyledi.  "Bayıldığım için 
dayağın ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum" diyen Gür, "Kaza anından yaklaşık 2 saat sonra Adilcevaz Devlet 
Hastanesi'nde gözlerimi açtım. Burada ilk müdahale yapılmasının ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. 
Bana hiçbir suçlama yapılmadan, dakikalarca dövülmemem gerekirdi. Beni resmi mercilere havale etmesi gereken 
askerler hayati tehlike yaşatacak kadar ağır bir dayak ve işkenceden beni geçirdiler. Olayda sorumluluğu bulunan 
kişilerden şikayetçiyim. Beni Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne getirenlerin dahi kim olduğunu bilmiyorum" diye konuş-
tu. Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde tedavisi devam eden Nihat Gür'ün kaburgaları ve kafatasında 
çatlak olması nedeniyle müşahede altında tutulduğu belirtildi.   
 
4 Temmuz 2012’de, Kapatılan dönemin DTP Van Merkez İlçe Başkanı Bazi Bor'un da aralarında bulunduğu 5 kişi 
hakkında açılan davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada,  Mahkeme heye-
ti, Bor'u "örgüt üyesi olmak" ve " Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı. Aynı 
dosyada tutuksuz olarak yargılanan Mesut Delen'e 'Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, 
Ayhan Kaçak, Servet Aslan ve Mehmet Nasır Kaya'ın ise mevcut deliller dikkate alınarak beratlarına karar verdi.  
Karar açıklamasının ardından Bor ve ailesi, kararı protesto etti. Asker ve polisler, Bor ailesi fertlerine müdahale etti. 
Müdahale sırasında Bazi Bor'un kardeşi Nimet Boz (40) yaralandı. Yaralanan Boz hastaneye kaldırıldı.       
 
5 Temmuz 2012’de, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde  gece saatlerinde, çarşıdan evlerine dönen ve akraba olan 
Ferhat Şen, Şaban Emre, Ekin Şen, Selim Candemir, Sinan Emre, Azmi Azat Şen ve askerlik iznine gelen Abdullah 
Sevgi, mahallede zırhlı araçla dolaşan polisler tarafından durduruldu. Polislerin, durdurdukları gençleri sokak orta-
sında tartakladığı kaydedildi. Olaydan sonra gençler haber verdikleri aileleri tarafından alınarak, Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlerden 3'ü sabaha kadar müşahede altında tutulurken, hastaneden taburcu 
olduktan sonra aldıkları raporlarla birlikte polisler hakkında şikayetçi oldu. Polis şiddetine maruz kalan ve izinli ola-
rak askerlikten dönen Abdullah Sevgi, polisin kendilerini linç ettiğini belirterek, "Polisler bir anda bizi durdurup, sor-
gusuz soysalsız önce beni dövmeye başladılar. Sonra diğer arkadaşları dövmeye başladılar. Defalarca ben asker 
olduğumu söylememe rağmen linç edilircesine kadar bizi tartakladılar" dedi. Aynı şekilde polislerden dayak yediğini 
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anlatan Ferhat Şen, kendilerine kimlik dahi sormadan öldüresiye dövdüğünü belirtti. Arkadan kafasına silahla vur-
duğunu bu yüzen kafasının kırıldığını belirten Şen, olaydan sonra hastaneye kaldırıldıklarını dile getirdi. Hastanede 
darp raporu aldıklarına da belirten Şen, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.    
 
7 Temmuz 2012’de Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne 
satış yapmak için gelen İlhan Aluç adlı seyyar satıcının tezgâhına el koyan zabıta ekibinden tezgâhını almak iste-
mesi üzerine zabıta ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
9 Temmuz 2012’de Eski Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Necati Özdemir, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü’nde emniyet şeridinden gittiği için tartıştığı polis ekibi tarafından darp edildiğini ileri sürerek polis ekibinden şikâ-
yette bulundu. 
 
11 Temmuz 2012’de, Antakya’da polis ekibinin kimlik kontrolü yaptıkları gerekçesiyle durdurdukları Kızıl Bayrak 
Dergisi okuru 1 kişiyi darp ederek gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'da izin verilmeyen "Özgürlük İçin Demokratik Direniş" mitinginde polisin sert tepkisi 
her yerde kameralara yansıdı. Darbe dönemini aratmayan görüntülerde, polisler bütün mahalle, sokak ve caddeleri 
ablukaya aldı. Kameraya yansıyan görüntülerden biri de polisin İstasyon Caddesi'nde bulunan caminin avlusunda 
oturan genç bir kadını elleriyle taciz etmesi oldu. Objektiflere yansıyan taciz olayında polisin ayaküstü genç kadının 
çenesine elini götürdüğü görülüyor. Daha sonra genç kadının gözaltına alındığı öğrenildi.  (14.07.2012/DİHA) 
 
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nde bulunan 871. Sokak'ta ikamet eden Menteş ailesine yönelik 
gece 03.00 sularında çok sayıda TEM ve Özel Harekat Polisi tarafından baskın yapıldı. Polise kapıyı açan evin 
büyük kızı Derya Meneteş (28) ellerinde her hangi bir arama kararı bulunmamasına rağmen polisin baskını "3 örgüt 
mensubunun burada olduğu ihbarını aldık. Kentte polise yönelik eylem hazırlığındalar" iddiasına dayandırarak ger-
çekleştirdiğini ifade etti. Menteş yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Ben 'Kapıyı kırmayın kapıyı açıyorum' dedim. 
Arama kararını istedim 'İhbar' dediler. Beni hemen yere yatırdılar ve silahı başıma dayadılar. Bize uzanın dediler. 
'Suçumuz yok' dedim. Misafirlerimiz var dedim. 'Konuşma; suçlusunuz, teröristsiniz. Eylem yapacaksınız' diye ifa-
deler kullandılar. Biz eylem yapsak size rahat, rahat kapıyı açmayız. Tuvaletin kapısı takıldı diye kapıyı kırdılar. Eve 
kirli ayakkabıları ile girip o kirli ayakkabılar ile bize vurdular. Ne hakları var bunu yapmaya!" İzmir'den misafir olarak 
gelen ağabey Muzaffer Menteş (48) de kendilerine ve partilerine yönelik ağır hakaretlerde bulunulduğunu ifade etti. 
Eve girer girmez polisin isimleri ile kendilerine hitap ettiğini ve miting için geldiklerinden haberdar olduklarını kayde-
den Menteş, "Onlar da biliyordu ne için geldiğimizi. Bizim isimlerimizi söyleyerek nereden geldiğimizi söylediler. 
Öyle bir yaklaşımları vardı ki yerden kalkmamıza izin vermediler. 36 milletvekilimize 'çakal' dediler. Benim oylarımla 
onlar vekil olarak seçildi. Sen nasıl bu hakareti yapabilirsin" diye konuştu. Baskın sırasında aramaların devam ettiği 
evde, polisin doğrulttuğu silah ve uyguladığı yoğun psikolojik baskı nedeniyle 70 yaşındaki anne Fahriye Menteş 
fenalaşırken, ailenin ısrarları üzerine hastaneye kaldırılan anne Menteş'in gizli kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Evde 
bulunan 6 kişiyi gözaltına alıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne götüren polis,  ifadelerini aldığı 6 kişiyi sabah serbest bırak-
tı. (14.07.2012/DİHA)  
18 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de eşine ilaç almak için evden çıkan Kerem Çiçek’in (25) 
kendisini kimlik kontrolü iddiasıyla durduran polis ekiplerinin darp etmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği ve D i-
yarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu Kerem Çiçek’in avukatı Murat Güzel tarafın-
dan açıklandı. 
 
28 Temmuz 2012’de Antalya’da yeni otogardan Kepez Belediyesi istikametine giden Mustafa İnce’nin kullandığı 
aracın Cengiz Tülüben’in kullandığı araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından sonra taraflar ara-
sında tartışma çıkması nedeniyle olay yerinde bulunan trafik ekibinin taraflara biber gazı sıkarak olay yerinden 
uzaklaştırdığı öğrenildi. 
 
31 Temmuz 2012’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağ-
lı 3 sivil polis memurunun Ertan Babatürk adlı kişiyi yol vermediği gerekçesiyle darp edildiği ve gözaltına alınarak 
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü belirtildi. 
 
31 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Halil İbrahim Çarboğa : “Daha önce hak-
larında suç duyurusunda bulunduğum polis memurları bu sabah beni evimin önünden alarak arabaya bindirdiler ve 
Cihangir’de bir manavın önüne götürerek dövdüler. Sonra beni doktora götürdüler, ardından tekrar dövdüler ve 
karakola götürdüler. Ben rapor almak istediğimi söyledim. Beni bir yazı ile hastaneye gönderdiler. Beni, şikâyetimi 
geri almam için kafama silah dayayarak ve döverek tehdit ettiler.” dedi.  
 
2 Ağustos 2012’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007’de İstanbul’da Ogün 
Samast tarafından öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak yargılanan fakat İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
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si’ndeki davadan beraat eden Erhan Tuncel’in İstanbul’da kimlik kontrolü yapan sivil polis ekibine “Emniyet Teşkilatı 
için çok işler yaptığını” belirterek direnmesi üzerine polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
2 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Osman Damla, şu beyanlarda bulundu: “01.08.2012 tari-
hinde Lice’den Kayalık köyüne inşaatta çalışmaya giderken Ortaç köyünde bulunan karakoldan sabah saat 8.30 
sularında bizi uyarmadan bulunduğumuz araca uzun namlulu silahlardan altı el ateş edildi. Açılan ateş sonucu ba-
na hedeflenerek cama isabet eden mermi sonucunda camların parçalanması esnasında camın parçaları yüzüme, 
gözüme ve boynuma isabet etmiştir. Daha sonra etrafımızı saran askerler bizi arabadan indirip yere yatırarak tes-
lim olmamızı istediler. Yanımda da Baver, Tugay, Azizi ve İhsan Doğan bulunmaktaydılar. Karakolun kapısında 
bekleterek tutanakları hazırlayıp bana suçluymuşum muamelesi yaparak yaralı olduğum halde bana tutanağı imza-
lattılar. Öğleye kadar bizi beklettiler. Daha sonra bizi Lice Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. Aldığım raporu da kendi-
lerine vermemizi istediler. Bu şekilde dava hakkımızı almak istediler. Raporu onlara vermedim. Kendi imkânlarımla 
Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne gelerek gerekli olan tedavimi yaptım. Ayrıca Lice Cumhuriyet Başsavcılığına gidip 
suç duyurusunda bulundum. Bütün bunlardan kaynaklı olarak sizden bu konuda hukuki yardımda bulunmanızı ta-
lep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
7 Ağustos 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Yenibosna Semti’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin 
zihinsel engelli Kemal Karataş ile Servet Karataş’ı 2. kez kimlik göstermeyi reddettikleri gerekçesiyle darp ederek 
gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
8 Ağustos 2012’de, Van Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında alışveriş yapmak isteyen Engin 
Değer, sırasını vermediği gerekçesiyle polislerle tartıştı. Tartışma sırasında polisler Değer’i tartakladı. Daha sonra 
dışarı çıkarken 8 polis tarafından linç edilmek istendi. Etrafta toplanan yurttaşların tepkisi üzerine polisler Değer'i 
bıraktı. Polislerin kendisini linç etmek istediğini belirten Değer, “Mağazada aldığı ürünü kabinde denemek istediği 
sırada, sivil bir polis sıramı almak istedi. Sıra yüzünde tartıştık. O sırada iki polis beni kabinde dövmeye başladı. 
Sonra dışarı çıkmak istedim; ama kapıda 8 polis tarafından linç edilmeye çalışıldım. Etrafta halk toplanınca beni 
bıraktılar” dedi. Yaşanların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini kaydeden Değer, “Eğer görüntülere bakı-
lırsa yaşananlar net olarak ortaya çıkacaktır” dedi. Değer, konuyla ilgili suç duyusunda bulunacağını da belirterek, 
sorumluların cezalandırılması için gerekli bütün yasal girişimleri başlatacaklarını kaydetti. (08.08.2012/DİHA) 
 
11 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Servet Karataş : “Polisler beni ve kardeş-
lerimi durdurarak üstümüzü aramak istediler. Ben 5 dakika önce aradıklarını söyledim. Fakat ‘olsun, tekrar araya-
cağız’ diyerek uygunsuz yerlerimize ellerini sokmaya çalıştılar… Biz karşı çıkınca ters kelepçeleyerek bizi karakol-
da (kameralı- kamerasız odalarda), arabada, karakolun bahçesinde, garajda dövdüler. Ağabeyimin gözü patladı, iki 
ameliyat geçirdi. İki ağabeyimin kulak zarı patladı. Ben kasıklarımdan darbe aldım. Bir ağabeyimin elmacık kemiği 
kırıldı. Özürlü kardeşimi altına işeyene kadar dövdüler. Eve gidip gelirken sürekli yolumuzu keserek şikayetçi olma-
yın diyerek tehdit ediyorlar.” dedi.  
 
14 Ağustos 2012’de, Antep'in Şahinbey İlçesi Vatan Mahallesi'nde Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin 
dağıtımını yapan Fırat Dağıtım çalışanı Mazlum Güzel, polis tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Daha önce başka 
bir mahallede dağıtım yaptığını, son iki gündür de Vatan Mahallesi'nde dağıtıma başladığını söyleyen Güzel, yolda 
yürürken bir aracın kasıtlı bir şekilde arkadan kendisine çarptığını, tepki gösterince de araçtan inen ve sivil polis 
olduğunu öğrendiği bir kişi taraftan darp edildiğini belirtti. Daha önce de aynı kişinin araçla sık sık kendisini takip 
ettiğini bu nedenle de polis olduğundan emin olduğunu söyleyen Güzel, darp edildikten sonra ensesinden tutularak 
araca bindirildiğini ve araçta "Bu gazeteleri bir daha dağıtmayacaksın" tehdidine maruz kaldığı kaydetti. Araçtan 
indirildikten sonra hastaneye gittiğini ve darp raporu aldığını ifade eden Güzel, polis karakoluna giderek sivil polis 
hakkında şikayetçi olmak istediğini; ancak oradaki polisler tarafından, şikayetçi olmaması için ikna edilmeye çalışıl-
dığını dile getirdi. Güzel, bunun üzerine karakoldan ayrıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını 
söyledi. (14.08.2012/DİHA) 
  
18 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Tutan, şu beyanlarda bulundu: “17 Ağustos 2012 
tarihinde kuyumcular çarşısı yakınında cebimde bulunan 1500 TL kapkaççılar tarafından çalındı.  Paramı gasp 
eden şahısları bir süre takip ettim fakat şahısları yakalayamadım. O bölgede yaşayan arkadaşları, bana parayı 
çalan şahsın eşkâlini tarif etmesi üzerine bu şahıslarla birlikte 18.08.2012 tarihinde çarşı karakoluna bildirmek için 
gittik. Karakolda bulunan polisler yanımda bulunan kişilere öğleden sonra gelmelerini istediler. Öğleden sonra bu 
şahıslar gaspı yapan kişinin ismini emniyete verdiler. Ama polisler gaspı yapan kişinin mağdur olmaması için ismini 
vermemiş diye kayda geçirmişler. Bunun üzerine yanımda bulunan kardeşim ve yakınlarım bu durumun açığa çık-
ması için polislerin biran önce gaspı yapan şahsı aramalarını istediler. Buna sinirlenen polislerde kardeşimi darp 
edip duvara vurduktan sonra ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben de polise seni şikâyet edeceğim dedim. Oda bana 
‘nereye şikâyet edersen et” dedi. Ben ve kardeşim yaşamış olduğumuz bu mağduriyetten kaynaklı olarak ve bize 
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bu durumu yaşatan polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 
(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
20 Ağustos 2012’de, Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'ne giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 
tepki gösterdiği için koruma ve korucular tarafından linç edilen Aydın Cengiz, kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edil-
diğini belirterek, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Cengiz, tehditlerden dolayı hastaneye gidemediğini belirtti. 
Olağanüstü önlemlerle Hakkari'ye giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin gittiği her yerde protestolarla karşılaşmıştı. 
Şahin'in protesto edildiği Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'nde de belediye binasında korucularla 
sohbet ederken, Oylum (Herkişk) Köyü sakini Aydın Cengiz, kendisinin de belediye gittiğini ve orada yaşadıklarını 
şöyle anlattı: "Bakan geldiğinde ben de belediye gittim. Bakan konuştuğu sırada ben ayağa kalkarak, konuşmaları-
na itirazımın olduğunu söyleyerek, 'Buraya neden geldiniz madem sıkıntılarımızı dinlemeyecekseniz buraya gelme-
ye ne hakkınız var. Biz artık kardeşkanının dökülmesini istemiyoruz' dedim. Ancak ondan sonra ilk önce korumalar 
sonra korucular bana müdahale etti. Artık ne olduğunu görmedim. Asker ve polis olmasına rağmen kimse müdaha-
le etmiyordu. Bir an beni öldüreceklerini zan ettim. Çok zor ellerinden kurtularak kaçtım evime geldim" de-
di. Saldırıdan sonra ikinci bir linç vakası korkusundan dolayı hastaneye gidemediğini de belirten Cengiz, evinde 
mahsur kaldığını dile getirdi. Gün içinde beldeyi terk etmeyi düşündüğünü de vurgulayan Cengiz, özelikle korucular 
tarafından ölümle tehdit edildiğini aktardı. Olaydan sonra eşiyle birlikte belediye önüne gittiğini söyleyen Cengiz'in 
annesi Perişan Cengiz ise, kapıda korucubaşı Ekrem Çetinkaya ile görüştüklerini dile getirdi. Yaşanan durumu 
sorduklarında ölümle tehdit edildiğini dile getiren anne Cengiz, "Belediye kapısının önüne gittiğimizde Ekrem ora-
daydı. Ben de ne oldu neden oğluma saldırdıklarını sorduğumda beni de tehdit etti. Ekrem sonra bana 'senin oğlu-
nun tek kurtuluşu ölümdür. O bundan sonra bu beldede yaşamayacak. Bakana karşı çıktı. Gidin yoksa aynısı sizin-
de başınıza gelir' dedi" şeklinde konuştu. Oğlunun tek istediğinin kanan kardeşkanının durması olduğunu dile get i-
ren anne Cengiz, olaydan sonra kimsenin kendilerine telefon dahi açmadığını kaydetti. Anne Cengiz evde mahsur 
kaldıklarını belirterek, başlarına bir şey gelmesi durumunda yetkililerin sorumlu olacağını dile getirdi. 
(20.08.2012/DİHA) 
 
23 Ağustos 2012’de Giresun’un Espiye İlçesi’nde Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın karar duruşma-
sında verilen cezayı çok buldukları için tepki gösteren sanıklara duruşma salonunda bulunan jandarma ekibinin 
biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 12 kişi biber gazından etkilenerek fenalaştı. 
 
27 Ağustos 2012’de Diyarbakır’da “çeşitli eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan bir sanığın yazılı savunma yapma talebini mahkeme heyetinin 
reddetmesi üzerine slogan atan sanığın duruşma salonunda bulunan jandarma ekibi tarafından darp edilerek dışarı 
çıkarıldığı öğrenildi. Müdahaleyi gören mahkeme başkanının, sanığı darp eden cezaevi ekibinde görevli jandarma 
eri hakkında “tutukluyu darp etmek ve kötü muamelede bulunmak” suçundan savcılığa duyurusunda bulunduğu 
bildirildi. 
 
3 Eylül 2012’de Diyarbakır’da, 13 Ağustos 2012’de içinde bulunduğu araçla trafik kazası yapan Şevhat Bürkük’ün, 
olay yerine gelerek kendisine “ne biçim ismin var? Sen terörist misin?” diyen polis ekibi tarafından darp edildiği 
Şevhat Bürkük’ün İHD  Diyarbakır Şubesi’ne başvurması sonucu öğrenildi. 
 
5 Eylül 2012’de Ankara’da Evrim Lüleci’nin, geri geri giden bir polis aracının eşi Banu Lüleci’ye çarpması üzerine 
uyardığı polis aracındaki polis memurları tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığı A.D. adlı polis memuru tarafından 
telsizle darp edildiği öğrenildi. 
 
6 Eylül 2012’de, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde gece saat 03.00 sularında Çiftepınar Mahallesi’nde oturan BDP Ağrı 
Milletvekili Halil Aksoy’un Basın Danışmanı Mehmet Ergül’ün evine, özel harekat timleri baskın düzenledi. Kapı ve 
pencerelerin kırıldığı baskında, Ergül’ün darp edildiği ve kafasının da kırıldığı öğrenildi. Elektriklerinin kesilerek 
baskın yapıldığını belirten Ergül’ün annesi Zozan Ergül, baskının düşmanca bir uygulama olduğunu söyledi. Ergül, 
“Evimizin kapılarını kırdılar. Kadın ve çocukları bir odaya koydular. Yeni doğum yapan gelinime dahi hakaret edip, 
tokat attılar. Oğlumun kafasını kırdılar. Aradılar evi, bir şey bulmayınca gittiler. Evimizde hiçbir şey yok, evdeki ga-
zetelere bile baktılar” dedi. Baskın sırasında ev tamamen dağıtılırken, gözaltına alınan olmadı. (06.09.2012/DİHA/ 
Ozgur-gundem.com) 
 
16 Eylül 2012’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü mevkiinde sabah saatlerinde çevik kuvvet polislerini taşı-
yan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Rama-
zan Ayaz adlı yurttaş, gözaltında işkence gördüğünü iddia ederek İHD Bingöl Şubesi'ne başvurdu. Hacılar Köyü 
karşısında hayvanlarını otlattığı sırada asker, özel harekat timleri ve korucuların katıldığı operasyonda gözaltına 
alınan Ayaz, "Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Olaydan bir gün önce hayvanlarımın yanına geldim. Ertesi gün pat-
lama olduğu vakitlerde Hacılar Köyü karşısında bulunan Aynik Köyü yolu mevkiinde hayvanlarımın yanındaydım, 
herhangi bir örgüt mensubunu ne ben ne de diğer çobanlar gördü" dedi. Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hayvan-
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ların yanında 4 kişiydik. İkisi yanımda çalışan çobanlar biri de 13 yaşındaki oğlum Hamit'ti. Dün saat 15.00 suların-
da bir grup bulunduğumuz yöne doğru geldi. İçinde özel harekat, jandarma ve korucular vardı. Önce çobanları ve 
13 yaşındaki oğlum Hamit Ayaz'ı dövdüler. Ondan sonra gelip beni aldılar. Döverek yola kadar getirdiler. Gözlerimi 
bağladılar, ellerimi bağladılar. Arabanın arkasına bağlayıp 500 metre sürüklediler. Daha sonra yerde beni sopayla 
dövdüler. Arabanın içine aldılar. 4 kişilik gruplar halinde beni yine dövdüler. Beni o arabadan alıp, başka bir araba-
ya bindirdiler. Arabanın içinde Kalencik Karakolu'na kadar beni dövdüler. Karakolda ifademi aldıktan sonra beni 
gece saat 01:00'de serbest bıraktılar. Beni tehdit ettiler. Can güvenliğim yoktur." (17.09.2012/ DİHA) 
 
17 Eylül 2012’de, Urfa'dan Viranşehir'e giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik kazası geçiren 
Sinan Cin'i kaldırıldığı Urfa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etmeye gelen akrabaları ile polisler arasında tartışma çıktı. 
Edinilen bilgilere göre Cin'i ziyaret etmeye gelen Nuri Topdemir'e polisler kazanın nasıl meydana geldiğini sordu. 
Kaza sırasında 3'üncü bir kişinin daha olay yerinde olduğunu belirten Topdemir'e, iddialara göre polisler "Biz seni 
tanıyoruz, sen yalan söylüyorsun, sen bir daha yalan söylersen seni mahvederiz" dedi. Bunun üzerine Cin'in yakın-
ları ile polisler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından polisler cop ve biber gazı ile hastane içer i-
sinde Cin'in yakınlarına müdahale etti. Müdahalenin ardından İzzet Cin, Fevzi Cin, Mehmet Cin ve aynı ismi taşıyan 
Mehmet Cin, Sinan Cin, Demhat Cin ve Nusret Topdemir gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hastanedeki tedavile-
rinin ardından Urfa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    (17.09.2012/ANF/DİHA) 
 
21 Eylül 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önünde sivil polis aracının kendi ara-
cına çarpması üzerine araçta bulunanlarla tartışan Yener Gül’ü (34) araçta ve çevrede bulunan sivil polis memurla-
rının darp etmesi sonucu ağır yaralanan Yener Gül’ün, olay yerine çağrılan ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 
 
24 Eylül 2012’de, Bolu’da annesinin trafik kazasında yaralandığını öğrenerek telaşlanan Aycan Zengin, uyarılara 
rağmen kazanın olduğu yere aracıyla girince polis memurları tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gözaltına alın-
dı. 
 
28 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski (Ortasu) Köyü'nden 1 Eylül'de Ankara'ya doğru "Barış 
Yürüyüşü"ne çıkan vicdani retçi Halil Savda, yürüyüşünün 28. gününde Osmaniye'nin Bahçe İlçesi çıkışında polis-
ler tarafından durdurulmuştu. Kat ettiği 700 kilometrelik yolun ardından "Provokasyon" iddiasıyla durdurulan ve 
saatlerce polis nezaretinde bekletilen Savda ve kendisine eşlik eden Merve isimli yurttaşın darp edilerek zorla polis 
aracına bindirildiği öne sürüldü. Ayrıca "Kabahatler Kanunu'nu ihlal" ettikleri iddiasıyla para cezası kesilen Savda 
ve Merve'nin, zorla bindirildikleri ekip otosu ile Adana'nın Ceyhan İlçesi gişelerine götürülüp burada Adana İl Emni-
yet Müdürlüğü'ne bağlı polislere teslim edildiği belirtildi.    
 
28 Eylül 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuru yapan Salih Bişkin: “Polisler tarafından kimlik kontrolü için durdu-
ruldum. Pantolonumu indirmemi istediler, kabul etmedim. Beni “pis Kürtler” diyerek, ağıza alınmayacak küfürler 
ederek Tarlabaşı’nın arka sokaklarında bayıltana kadar dövdüler.” dedi.   

9 Ekim 2012’de,   Birdal Nakay;  Ümraniye'de bildiri dağıtırken yanına bir minibüsün yaklaştığını, içinden çıkan 6-7 
kişinin kendisini  zorla araca bindirerek  Çamlıca ormanına götürdüklerini, elleri ve ayaklarını "domuz bağı" 
yöntemiyle bağladıklarını, beş saat boyunca dövüldüğünü, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Avukat 
Günay Dağ, Nakay’ın ağzına susturucu takılı bir silah dayandığını, sivil polislerin "Seni burada gebertirsek kimsenin 
haberi olmaz" dediklerini aktardı. Nakay da beş saatin sonunda, Çamlıca yolu üzerinde hareket halindeki araçtan 
atıldı. Nakay, suç duyurusunda bulundu, sonuç bekliyor. ( BİA Haber Merkezi) 

 
9 Ekim 2012’de, Hakkari Yüksekova’da Orman Mahallesi'nde bulunan bir eve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'-
ne bağlı özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi. HPG militanlarının ve patlayıcı maddelerin bulunduğu 
iddiasıyla yapılan baskın sırasında evde herhangi bir şey bulunamazken, 15 yaşındaki Gökhan Saygi isimli çocuk 
gözaltına alındı. Baskın sırasında çocuklarının yere yatırılarak başlarına silah dayandığını belirten anne Süheyla 
Saygi, baskının saat 03.30 sıralarında olduğunu söyledi. Saygi, “Bir anda pencerelere atılan taşlara uyandık. Daha 
yataklarımızdan kalkmadan balyozla çelik kapıyı kıran kar maskeli polisler içeriye daldılar. Evdekileri yüz üstü yatı-
larak bomba ve HPG militanları nerde diye bağırdılar. 5 yaşındaki çocukların bile başlarına silah dayadılar. Polisler 
daha sonra 15 yaşındaki oğlum Gökhan’ı yatağından tekme tokatla çıkararak kafasına kalaşnikof silahı dayayarak 
dövmeye başladı. 

11 Ekim 2012’de, Murat Sur, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Okmeydanı'ndaki evimin önünde gece 01:00 civarında 
sigara içiyordum. Bir erkek yaklaşarak ateş istedi. Tam çakmağımı çıkarıyordum ki 3-4 kişi üzerime atlayarak beni 
bir minibüse bindirdiler. Birinin elinde sopa vardı, sürekli vuruyorlardı. Polis olduklarını telsiz seslerinden anladım." 
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Günay Dağ ile birlikte Orhan Adli Apaydın Salonu'nda basın toplantısı 
düzenleyen Sur, kendisini araca bindirenlerin minibüsü boş bir araziye götürdüğünü, orada sabah sabaha kadar 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    97 

 

dövüldüğünü söyledi. "Eylemleri benim düzenleyip düzenlemediğimi sordular, karnıma silah dayadılar. Hem 
dövdüler hem de hakaret ve küfürlere maruz kaldım. Sabah 05:00 civarında beni Okmeydanı'na yakın bir yolda 
hareket eden aracın içinden attılar, '15 gün sonra yine geleceğiz' diye bağırarak gittiler." Avukat Dağ, müvekkiliyle 
birlikte 15 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı Suç duyurusunun 
ardından Adli Tıp Kurumu'nda muayene olan Sur, olayın üzerinden dört gün geçmiş olmasına rağmen vücudundaki 
morlukların ve darp izlerinin tespit edildiğini ve rapor aldığını söyledi. (BİA Haber Merkezi) 
 
24 Ekim 2012’de, Muş’un Varto ilçesine bağlı Boylu (Kérs) köyü kırsalında operasyona çıkan özel hareket timlerinin 
köy arazisinde koyunlarını otlatan Kasım Akbal (18) isimli köylüyü bir süre yanlarında tutarak, dövdükleri iddia edi l-
di. Vücudunda morluklar oluşan köylünün korktuğu için hastaneye gitmediği bildirildi.    
 
29 Ekim 2012’de, Şırnak kent merkezinde polis ve askerlere ait 5 ayrı noktaya düzenlenen silahlı saldırının ardın-
dan özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, Bahçelievler Mahallesi'nde bir çok eve baskın 
düzenledi. Baskında M. Şefik Bayat, Şerif Göngen ve Tahir Batak adlı yurttaşların gözaltına alındığı bildirildi. Akrep 
tipi zırhlı araçlarla evlerin etrafını saran polislerin aramalar esnasında evde bulunan yurttaşlara şiddet uyguladığı 
belirtildi  
 
30 Ekim 2012’de, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde araç parkı nedeniyle 2 kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından tanı-
madığı bir grup tarafından darp edilen Iğdır nüfusuna kayıtlı Murat Yıldız’ın kendisini gözaltına almak isteyen polis 
ekibi tarafından darp edildi. 
 
2 Kasım 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde 1 Kasım 2012’de sivil bir araçla gelen 3 
kişilik polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyesi Gürkan Türkoğlu’nun tutuk-
landığı öğrenildi. 
 
8 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Berivan Kibar: “30 Ekim günü Okmeydanı’nda oturan ablamı ziya-
rete giderken Talatpaşa mahallesinde gördüğüm kişilere (tanımadığım) olayların bitip bitmediğini sordum, Bir grup 
insan birden bağırarak bana saldırmaya başladı. Sağ kolum kırıldı, kaşımın üzerinde kırılma olduğundan beş dikiş 
atıldı. Vücudumda ve yüzümde darp izleri oluştu. Bu olaydan dolayı gözaltına alındım ve 4 gün boyunca polisler 
beni tehdit etti.” dedi.  
 
11 Kasım 2012’de, BDP Diyarbakır İl Örgütü'nün cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine destek olmak amacıy-
la Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapmak istediği yürüyüşe polis izin vermedi. Polis engeline rağmen 
yürüyüşe geçen kitleye müdahale eden polis, BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt'ü darp ederken, açlık 
grevinde olan BDP Milletvekili ve DTK Daimi Meclis Üyesi Özdal Üçer'e de tekme attı.   
 
14 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hüseyin Bardakçı, şu beyanlarda bulundu: “Ben Hakların 
Demokratik Kongresi Diyarbakır Sözcüsüyüm. Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için Diyarbakır ilinde 
3 Kasım 2012 tarihinde miting düzenlemek istedik. Tertip Komitesi olarak Diyarbakır valiliğine bu yönde bildirimde 
bulunduk. Ancak Diyarbakır valiliği miting talebimizi kabul etmedi. Bunun üzerine aralarında BDP’li milletvekillerinin 
de aralarında bulunduğu bir heyet ile Diyarbakır veliliği ile görüşmek üzere valilik binasının kapısına gittik. Ancak 
valilik kapısı kapalı olduğu için kapısının açılması için kapıda bekledik. Biz kapıda beklediğimiz sırada görevli polis-
lerin sürekli olarak sözlü sataşmalarına ve küfürlü konuşmalarına maruz kaldık. Orada bulunan milletvekilleri polis-
lerle konuştuğu sırada 15 kişilik bir polis grubunun saldırısına uğradım. Milletvekillerinin araya girmesi ile polislerin 
elinden alındım. Bu olaydan yaklaşık 15-20 dakika sonra valilik kapısının önünden heyetçe ayrıldığımız sırada polis 
ekipleri heyetin içine girerek beni aralarına almak sureti ile şiddet uygulayarak heyetin içinden çıkarıldım. Yaklaşık 
70-80 metre uzakta bulunan polis aracına yerden sürüklenerek götürüldüm. Beni yerde sürükleyen polisler aynı 
anda tekemler ile vücudumun değişik yerlerine vuruyorlardı. Polis aracına götürülünceye kadar darp edildim. Küfür 
ve hakaretlere maruz kaldım. Polis tarafından bana uygulanan şiddet polis aracının içinde de devam etti. Emniyet 
müdürlüğüne gidinceye kadar araç içinde sırtıma ve başıma yumruklarla vuruyorlardı. Emniyet müdürlüğünde, olay 
yerinde ve yol boyunca maruz kaldığım uygulamalara tepki gösterince yine 3 polisin fiziki şiddetine uğradım. Polis-
lerden gördüğüm işkenceden dolayı vücudumun değişik yerlerinde morluklar oluştu. Bu durumu götürüldüğüm dev-
let hastanesi acil servisinde doktora anlattım ve buna ilişkin raporlarda tutuldu. Bu belgeler şüpheli olarak soruştu-
rulduğum dosyada mevcuttur. Ben maruz kaldığım işkenceden dolayı bunu yapan polislerden davacı ve şikâyetç i-
yim. Bu polislerin tespit edilip haklarında kamu davasının açılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Kasım 2012’de, Van’ın Muradiye ilçesinde 11 Kasım'da Çetin Aslan ve Esat Aslan isimli amca çocukları polis 
tarafından sokak ortasında işkence edilerek gözaltına alındı. Esat ve Çetin Aslan’ın polise direnmesi üzerine polis-
lerin sokak ortasında şiddet uygulamaya başladığı, yere serdikleri Esat ve Çetin'i silah dipçikleri ve tekmelerle darp 
ettikleri belirtildi. Sokak ortasında yaşanan bu olayı gören mahalleli kadınlar polislere müdahale ederek Esat ve 
Çetin'in daha fazla şiddet görmesini engelledi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen iki kuzenin 
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vücutlarındaki işkence izleri dikkat çekti. Burnu iki yerden kırılan Esat Aslan ameliyata alındı. Kafatası kırılan ve 
çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Çetin Aslan'a ise "ağır müdahale” ve “çeşitli yerlerinde darp izi” raporu verildi.    
 
15 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ozan Baver Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “13.11.2012 
günü, Toplu Konut Lisesi önünde saat 11.00 civarında, açlık grevlerinden dolayı biz öğrenciler (30 kişilik) oturma 
eylemi yaparak destek olmak istedik. O sırada (oturma eylemine başlamadan) akrep denilen araçtan 7 kişi indi. 2’si 
kamerayla bizi çekerken, diğerleri de şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştılar. Beni arabanın içine aldılar 
ama diğer öğrenci ve gelen ailemin baskısıyla arabadan indim. Gözaltına alamadılar. Kimliğime el koydular, sonra-
dan babam gidip aldı. Hem eylem sırasında, hem arabaya götürülürken hem de arabada çok şiddet gördüm. Bize 
göre bu bir demokratik hak ihlalidir. Gereğinin yapılmasını sizden talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Kasım 2012’de, Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde afiş asan Dev-Genç üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından darp edile-
rek gözaltına alındı. 
 
17 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP ilçe binası önünde yüzlerce yurttaşın açlık grevi eylemine başla-
masından kısa bir süre sonra BDP Şırnak İl Başkanı Baki Katar ve BDP PM Üyesi Ali Damar polisler tarafından 
darp edilerek gözaltına alınmak istendi. (17.11.2012/ANF/DİHA) 
 
22 Kasım 2012’de Van’ın Erciş İlçesi’nde tutuklu bulunan üvey oğlunu ziyarete gelen Zübeyde Çalışan’ın (65), so-
yadı tutmadığı gerekçesiyle oğlu ile görüştürülmeyince, adliye konteynerlerine giderek savcıdan görüş izni istediği 
fakat Kürtçe konuştuğu için sivil polis ekipleri tarafından darp edildiği, daha sonra çıkarıldığı mahkemenin de Zü-
beyde Çalışkan’ı “yargı görevini yapan kişiye görevini yaptırmamak için direndiği” gerekçesiyle tutukladığı öğrenildi. 
 
24 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu mezrasına gece çok sayıda asker, polis ve korucu 
tarafından baskın düzenledi. 7 haneden oluşan mezraya düzenlenen baskında yüzü maskeli asker ve polislerin ev 
sakinlerini darp ettiği, kadınların giyinmesine izin vermediği, maddi zarara neden olduğu belirtildi. Baskın sırasında 
29 yaşındaki Burhan Kırmızıtaş darp edildiği belirtildi  
 
27 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde polisler tarafından sabaha karşı çok sayıda eve baskın 
düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan M.Ç.'nin annesi Ayşe Ç. polislerin kapılarını kırarak içeri girdiğini söyleye-
rek, "Polis çocuklarımın gözü önünde eşimi ve büyük oğlumu dövdü. Bizlere bağırdılar, hakaretler etti. Ardından 
evimizi darmadağın ettiler. Resmen işkenceye uğradık" dedi. (27.11.2012/DİHA) 
 
30 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Ahmet Ülgen: “Gazi mahallesinde sürekli devam eden protesto 
olayları yaşanmaktadır. Ben evdeyken mahallenin çocukları geldi ve oğlum Suat’ın kanlar içinde yerde yattığını 
söylediler. Koşarak gittim ama oğlum yoktu orada, ben de Gazi karakoluna gittim, polisler henüz gelmediğini söyle-
diler. Yaklaşık 6 saat sonra karakoldan beni aradılar ve oğlumun Silivri Anadolu hastanesinde olduğunu söylediler. 
Hastaneye gittiğimde oğlum Suat yoğun bakımdaydı ve konuşamıyordu. Oğlumu neden o kadar uzak bir hastaneye 
getirdiniz diye sorduğumda “Haseki hastanesinin yoğun bakımda yer olmadığı için” dediler. Sizden hukuki ve tıbbi 
destek talep ediyorum.” dedi.  
 
11 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Nurçehre Elver: “Hey tekstil işçilerinin eyleminin fotoğraflarını gö-
rüntülemek için ilgili (Kanyon AVM yakını) yerdeydim. Çok sayıda polis ve bir polis panzeri işçilere saldırmaya baş-
ladı. Gaz ve tazyikli su sıkıyorlardı. Ben de kaçmaya çalışırken yere düştüm. Üzerime su sıkmaya başladılar, bur-
num ve dizlerim kanadı. Raporlarınızda yer almasını ve tıbbi destek sunmanızı talep ediyorum.” dedi. 
 
20 Aralık 2012’de Beko Erkekler Basketbol Ligi’nin 11. Haftasının programı kapsamında Edirne’de oynanan Olin 
Edirne-Mersin Büyükşehir Belediye maçının bitimine 2 dakika kala Olin Edirne taraftarlarının bulunduğu tribünde 
çıkan tartışmaya müdahale eden polis ekibinde yer alan bir polis memurunun astın hastası olduğu öğrenilen Mutlu 
İlker Ülke’yi uzun süre copla darp etmesi nedeniyle yaralanan Mutlu İlker Ülke hastaneye kaldırıldı. 
 
31 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ferah Şık, şu beyanlarda bulundu: “28 Aralık 2012 tarihinde 
Saat 10.30 civarında evdeydim ve çocuklarım uyuyordu. Kahvaltı hazırladığım sırada dışarıdan gelen gürültü üze-
rine ne olduğunu öğrenmek için pencereye gittim ve ne olduğuna baktım. Hemen evimin önünde pencerenin altın-
da 20 kişiye yakın polis ve biri panzer biri sivil araç olmak üzere toplam üç araçla polislerin yol kontrolü için eşyala-
rını indirdiklerini gördüm. Ben çocuklarım uyanmasın diye polislere yolun uzun olduğunu ve yol kontrolü için biraz 
ileriye gitmelerini ve bizi rahatsız etmemelerini söyledim. Dönüp bana baktılar ve hiçbir şey söylemeden eşyalarını 
indirmeye devam ettiler. Bende kardeşim Mehmet Şıkı arayarak kaymakama gitmesini ve olayı anlatmasını istedim. 
Ardından eşim Hakkı Şıkı aradım. Eşim arkadaşı Cahit Ay ile eve geldiğinde ikisini de durdurarak üzerlerini aradılar 
ve eve girmelerini engellediler. Daha sonra eşim kaymakamlığa gitti ve ben de perdeleri kapatarak onları görme-
mezlikten gelmeye başladım. Durdurdukları araçları evin altına çekip orada aramalarından kaynaklı çok fazla gürü l-
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tü oluşmaya başladı. Bunun üzerine dayanmayarak tekrar pencereye çıktım ve biraz ileride yol kontrolü yapmaları-
nı ve bizi rahatsız etmemelerini istedim. İsmini sonradan Murat olarak öğrendiğim polis bana sesin gelmiyor seni 
duymuyorum ne dediğini anlamıyorum dedi. Bu sırada çocuklarım gürültüye uyanmışlardı ve bana aşağı inip kend i-
lerine durumu anlatalım dediler. Ben pencerede durup onları izlemeye başladım. Çocuklarımla birlikte kaynımın kızı 
Elifte aşağı indi. Çocuklarım aşağıya inince oğlum Burhan’a doğru beyefendi nereye diye seslendiklerinde oğlum 
konuşmaya geldik dedi. Bunun üzerine Murat isimli polis diğer polislere dönerek tutuklayın bunu dedi. Polisler ço-
cuklarımın etrafını sarıp gözlerine biber gazı sıkmaya başladılar. Ben hemen aşağı indim. Oğullarım Burhan, Amed 
ve Mehmet elleri kelepçelenmiş şekilde yere yatırılmıştı. Buna rağmen çocuklarımın gözlerine biber gazı sıkmaya 
devam ediyorlardı. Oğlum Mehmet in yüzü kan içinde kalmış olmasına rağmen 5-6 polis çocuğumu yerde tekme-
lemeye devam ettiler. Ben bağırıp feryat etmeye başlayınca bana da biber gazı sıkıp uzaklaştırmaya çalıştılar. Ba-
na sen yukarı çık diyorlardı. Bende çocuklarımı darp ediyorsunuz nasıl bırakıp gideyim diye çıkıştım. O arda eşimi 
arayıp eve gelmesini istedim. O andan itibaren 3 polis beni de darp etmeye başladı. Beni arabanın içerisine koy-
maya çalışırken beni arabanın kapısına vurdular. Bizi arabalara koydular oğlum Amedi alarak panzerin içine götür-
düler. Bizi emniyete götürüp yaklaşık iki saat tutular ve bu arada bizi sürekli darp edip bize hakaret ve küfürler ed i-
yorlardı. Karakolun içinde de yaklaşık 20 dakika ellerimiz kelepçeli kaldık kaymakam emniyete geldikten sonra 
ellerimizdeki kelepçeleri çıkardılar. İki polis birinin elinde kamera diğerinde telefon vardı ve bizi çekmeye başladılar. 
Kamera kapalı iken bize küfredip hakaret ederek darp ediyor ve sonra bizi sinirlendirince kamerayı açıp kaydedi-
yorlardı. Emniyette yaklaşık iki saat kaldıktan sonra bizi sağlık ocağına götürdüler. Çocuklarım Rojda, Amed ve 
Mehmedin durumu ağır olduğu için onları Diyarbakır araştırma hastanesine sevk ettiler. Beni ve oğlum Burhanı 
emniyete geri götürdüler. Yaklaşık bir buçuk saat daha orada kaldım. Namaz kılmak istediğimi söyleyince olmaz 
dediler. Bende bırakın eve gidip namaz kılıp tekrar geleyim dedim. Eve gittim namaz kıldım oğlum Burhan orda 
kaldı. Oğlumun bırakılmasını istedim kabul etmediler. Ben evdeyken avukat aramış ve gözaltı kararı olmadığını ve 
emniyette tutamayacaklarını söylemiş bunun üzerine oğlumu bıraktılar. Bende gidip emniyetten kimliğimi aldım. 
İfademi almak istediklerini söyleyince bende beni darp ettiklerini kendilerine güvenmediğimi ve bu yüzden ifade 
vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine susma hakkımı kullandığımı ve avukat istemediğimi ifade tutanağına yaz-
dılar. Bende böyle bir beyanım olmadığını avukat istemediğim yönünde bir beyanımın olmadığını neden böyle yaz-
dıklarını sorduğumda bana burada avukat yok mecburen böyle yazıyoruz dediğinde ben de tutanağı imzalamadım. 
Kimliğimi alıp eve döndüm bana ve çocuklarıma hakaret edip darp eden polislerden şikâyetçiyim.”  (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 

13.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 
 
1 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek eşi Ersin Sarıçam için başvuruda bulunan Arzu Sarıçam, eşinin 
14.12.2011 günü tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, burada hoş geldin dayağı atıldığını ve çırıl çıplak soyunma-
larının istendiğini, insan onurunu zedeleyici bu duruma karşı koyan eşinin işkenceye maruz kaldığını ve işkence ve 
keyfi uygulamaların hücrede de devam etmekte olduğunu, asker duruşunda durmasının ve tekmil vermesinin isten-
diğini söyledi.” dedi.  
 
İHD Adana Şubemize 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında çeşitli cezaevlerinden yapılan başvurularda 18 kişi bu-
lundukları cezaevinde ve hastaneye giderken kaba muamele ve darp’a maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. (Başvu-
rucuların İsimleri Adana Şubemizde Mevcuttur)  (İHD ADANA) 
 
3 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuran Maltepe Çocuk  cezaevinde bulunan 1995 doğumlu Ah-
met Davut Kaya’nın babası Mehmet Hanifi Kaya: “ Oğlum ve arkadaşları koğuşuna giren askerler tarafından dö-
vülmüştür. Kendisi kamera olan tarafa geçmiş o yüzden diğerleri kadar darp edilmemiş. Oğlumun arkadaşlarından 
biri hastanedeymiş. Diğerlerinin de vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar varmış. İHD’nin bir heyet göndermesini 
talep ediyorum.” 
 
4 Ocak 2012’de Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve epilepsi hastası olan Kemal Avcı’nın konul-
duğu tek kişilik hücrede gardiyanlar tarafından dövüldüğü Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı basın açıklamasıyla 
öğrenildi. (ETHA,  4 Ocak). 

5 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan H.S. mahpus bulunduğu Kürtçüler Ha-
pishanesi’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldığını, kalp rahatsızlığının nedeninin yaşadığı 
depresyon olduğunu dile getirmiştir. Hastaneden hapishaneye geri döndüğünde ise adli mahpusların kaldığı koğuş-
tan kendi koğuşuna yemek artıklarının ve çöplerin atıldığını, küfürler ve hakaretler söylendiğini ve sonrasında ko-
ğuş kilidinin gardiyanlar tarafından açılmasıyla jandarmaların yönlendirmesiyle bu adli mahpusların saldırısına uğ-
radığını ve darp edildiğini, olanlar karşısında yönetimin hiçbir şey yapmadığını belitti. 
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5 Ocak 2012’de Metris (İstanbul) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şafak Kurt’un (28) 11 Aralık 2011’de 
bir gardiyan tarafından cinsel tacize uğradığı Şafak Kurt’un gönderdiği mektup sonucu öğrenildi (bianet.org, 5 
Ocak). 
 
6 Ocak 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Yasin Yalçın’ın kendisine yapılmak istenen çıplak arama 
uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından darp edildiği ve 5 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulduğu 
Yasin Yalçın’ın ailesine gönderdiği mektup sonucu öğrenildi. (Özgür Gündem, 6 Ocak). 
 
8 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Muhammed Cihad Saatçıoğlu’nun eşi Zeynep 
Saatçıoğlu: “ Eşime 13 Eylül 2011 tarihinde Metristen götürüldüğü Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde çıplak aramayı da-
yatmışlar. Eşim içerde şahit olduğu işkenceler için bir takım resmi yerlere dilekçeler yazmış… bu dilekçelerin verilip 
verilmediği hakkında bilgimiz yok, emin değiliz. 30 Kasım günü Çağlayan adliyesinden cezaevine mahkemeye geti-
rilmesi yönünde yazılı çağrı yapıldığı halde (böyle bir belgenin kendilerine gelmediğini söyleyerek) kendisini mah-
kemeye çıkarmadılar. 23 Kasım günü insan hakları ihlalleri konusunda cezaevi memuru ile tartıştım. Bundan dolayı 
bana 1 yıl görüş yasağı verdiler. Kapalı görüşte yapamıyorum.   
 
8 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Tekirdağ 2 No’lu F Tipi cezaevinde olan 1983 
doğumlu Volkan Karakuş’un babası Mehmet Karakuş: “ 26 Aralık 2011 günü cezaevine görüşe gittiğimde üzerin-
den 12 gün geçmiş olmasına rağmen oğlum Volkan’ın yüzünde morluklar, çizikler ve şişlikler vardı. Açık görüşte 
başımızda üç gardiyan sürekli durarak bizi taciz etti. Kendisine çırılçıplak arama dayatılmış buna karşı geldiği için 
darp edilmiş. Buna istinaden yazdığı dilekçe sümen altı edilmiş. Oğlumun can güvenliği olduğunu düşünmüyorum, 
endişeliyim.   
 
9 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Tekirdağ  F Tipi cezaevinde olan 1993  do-
ğumlu Mazlum Dikmen’in kardeşi Turan Dikmen: “ Edirne F Tipi hapishanesinden Tekirdağ F Tipi hapishanesine 
nakledilen kardeşim Mazlum kendisini zorla soyarak arama yapmak isteyen gardiyanlara direndiğinden 7 görevli 
tarafından dövülerek kıyafetleri çıkartılmış ve ardından tek kişilik hücreye konulmuş. Sonra orada 5–6 kişilik gardi-
yan grubu tekrar saldırarak ölümle tehdit etmişler. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum, olası bir durumda ce-
zaevi idaresi sorumludur.   
 
14 Ocak 2012’de, oğlu Mazlum Dikmen (19) adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ahmet Dikmen, “ 
Oğlum Mazlum Dikmen yaklaşık 1 yıldır cezaevindeydi. Diğer bir oğlum da Tekirdağ F Tipi cezaevinde bulunmak-
tadır. Oğlum Mazlum’un oraya götürülmesi için yoğun başvurularda bulunduk. En son 11.01.2012 tarihinde oğlum 
Mazlum, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne götürüldüğünü bize telefon açarak söyledi. Fakat cezaevi girişinde oğlum çırıl-
çıplak soyulmuş ve üst araması yapılmıştır. Buna itiraz eden oğlum darp edilmiştir. Bu olay üzerine cezaevi müdürü 
ile görüştüm. Müdür görevlilere dönerek bu adam provokatördür, bunu almayın içeriye ve beni de tehdit ederek 
seni gözaltına aldırırım dedi. Bunun üzerine, gardiyanlar beni zorla dışarıya çıkarttılar ve tutanak tuttular. Oğlumla 6 
ay görüştürülmeme cezası verdiler.” dedi.  
 
21 Ocak 2012’de, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nedrap Demir, Semiha Can, Duriye Odabaşı, Ya-
semin Budak ve DindareTanırgan isimli siyasi tutuklu kadınlar, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. 
Tutuklu kadınlar, aileleri aracılığıyla sürgün edilmelerine ilişkin yaptıkları açıklamada, ring aracında askerlerin şid-
detine maruz kaldıklarını söyledi. (21.01.2012/DİHA) 
 
22 Ocak 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Erdinç Akçil, Nusret Gözüpek ve Coşkun İnce’nin ka l-
dığı koğuşa arama yapılacağı gerekçesiyle giren gardiyanların üç mahkûmu darp ettiği öğrenildi. (ozgurradyo.com, 
26 Ocak). 

22 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne telefonla başvuran M.A.K. Osmaniye Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan oğlu M.K. ile yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre Hapishanende yapılan 
aramalar esnasında tutukluların esas duruşta durmadığı gerekçesiyle müdür yardımcısı İ.A. ve kalabalık bir gard i-
yan grubu tarafından M.K.’nin kendisi ile arkadaşları B.A. ve A.M’yi darp edilip yaraladığını belirttiğini ifade ederek 
kurumumuzdan yardım talep etmiştir. 

22 Ocak 2012’de Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan Binali Ateşoğlu’nun gardiyanlar tarafından 
darp edildiği ailesinin yaptığı telefon görüşmesi sonucu öğrenildi (Evrensel, 27 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de Basın yayın çalışanlarına yönelik “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon kapsa-
mında 2 Ocak 2012’de tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi’nin eski editörlerinden Turabi Kişin’ine, Kandıra (Koca-
eli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “ince arama” adı altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar 
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tarafından darp edildiği ve elbiselerinin zorla çıkarıldığı ayrıca cezaevi yönetimi tarafından da bir ay açık görüş ya-
sağı verildiği öğrenildi (Özgür Gündem, 25 Ocak). 
 
27 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüsne Akçıl: “Tekirdağ 1 no.lu cezaevinde 
bulunan oğlu Erdinç Akçıl ve diğer mahpusların 22 Ocak günü keyfi arama yapılmasına karşı çıktıkları için gardi-
yanlar tarafından darp edilirken, diğer gardiyanların da hücreyi altüst ederek günlük notlara el koyduklarını ve bu 
günlükler üzerinden cezaevi yönetiminin soruşturma başlatacağını bildirmektedir.” Diyerek Hukuki destek talep 
etmektedir.  

30 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.S. Gaziantep H Tipi Hapishane’nde tutuklu bulunan 
oğlu A.S.S. ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde kardeşinin aktarımına göre F Tipi Hapishane’nden Gaziantep 
H Tipi Hapishane’ne sürgün edilen mahkûmların ring aracında darp edilerek yaralandığını belirtmiştir. Daha önce 
burada bulunan oğlu A.S.S.’ye de baskı yapıldığını, kaba dayak atıldığını ve darp edildiğini belirtmiş. 

7 Şubat 2012’de Amasya E Tipi Cezaevi’nde yaklaşık 10 tutuklu ve hükümlünün “Kürtçe şarkı söyledikleri” gerek-
çesiyle gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi (Özgür Gündem, 7 Şubat). 
 
11 Şubat 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve karın ağrısına, kanlı ishale ve iştahsızlığa neden 
olan kron hastası Fatih Özgür Aydın’ın muayene olmak için hastaneye gittiği sırada ring aracında soğuk klimanın 
açıldığı öğrenildi (atilim.org, 11 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de  “KCK Soruşturması” adı altında basın yayın çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 
tutuklanan ve Maltepe (İstanbul) 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde bulunan Vatan Gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus’un gar-
diyanların kullandığı bir tuvalete sokularak temizlik yapmasının istendiği; Çağdaş Ulus’un isteği reddetmesi üzerine 
darp edildiği öğrenildi (ANF, 22 Şubat). 
 
20 Şubat 2011’de Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bedenini ateşe veren tutuklu Şehmus Anik'in tedavi gördüğü 
Bingöl Devlet Hastanesi'nde astsubay tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Anik'in vücudunun büyük bir 
kısmında birinci derecede yanık olduğunu Anik'in Bingöl Devlet Hastanesi'ne pansuman yapılmak üzere götürüldü-
ğünü kaydetti. Götürüldüğü hastanede subay tarafından bir odaya kapatıldığını dile getiren tutuklular, oda içerisin-
de arkadaşları Anik'e fiziki ve sözsel işkence yapıldığını iddia etti. Anik'in vücudunun büyük bir kısmında yanıklar 
olması nedeni ile bir kişinin yardımı olmadan oturup kalkamadığını, hatta ellerini dahi kullanamadığını, Anik'in ce-
zaevi ring aracına konularak saatlerce bekletildiğini de kaydetti. " astsubayın Anik'e 'Bundan sonra seni hastaneye 
ben götürüp getireceğim, ağzını açıp konuşursan kafana sıkıp bir köşeye atarım' demiştir" Tutuklular, suç duyuru-
sunda bulunmalarına rağmen subay hakkında herhangi bir işlemin yapılmadığını ifade etti.(20.02.2011/DİHA/) 
 
24 Şubat 2012’de Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde kalan ve PKK Davası’ndan hüküm giymiş olan mahkûmların ko-
ğuşlarına giren gardiyanların mahkûmları coplarla ve kalaslarla darp ettiği öğrenildi (Evrensel, 24 Şubat).  
 
26 Şubat 2012’de Van’da meydana gelen deprem sonrasında Van F Tipi Cezaevi’nden Amasya E Tipi Cezaevi’nde 
sevk edilen mahkûmlardan Kamuran Parlak, Mesut Bildik, Faruk Aksaç, Mesut Eren, Ekrem Didim ile Naif Abi’nin 
bulunduğu koğuşa giren gardiyanların mahkûmları darp ettikleri öğrenildi (ANF, 26 Şubat).  
 
26 Şubat 2012’de Bergama (İzmir) M Tipi Cezaevi’nden Yenişakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne nakledilen kadın tu-
tuklu ve hükümlülerin, ince arama adıyla yapılan uygulamaya karşı çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildikleri 
öğrenildi (ozgurradyo.com, 26 Şubat). 
 
27 Şubat 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden 22 Şubat günü İskenderun (Hatay) M Tipi Kapalı Cezae-
vi’ne sevk edilen Zübeyir Gündüz ve Serhat Aykut’un cezaevi girişinde uygulanmak istenen çıplak arama uygula-
masını reddettikleri için darp edildikleri öğrenildi (Özgür Gündem, 27 Şubat).  
 
29 Şubat 2012’de Muş’ta Aralık 2010'da "KCK" operasyonları adı altında tutuklanan BDP eski İl Yöneticisi Mehmet 
Fuat Erol’un karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Erol ve avukatının hazır bulunduğu du-
ruşmada mahkeme heyeti Erol’a "Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen cezaya tepki 
gösteren Erol “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı attı. İddialara göre, Erol’un slogan atması üzerine salonda bulunan 
asker ve polisler Erol’a sert müdahalede bulundu. Tartaklanarak salondan çıkarılan Erol’un ring aracına ise sürük-
lenerek götürüldüğü belirtildi. Erol’un ailesi çocuklarının sadece Kürtçe savunmada ısrar ettiği için bu kadar ceza 
aldığına dikkat çekerek, yaşananlar hakkında yasal girişim başlatacaklarını dile getirdi.(29.02.2011/DİHA) 
 
5 Mart 2012’de Gediz (Kütahya) K-1 Tipi Cezaevi’nden Kütahya E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Uğur Dursun’un (33) 
cezaevine girişi sırasında iki gardiyan tarafından darp edildiği öğrenildi (Zaman, 5 Mart). 
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5 Mart 2012’de, Diyarbakır şubemize başvuran Galip Güneş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Güneş, 
siyasi hükümlüdür. Cezaevinde uğradığı kötü muameleden dolayı 1,5 ay önce şubenize başvuruda bulunmuştum. 
Kardeşim Diyarbakır’dan Samsun/Bafra cezaevine nakledildi. Bafra’ya 3 mahkûmla birlikte götürülürken arabada 
elbiseleri çıkartılmış ve kucaklarına köpek verilerek köpeklerlin kendilerini ısırdığını söyledi. Yolculukta ihtiyaçlarını 
gidermek içinde izin vermediklerini, geceleri gözlerini, ellerini ve ağızlarını bağlayarak işkenceye götürdüklerini, bu 
sürenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtmiştir. Bu uygulamaya birde gece 12.00’dan sonrada İstiklal Marşını din-
lettiklerini söyledi. Haftalık telefon görüşmesinde de işkenceye tabii tutulduğunu söyler söylemez telefon kesildi. 
Gardiyanların kötü muamelesinde de bahsetmiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
8 Mart 2012’de Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda cinsel istismar suçundan tutuklu olanların kaldığı koğuşta 
kalan D.A.’nın (25), küçük yaşta tecavüze uğradığını koğuş arkadaşına anlatmasının ardından koğuştakiler tarafın-
dan defalarca tecavüze uğradığı öğrenildi (Vatan, 8 Mart). 
 
8 Mart 2012’de Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan G.B. adlı kadın mahpusun, bir gardiyanın fiziksel ve sözlü 
tacizine maruz kaldığı G.B.’nin  İHD  Adana Şubesi’ne gönderdiği mektup sonucu  öğrenildi (bianet.org, 8 Mart). 
 
10 Mart 2012’de, İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) Bakır-
köy Kadın Cezaevi’nde adli mahkûmlarla kaldığı ve darp edildiği R.G.’nin gönderdiği mektup sonucu öğrenildi . 

10 Mart 2012’de, Adana İHD Şubesi’ne başvuru yapan G.Ö. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan oğlu H.Ö. ile yapmış olduğu görüşme ile ilgili bilgileri aktarmıştır. Buna göre Hapishanende mahkûmlara uzun 
zamandır sıcak su verilmediğini, kaloriferlerin yakılmadığını, mektuplara el konulduğunu, aramalarda mahkûmların 
kantinden aldıkları meyvelerin toplanıp götürüldüğünü; ayrıca H.Ö.’nün ilk gözaltına alındığında polisler tarafından 
darp edildiğini bildirmiş, Darp nedeniyle mahkûmun kolunda ciddi bir zedelenme olduğunu, revire çıkarıldığında 
sadece ağrı kesici verildiğini aktarmıştır. Tam teşekküllü bir tedaviye ihtiyacı olan H.Ö.’nün sağlığından endişeli 
olduklarını belirtmiştir. 4 aydır H.Ö. ile açık görüş yapamadıklarını belirten G.Ö. cezaevlerinde sudan sebeplerle 
politik mahpuslara disiplin cezası verildiğini aktarmıştır.  

13 Mart 2012’de, Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Aslan, şu beyanlarda bulundu:“Ağabeyim  Hüseyin Aslan, 
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olarak kalmaktadır. Siyasi tutukluların kaldığı koğuşta kalması gerekirken 
cezaevi yönetimi tarafından adli tutukluların arasında tutularak diğer tutukluların saldırılarına ve hakaretlerine ma-
ruz bırakılıyor. Ağabeyim son görüşmemizde cezaevi yönetimi ve Seçkin isimli 2. Müdür olduğu belirtilen şahıs 
tarafından kötü muameleye maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Ayrıca ağabeyimin şikâyet amacıyla 
gönderdiği tüm mektuplara da cezaevi yönetimi tarafından el konulmuştur. ağabeyimin siyasi mahpusların bulun-
duğu koğuşa naklinin sağlanmasını talep ederim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

23 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran avukat Ş.R., Karataş Kadın Cezaevi’ndeki kadın mahpuslarla 
yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre 21.03.2012 tarihinde cezaevinde Newroz kutlaması 
yapan kadınlara çok sert bir biçimde müdahale edilmiş, mahpuslardan R.E. bu müdahale sonrasında sinir krizi 
geçirmiştir. E.E.’nin ise saçları çekilmiş ve darp sonucu ellerinde morluklar oluşmuştur. Mahpusların havalandırma-
da yaktıkları Newroz ateşini söndürmek için itfaiye hortumları ile müdahale edilmiş, gardiyanlar küfür ve hakaret 
dolu tavırlar sergilemiştir. Müdahaleye direnen mahkumlar için her zaman olduğu gibi disiplin soruşturması başla-
tılmıştır. Bununla birlikte hükümlü olan mahkumlardan altısı olaydan hemen sonra sürgün edilmiş, 2 mahkumun da 
aynı hafta içinde sürgün edileceği söylenmiştir. Yaşanan hak ihlallerini basına aktarmak adına mahpus gazeteci 
Ö.A. basındaki diğer arkadaşlarına mektup yazmış ancak cezaevi yönetimi mektuplara el koymuştur.  

23 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran İ.S. Karataş Kadın Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulunan müvek-
kili S.M. ile ilgili aktarımda bulunmuştur. Buna göre daha önce de Hapishanende yapıla gelen ve herhangi bir kısıt-
lama bulunmayan Newroz kutlamaları için 21.03.2012 tarihinde Hapishane avlusunda sembolik bir ateş yaktıklarını 
belirtmiştir. Ancak idare herhangi bir uyarı yapmadan içeri girip hasta ve anne mahpuslar da dahil olmak üzere tüm 
mahkumları hortumla darp etmiştir. Gardiyanlar sözlü tacizlerde bulunmuştur. Kendilerini bile savunamayan mah-
kûmlar hakkında disiplin soruşturması hazırlığında olduklarını aktarmıştır. Ayrıca Hapishanende bulunan kadınlar-
dan R.B.,H.Ö., Y.Y.,H.D.,N.E.,A.A. ve tansiyon,şeker ve kalp hastası olan S.Ö.’nün İzmir Aliağa Hapishane’ne 
gönderildiklerini, açlık grevinde olan Ş.A. ile sınavlara giren S.D.’nin  de gönderilmek üzere olduklarını ve ailelerinin 
İzmir gibi uzak bir yerde görüşme olanağının kalmayacağını bildirdi. Mahkûmun sol el parmaklarında bandaj ve 
pamuk gördüğünü ve aksadığını bildirdi.  

24 Mart 2012 sabahı Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın iki 
koğuş arkadaşı ile birlikte saldırıya uğrayarak darp edildikleri açıklandı (Milliyet, 26 Mart). 

http://bianet.org/
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2 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran S.T Osmaniye T Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kardeşine 
milletvekili heyeti tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sırasında hapishane idaresi tarafından burada 
işkence yoktur yazılı tutanak zorla imzalatılmak istenmiştir. İmzalamak istemeyen mahpus psikolojik işkence yapıl-
dığını belirtmiştir. 

3 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize faks çeken Faruk Baysu 2 Nolu T tipi şakran Aliağa ceza evinde bulunmakta-
yım ve 20 gün ara ile ikinci kez sürgün edildim. Şakran T 1 tipinde birçok hak gaspı, keyfi uygulama ve baskılarla 
karşılaştık. Buraya geçince soyunmamız istendi. Onur kırıcı bir aramayı ret ettiğimiz için bize aşırı fiziki yönelim 
oldu. Ayakları ile başımıza bastılar bizi yerde sürüklediler tekmelendik birçok arkadaşın bilekleri burkuldu. Bu konu-
larda duyarlı olmanızı bekliyoruz şeklinde ifadelerde bulundular. 
 
5 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize Fax çeken Ratibe Batmaz ile Hüriyet Doğan; biz 7 kişi 20 Mart 2012 tarihinde 
Adana Karataş kadın ceza evinden Aliağa Şakran kadın ceza evine sürgün edildik.21 Mart günü yeni ceza evine 
geldik saat gece 2 gibi bizi soyunma kabinlerine aldılar iç çamaşırlarımıza kadar her şeyi çıkarın dediler .Biz bunu 
kabul etmedik ama zor kullanarak üstümüzde ne varsa zorla çıkardılar ve çırılçıplak ettiler. Vücudumuzda morluklar 
oluştu.Bu girişim onur kırıcı bir şekilde yapıldı.Bu uygulamalar konusunda desteğinize ihtiyaç duyuyoruz şeklinde 
ifade ettiler. 

5 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran S.S Karaisalı Hapishanesinde hükümlü bulunan eşiyle yaptığı 
görüşmelerde, hapishanede siyasi mahpus sayısının az olmasından kaynaklı sindirme politikaları çerçevesinde 
hapishane yönetimi tarafından uygulanan zorla temizlik yaptırma, gazetelerin verilmediğini ve bunlara karşı itiraz 
edenleri tehdit edildiğini belirtmiştir. ayrıca hapishane de bulunan adli mahpusları teşvik ederek siyasi mahkûmları 
tehdit ettirdiklerini belirtmiştir. Eşinin ve diğer siyasi mahpusların can güvenliğinin olmadığından kaynaklı, başka bir 
hapishaneye sevk edilmesini istediğini belirtti. 

11 Nisan 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan N.T.’nin adli mahkûmların bulunduğu 3 kişilik 
koğuşa gönderilmesine yaptığı itiraz nedeniyle gardiyanlar tarafından dövüldüğü öğrenildi. Tüm vücudu yara içinde 
kalan ve konuşma güçlüğü çeken N.T.’ye cezaevi doktorunun “darp ve cebir izine rastlanmamıştır” yönünde rapor 
verdiği belirtildi. 
 
11 Nisan 2012’de Silvan İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı bir protesto eylemi nedeniyle Diyarbakır D Tipi Cezae-
vi’nde tutuklu bulunan M.Ç.’nin (20), 7 Eylül 2010’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede aynı koğuşta 
kaldığı S.İ.’nin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirterek yaptığı suç duyurusuna savcılığın, iddiaların dayana-
ğının bulunmadığını belirterek “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdiği öğrenildi. 
 
12 Nisan 2012’de tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Avcı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Kenan 
Avcı, Muğla Üniversitesinde okuyordu. 2008 yılında Diyarbakır’da gözaltına alındığını polisler tarafından bize bildi-
rildi. İstanbul’da bir eyleme katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan” dolayı ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarptırıldı. Şuan da Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kaplı Cezaevinde kalmaktadır. Cezaevi yönetiminin in-
sanlık dışı uygulamaları, cezaevindeki yaşam hakkı ihlalleri, görüş yasaklamaları, cezaevi yönetiminin kendisine 
karşı zalimce davranması, sürekli ceza vermesi ve kötü muamele yapması oğlumun psikolojik ve ruh halini bozmuş 
durumdadır. Oğlumun bize yazmış olduğu mektupta maruz kaldığı haksızlıkları dile getirmiştir.(İHD Diyarbakır Şu-
besi) 
 
13 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize bir mektupla başvuruda bulunan Aliağa 2 Nolu T tipi Cezaevinde yatmakta 
olan Faruk Baysu “20 gün ara ile iki kez sürgün edildik. Eski ceza evinden yeni yere geçerken birçok hak gaspı, 
keyfi uygulama ve baskılarla karşılaştık. 2 Nolu T tipi ceza evine geldiğimizde çırılçıplak soyunmamız istendi. Biz 
bu arama şeklini kabul etmedik. Zor kullanarak bizi soydular. Fiziki müdahaleye maruz kaldık. Zor kullanarak yere 
yatırıldık, ayakları ile başımıza ve vücudumuza bastılar. Tekmelendik, birçok arkadaşımızın bilekleri burkuldu. Bize 
aşırı bir şekilde zor kullanıldı” Demiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
14 Nisan 2012’de Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cihan Karaçöl’ün 22 Mart 2012’de 
muayene için sevk edildiği hastanenin dönüşünde cezaevi ring aracında jandarma erleri tarafından darp edildiği 
öğrenildi. 
 
16 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Naciye Köse: “4 Ağustos 2011 tarihin-
de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gittiğimde oğlumun kollarında morluk ve şişkinlik gördüm. Bunun sebebini 
sorduğumda gardiyanlar tarafından ziyaretten çıkarıldım. Gardiyanlar tarafından saldırı ve hakarete uğradım. 11 
Ağustos 2011 tarihinde görüşmeye gittiğimde gardiyanlar bana bir kağıt uzatarak bir yıl görüş yasağımın olduğunu 
söylediler. Bu tarihten beri oğlum Sinan Köse ile görüşemiyorum. Bu haksızlığın giderilmesi için hukuki destek talep 
ediyorum.” 

http://ı.am/
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16 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülizar Tuncer : “ Daha önce kaldığı 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde sorunlar yaşayan Nusret Tebiş 05.04.2012 tarihinde 2 Nolu’ya sürgün edilmiş. 
2 Nolu’ya gönderildiğinde önce müdürle görüştürülmüş, kimlerle kalacağı sorulmuş. PKK davası sanıklarıyla diye 
cevap verince müdür kendisini azarlamış ve hakaret etmiş. Sonra soyunma odasına almışlar ve çırılçıplak soyun-
masını istemişler. Bu duruma itiraz edince 10-15 gardiyan tekme, tokat ve yumruklarla dövmüşler. Diyerek suç 
duyurusunda bulunmasına yardım edilmesi talebinde bulundu. 
 
20 Nisan 2012’de İzmir-Aliağa’da yeni açılan Şakran 2 nolu T Tipi Cezaevi Aynı cezaevinin B-1 odasındaki İdris 
Erinç, “hastaneye götürüyoruz” denilerek odadan alındığı, kalbinde pil olduğu bilindiği halde işkence yapıldığı, yer-
lerde sürüklendiği ve bayılıncaya kadar dövüldüğü, bayıldıktan sonra da acil servise kaldırıldığı öğrenildi.   (Gün-
dem Gazetesi) 
 
25 Nisan 2012’de Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Recep Motor’un (22) kendisine, “anne burada 
her gün bize işkence yapılıyor, birgün cenazemiz çıkabilir buradan” dediğini belirten Sevda Motor hukuki yardım 
talebinde bulunmak üzere İHD Mersin Şubesi’ne başvurdu. 
 
25 Nisan 2012’de Erzurum H Tipi Cezaevi’nden 6 Mart 2012’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
İskender Karaman’ın cezaevi girişindeki çıplak arama uygulamasını reddetiği ve uygulamaya direndiği için gardi-
yanlar tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı öğrenildi. 
 
7 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Berkin Demir, şu beyanlarda bulundu: “05.05.2012 
tarihinde eşim Mehmet Demir ile yaptığım telefon görüşmesinde, 04.05.2012 tarihinde İbrahim Aslan, Yusuf Keser, 
Kemal Akkoyun arkadaşlarıyla kaldığı Giresun E Tipi Cezaevinde bulundukları koğuşa adli mahkûmların kendi 
koğuşlarına getirilmek istenmiştir. Eşim ve 3 arkadaşı bu olaya karşı çıktıkları için 2 başgardiyan ve sayıları yakla-
şık 12-20 olan diğer gardiyanlar toplanıp eşim ve beraber kaldığı diğer 3 arkadaşı alıp cezaevi içindeki karanlık bir 
odaya götürmüşler ve çok ağır darp etmişlerdir. Biz ailesi olarak bu durumdan çok kaygılanıyoruz. Bu konuda siz-
den hukuki yardım talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fatma Maçin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Fırat 
Maçin, yaklaşık iki ay önce Bingöl cezaevinden Aliaağa Yenişakran 2. Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmiştir. 
Ancak nakil aşamasında ona ve onunla birlikte 9 arkadaşına karşı insan onuru ile bağdaşmayan davranışlarda 
bulunulmuştur. Cezaevine ilk götürüldükleri gün hukuka aykırı olarak oğlum ve arkadaşlarının tüm giysileri çıkartıl-
mış ve çırılçıplak bırakılmışlardır. 08.05.2012 tarihinde oğlumla görüşmeye gittiğimizde, açık görüş yapmak üzere 
odaya girdik. Ancak gardiyanlar görüşme yapmamızı engellediler. Çocuğumun oturmasına izin vermediler. Uygu-
lamaya karşı çıkan oğlum ve diğer arkadaşlarına (içlerinden birinin ismi Sait olmak üzere) bütün gardiyanlar çocuk-
larımızı itip kakamaya, darp etmeye başladılar. Biz aileler olarak araya girdik. Ancak kendisinden daha sonra haber 
alamadık. Bu nedenle çok endişeliyiz. Ayrıca 7 kişilik koğuşlarda 14 kişi kalıyorlar, şartları ve koşulları hiç iyi değil 
bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
11 Mayıs 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan Ahmet Coşkun, Hasan Keleş, Mesut Daş, Harun 
Önemli, Deniz Yılmaz, Mikail Kabak, Hüseyin Oğaç, Hüseyin Beyaz, Murat Gül, Mehmet Halit Oruç, Müslüm Oruç, 
Mevlut Kutlu, Fahrettin Kocakaya, Abdulrahman Güneş ve Barış Yiğit adlı adlı mahkûmların koğuşlarına 2 Mayıs 
2012’de gelen gardiyanların “odalarda tadilat olacağı” gerekçesiyle koğuşların boşaltılmasını istedikleri; isteği red-
deden 15 mahkûmun gardiyanlar tarafından darp edildiği ve tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri öğrenildi. 
 
11 Mayıs 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini pro-
testo etmek amacıyla bedenini ateşe veren Şehmuz Anik’in “tutuklu odası yok” denilerek Elazığ’daki hastanelerde 
tedavisi tamamlanmadan Tokat T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği; sevk edilmeden önce pansuman için hastaneye 
götürüldüğü sırada ise cezaevi ring aracında bir uzman çavuş tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
11 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Vasfettin Mansız: “Çorum L Tipi Ceza-
evi’nde yatmakta olan oğlum Engin Mansız 10 Mayıs 2012 tarihinde annesiyle telefonda görüşürken; ‘Dişlerim kırık 
konuşamıyorum, koğuşumuzu yaktılar. Koğuşta 22 arkadaş kalıyoruz. Hepimize işkence yaptılar. Elbiselerimizi 
parçaladılar, ziyaretçileri kabul etmiyorlar.’ Diyerek Hukuki yardım talep etmiştir. 
 
12 Mayıs 2012’de Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde kalan Mecit Şahinkaya ve Abdu Cangı adlı mahkûmların, 
koğuşlarında bulunan Deniz Gezmiş posteri gerekçe gösterilerek gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
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14 Mayıs 2012’de TKP/ML Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar Kemal Ertürk ve 
Mesut Deniz’in 10 metrekarelik tek kişilik hücrelerinde 23 saat tutuldukları ve hastalıkları nedeniyle verilmesi gere-
ken diyet yemeği programına cezaevi yönetiminin uymadığı  öğrenildi. 
 
15 Mayıs 2012’de Mersin E Tipi Cezaevi’nde oluşturulduğu iddia edilen “A Takımı”nın koğuşlara baskın düzenleye-
rek tutuklu veya hükümlü 13 kişiyi darp ederek istekleri dışında “5 kişinin hücre cezası olduğu” gerekçesiyle tek 
kişilik hücrelere yerleştirdikleri öğrenildi. 
 
18 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize Lice Kapalı Cezaevinden başvuran Mehmet Can Tekin, şu be-
yanlarda bulundu: “Daha önce husumetli olduğum Veysi Zengin şu an Lice Kapalı Cezaevinde İnfaz koruma me-
muru olarak görev yapmaktadır. Defalarca beni tehdit ederek seni buradan sağ çıkarmam demiştir. Ben bunun 
üzerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirttiğimde beni bu konuda da tehdit ederek üzerimde 
baskı kurdu ve bana ‘davacı olduğun takdirde başına neler geleceğini sen tahmin et’ demiştir. Savcılığa bu konuda 
suç duyurunda bulunduğumu öğrenince koğuş penceresine gelerek ağza alınmayacak küfürler etmiştir. Küfürlere 
tepki gösterince hakkımda tutanak tutturmuştur. Nitekim bu konuda hakkımda disiplin cezası verilmiştir. Ben bu 
konuda Savcılığa suç duyurusunda bulundum ancak bir sonuç elde edemedim. Daha öncede bu kişi ile sorun ya-
şanmaması adına nakil talebinde bulundum ancak sonuç elde edemedim. Veysi Zengin bu gelişmeler sonucunda 
“git istediğin yere şikâyet et sen mahkûm ben ise memurum” demektedir. Mağdurum bu konuda derneğinizden 
hukuki yardım talep etmekteyim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
19 Mayıs 2012’de Mersin E Tipi Cezaevi’nde gardiyanların, adli mahkûmlarla birlikte siyasi mahkûmlara fiziki saldı-
rıda bulunduğu ve yaralanan çok sayıda siyasi mahkûmun tek kişilik hücrelere konulduğu saldırıda yaralanan oğlu-
nun görüşüne giden Hazari Bulut’un konuyu öğrenmesi ve kamuoyuna açıklaması üzerine öğrenildi. 
 
21 Mayıs 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Sibel 
Mustafaoğlu, Hanım Aydın, Hafize Toprak, Eylem Etli ve Sevcan Atak’ın, cezaevi girişinde uygulanmak istenen 
çıplak arama uygulamasını reddettikleri için darp edildikleri öğrenildi  
 
25 Mayıs 2012’de Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Sıddık Biçer ve Nuri Akbulut’un hücre cezaları olma-
masına rağmen cezaevi yönetimi tarafından iki senedir tek kişilik hücrede tutuldukları Yücel Balyeci adlı hükümlü-
nün yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
28 Mayıs 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Sedat Alçiçek adına başvuruda bulunan Önder Alçiçek, 
Rize Kalkandere L tipi cezaevinde bulunan kardeşi ile ilgili cezaevinde yapılan hak ihlalleri ve tehdit nedeniyle can 
güvenliğinden kaygı duymakta olduğunu söyledi.  
 
29 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zülyazam Uğurlu, şu beyanlarda bulundu: “Kızım 
Nedret Demir,  yaklaşık dört ay önce Bayburt Cezaevinden, Gümüşhane Cezaevine nakledildi. Kızım dışında ce-
zaevinde siyasi kadın mahkûm bulunmadığından tek başına koğuşta tutulmaktadır. Kızım siyasi tutuklu olduğu için 
cezaevi yönetimince sözlü taciz, hakaret, mektuplarına el koyma, dilekçelerini engelleme gibi bir sürü haksızlığa 
maruz kalmaktadır. Kızımın suçu ne olursa olsun devlet tarafından cezaevinde dahi haklarının korunması ve kend i-
sine karşı fiili ve sözlü saldırıların engellenmesi gerekmektedir.  Bu konuda savcılığınız tarafından gerekli soruş-
turma yapılması ve sorumluların tespit edilerek haklarında dava açılması gerekmektedir. Ayrıca maddi durumumun 
olmamasından dolayı görüşüne gidip gelmekte zorlanıyorum. Bu nedenle kızımın Diyarbakır iline veya Mardin ili 
Midyat ilçesinde bulunan cezaevine naklinin sağlanmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
1 Haziran 2012’de, Yeni Şakran -Aliağa 1 Nolu T tipi ceza evinde yatmakta olan Zeynettin Kuzu,  mektupla İzmir 
şubemize başvuruda bulunmuştur. Başvurusunda “Hastane gidişlerinde üzerimizde hiçbir şey olmamasına rağmen 
ve X-Ray denilen cihazdan sorunsuz geçmemize rağmen görevli askerler keyfi ve insani değerlerle bağdaşmayan 
tutumlar sergiliyorlar. Ağız araması bunlardan bir örnektir. 30.05.2012 tarihinde hastaneye gitmek için cezaevi çıkış 
kapısında görevli bir asker tarafından bu uygulama dayatıldı. Siyasi kimliğimin ahlakiyle bağdaşmayan bu onur 
kırıcı davranışı kabul etmedim. Bu yüzden de beni hastaneye götürmeden geri çevirdiler. Buna da Tutuklu kendi 
isteği ile hastaneye gitmiyor diyorlar. Bu bazı personel ve askerler şahsında keyfi olarak yapılmaktadır. Amaç bizim 
İrademizi kırmak bizi aşağılamaktır. Ayrıca Hasta haneye götürmemek için bilinçli yaklaşımlardır. Bu insanlık onu-
runa yakışmayan tutumlar sonucunda sağlık hakkımızı engelliyorlar”  Demiştir. (İhd İzmir Şb) 
 

5 Haziran 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu Tipi Cezaevi’nde bir arada tutulan adli mahkûmların siyasi mahkûmlara 
fiziki saldırıda bulunduğu ve yaralanan çok sayıda siyasi mahkûmun olduğu saldırıda yaralanan oğlu Fehmi Poy-
raz’ın görüşüne giden Fehime Poyraz’ın konuyu öğrenmesi ve kamuoyuna açıklaması üzerine öğrenildi.  
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6 Haziran 2012’de Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nden 28 Mayıs 2012’de Rize L F Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen Cengizhan Pilaf’’ın cezaevi girişindeki çıplak arama uygulamasını reddettiği ve uygulamaya direndiği 
için gardiyanlar tarafından darp edildiği ve 24 saat gözetlenen tek kişilik hücreye yerleştirildiği öğrenildi.  
 
12 Haziran 2012’de,  Alanya L tipi kapalı ceza evinde yatmakta olan Nuri Akbulut İHD İzmir şubemize bir fax la 
başvuruda bulunmuştur. Başvurusunda, “bir haftadan beri kaldığım tek hücre onlarca hazır kuvvet personeli tara-
fından basılmakta ve kaba arama yapılmakta itiraz ettiğim zaman da tartaklanmaktayım. Bu yeni uygulama ceza 
evi yönetmeliğine aykırı keyfi bir uygulamadır. Artık tahammül sınırlarını aşmış durumdadır. İki yıldan bu yana hüc-
redeyim. Hiçbir insanla görüşme şansım yoktur. Tamamen tecrit altındayım. Yine iki yıldır ailemle görüşmemekte-
yim. Bütün buna rağmen hücrede günde iki kez onlarca personel bana hakaret ve kaba şiddet uygulamaktadır. Bu 
İşkenceli uygulama psikolojimi altüst etmiştir iddialarında bulunmuştur”. (İhd İzmir Şb) 
 
13 Haziran 2012’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Selahayyin Çetin ,Abim Tevfik Çetin Siirt E tipi kapalı 
cezaevinde bağımsızlar koğuşuda hükümlü olarak  kalmaktadır. Ceza infaz kurumu memurları tarafından darp 
edildiğini ve haksızlığa maruz kaldığını bu nedenle 11.06.2012 tarihinde ölüm orucuna başladığını beyan etmiştir” 
(İHD Siirt Şubesi) 
 
13 Haziran 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Salih Gül adına başvuruda bulunan Ünal Gül, kardeşi-
nin Zonguldak Beycuma Cezaevi’nde işkence ve kötü muameleye tabii tutulduğunu dile getirdi.  
 
15 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Alaattin Biçer, Babam yargılandığı mahkemece aldığı 
mahkûmiyet kararına istinaden şuan Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Babam ile 
yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bizi kaygılandıracak cümleler sarf etti. Babam, son zamanlarda psikoloji-
sinin çok bozuk olduğunu gardiyanlar tarafından hiç ara verilmeden hakarete maruz bırakıldığını, şu an tek hücreye 
alındığını ve burada kötü muameleye maruz bırakıldığını belirtmiştir. Ayrıca 15 günde bir olan telefon görüşmesinin 
2 aya kadar kullanamayacağını; ben bunun üzerine gardiyanlara haklarında suç duyurusunda bulunacağımı belirt-
tiğimde beni bu konuda da tehdit ederek “git nereye davacı oluyorsan ol davacı olduğun takdirde başına neler ge-
leceğini sen tahmin et” şeklinde cevap vermekteler. Bu yapılan hakaretlerden kaynaklı olarak sizden hukuki yardım 
talep ediyorum. Demiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi)  

15 Haziran 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan T.B., Ceyhan M Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu 
bulunan kardeşi F.B. ile yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre mahpuslar hapishanede yedik-
leri bir yemekten dolayı zehirlenip hastaneye sevk edilmiştir. Ancak burada kelepçeli tedavi dayatılmıştır. 13 mah-
pus tedavi edilmemiş, askerlerin kötü muamelesine ve sözlü tacizine maruz kalmış, darp edilmişlerdir.  

17 Haziran 2012’de Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde yedikleri yemekten zehirlenen 11 tutuklu ve hükümlünün 
sevk edildikleri Ceyhan Devlet Hastanesi’nde kelepçeli halde tedavi olmayı reddettikleri için jandarma erleri tarafın-
dan darp edildikleri öğrenildi. 
 
19 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak yaşamını 
yitirmesinin ardından yanlarına herhangi bir eşya almalarına izin verilmeden Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne 
sevk edilen 13 tutuklu ve hükümlünün cezaevine girişleri sırasında gardiyanlar tarafından darp edildiği bildirildi. 
 
21 Haziran 2012’de Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 13 mahpusun yanarak yaşamını yitirmesi üzerine sürgünler 
başlamıştı. Urfa Cezaevi'nden 19 Haziran'da akşam saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 70 mahpus başka 
cezaevlerine sürgün edilmişti. Sürgün edilen kadınlar arasında 18'inin siyasi mahpus olduğu bildirilmişti. Urfa'dan 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen kadınlardan Emel Almaz, Azize Yağız, Rahime Polat, Emine Demir, 
Zeynep Kıyar, Fatma Çakmak, Mehtap Çoban, Fatma Karadağ, Ayşe Zelal Irmak, Adile Fidan, Adile Dağal, Ayşe 
Kayak ve Hatice Şen'in Urfa Cezaevi'nde apar topar koğuşlarından alındığı öğrenildi. Kadın mahpusların eşyalarını 
dahi yanlarına almadan ve çıplak ayakla ring aracına bindirilerek, askeri uçakla Ankara'ya sürgün edildiği kaydedi l-
di. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 13 siyasi mahpusun Urfa Cezaevi'nde gardiyanların dayağına 
maruz kaldığı belirtildi. Cezaevi müdürü ve savcısının gözleri önünde gerçekleştiği iddia edilen saldırıda kadın 
mahpusların vücutlarının birçok yerinde morluklar oluştuğu ve yaralandığı belirtildi. Darp edilen kadın mahpusların 
Sincan Cezaevi revirinden doktordan darp edildiklerine ilişkin rapor aldıkları da öne sürüldü. Mahpusların, avukatla-
rı ve aileleri aracılığıyla İHD'ye başvuracakları belirtildi. (21.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de Van F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edilerek 
“süngerli oda”ya konuldukları aynı cezaevinde kalan  DİHA muhabiri Sinan Aygül’ün  bir darp olayına şahit olarak 
yaşananlarla ilgili Van F Tipi Cezaevi yetkilileri ve o geceki nöbetçi personeller hakkında Muş Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunması üzerine öğrenildi. 
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26 Haziran 2012’de İHD İzmir şubemize başvuran Mecbure ÖZTÜRK şu beyanda bulunmuştur; Oğlum Özer Evir-
gen,8 yıldır ceza evinde yatmaktadır. Birkaç cezaevi değiştirdikten sonra şimdi Isparta Kapalı ceza evinde yatmak-
tadır.15.06.2012 cuma günü oğlum Özer telefon günü dolayısı ile beni anne ne olur beni ve ağabeyimi kurtarın. Ne 
oluyor dediğimde anne beni ayrı bir koğuşa aldılar oradaki mahkûmlar sen nerelisin diye sordular ben de ben Bitlis 
ahlatlıyım dedim mahkûmlar bana sen burada kalamazsın ne edip başka yere gitmelisin dediler, Kürtler bu koğuşa 
giremez dediler. Ben de Müdürü çağırdım beni istemiyorlar beni buradan çıkarın dedim bu kez iki kişi beni ters 
kelepçe yaparak yere düşürmek istediler beceremeyince A takımını çağırdılar bana resmen işkence yaptılar ve 
sonra hücreye attılar dedi.25.06.2012 günü telefon ettim oğlum halen bir hücrede tek başına tutuluyor. Müdür yarın 
oğlunu hücreden çıkarırım demişti. Halen hücrede olduğunu öğreniyorum. İHD nin yardımını istiyorum.(İhd İzmir 
Şb) 
 
26 Haziran 2012’de Ağrı ve ilçelerinde 29 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 
16'sı 1 Haziran günü tutuklanmıştı. Aralarında BDP Genel Merkez çalışanı Veysel Biçer, BDP Ağrı İl Başkanı Ka-
sım Polat, DTK üyesi İmran Oğul, BDP üyeleri Mensure Aslan ile Saime Bayar'ın da bulunduğu 16 kişi Erzurum 
Cezaevi'ne gönderilmişti. 16 kişinin cezaevine girişi sırasında yapılan ince aramaya ve ajanlık dayatmasına karşı 
çıktıkları için 16 kişinin darp edildikleri ve hemen sürgün edildikleri ortaya çıktı. BDP Ağrı İl Başkanı Polat, DTK 
Tutak temsilcisi İkram Oğul ve BDP Genel Merkez çalışanı Biçer'in de aralarında olduğu 6 kişinin Trabzon Cezae-
vi'ne, 6 kişinin Giresun E Tipi Cezaevi'ne geri kalan 4 kişinin ise Oltu Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Bugün 
cezaevine giden avukatların tutukluların sürgün edildiği bilgisini aldıktan sonra Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savıcıyla görüştüğü belirtildi. Yaşanan olayı savcı doğrularken konu ile ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi. 
Tutukluların cezaevindeki gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi. (26.06.2012/DİHA) 
 
2 Temmuz 2012’de İHD Genel Merkezine yazılı olarak başvuran Fatma Leyla Arslan, Mersin F tipi cezaevinde 
bulunan oğlu İshak Arslan’ın aynı cezaevinde bulunan mahpuslardan Cengiz ve Faysal çatak tarafından işkence ve 
kötü muamele gördüğünü, anılan cezaevinde infaz koruma memuru olan  bu kişilerin kardeşi Salih Çatak’ın da bu 
işkence ve kötü muameleyi örtbas ettiğini, cezaevi idaresine başvurmasına rağmen sonuç alamadığını, oğlunun 
can güvenliğinden endişe ettiğini, belirterek yardım talebinde bulunmuştur. 
 
6 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nden, Vildan Göktepe, Ümran Erkek, Songül Bağatır, Nurcan Başak, 
Gülistan Seçkin ve Seyran Koluman üç gün süren zorlu bir ring yolculuğuyla Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ne sür-
gün edildiler. Bir başka mahkumun mahkemesine denk getirildiği için Mersin, Alanya üzerinden İzmir - Aliağa’ya 
yapılan yolculuk ringte ve mola verilen cezaevinde ezaya dönüştü. Şakran’da da çıplak arama dayatması yapıldığı 
öğrenildi.  (Gündem Gazetesi) 
 
13 Temmuz 2012’de, Samsun E Tipi Cezaevi’nden 30 Haziran 2012’de Bafra (Samsun) L Tipi Cezaevi’ne sevk 
edilen Durmuş Kırbıyık ve Selim Köse adlı adlî hükümlülerin robocop olarak adlandırılan gardiyanlar tarafından 
“buraya ölmeye geldiniz” denilerek dövüldükleri, iki hükümlünün konuldukları koğuşta da tutukluların kırık şişelerle 
saldırısına uğradıkları yapılan suç duyurusu sonucu öğrenildi. Uğradığı saldırı sonucu kulağında, yüzünde ve koltuk 
altında kesikler oluşan Durmuş Kırbıyık durumu ağırlaşınca tedavi altına alındığı öğrenildi. 
 
14 Temmuz 2012’de, Mersin’de 20 Mart 2012’de yapılan Newroz kutlamasına “KCK talimatı çerçevesinde katıldık-
ları” iddiasıyla 2 Mayıs 2012’de “yasadışı KCK üyedi oldukları” iddiasıyla tutuklanan SDP üyeleri Ali Okutan (19), 
Dersim Dinçer (19) ve Bedrettin Akdeniz (20) adlı 3 kişinin Mersin E Tipi Cezaevi’nden sevk edildikleri İskenderun 
(Hatay) M Tipi Cezaevi’nin girişinde gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
18 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nden kalan aralarında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan’ın da 
bulunduğu 29 tutuklu ve hükümlünün 14 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da yapılmak istenen “Özgürlük için Demokra-
tik Direniş” mitingine izin verilmemesi ve mitingi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale edilmesini protesto etmek 
amacıyla bulundukları koğuşlarda yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle karayoluyla Sincan (Ankara) Kadın Ceza-
evi’ne sevk edildikleri; ring aracıyla 19 saat süren sevk esnasında mahkûmların kelepçelerinin çıkarılmadığı; sade-
ce 5 dakika mola verildiği ileri sürüldü. 
 
20 Temmuz'da Urfa E Tipi Cezaevi'nden 60 mahpus gerekçe gösterilmeksizin Bolu T Cezaevi'ne sürgün edildi. 60 
kişiden sadece 4'ünün cezası kesinleşmiş iken geriye kalan 56 kişi ise tutuklu olarak yargılanıyor ve hemen hemen 
hepsinin duruşmaları Diyarbakır Adliyesi'nde görülüyor. 60 kişiden tutuklu yargılanan 5 kişi daha sonra tahliye edi l-
di. Bolu T Tipi Cezaevi'nde tutulan 55 kişinden 8 tutuklunun cezaevindeki keyfi uygulamaları protesto etmek için 20 
gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde, diğer 47 kişinin ise süresiz-dönüşümlü açlık grevi eyleminde olduğu 
öğrenildi. Sürgün edilen tutuklu ve hükümlüler içerisinde müvekkilleri bulunan Avukat Raziye Öztürk, cezaevinde 
müvekkilleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında gerek sürgün sırasında gerek ise, Bolu T Tipi Cezaevi'nde siyasi 
mahpuslara yönelik yaşatılan keyfi uygulamaları anlattı. 20 Temmuz gecesi Urfa E Tipi Cezaevi'nde saat 22.00 
sularında müvekkillerinin de aralarında bulunduğu 4'ü hükümlü ve çoğu 'KCK' adıyla yürütülen soruşturma kapsa-
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mında duruşmaları devam eden 56 tutuklunun apar-topar alınarak, çoğu yalınayak şekilde ring araçlarına bindirildi-
ğini aktaran Av. Öztürk, "Ring aracına bindirilmeden önce darp ediyorlar. 12 Eylül darbesindeki cezaevi koşullarını 
aratmayan bir şekilde dövüyorlar, çoğu yaralanıyor, raporları da bulunuyor. Ring aracında darp etmeye devam 
ediyorlar müvekkillerimizi ve yola çıkarıyorlar. Yolda da askerler tarafından dövülmeye devam ediliyorlar. Komuta-
na, mahpuslar, 'askerlerin dövdüklerini' söylüyorlar. Ama müvekkillerimizim birbirini dövdüğü söyleniyor, ama onla-
rın zaten elleri kelepçeli nasıl dövecekler birbirlerini" dedi. 60 kişinin 15 saat boyunca kelepçeli olarak ring aracında 
yolculuk yaptığını belirten Öztürk, yolda ve Bolu T Tipi Cezaevi'nde yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Üstleri baş-
ları yırtık ve yaralılar. Çenesinin kırıldığını belirten bir müvekkilimiz var ve henüz filmi bile çekilmemiş. Böbrek has-
talığı, başka hastalıkları olanlar var. Ring aracına bindirildikten sonra ne su ne yemek veriyorlar. Bolu T Tipi Ceza-
evi'ne getiriyorlar. Çıplak biçimde arama dayatıyorlar ve tutuklular buna direniyor. Çıplak aramayı kabul etmeyen 
müvekkillerimizin üstlerini yırtıyorlar, bu şekilde yırtıp aramak için diretiyorlar. Bundan dolayı açlık grevine giriyorlar. 
Şu anda süresiz olarak 8 müvekkilimiz açlık grevinde diğerleri ise, 3'er günlük dönüşümlü-süresiz açlık grevinde-
ler.” (08.08.2012/DİHA) 
 
20 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan arasında BDP Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da 
bulunduğu 70 kişinin talepleri olmadığı halde Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne darp edilerek sevk edildikleri ve 
İbrahim Ayhan’ın sevk sırasında kalp spazmı geçirmesine rağmen tedavi yapılmadan tek kişilik hücreye konulduğu 
öğrenildi. 

20 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan H.T. Gümüşhane E Tipi Kapalı Hapishanesi’nde hü-
kümlü olan kardeşi M.İ. ile 18.07.2012 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri bize aktarmıştır. 
Buna göre hapishanedeki gardiyanlar mahpuslara sözlü taciz uygulamakta, onları tehdit etmekte, provokasyon için 
her türlü yola başvurmaktadır. Bundan dolayı mahpusların açlık grevine başladıklarını söylediği sırada telefonun 
kesildiğini belirtmiştir. Siyasi mahkûmların hayatından endişe edilmektedir.  

21 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Vahap İlhan adına başvuruda bulunan Avni İlhan: “21 
Temmuz saat 10–11 arası kardeşim beni arayarak Tekirdağ 2 No’lu F Tipine getirilirken çırılçıplak soyulduğunu ve 
kötü muamele yapıldığını söyledi. Kardeşim 1 aydır tek başına bir hücrede kalıyor. TV ve soğutucu yok.” dedi.  
 
28 Temmuz 2012’de Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne bağlı Amara (Ömerli) Köyü’nde 2009 yılında PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen ve Mahsum Karaoğlan ile Mustafa Dağ’ın yaşamını yitirdiği yürü-
yüşe yapılan müdahale sonucunda gözaltına alınan daha sonra tutuklanan ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçun-
dan hüküm giyen Vahap İlhan’ın kaldığı Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden talebi olmaksızın Mardin E Tipi Cezaevi’ne; 
oradan Gümüşhane E Tipi Cezaevi’ne; oradan da Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevkler esnasında 
ince arama adı altında uygulanmak istenen çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı için darp edildiği öğrenildi. 
 
3 Ağustos 2012’de Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Engin Ateş ve Özkan Yılmaz’ın, yapı-
lan koğuş araması sırasında önce gardiyanlar tarafından darp edildikleri ardında da “süngerli oda” olarak bilinen 
odaya götürülerek elleri arkadan kelepçeli halde 3 saat tutuldukları öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İhsan Tekel, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Felemez 
Tekel, 20.07.2012 tarihinde bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Bolu Cezaevine sürgün edildi. Oğlum 
kendisine ait olan eşyalarını almadan Bolu cezaevine gönderildiklerini söyledi. Ayrıca yolculuk esnasında tutuklula-
ra sözlü olarak hakaretler yağdırıp, fiili işkenceye varıncaya kadar tehdit ve dayatmalara maruz kaldıklarını beyan 
etti. Bu işkence ve dayatmalar Bolu cezaevinde de devam ettiğini, yemek verilmediğini, cezaevi girişinde de bu 
hakaret ve tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Ben yapılan bu haksızlıkları kabul etmiyorum. Tutuklulara bu da-
yatmaları reva gören sorumlulardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarba-
kır Şubesi) 
 
6 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hediye İpek, şu beyanlarda bulundu: “Eşim  Abdullatif İpek, 
20.07.2012 tarihinde bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinden Bolu Cezaevine sürgün edildi. Eşimin kendi-
sine ait olan eşyalarını almadan Bolu cezaevine gönderildiklerini söyledi. Ayrıca yolculuk esnasında tutuklulara 
sözlü olarak hakaretler yağdırıp, fiili işkenceye varıncaya kadar tehdit ve dayatmalara maruz kaldıklarını beyan etti. 
Bu işkence ve dayatmalar Bolu cezaevinde de devam ettiğini, yemek verilmediğini, cezaevi girişinde de bu hakaret 
ve tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Ben yapılan bu haksızlıkları kabul etmiyorum. Tutuklulara bu dayatmaları 
reva gören sorumlulardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Ağustos 2012’de, Bitlis E Tipi Cezaevi'nde hükümlü kadın mahpusların batıdaki cezaevlerine sürgün edilmeleri 
ardından sayıları 16'ya kadar düşen kadın mahpuslara uygulanan baskı, erkek gardiyanların fiziki saldırılarına ka-
dar vardı. Sürgünleri protesto etmek için kapılara vuran 7-8 kadar kadının kaldığı B-8 odasına 30'a yakın gardiyan 
tarafından sabah sayımından sonra baskın yapıldığı, çıkan arbedede merdiven başındaki ranzanın üst kısmında 
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bulunan yatakta uyuyan Sümeyye Gök adlı kadın mahpusun saçından çekilerek ranzadan düşürüldüğü belirtildi. 
Kafa üstü düşürülen Gök'ün boynundan yaralandığı öğrenildi. Cezaevi kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gök, 
boynunun kırılma riski taşıması ve incinmesine rağmen revire götürülmedi ve tedavi edilmedi. (09.08.2012/DİHA) 
  
11 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Akide İdin, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Kader İdin, 
yaklaşık olarak 10 gün önce bulunduğu Mardin E Tipi cezaevinden Çankırı Cezaevine sevk edildiğini yaptığımız 
haftalık telefon görüşmesinde bilgilendirdi. Ayrıca sevk edildiği Çankırı Cezaevinde yaşanan sorunları ve nakil sıra-
sında yaşananları aktardı. Bu sorunların başında ilk gittiği gün elleri kelepçeli bir vaziyette ring aracıyla götürüldü-
ğünü, arama esnasında sık aramayı kabul etmediği için orada bulunan gardiyanlar tarafından darp edildiğini, ayrıca 
haftada bir yapılan telefon görüşmesi ilk zamanlar verilmediğini, normalde nakil yapıldığı zaman kişinin kendi aile-
sinin arama hakkının olduğunu biliyoruz. Ayrıca cezaevinde koğuş içinde havalandırma esnasında 10 adım yürü-
düğünde, tutuklular için geçerli, aramadan geçtiklerini, havalandırmayı 8.00-8.30’da açtıklarını, diğer koğuşta bulu-
nan arkadaşları ile ortak bir havalandırmalarının olmadığını, cezaevinde sıklıkla yapılan aramaların durmaması söz 
konusu olursa “açlık grevine” gireceklerini söyledi. Çankırı cezaevinde toplam 18 siyasi tutuklu bulunmaktadır. Açık 
görüşlerimiz saat 13 olması gerekirken 14.30’da görüşebildik. Ailesi olarak bize arama sırasında yapılan hukuksuz-
luğu kabul etmiyoruz. Kardeşimin görüşüne gittiğimizde kendisinin görüşe çıkmayacağı bilgisi verildi. Arkadaşları-
nın ısrarı üzerine ancak görüşebildik. Görüşe çıkmama sebebini sorduk bize “kendilerine yönelik aramaları kabul 
etmediğinden kaynaklı olarak görüşe çıkmak istemediğini” söyledi. Cezaevinin genel durumu çok acı vericidir. Sü-
rekli olarak tecritte bulunan tutuklular var. Bu şekilde sıkıntıların devam etmesi ciddi sorunların yaşanmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
12 Ağustos 2012’de,  Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden İzmit E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 8 siyasi tu-
tukludan ailesine telefonla ulaşan Yakup Hezer, sürgün sırasında ağır hakarete ve fiziksel şiddete maruz kaldığını 
bildirdi. Geçtiğimiz hafta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden İzmit Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen Yakup Hezer'in 
annesi Ayşe Hezer, oğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun sürgün sırasında hakarete ve şiddete maruz 
kaldığını aktardığını söyledi. 2 yıldır Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan oğlunun 8 arkadaşı ile birlikte İzmit'e 
sürgün edildiğini dile getiren Hezer, "Oğlum sürgün sırasında gardiyanların kendilerinden çırılçıplak soyunmalarını 
istediğini söyledi. Bu uygulamaya karşı çıkanlar gardiyan ve askerler tarafından dövülmüş. Elbiseleri zorla yırtılıp 
soyulmuş ve hatta tacize dahi uğradıklarını söyledi. Resmen çocuklarımızın psikolojisi ile oynayarak yıldırmak ve 
sindirmek istiyorlar" dedi. (12.08.2012/DİHA) 
 
13 Ağustos 2012’de Mardin E Tipi Cezaevi’nden İzmit E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlünün ce-
zaevi girişinde darp edildikleri öğrenildi. 
 
14 Ağustos 2012’de, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şırnak "KCK" davasından yargılanan ve Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'nden geçen hafta Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen Tüm Bel-Sen Cizre eski 
Temsilcisi Metin Fındık, ailesine telefonla ulaşarak sürgün sırasında yaşadıklarını aktardı. Ağabeyi Metin Fındık'la 
yaptığı görüşmenin ardından büyük bir endişe duyduklarını dile getiren Cevher Fındık, ağabeyi ve Abdullah Koç 
adlı başka bir siyasi tutsağın Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilirken geçen 24 saatlik süre zarfında elleri 
kelepçeli bir şekilde ring aracında bekletildiğini söyledi. Cezaevi girişinde gardiyanların mahpusların üzerindeki 
elbiseleri çıkarmalarını istediğini aktardığını dile getiren Fındık, "Ağabeyim bizi, gardiyanların kendilerini soymak 
istediğini, buna karşı çıkınca da gardiyan ve askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiklerini söyledi" dedi. 
(14.08.2012/DİHA) 
 
14 Ağustos 2012’de, Doğu ve Güneydoğuda ki cezaevlerinden batı illerine sürgünler tüm hızıyla devam erken, 
mahpusların cezaevlerine nakledilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı aktarıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde Şırnak "KCK" davasından yargılanan ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden geçtiğimiz hafta Kocaeli T Tipi 2 
No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen Tüm Bel-Sen Cizre eski Temsilcisi Metin Fındık, ailesine telefonla ulaşarak sürgün 
sırasında yaşadıklarını aktardı. Ağabeyi Metin Fındık'la yaptığı görüşmenin ardından büyük bir endişe duyduklarını 
dile getiren Cevher Fındık, ağabeyi ve Abdullah Koç adlı başka bir siyasi mahpusun Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezae-
vi'ne sürgün edilirken geçen 24 saatlik süre zarfında elleri kelepçeli bir şekilde ring aracında bekletildiğini söyledi. 
Cezaevi girişinde gardiyanların mahpusların üzerindeki elbiseleri çıkarmalarını istediğini aktardığını dile getiren 
Fındık, "Ağabeyim bizi, gardiyanların kendilerini soymak istediğini, buna karşı çıkınca da gardiyan ve askerlerin 
saldırısına uğrayarak darp edildiklerini söyledi" dedi. (14.08.2012/DİHA) 

16 Ağustos 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran R.Ç. 12.08.2012 tarihinde gözaltına alınıp 14.08.2012 tarihin-
de tutuklanan oğlu H.Ç. ile ilgili durumu aktarmıştır. Buna göre H.Ç. hapishaneye teslimi sırasında 6-7 kişilik jan-
darma grubu tarafından darp edilmiştir. Mahkûm baskıyla yalan ifade vermeye mecbur bırakılmıştır. Görüş sırasın-
da bu durum H.Ç. tarafından ifade edilmiştir. Mahkûm kendi iradesi dışında bağımsızlar koğuşuna alındığını belirt-
miştir.  
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18 Ağustos 2012’de “Patlayıcı madde bulundurduğu” suçlamasıyla 14 Ağustos 2012’de tutuklanarak Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Hasan Çelik’in cezaevine girişi esnasında jandarma ekibi tarafından darp 
edilmesi sonucu dişinin kırıldığı, gözlerinin morardığı ve çenesinin yırtıldığı öğrenildi. 
 
19 Ağustos 2012’de Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 12 siyasi mah-
pustan biri olan A. Cemil Dağtekin nakledildikleri sırada işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını ailesine 
gönderdiği mektupta anlattı. Dağtekin, sürgün edildikleri sırada 12 Eylül'ü aratmayacak şekilde işkence ve dayağa 
maruz kaldıkların belirterek, askerler tarafından teker teker coplandıklarını, coplardan alınan darbelerden birçok 
kişinin kafasının ve dişlerinin kırıldığını belirtti. Dağtekin, askerlerin saldırısı sırasında komutanların da kendilerini 
izlediğini ve hakaret ettiğini kaydederek, "Daha sonra bizleri aç ve susuz bir şekilde yaklaşık 24 saat boyunca ce-
zaevi aracı olan ringe sıkıştırarak ayakta nakil ettiler. Yolculuk esnasında lavabo ihtiyaçlarımız bile giderilmedi. Can 
güvenliğimiz sağlanmadı" dedi. Dağtekin, şuan bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde gazete, kitap ve dergile-
rin kendilerine verilmediğini aktararak, "Televizyon bile yok, tamamen hayattan kopuk yaşıyoruz. Keyfiyetçi bir yak-
laşımla bizlere baskı ve sindirme politikası uygulanıyor. Yaralı olanlar da hastaneye kaldırılmadı ve tedavileri ya-
pılmadı" ifadelerine yer verdi. (22.08.2012/DİHA) 
 
22 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Osman Kaya: “Oğlum Mehmet Ali Kaya 
kendi isteği ile Kırıkkale Cezaevi’nden Tekirdağ T Tipine gelmiştir. Kendisini zorla çırılçıplak soyarak hücreye koy-
muşlar. Tüm eşyaları ve giysileri henüz kendisine teslim edilmemiş. Koğuş arama ve sayım esnasında sürekli tek-
mil dayatması var. Oğlumla beraber 5 siyasi mahpus daha var cezaevinde.” dedi.  
 
22 Ağustos 2012’de Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan yakınını görmeye giden Avni İlhan’a çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avni İlhan, aynı cezaevinde bir hafta önce de 5 
mahkûmun gardiyanlar tarafından darp edildiğini belirtti. 
 
22 Ağustos 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden Bolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 12 mahkûmun cezaevi gir i-
şinde askerler tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
24 Ağustos 2012’de, Kars’ın Kağızman İlçesi'nde 11 Kasım 2011 tarihinde ‘KCK’ adı altında yapılan baskında gö-
zaltına alınarak tutuklanan ve Erzurum H Tipi Cezaevi'nden Gümüşhane H tipi Cezaevi'ne sürgün edilen siyasi 
tutuklu Erkan Karataş’ın darp edildiği iddia edildi. Ailesi aracılığıyla açıklamada bulunan Karataş, cezaevinde yöne-
timin kışkırtması sonucu adli tutukluların saldırısına uğradığını, bunun sonucunda vücudunda yaraların oluştuğunu 
dile getirdi. (24.08.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cevher Fındık, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Metin 
Fındık, 16.09.2009 tarihinde “Şırnak KCK” adı altında yapılan operasyonda gözaltına alınıp daha sonra tutuklandı. 
Tüm-Bel-Sen Cizre eski temsilcisi olan ağabeyim 3 yıl 2 aya aşkın bir süredir Mardin E Tipi Cezaevinde kalıyordu. 
Tutuklu kaldığı süre içinde diş tedavisi için Adalet Bakanlığının izni ile 2 defa Diyarbakır D Tipi Cezaevine misafir 
olarak kabul edilmiştir. 15.07.2012 tarihinde Mardin E Tipi Kaplı Cezaevinde bir koğuşun ateşe verildiği gerekçe 
gösterilerek 180’e yakın tutuklu ve hükümlü cezaevinde yer olmadığı gerekçesiyle İzmir T ve F Tipi Cezaevlerine 
sürgün edildiler. Ağabeyimde 1 hafta sonra 3 arkadaşı ile birlikte Kocaeli T Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sevk es-
nasında ağabeyim ve 3 arkadaşı 24 saat boyunca ellerinde kelepçeli bir şekilde ring aracında tutuldular. Cezaevi 
girişinde yapılaması istenen çıplak arama uygulamasını reddeden ağabeyim ve 3 arkadaşı gardiyanlar tarafından 
işkence ve tacize maruz kaldıklarını dile getirdiler. Bizde bu olayı basın aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Ayrıca 
konu hakkında Adalet Baklanlığına ve BDP Grup Başkan vekili olan İdris Baluken adına soru önergesi verildi. Ya-
şanan bu olayın ardından ağabeyim ve 3 arkadaşı bu kez Kocaeli Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevine sürgün edildiler. 
Cezaevi revirinde de doktorun gözü önünde işkence edildiğini söyledi. İşkencenin rapora dönüştürülmesini isteyen 
ağabeyim bu talebi doktor tarafından reddediliyor. Yaşanan bu olay ardından ağabeyimin hayatından endişe ediyo-
ruz. Yaşanan bu sürgünün ardından binlerce kilometre öteye sevk edilen ağabeyim aile ile görüşmesi fiilen enge l-
lenmiş olup, avukatlarıyla düzenli olarak görüşemeyeceğinden ötürü savunma hakkı da engellenmiş bulunmaktadır. 
Yaşanan hukuksuzluğun giderilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
29 Ağustos 2012’de, Batman cezaevinden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen kadınların arasında yer 
alan 65 yaşındaki Sabriye Çaçan sürgün sırasında yaşadığı insanlık dışı uygulamalara ilişkin mektup yazdı. Çaçan, 
17 Ağustos günü Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Sincan’a sürgün edildiğini belirtirken, kendisinin hasta olduğunu 
ve birçok kere göz ameliyatı olmasından dolayı görme yetisinin çok düşük olduğunu vurguladı. Tüm bunlara rağ-
men 19 saat boyunca ring aracı ile Ankara’ya getirildiğini belirten Çaçan, ring yolculuğunun kendisi için işkenceye 
dönüştüğünü dile getirdi. Sincan’a geldiği zaman her şeyin bununla sınırlı kalmadığını ifade eden Çaçan, "Tam bir 
işkence olan ring yolculuğundan sonra, Sincan Cezaevi girişinde ise çıplak arama ve tacize maruz kaldım. İçeri 
girerken yapılan çıplak ve ince aramanın ötesinde resmen taciz edildim. Önce beni çıplak soymak istediler. Buna 
izin vermedim. Bana bağırıp üstümdeki tüm elbiseleri zorla çıkardılar. Ben o anda ellerimle vücudumu kapatmaya 
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çalıştım, çünkü çok utanmıştım. Ama utanması gereken ben değil onlar ve onların zihniyetidir” dedi.  
(29.08.2012/DİHA) 
 
29 Ağustos 2012’de,  Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu Suat Kaya akşam saatlerinde tecrit ve baskıları 
kınamak amacıyla bedenini ateşe verdi. Arkadaşlarının müdahalesiyle Kaya söndürülürken, ayaklarında büyük 
oranda yanıklar oluştu. Kaya olaydan sonra hastaneye götürülmesi gerekirken cezaevinde sorgulandı. Sorgunun 
ardından götürüldüğü hastane de ise, görevli doktorun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı öğrenildi. 
(07.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Evrensel.net) 
 
31 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Refik Dinç, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim  Aydın 
Dinç, 2008 yılında toplumsal olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliğinden” yargılanıp 18 yıla mahkûm edildi. Diyarbakır D Tipi Cezae-
vinde 3 yıl kaldıktan sonra Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Cezaevinde siyasi mahpuslara yoğun bir 
baskının olduğu ve kendilerine hakareti şiddet uygulandığını, küfür ve tacizlere maruz kaldıklarını söyledi. Ayrıca 7 
kişilik koğuşlarda kaldıklarını dile getirdi. Yapılan bu yoğun baskılardan kaynaklı olarak sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
3 Eylül 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden muayene için hastaneye götürülen Murtaza Dağ adlı tutuklu-
nun ring aracındaki kamerayı eliyle kapatınca, jandarmalar tarafından Muratlı Jandarma Karakolu’na götürülerek 
dövüldüğü, Murtaza Dağ’ın aldığı darbeler sonucu bayıldığı öğrenildi. 
 
4 Eylül 2012’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Embiya Aktoprak, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Yusuf 
Aktoprakın, 24.08.2012 tarihinde Kayapınar ilçesinde bulunan evine sivil giyimli polisler tarafından baskın düzen-
lendi. Kardeşim daha sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise “20.08.2012 tarihinde Gaziantep’te 
yaşanan bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yardım ettiği gösterildi. Kardeşim Gaziantep’e götürüldü. 
4 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp Gaziantep E Tipi cezaevine gönderildi. 
Kardeşim iki gün cezaevinde kaldı. Burada her türlü işkenceye maruz kaldığını,  hakaret, küfür ve hatta giysileri 
çıkarılıp çırılçıplak bırakıldığını dile getirdi. 03.09.2012 tarihinde kardeşim kaldığı Gaziantep cezaevinden Adana 
Kürkçüler F Tipi Cezaevine sürgün edildi. Kardeşimin görüşüne gittiğimizde yapılan işkencelerin izleri yüzünde ve 
vücudunda gözle görülecek bir şekilde belli ediyordu. Yaptıkları işkence izlerinin geçmemiş olması olayın boyutunu 
göstermektedir. Biz ailesi olarak Adana cumhuriyet başsavcılığına kardeşimin işkence yapıldığına dair dilekçe ver-
mek istiyoruz. Ancak savcılık suçun işlenen yerin Gaziantep olduğunu söyleyerek dilekçeyi ret ediyor. Kardeşime 
yapılan işkence ve onur kırıcı muamelenin kamuoyuna duyurulması ve bu konuda sizden hukuki yardımda bulun-
manızı istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 

7 Eylül 2012’de Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Recep Motor’un (22) kendisine, “anne burada her 
gün bize işkence yapılıyor, birgün cenazemiz çıkabilir buradan” demesi üzerine hukuki yardım talebinde bulunmak 
üzere 25 Nisan 2012’de İHD Mersin Şubesi’ne başvuran Sevda Demir (54), hastalanan oğluyla görüştürülmediğini 
belirterek İHD Mersin Şubesi’ne yeniden başvuruda bulundu.  

 
13 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Birsen Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Gökhan Dağ’a, 
2007 yılında yapmış olduğu iddia edilen bir gasp olayında tutuklanıp 8 yıl ceza verildi. 3 yıl İstanbul’da kaldıktan 
sonra Elazığ cezaevine sürgün edildi. Daha sonra Osmaniye T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. 11.09.2012 tar i-
hinde oğlumla yapmış olduğum haftalık telefon görüşmesinde kendisine koğuş arkadaşı ile tartıştığı için ceza ola-
rak falakaya yatırıldığını, ağza alınmayacak küfür ve hakaretler yaptıklarını bunları yapanda gardiyanların olduğunu 
söyledi. Gardiyanların yapmış olduğu işkenceden kaynaklı olarak ayak topuklarının kırıldığını ve ayaklarının üzeri-
ne basamadığını dile getirdi. Bunları anlatmaya başlayınca aniden telefonu kesildi. Çocuğumun hayatından endişe 
ediyorum. Eşim yok ve maddi durumumda olmadığından oğlumun görüşüne gidemiyorum. Oğlumun Diyarbakır ve 
çevre illerden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)    

24 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan M.E.B., oğlu İ.B. ile yaptığı son telefon görüşmesinden 
edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre İ.B. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nden Ankara Kırıkkale F Tipi Hapis-
hane’ne sevk edilmiştir. Sevk esnasında Adana F Tipi Hapishane’ndeki gardiyanlar tarafından işkence edildiğini 
belirten İ.B. bu olaydan 15-20 gün önce kalp ameliyatı geçirmiştir. Hem sevk, hem de işkence mağdurun sağlığını 
ciddi anlamda tehdit etmektedir. 

26 Eylül 2012’de Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir avukatlarıyla gö-
rüştürülmemesini protesto etmek amacıyla açlık grevi yapan 10 tutuklu ve hükümlünün darp edilerek koğuşlarından 
çıkarıldıkları ve tek kişilik hücrelere konuldukları öğrenildi. 
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29 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan F.S. 1994 yılından beri hapishanende bulunan kardeşi A.S. 
ilgili durumu bize aktarmıştır. Buna göre A.S. kendi iradesi dışında son bulunduğu Adıyaman Hapishane’nden Te-
kirdağ F Tipi Hapishane’ne gönderilmiştir. Yol boyunca yapılan işkence yetmiyormuş gibi burada da işkenceye 
devam edilmiştir.  

5 Ekim 2012’de, oğlu Mesut demir adına derneğimize başvuran Şefik Demir, Tekirdağ 2 No’lu hapishanede kalan 
oğlunun 11 Ekim günü kendisini aradığında bir süre önce gardiyanlar tarafından falakaya yatırıldığını söylediğini, 
sadece kendisine değil diğer mahpuslara da baskı şiddet uygulandığını ve sık sık 4–5 gardiyanın odalarına girip 
saldırı, darp ve hakarette bulunduğunu ifade etti.   
 
8 Ekim 2012’de, Kırıklar, 1-2 Nolu F tipi Cezaevi siyasi mahpusları adına derneğimize başvuran Eylem Sahlar 
Süsem siyasi mahpuslara telefon görüşmesinde tekmil dayatması yapıldığını, Kürtçe konuşma yasağı uygulandığı-
nı, bunlara uyulmadığında telefon görüşmelerinin engellendiğini, 10 günlük hücre cezalarının devreye sokulduğunu, 
insanlık onurunu zedeleyici davranıldığını ve görüşe çıkarken dahi ince arama adı altında tacizlerin ve zorla 
müdahelenin yaşandığını ifade etti.  
 
17 Ekim 2012’de, oğlu Hayal Arslan adına derneğimize başvuran Musa Arslan Ümraniye E Tipi’nde kalan oğlunun 
görevliler tarafından psikolojik baskıya uğradığını, gelen gazetelerin kendisine verilmediğini ve bir arkadaşının hak-
kını aradığı için gardiyanlar tarafından linç edilircesine dövüldüğünü söyledi. Ayni şeyin kendi oğlunun başına da 
gelebileceğinden endişe ettiğini ifade etti.     
 
20 Ekim 2012’de, M. Ali Kaya adına İHD İstanbul şubemize başvuran Maşallah Kaya: “Eşim Kırıkkale Cezaevi’nde 
8 yıldır tutukluydu. Evimiz İstanbul’da olduğundan naklini istedik. 10 Ağustos’ta Tekirdağ T Tipi’ne adlilerin yanına 
getirildi. 4 siyasi mahpusla beraber baskı gördüklerini, her gün arama bahanesiyle hakarete, saldırıya, baskıya 
maruz kaldıklarını söylüyorlar. Eşim 12 Ekim günü telefonla arayarak ‘beni öldürecekler, bir şeyler yapın’ dedi. Pa-
zartesi 22 Ekim günü 4 arkadaşıyla beraber açlık grevine başlayacaklarını söyledi. Hayatından endişe ediyoruz.” 
dedi.  

21 Ekim 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan D.H., tutuklandıkları tarihte getirildikleri 
Karataş Kadın Kapalı Hapishanesi’nin ikinci giriş yerinde arkadaşları A.K.’nın onursuz arama dayatmasına maruz 
kaldığını ve bunun üzerine slogan attıkları için ayrı hücrelere konulduklarını; “üst aramasını engellemek ve slogan 
atmaktan”  disiplin soruşturması açıldığını belirtmiştir.Ayrıca siyasi mahpuslara sandalye verilmediğini ve verilen 
taburelerin sağlık açısından uygun olmadığını dile getirmiştir. 

23 Ekim 2012’de, Gümüşhane e tipi kapalı cezaevinden İHD Genel merkezine başvuran Vahdettin Aslanhan, yak-
laşık 1 yıl önce talebi olmadan  Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinden Gümüşhane E tipi kapalı cezaevine nakledild i-
ğini, anılan cezaevine getirildiği günden bu yana hücrede tutulduğunu cezaevi görevlileri tarafından defalarca kaba 
muamele ve darplara maruz kaldığını ifade ederek derneğimizden yardım talep etmiştir. 

24 Ekim 2012’de Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Mehmet Bağrıyanık, Mehmet Polat, 
Umut Beyaz, Sadık Şen, Yücel Kızmaz ve İsa İpekli adlı 6’sının talepleri olmaksızın 17 Ekim 2012’de Kırıkkale F 
Tipi Cezaevi’ne; Ali Karasaylı, Zülfikar Tunç ve Zeyni Arat adlı 3’ünün Bolu F Tipi Cezaevi’ne; Ali Koç, Hakkı 
Aygün, Kasım Karataş, Eyyüp Gül, Cevat Yurdagül, Adnan Çelebi, Halil Güneş ve Halil Temel adlı 8’inin ise Kara-
bük T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği, 19 Ekim’de 2012’de ise İbrahim Doğan ve Bedri Akın adlı 2 tutuklu ve hüküm-
lünün Bolu F Tipi Cezaevi’ne, M. Tarık Dağtaş, Yaşar Kırmızı, Zeki Eşin, Murat Ekin, Ruşen Tütkü, Seydi Balduz, 
Şahap Elbasan, Nesih Toprak adlı 8 tutuklu ve hükümlünün Bolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Bolu T 
Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlünün ring aracında ve cezaevi girişinde kaba dayağa maruz kaldık-
ları ve zorla soyunduruldukları bildirildi. Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan ve talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen 12 tutuklu ve hükümlünün de ring aracında ve cezaevi girişinde kaba dayağa maruz kaldık-
ları ve zorla soyunduruldukları öğrenildi. 
  
29 Ekim 2012’de, 22 Eylül 2012’den beridir kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mazlum Dik-
men’in, gardiyanlar tarafından darp edildiği, B1 vitaminini alamadığı ve cezaevi yönetiminin Mazlum Dikmen’e 6 ay 
görüş yasağı verdiği öğrenildi. 
 
29 Ekim 2012’de, oğlu Mehmet Bilge adına İHD İstanbul şubemize başvuran Hasan Bilge Silivri 2 No’lu L Tipi’nde 
1,5 yıldır kalan oğlu ve koğuş arkadaşlarının hayatının tehlike altında olduğunu, daha önce anne ve babasını öldü-
ren ve etlerini yiyen bir deli mahpusun koğuşta kalanları tedirgin ettiğini ifade etti.   
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5 Kasım 2012’de, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde koridordan geçen tutuklu ve hükümlülerin birbirini görmelerini 
engellemek üzere kapı mazgallarının dışarıdan yapıştırılan kağıtlarla kapatıldığı öğrenildi. Cezaevindeki 28 tutuklu 
ve hükümlünün bu uygulamayı savcılığa şikâyet etmesi üzerine ise Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’nın “mahpusların 
göz temasına girmelerinin cezaevi güvenliği açısından uygun olmadığına” 20 Eylül 2012’de karar verdiği ortaya 
çıktı. 
 
10 Kasım 2012’de Antalya’da 20 Mart 2010’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu tu-
tuklanan ve Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalann Ercan Aslan’ın (32), gardiyanlar tarafından darp edildiği öğ-
renildi. 
 
10 Kasım 2012’de, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve 5 Kasım'da süresiz-dönüşümsüz açlık grevine 
giren Yaşar Cimbaş ve Cemal Çakır, 9 Kasım günü Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Telefonla kar-
deşi Hüseyin Cimbaş'ı arayan Yaşar Cimbaş, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde zorla soyundurulmak istenildiğini, 
bu uygulamaya direndikleri için cezaevi görevlileri tarafından zorla elbiselerinin çıkarıldığını ve darp edildiklerini 
aktardı. (10.11.2012/DİHA) 
 
12 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Arslan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nedim 
Arslan, 2007 yılında adam öldürmeye yardım etme suçundan ceza alıp önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda daha sonra Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmiş ve halen Aliağa T Tipi Kapa-
lı İnfaz kurumunda cezasını infaz etmektedir. Ancak Aliağa Cezaevine nakledildikten sonra sorunlar yaşamaya 
başlamıştır. 11.11.2012 tarihinde telefon ile yapmış olduğumuz görüşmede cezaevi müdürü ile gardiyanların kendi-
sine baskı uyguladığını, kendisinin hali hazırda bir rahatsızlığının olmamasına rağmen enjeksiyon yaptıklarını; ne-
deni sorduğunda ise herhangi bir açıklama yapmadıklarını, psikolojik baskının ise had safhada olduğunu; kendisine 
karşı “seni öldüreceğiz “şeklindeki sözel baskının uygulandığını, hayati tehlikesinin olduğunu belirtmiştir. Biz özellik-
le bu telefon görüşmesinden sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz ancak kardeşimin hayatından endişelenmekteyiz. 
Bu nedenle derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
12 Kasım 2012’de Giresun E Tipi Cezaevi’nde 5 Ekim 2012’den beridir süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi ya-
pan Faruk Beyter ve Aydın Akış’ın, aileleri ile yaptıkları telefon görüşmesinde son zamanlarda sözlü ve fiziksel 
baskıların arttığını ifade ettikleri öğrenildi. 
 
13 Kasım 2012’de Şakran (İzmir) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 3 Kasım 2012’de telefon hakkını kullanmak isteyen 
Ercan Aslan’a “evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle izin verilememesine Ercan Aslan’ın itiraz etmesi üzerine koğu-
şuna giren gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
13 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Veysi Karadeniz, şu beyanlarda bulundu: “10.11.2012 tari-
hinde Giresun E Tipi Cezaevinde cezasını infaz eden oğlum Kadri Karadeniz, ile yapmış olduğum haftalık telefon 
görüşmesinde cezaevinde açlık grevinde bulunan hükümlüleri kontrol amacıyla gelen doktor ile birlikte 20’ye yakın 
ceza infaz kurumu görevlileri bizlere hakaret etmektedirler. Ayrıca beraberinde getirdikleri baskül ve kantarlarla 
(baskül ve kantarın ayarlarıyla oynayarak)açlık grevine giren arkadaşlarımızı tartıyorlar. Ancak baskülün ayarları ile 
oynadıklarından arkadaşlarımızın kilolarını fazla gösteriyorlar. Böylece üzerimize psikolojik şiddet uygulamak isti-
yorlar. Oysaki açlık grevinde bulunan arkadaşlarımızın durumu çok ağır, kilo kaybı var yürümede arkadaşlarımızın 
desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Çocuğumun ve arkadaşlarının durumundan kaygı duyuyorum. Derneğinizde bu yön-
den hukuki destek talep etmekteyim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Alican Çetiner, şu beyanlarda bulundu: “14.11.2012 tarihin-
de Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi 9. Koğuşta bulunan oğlumun görüşüne gittim. Oğlumla birlikte aynı koğuşta 
bulunan ve koğuş arkadaşı olan Yalçın Yanar, 13.11.2012 tarihinde kendisini mahkemeye getiren askerler tarafın-
dan şiddette ve işkenceye maruz bırakıldığını söyledi. Mahkemede açlık grevini protesto edince heyetin karşısında 
kendisini dövüp gözlerini morartmışlar ve o yüzündeki morluklarla birlikte hastaneye götürmeden tekrar cezaevine 
götürmüşler. Aile bu konudan haberdar değildir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyarba-
kır Şubesi) 

17 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan S.A. oğlu B.A.’nın 6 aydır İskenderun Hapishane’nde 
tutuklu bulunduğunu ifade etmiş, kendisiyle 16.11.2012 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri 
aktarmıştır. Buna göre İskenderun Hapishane’nde mahkumlar gardiyanların sözlü tacizine uğramakta, sık sık tahrik 
edilmektedir. 3 ay önceki son tahrikten sonra çıkan tartışmalar sonucunda gardiyanlar tarafından darp edildiklerini 
dile getirmişlerdir. Bunu S.A.’ya aktardığı için disiplin cezası alan B.A.’ya görüş yasağı, telefon yasağı, hücre cezası 
uygulanmıştır. Bütün bu gerçeklerle birlikte B.A.’nın cezası henüz kesinleşmemiştir.  
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1 Aralık 2012’de Malaya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin, Cem Aslan, Murat Çeçen ve Mehmet Ali Aslan adlı 
4 kişinin koğuşuna giren gardiyanların gerekçe göstermeksizin 4 kişiyi darp ederek koğuşlarından çıkarttıkları ve 
müşahede odasına aldıkları öğrenildi. 
 
2 Aralık 2012’de Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan 11 tutuklu ve hükümlünün ve İnebolu (Kastamonu) M Tipi 
Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikler i, sevk 
edilen 17 kişinin cezaevi girişinde darp edildikleri öğrenildi. 
 
4 Aralık 2012’de, oğulları adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Hanife Özağar ve Eyüp Özağar: “4 yıl-
dır cezaevinde olan oğlum İlhami kaldığı Tekirdağ 2 No’lu F tipinde işkence gördüğünü söyledi. Bacağında platin 
var, gerekli tedavisi yapılmıyor.” dedi.  
 
6 Aralık 2012’de Akhisar (Manisa) T Tipi Cezaevi’nden tutuksuz yargılanacağı için tahliye edilen Kadir Yaramaz’ın 
(27), kaldığı koğuştaki 9 tutuklu veya hükümlü tarafından 30 Kasım 2012’de dövüldüğü, ardından sırtına kaynar su 
döküldüğü iddia edildi. 
 
7 Aralık 2012’de, Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan 5 mahpusun Diyarbakır’da görülen duruşmalarının 
ardından dönüşte cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları için 15 gardiyandan oluşan ve “A 
takımı” olarak adlandırılan ekip tarafından darp edildikleri ve elbiselerinin zorla çıkarıldığı öğrenildi. 

7 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuru yapan G.B. 06.12.2012 tarihinde Karataş Kadın Kapalı Hapisha-
nesinde tutuklu bulunan D.H.’nin görüşüne gittiğini, açık görüş olmasına rağmen görüş esnasında teması engelle-
yecek şekilde ziyaretçi ile mahkûm arasına masalar konulduğunu dile getirdi. Birbirine sarılmak isteyen G.B. ve 
D.H. gardiyanların saldırısına maruz kaldığını belirtmiştir. D.H.’nin darp edilmek suretiyle koğuşuna götürüldüğünü 
dile getiren G.B. ile arkadaşı Z.D. bu uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade ettiğinde gardiyanlar tarafından darp 
edilip gözaltına alınarak Karataş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. 

10 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Serdar Arslan adına başvuruda bulunan Ali Arslan: “ 
Kardeşim Adıyaman hapishanesinden 20 Ekim günü önce Tekirdağ T Tipine ardından 25 Kasım günü ise Tekirdağ 
F Tipine sürgün sevk edilmiştir. Her iki cezaevinde de çıplak arama dayatmasına karşı çıktığı için darp edilmiştir. 
Kötü muameleye direndiği için ise 3 ay görüş yasağı almıştır. Cezaevi savcısına ve adalet bakanlığına dilekçe ile 
başvuru yapmış ama bir sonuç alamamış.” dedi.  
 
12 Aralık 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 11 tutuklu 
veya hükümlünün sevk sırasında darp edildiği, Feyyaz Güven adlı mahpusun ise kendi isteği dışında “bağımsızlar” 
diye bilinen koğuşa alındığı öğrenildi. 
 
12 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Selim Salğın : “ Tekirdağ 2 No’lu F Tipi- A7’de kalan kardeşim 
Ahmet 6 Aralık günü telefon görüşmesi esnasında süngerli odaya konularak çırılçıplak soyularak darp edilmiş. 
Avukatı suç duyurusunda bulunacak. Sizden bu sürecin takipçisi olmanızı ve resmi yerlere bu yaşananları yazma-
nızı rica ediyorum.”dedi. 
 
13 Aralık 2012’de Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nden Bismil (Diyarbakır) K-2 Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 3 mahkûm-
dan ikisinin koğuşlarda yer olmadığı gerekçesiyle ısıtma sistemi bulunmayan tek kişilik hücrelere yerleştirildiği, bir 
mahkûmun da adlî nedenlerden ötürü tutuklu kalanların yanına yerleştirildiği öğrenildi. 
 
18 Aralık 2012’de Afyon’da 5 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu tu-
tuklanan ve halen Antalya L Tipi Cezaevi’nde kalan Muzaffer Aslankan’ın 15 gardiyan tarafından dövüldüğü  öğre-
nildi. Oğlunun ziyaretine gittiğinde vücudundaki ve yüzündeki morlukları fark ederek olayı öğrenen baba Alaeddin 
Aslankan, savcıya yaptığı müracaattan sonuç alamadığını ifade etti. 
 
29 Aralık 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 11 mahpusun gardiyanlar tarafından darp edildikleri 
öğrenildi. 
 

13.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanalık Teklif Edilenler  
 
İHD Adana Şubemize 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında 3 öğrenci polis tarafından tehdit edildiklerini belirterek 
başvuru yapmışlardır. (Başvurucuların İsimleri Adana Şubemizde Mevcuttur)  (İHD ADANA) 
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9 Ocak 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.A. 06.01.2012 tarihinde saat 15.00 sıralarında İnönü parkında 
Halk cephesi ve Dev Gençli liseliler kürecikte kurulacak füze kalkanlarına karşı basın açıklaması yapmak ve çadır 
kurmak istemişler. Kendisi de ESP eski il yöneticisi olarak orada bulunduğunu belirten M.A. o esnada sivil giyimli 
bir polis tarafından darp edildiğini ve sonrasında da tehdit edildiğini dile getirdi. Kendisini darp eden polisin fotoğra-
fını başvuru sırasında veren M.A. derneğimizden olayın takipçisi olmasını talep etmiştir. 
18 Ocak 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran S.C. 17.01.2012 tarihinde saat 19.30 sıralarında kendisi ve arka-
daşı D.T. ile birlikte Cemal gürsel caddesinde eve giderken yaklaşık 10 sivil polis tarafından durdurulmuş ve göza l-
tına alınmışlar karakolda neden alındıklarını sorduklarında hakkınızda ihbar var kaçak telefon satma girişiminde 
bulunmuşsunuz denmiş ve verilen eşkâllere uydukları söylenmiş. Üst araması yapan polislerin bu işlem sırasında 
kendilerine karşı onur kırıcı davranışlar sergilediklerini ifade eden S.C. daha sonra hiçbir suç unsuruna rastlanma-
dığı için serbest bırakıldıklarını ifade etti. Adana emniyetine bağlı polislerin kendilerinin DHF çalışanı olduğunu 
bildiklerini ifade eden S.C. bu uygulamanın kendilerini yıldırmak için yapılmış bir yöntem olduğunu söyledi ve konu-
nun takipçisi olmamızı istedi. 
 
19 Ocak 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde sabah 05.00 sıralarında BDP eski İl Başkanı Sedat Dağ ile babası M. 
Can Dağ'ın Cevizpınar Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenlendi. Sivil polislerin baskınında gözaltına alınan o l-
mazken, evde arama yapıldı. Anne Saime Dağ, polisin kendilerini, "Oğluna söyle ya polis ya da asker kurşunuyla 
gider ayağını denk atsın" şeklinde tehdit ettiğini söyledi.. Sedat Dağ'ın evinin kapısı kırılarak içeri girildiğini ifade 
eden anne Dağ, polisin oğlunun ifade vermesi gerektiğini söylediğini belirtti. Anne Dağ, polisin evde bulunan yeşil, 
sarı ve kırmızı renkli duvar saati ve diğer süs eşyaları ile kitap ve CD'lere el koyduğunu kaydetti. (19.01.2012/DİHA) 
  
2 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Orhan Taşdemir : “ Yaşadığım eve gelip 
karakola gelmem için haber bırakılıyor. Karakola gittiğimde, ölüm tehdidi, işkence ve küfürlü saldırıya uğradım. İş 
yerimin telefonunu alarak, daha önce ceza aldığımı kullanarak beni işimden etmeye çalışıyorlar. Beni tamamıyla 
toplum dışına itmeye çalışıyorlar. Aramalarda kimliğimi alarak tehdit ve küfürlerde bulunuyorlar. Bu yaşadıklarım-
dan İnsan Hakları Derneği’nin haberdar olmasını istiyorum.”  
 
11 Şubat 2012’de, BDP Nusaybin İlçe Örgütü öncülüğünde Nusaybin'de, Mitanni Kültür Merkezi bahçesinde saba-
hın erken saatlerinde açlık grevinin yapılacağı "Demokratik Direniş Çadırı" kurulmaya başlandı, ancak alana gelen 
polisler "Kamusal alan" diyerek yurttaşların çadırı kurmasına izin vermedi. Görüntü almak isteyen Muhabirimiz Ser-
kan Kurt polisler tarafından tehdit edildi. Çekim yaptığı sırada onlarca polis tarafından etrafı sarılan muhabirimizin 
basın kartına el konuldu. Bilgileri kontrol edilen muhbirimize tekrar basın kartı teslim edilirken, daha sonra polis lerin 
"Seni burada ilk kez görüyoruz. Neden polisleri çekiyorsun. Savcılığı arayın bunu alın. Görüntülerini kontrol ettikten 
sonra silin" dedikleri öğrenildi. Muhabirimizin kamerasına el koyan polisler, görüntüleri sildikten sonra kamerayı 
iade etti. (11.02.2011/DİHA / ANF / Ozgur-gundem.com) 
 
12 Şubat 2012’de, Diyarbakır Bağlar Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ve engelli çocuklarına "Atatürk'ü tanıdığı" 
için sağlam raporu verilerek tutuklanan Şeyhdavut Başkan’ın ailesi, olay ile ilgili yaptıkları açıklamaların ardından, 
kendilerini polis diye tanıtan 2 kişi tarafından sürekli rahatsız edildiklerini iddia etti. Oğlunun maruz kaldığı haksız 
uygulama nedeniyle adalet arayışına giren Şeyhmus Başkan, silahlı ve sivil olan 2 kişinin geçtiğimiz gün evde o l-
madığı bir sırada evine geldiklerini, oğlu Şeyhdavut'u sorduklarını söyledi. Baba Başkan, "Cezaevinde bulunan 
oğlumu sormuşlar. Kapıyı açan kızım Berivan, Şeyhdavut'un cezaevinde olduğunu söylemiş. Beni sorduklarında 
kızım ise korkudan telefon numaramı vermiş, o zamandan bu yana telefonum dinlenmededir" iddiasında bulundu. 
Evine gelen kişileri tanımadığını belirten Başkan, Diyarbakır'da bulunan tüm emniyet birimlerine başvurduğunu ve 
emniyet yetkililerinin "Bizden herhangi bir polis sizin eve gelmemiş" cevabını aldığını söyledi. Can güvenliğinin ol-
madığını dile getiren Başkan, evine gelerek kendini polis olarak tanıtan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak 
için İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuracağını söyledi. Yüzde 43 zihinsel engelli olan Şeyhdavut Başkan (20) Diyar-
bakır'da çeşitli tarihlerde düzenlenen miting ve yürüyüşlere katıldığı iddia edilerek, 2 Temmuz 2011 günü çıkarıldığı 
nöbetçi mahkeme tarafından "patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. 6 aydır tutuklu bulunan Baş-
kan'a, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Özürlü Sağlık Kurulu tarafından yüzde 43 zihinsel engelli raporu verilirken, Elazığ 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ise, Başkan'ın Atatürk'ün fotoğrafını tanıması ile engelli olmadığını belirterek, 
sağlam raporu vermişti. Söz konusu sağlam rapor üzerine engelli Başkan tutuklanmıştı. (12.02.2011/DİHA) 
 
14 Şubat 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde Ferit Süer adlı yurttaş, aracı ile seyir halindeyken Emiroğlu Cadde-
si'nde sivil polisler tarafından durdurulduğunu ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Olaya ilişkin bilgi veren Süer, 
"Beni durdurdu. Tanımadığım bir polisti. Bana 'senin kafanı keserim. Sen dağa adam gönderiyorsun. Viranşehirliler 
teröristtir. Çoluk çocuğunu öldürürüm' diye tehdit etti" dedi. Süer, "Eğer suçum varsa bu ülkenin hakimi var, savcısı 
var. Ben de bu ülkenin bir yurttaşıyım. Beni alsınlar sorgulasınlar. Bu tehditler niye?" diye sordu. Süer, kendisini 
tehdit ettiğini belirttiği polis hakkında Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
(14.02.2011/DİHA) 
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15 Şubat 2012’de, İHD ingöl şubemize başvuruda bulunan Fesih BERİTAN şu beyanlarda bulundu: “BDP Bingöl İl 
Teşkilatı tarafından 15.02.2012 tarihinde, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde yapılan basın 
açıklamasına katıldıktan sonra, bir gün öncesinde gözaltına alınan akrabalarım olan Ali Morkoyun ve Mahmut 
Morkoyun hakkında bilgi alabilmek için Bingöl Barosu başkanı ile görüşüp çarşıya dönerken, Dörtyol mevkiinde 
bulunan Alternatif İletişim’in önünde saat 15:30 sularında bir grup sivil polis memuru tarafından durduruldum. İçle-
rinden, kirli kır sakallı, gözlüklü, siyah kabanlı, siyah bereli polis memuru bana; “Fazla göze batıyorsun. Bugün ka-
tıldığın basın açıklamasında neden yüzünü kapatmadın? Neden kendini gizlemedin? Böyle durumlarda yüzünü 
kapat. Yakında kapını çalıp seni bir yerlere göndereceğim. Sizin ailenizden dün 2 kişiyi gözaltına aldık. Kendine 
dikkat et, fazla gözümüze batıyorsun. Gözaltındaki akrabalarının durumunu öğrenmek için Uydukent Polis Karako-
luna sen mi geldin?” dedi. Ben de; “Basın açıklaması sırasında yüzümü kapatırsam bana suç isnat edersiniz. Yü-
zümü kapatmayı gerektirecek bir şey yapmıyorum ki. Dün akşam polis karakoluna akrabalarım için ben geldim. Bu 
benim hakkımdır.” dedim. Polis memurunun tehdidi karşısında psikolojik rahatsızlık duydum. Başıma gelebilecek-
lerden beni tehdit eden polis sorumludur. Yüzleştirilsem polisi teşhis edebilirim. Konu hakkında şubenizden hukuki 
yardım talep ediyorum.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 
20 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan M. Burhan Gökgüz: “Oğlum Mazlum 
Gökgüz daha önce iki kez gözaltına alındı. 18 Şubat 2012 tarihinde arkadaşları ile gezerken Yakacık Polis Karako-
lu’na bağlı polisler tarafından tekrar gözaltına alındı. Oğlumu sormak için Yakacık Polis Karakolu’na gittim. Adli 
kontrol altında olduğu için imza eksiği olduğunu ve imza alındıktan sonra serbest bırakacaklarını söylediler. Verdik-
leri bilgi doğru değildi, oğlumu sorguya çekiyorlar ve ajanlık dayatmasında bulunuyorlar. Bu durumdan ailece rahat-
sızlık duyuyoruz, gereken ne ise yapılmasını talep ediyorum.”    
 
27 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gazal Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Benim kızım Kader 
Ekinci, Van Yüzüncü yıl Üniversitesinde okumaktadır. 15.01.2012 tarihinde üniversite içinde polis gelip kızımı sor-
muş. Polislerin kızımı niçin sorduklarını bilmiyoruz. Biz ailesi olarak bu durumdan kuşku duyuyoruz. Polisler tara-
fından kızımın fişlendiğini düşünüyorum. Bu konuda sizden destek istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
28 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Polat, şu beyanlarda bulundu: “31 Aralık 2011 
tarihinde polisler tarafından gözaltına alındım. Polisler beni Huzurevlerinden alarak Terörle Mücadele Şubesine 
götürdüler. Benimle birlikte 97 kişi gözaltına alınmıştı. Dört gün gözaltında kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldım 
ve mahkeme tarafından serbest bırakıldım. Gözaltında bulunduğum süre içerisinde sivil giyimli beş polis yanıma 
gelerek beni başka bir odaya götürdü “bizimle çalış, bize ajanlık yap, ayda sana 5.000,00TL hesabına yatıralım” 
diyerek beni zorladı. Ancak ben bu şahısların teklifini kabul etmedim. Mahkeme tarafından serbest bırakıldıktan 
sonra beni gözaltındayken ajanlık için zorlayan ve polis olduğunu beyan eden ismini bilmediğim ancak görürsem 
hatırlayabileceğim şahıs işyerime iki defa geldi. Bu şahıs önce nasıl olduğumu sordu ancak daha sonra bana yap-
tıkları ajanlık teklifini düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben kendisine teklifini kabul etmediğimi söyleyince bu şahıs 
beni tehdit etmeye başladı “sana bu memleketi dar ederim, bu memlekette sana ekmek yedirmem” şeklinde tehdit-
lerde bulunduktan sonra gitti. Ben bu tehditler üzerine korktuğum için dükkânımı kapattım. Görsem tanıyabileceğim 
şahıs beni sürekli olarak benim kullanmış olduğum 0539 721 89 72 numaralı teflonumu arayarak beni bana yapılan 
teklifi kabul etmem aksi halde memleketi terk et şeklinde tehditlerde bulunuyordu. En son yaklaşık 20 gün önce 
beni Turkcell e ait bir numaradan yine arayarak tehdit etti. Ben o numarayı ayrıca savcılığa bildireceğim. Bu tehdit-
lerin devam etmesi özerine telefon hattımı kapatıp telefon kullanmamaya başladım.  Aradan bir ay geçmeden ben 
surların dibinde otururken aniden yanıma geldi. Bana “teklifimi kabul etmiyor musun kabul etmiyorsan senin yerinde 
olsam bu memleketten giderdim” dedi ve uzaklaştı. Ben bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzerine hukuki 
yardım almak için insan hakları derneğine başvuruda bulunduktan sonra bu polis olduğunu belirten arkadaşları 
kardeşimi arayarak şikâyetinden vazgeçsin. Tüm zararlarını karşılarız demiştirler. Ancak ben bunu kabul etmedim. 
Bugün yani 05.03.2012 tarihinde Dağkapı meydanında oturduğum esnada söz konusu şahıs yanıma gelerek şikâ-
yetimi geri almamı aksi halde başıma kötü şeyler geleceği yönünde beni tehditlerine devam etti. Ben bu polis oldu-
ğunu belirten, Tem Şube de gözaltındayken beni başka bir odaya götürüp ajanlık için zorlayan kişiler arasında olan 
ve tehdit eden, daha sonra benim dükkânıma kadar gelip ve takip eden ve tehdit eden bu şahıstan şikâyetçiyim. 
Öncelikle beni takip edip tehdit eden şahıs ve TEM Şube de beni başka bir odaya alarak tehdit eden ajanlık yap-
maya zorlayan diğer şahısların tespit edilmesini ve hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezalandırılma-
sı için kamu davası açılmasını talep ederim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 

Adıyaman’da, Alevilerin yaşadığı mahalledeki bazı evlerin kapılarına işaret konulduğu iddiası tedirginliğe yol açtı. 
Mahalle sakinleri, kapılara konan işaretlerin akıllarına Kahramanmaraş olaylarını getirdiğini ve korktuklarını söyledi. 
Adıyaman Valisi Ramazan Sodan ise, 35-40 evin işaretlendiğini, olayın ne maksatla yapıldığının araştırıldığını söy-
ledi. Adıyaman’ın Karapınar Mahallesi’nde yaşayan bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendi iddiası, CHP Tun-
celi Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Facebook hesabından duyurmasıyla ortaya çıktı. Kentte herkesi şaşırtan ve te-
dirgin eden olay iddiaya göre şöyle gelişti. Karapınar Mahallesi’nde pazartesi sabahı bazı evlerin kapılarına benzer 
işaret konulduğu fark edildi. İşaretlenen evlerde Alevi vatandaşların oturması tedirginliğe neden olurken, olay gü-
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venlik güçlerine bildirildi. Mahalleye gelen polis, işaret bulunan kapılarda inceleme yapıp, evlerin sahiplerinin ifade-
sine başvurdu. Mahalle sakinleri daha sonra toplu halde imzaladıkları dilekçeyi savcılığa verip, suç duyurusunda 
bulundu. Gelişmelerin ardından bazı mahalle sakinleri kapılarındaki işaretleri üzerini boyayarak veya silerek temiz-
ledi. Bazı işaretlerin halen kapılarda durduğu mahallenin muhtarı Mahmut Gürsu, 2 gündür büyük tedirginlik yaşa-
dıklarını söyledi. Kendisinin de Alevi olduğunu söyleyen muhtar Gürsu, işaret konulan kapıların tamamının Alevi 
vatandaşların yaşadığı evler olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi. "Sünni mahalle sakinlerinin kapısında herhangi 
bir işaret yok. Bu durum Sünni ve Alevi tüm mahalle sakinlerini herkesi rahatsız etti. Biz bunun çocuklar tarafından 
yapılmış bir oyun olmasını diliyoruz. Ancak aklımıza Maraş olayları gelince tedirgin oluyoruz. Bu olay provokasyon 
amaçlı da olabilir. Polise ve savcılığa bildirdik, şu an olay araştırılıyor. İnşallah kötü olaylar olmaz ve huzurumuz 
bozulmaz."Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, kentte yaşanan olaya ilişkin çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü 
açıkladı. Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Vali Ramazan Sodan, Adıyaman’ın Türkiye’nin en huzur-
lu kentlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. "Karapınar Mahallesi, Alevi vatandaşlarımızın yoğun 
olarak oturduğu semtimizdir. Bu mahallede 25- 30 evde karalama şeklinde işaret bırakılmış. Bugüne kadar bu 
semtte de huzur ve asayiş sorunu yaşanmadı. Bu işaretler çocuklar tarafından da yapılmış olabilir. Hangi maksat 
ve amaçla yapıldığını bilinmemekle beraber, konuyla ilgili gerekli çalışmalarımızı başlattık. Güvenlik güçlerimiz 
gerekli incelemeleri sürdürüyor. Gerekli önlemlerimizi aldık, vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Geliş-
melerin ardından, Karapınar Mahallesi’nde güvenlik önlemlerini artıran polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.  
(29.02.2012/Milliyet/İnternetHaber/ DİHA/posta.com.tr/Adıyaman Valiliği) NOT: Soruşturma kapsamında 
yapılan incelemeler sonucu 45 evin işaretlendiği açıklamaları yapıldı. 

 
3 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nurcan Özen, şu beyanlarda bulundu: “Ben BDP Kayapınar 
ilçe örgütünün yöneticisiyim. 01 Mart 2012 tarihinde akşam saatlerinde 2 sivil giyimli polis bina yöneticimizin evine 
giderek, binadaki herkesi tanıyıp, tanımadığını sormuş. Bina yöneticisi de tanıdığını söylemiş. Sonrada beni sor-
muşlar, beni de tanıdığını ve aramızın çok iyi olduğunu söylemiş. Bina yöneticisi binadaki kişileri neden sorduklarını 
söylemiş. Farklı bir konu için söylemişler. Daha sonra kapımız çalındı. Kapıyı ben açtım. Kim olduklarını sordum. 
Bana polis olduklarını söyledi. Bunun üzerine bende kimliklerini göstermelerini istedim. Onlara ne istediklerini sor-
dum. Onlarda Valilikten geldiklerini bir kişinin yardım talebinde bulunduğu ve bunun araştırmasını yaptıklarını söy-
lediler. Bu memurlar ısrarla benden kimlik bilgilerimi ve sağlık karnemi istiyorlardı. Bunun üzerine bende birazdan 
eşimin geleceğini söyledim ve birbirlerine baktılar. Benden kardeşim Murat’ın nerede oturduğunu sordular. Bende 2 
bina ötede oturduğunu söyledim. Daha sonra binadan ayrıldılar. Bina çıkışında eşim kendilerini görmüş, beyaz b ir 
arabaya binip oradan uzaklaşmışlar. Daha öncede böyle bir takip söz konusu olmuştu. Bu durum beni ve ailemi 
tedirgin ediyor. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Mart 2012’de, Azadiya Welat Gazetesi Yazıişleri Müdürü Fatma Aktaş, Kürdistan Federal Bölgesi'nde bir haber 
takibini yapmak için pasaport çıkartmak isterken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından ilginç sorulara tabi tu-
tulduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Aktaş, pasaportla ilgili konuların dışında sorular sorulduğu belirten 
Aktaş, "Ben bir haber takibi için Kürdistan Federal Bölgesi'ne gitmek istedim. Onun için pasaport işlemlerine başla-
dım. Gerekli yerlere başvurduktan sonra, polis telefonla beni arayarak Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Gittiğimde 
Berat ve Hamit isimli 2 polis tarafından bir odaya alındım. 2 kişi kendini MİT elemanları olarak kendini tanıttılar. 
Beni çapraz sorguya aldılar. Ben bunun ifade mi, soruşturma mı, yoksa pasaporta ilişkin bilgi almakla mı ilgili oldu-
ğunu söyledim. Onlarda biraz sohbet etmemiz gerektiğini söylediler" dedi. Aktaş, hukuk dışı bir uygulama ile karşı-
laştığını vurgulayarak, kendisine yöneltilen soruları şöyle ifade etti: "'Sen niye Kürdistan Federal Bölgesi'ne gidiyor-
sun? Acaba Kandile gidip bir daha dönmeyecek misin? Ailen senin Azadiya Welat Gazetesi'nde müdür olduğunu 
biliyor mu?' sorularını yönelttiler. Ben haber için gideceğimi söyledim. Onlarda dönüşte tekrar görüşelim dediler. 
Bana Azadiya Welat'ın örgüt gazetesi oluğunu ve benim sıradan biri olmadığımı söylediler. Yine eski haber müdür-
lerin şu anda Kandil'de olduklarını ve benim de onu bildiğimi söylediler. Ben de tüm bu soruları herkese soruyor 
musunuz dedim. Bana benim sıradan biri olmadığım için sorduklarını belirttiler. Bana döndüğümde tekrar görüş-
memi isteyip, beni tehdit ettiler" dedi. (09.03.2012/DİHA/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
16 Mart 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.B. 15 Mart 2012 tarihinde saat 12.00 sularında Çukurova ün i-
versitesinde öğrenci gençler olarak Halepçe de yaşanan katliamı protesto etmek için basın açıklaması düzenlemiş-
ler. Açıklama esnasında sivil polislerin kendilerini kameraya çektiklerini belirten M.B. ölümle tehdit edildiklerini ve 
polis tarafından: sizin sonunuz da dağda ki teröristler gibi olacak hepinizi öldüreceğiz diyerek tehdit edildiklerini dile 
getirdi. Başlarına gelebilecek herhangi bir olaydan Adana emniyeti TMŞ. Sorumlu olduğunu dile getiren M.B. der-
neğimize başvurdu. 
 
16 Mart 2012’de, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Zübeyde Armutçi şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Tekir-
dağ F tipi cezaevinden çıktıktan sonra 11/02/2012 Bingöl’e eve geldi. İki gün geçtikten sonra telefonla arayıp kara-
kola gelmeniz gerekiyor denildi. Eşim babasıyla beraber karakola gittiğinde ise kendileri tarafından herhangi bir 
aramanın gerçekleşmediğini belittiler. Bu olaydan sonra içinde dört kişinin bulunduğu gri renkli bir hyandai araba 
evin önünde durup evi gözetliyordu. Arabayı eşim evden çıkıp çarşıya gideceği zaman fark etmişti. Eşim zaten 
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cezaevinden dolayı psikolojik olarak sağlığı bozulduğu için onları görünce iyice tedirgin oldu. Eşim dışarıda rahat 
bir şekilde gezemiyor sürekli tedirgin ve endişeli. Her an zarar göreceği veya öldürüleceği korkusuyla karşı karşıya-
dır. Eşimin can güvenliğine yönelik derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 

19 Mart 2012’de, Batman ili Gercüş ilçesinin Pınarbaşı Harmanları'nda bugün yapılması planlanan Newroz Bayra-
mı kutlamalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi nedeniyle Gercüş Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Bat-
man'da gelen takviye polis ekipleri ile Gercüş adeta ablukaya alındı. Sivil polislerin ilçede esnafları dolaşarak, 
Newroz kutlamalarına katılmamalarını istediği ve aksi taktirde gözaltına alınacakları tehdidinde bulunduğu iddia 
ediliyor. (19.03.2012/DİHA) 

 
21 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulhalık Nergiz, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Numan Nergiz 2010 ve 2011 yıllarında 3 sefer gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevinde 4 aya yakın bir süre kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul ya da İzmir illerinden birine çalışmaya 
gideceğini söyleyip valizini alıp evden çıkmış. Biz oğlumun çalışmaya gittiğini düşünerek çok fazla n-merak etmedik 
ancak daha sonra kendisi bizi aramayınca merak ettik ve aramaya başladık anacak kendisinden bir daha haber 
alamadık. Oğlum hakkında açılan davalar nedeniyle polisler evime gelip sordular bende kendilerine durumu anlat-
tım ancak polisler sürekli bir şekilde evime gelerek “oğlunu istiyoruz” diyerek bizi tehdit etmeye başladılar. Ben 
polislere oğlumun çalışmak için evden ayrıldığını ve bir daha da kendisinden haber alamadığımı belirtmeme rağ-
men evime baskın yapıp beni tehdit etmeye devam ediyorlar. Ben oğlumla ilgili zaten kaygılıyım. Ayrıca polislerin 
bu baskısı da beni daha kötü etkiliyor. Bu nedenle evime sürekli bir şekilde baskın düzenleyen, beni tehdit eden 
polislerden şikâyetçiyim. Gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”    (İHD Diyarbakır Şubesi) 

4 Nisan 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.S.Ö. 02.04.2012 Tarihinde Adananın Ceyhan ilçesi Küçük Kırım 
mahallesinde Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetesi dağıtırken Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 
gözaltına alınmış. Götürüldüğü Ceyhan Site karakolunda sözlü tacizine maruz kalmış. Kendisine neden bu gazete-
leri dağıtıyorsun insanların kafasını bulandırıp uyandırıyorsun bir daha gazete dağıtırsan seni gözaltına alır ve da-
yaktan öldürürüz, pis Kürtler, nedir sizden çektiklerimiz diyerek kendisine hakaret edildiğini belirtti. 

12 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuruda bulunan Hamdullah Ablay; Ben Ege Üniversitesi Spor Akademi-
sinde öğrenciyim. Ayrıca Milli atletim.10.04.2012 günü saart 15.45 civarında spor yaparken okuldaki sivil polisler-
den biri yanıma yaklaşarak halimi hatırımı sordu ve GBT me baktığını temiz olduğumun anlaşıldığını ve babamın 
maddi durumunun kötü olduğunu söyledi, sonunda da sana ayda 400-500 lira burs bağlayalım bizimle çalış, eylem-
lere katıl biz sana yönelmeyeceğiz, bize eylemlerden haber ver, seni meslek sahibi ederiz demiştir. Daha sonraki 
günlerde bir iki sefer beni aradılar gitmedim. Bu durumdan haberimizin olmasını ve kendisinin bu durumla ilgili psi-
kolojisinin bozulduğunu ifade etmiştir.  
 
14 Nisan 2012’de, Van’ın Başkale İlçesi'ne bağlı Erci Köyü'nde korucu olmayan köylülerin korucular tarafından 
baskıya maruz kaldığı ileri sürüldü. Adını vermeyen köyden bir yurttaş, "Bize koruculuk dayatılıyor. Biz silah almak 
istemiyoruz. Ancak korucu olan İ.İ., A.G. ve B.G. bize baskı uygulayarak tehdit ederek silah almamızı sağlamaya 
çalışıyor. Korucu olmamamız halinde ticaretin kesileceği, buralarda yaşanılacak olumsuzluktan sorumlu olmaya-
caklarını belirterek bizi tehdit ediyorlar” iddiasında bulundu. Söz konusu köyde tehditler neticesinde bugüne kadar 
birkaç yurttaşın silah aldığı öğrenildi. (14.04.2012/DİHA) 
 
18 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sıdık Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “17.04.2012 tarihinde 
Salı Günü saat 11.00 sularında ABC dershanesinin önünde bulunduğum sırada sivil giyimli polisler tarafından gö-
zaltına alındım. Bağlar polis karakoluna götürdüler. Ben gözaltına alınma gerekçemi sordum. Bana “eylemlere ka-
tıldığımı” söylediler. Kendilerine taş attığımı belgeleyen bir fotoğraf gösterdiler. Bende hiçbir suçum olmadığı halde 
bana karşı gaz kullanıldığını ona karşılık sinirlendim ve taş attığımı söyledim. “Seninle beraber kimler vardı” diye 
sorguladılar. Bende kalabalıktı ve kimseyi de tanımadığımı söyledim. Bana “seninle farklı bir yerde buluşalım” ded i-
ler. Telefon numaramı da bildiklerini söylediler. Yani bana ajan olmamı dayatmaya çalışıyorlar. Bu konuda nasıl bir 
önlem alacağımı bilmiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

18 Nisan 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran D.H. Çukurova Demokratik Haklar Derneği olarak Adana ilinde 
Adana il Dernekler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet yürüttüklerini ve yaptıkları eylem ve etkinliklerin bu makam 
tarafından denetlendiğini ifade etti. Yasal bir dernek olmalarına karşın, dernek üye ve faaliyetçilerinin Adana Emn i-
yet Müdürlüğü siyasi şube polisleri tarafından periyodik bir şekilde telefon ile taciz edildiklerini ifade eden D.H. bu-
nun yanı sıra üyelerin aileleri emniyete çağrılarak çocuğunuz silahlı terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet 
yürütmekte ve bu örgüt 1000 kişilik silahlı bir örgüttür bu şekilde devam ederse çocuğunuzun sonu iyi olmayacak 
denilerek aileler tehdit edilmektedir dedi. 
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21 Nisan 2012’de, Sabah saatlerinde eşi Kağızman Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Özlü ve bir üniversite 
öğrencisiyle birlikte Iğdır'a giderken yol boyunca sivil bir araç tarafından takip edildiğini belirten kapatılan DTP eski 
Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü, kendisini tehdit eden ve plakasını tespit ettiği araç hakkında savcılığa suç du-
yurusunda bulundu. Can güvenliğinin olmadığını belirten Özlü, "Sabah Kağızman'dan Iğdır'a doğru giderken, yol 
boyunca bir araç beni takibe aldı. Sonra Iğdır girişinde ilk olarak Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne 155 üzerinde bilgi 
verdim. Daha sonra durduğumda araçta gelip yakınımda durdu. Ben de yanlarına gittiğimde araçta 2 sivilin olduğu-
nu ve yanlarında uzun namlu silahlar olduğunu gördüm. Dönüp onlara neden beni takip ettiklerini sorduğumda ba-
na, 'uzaklaş buradan daha kafana sıkmadan' yönünde beni tehdit ettiler" iddiasında bulundu. Olaydan sonra tekrar 
Kağızman'a geri döndüğünü de belirten Özlü, 34 FC 8812 plakalı araç içindeki şahıslar hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunduğunu dile getirdi. (21.04.2012/DİHA) 
 
24 Nisan 2012’de, Hakkari Yüksekova ilçe merkezinde gözaltına alınanlara da ajanlık dayatmasında bulunulduğu 
savunuldu. Geçen hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan adını güvenlik gerekçesiyle vermek istemeyen bir 
genç, her sorguya girene ajanlık ve muhbirlik teklifinde bulunulduğunu savundu. (24.04.2012/DİHA) 
 
28 Nisan 2012’de, İHD Siirt şubemize başvuran, Muhsin Beydoğan (İHD Siirt şubesi denetim kurulu üyesi ve KESK 
üyesi)  şu beyanlarda bulundu: “ 15 Temmuz 2011 tarihinde Siirt merkezde yaşanan çatışma sonucu gözaltına 
alınarak tutuklandım. 10 Nisan 2012 tarihinde yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildim. 
Bırakıldıktan 4 gün sonra işime başladım ve çarşıya çıktım, şuanda görürsem tanıyabileceğim sivil polisler tarafın-
dan takip ediliyorum; ayrıca polisler tarafından sürekli olarak sözlü hakaret, tehdit ve küfürlere maruz kalmaktayım. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (19.04.2012/İHD Siirt Şubesi) 
 
28 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Erdal Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Ben Büyük Şehir 
belediyesinde taşeron işçisi olarak park ve bahçe işlerinde çalışmaktayım. Nisan 2011 tarihinde gözaltına alındım 
ve daha sonra serbest bırakıldım. Serbest bırakıldıktan sonra beni sürekli olarak araba plakasının sonu 712 olan 
transit bir araç takip ediyor. İsimlerinin Fuat ve Adem olan bu kişilerin polis olduklarını öğrendim. Bu kişilerin beni 
niçin takip ettiklerini ve amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Takip etmelerinden rahatsız oluyorum. Ben sara has-
tasıyım. Sürekli olarak benim fotoğraflarımı çekip, taciz ediyorlar. Onlardan şikâyetçi olmak ve suç duyurusunda 
bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
29 Nisan 2012’de, Antep Dirok Kültür Merkezi çalışanı Esra Taşdemir, sivil polisler tarafından ajanlık dayatmasına 
maruz kaldığını belirtti. Evinin önünden 22 Nisan günü polisler tarafından arabaya bindirildiğini söyleyen Taşdemir, 
polislerden birinin "iyi" birinin kötü polisi oynayarak çeşitli tehditlerde bulunduğunu kaydetti. Kendisini alan polisle-
rin, "Seni, aileni her şeyini biliyoruz sana bir teklifimiz var" dediğini aktaran Taşdemir, kendisine "Antep Üniversite-
si'ne devam ediyor musun? Özgürlük nedir? Yeni anayasa sürecinde herkesin fikrini alıyoruz senin fikrin nedir" gibi 
sorular da yöneltildiğini söyledi."İyi polis" rolünü oynayan kişinin “Seninle aynı memleketteniz tekrar görüşelim” 
dediğini belirten Taşdemir, "Psikolojik olarak bana yaklaşmaya çalıştılar ve bu yaklaşımlar altında bana resmen 
ajanlık yap dayatması yapıldı'' dedi. Taşdemir, ayrıca olayın ardından sürekli sivil polisler tarafından evinin izlend i-
ğini belirterek, ''Başıma gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Antep Emniyet Müdürlüğü sorumludur'' dedi. 
Taşdemir, İHD Antep Şubesi'ne başvurarak yardım talep edeceğini belirtti. (29.04.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com) 

2 Mayıs 2012’de, İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M.T. 25.04.2012 tarihinde Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan babasının aranıp Emniyete çağırıldığını belirtti. Emniyette babasına oğlunuz yasadışı eylemlerde yer almakta-
dır ve Halkların Demokratik Kongresiyle bağlantısı vardır denmiş. HDK nin yasadışı bir yapılanma olduğu söylene-
rek bu yapının bileşenlerinin(siyasi partilerin) terör örgütüne fiziki ve fikren yardım ettikleri söylenmiş ve bu yapının 
içinde bulunan herkesin bu partiler gibi örgüte yardımda bulunduğunu söyleyerek tehditte bulunulmuş 

4 Mayıs 2012’de, DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi Ayla Akat Ata, BDP Batman İl Eşbaşkanları Vekili Ayşe Ağılgat, 
Belediye Başkanvekili Serhat Temel, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü hastanede kaçarken yüksekten düşe-
rek hayatını kaybettiği iddia edilen er Selman Pınar için ailesi tarafından Şirinevler Mahallesi'nde açılan taziye çadı-
rını ziyaret etti. Akat Ata'ya olayı anlatan Er Pınar'ın kardeşi ve görgü tanığı Adnan Pınar, abisinin mezarını ziyaret 
etmek için gittiği mezarlıkta başlarında kar maskesi takmış iki kişi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. "Eğer olayı 
polislerin yaptı diye suç duyurusunda bulunursan, biz yapacağımızı biliriz" şeklinde tehdit edildiğini belirten Pınar, 
"Herkesten bu olayın üzerine gitmesini istediğini söyledi. (04.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Salih Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık olarak 
10 gün önce Serdar isminde biri beni telefonla arayarak bir kazaya adımın karıştığını söyleyip 10 Nisan karakoluna 
çağırdı. Bende karakola gittim. Orada ismini bilmediğim iki kişi bana daha önce tutuklandın mı diye sordu. Bende 
evet yanıtını verdim. Niye tutuklandığımı sordu bende bir uygulamadan dolayı olduğunu söyledim. Bana “sen ço-
cuklarını seviyor musun” dedi. Bende herkes gibi çocuklarımı çok seviyorum” dedim. Bana Türkiye’nin sorunları 
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hakkında bazı sorular sordular. Bende siyasetçi olmadığımı bunu gidin siyasetçilerle konuşun dedim. Ben inşaat-
larda çalışan bir işçiyim. Yerim yurdum belli değil dedim. Bana kimsenin olmadığı bir yerde yemek teklifi yaptılar. 
Bende kabul etmeyince çocuklarımla tehdit ettiler. Bu konuda çok tedirginim. Sizden bana destek olmanızı istiyo-
rum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   

19 Mayıs 2012’de, İHD Adana şubesine başvuruda bulunan tıp fakültesi örgencisi ve Adana Tabip Odası Tıp Öğ-
renci Komisyonu üyesi olan E.G. Tıp Öğrenci Komisyonu üyesi sağlık öğrencileri olarak 19-20 mayıs 2012 tarihinde 
Adananın Karataş ilçesi, Tuzla Beldesi Karagöçer köyü ve Kapı köyünde yaşayan tarım işçileri ve ailelerini kapsa-
yan bir sağlık taraması yapmak istediklerini bu amaçla 18 Mayıs da toplam 35 kişi olarak, iki otobüs ile Adana Ta-
bip Odasından yola koyulduklarını belirtti. Hedeflenen köylere giderken saat 19:00 sıralarında Çavuşlu mevkiinde 
jandarma ekipleri tarafından durdurulduklarını ve kendilerine yola devam edemeyeceklerini bunun için valilikten izin 
almaları gerektiğinin söylendiğini belirten E.G. kendilerinin bu durum karşısında jandarmaya ellerinde Adana Tabip 
Odasının kararnamesinin bulunduğunu ve bu kararnamenin varlığında başka herhangi bir izne gerek kalmadan 
sağlık taraması yapabileceklerini ve iç hukukun buna izin verdiğini ifade etmişler ve ellerindeki kararnameyi Tuzla 
jandarma komutanına gösterip geçmek istediklerini belirtmişler.Bu durum karşısında tekrar vali ve kaymakam ile 
telefon üzerinden görüşen komutan geçişlerine izin vermeyeceğini belirtmiş.Bunun üzerine kendileri de tabip odası 
avukatı ile görüşen öğrencilere avukat sağlık hizmetini alacak kişilerin olurunun alınması durumunda  kimsenin 
engel oluşturamayacağını belirtmiş.Daha sonra öğrenciler sağlık çalışmasına hukuksuz bir şekilde  engel olunması 
durumunda kendilerinin sağlık malzemelerini yanlarına almayarak ve seyahat haklarını kullanarak belirledikleri 
yerleşkelere sadece halk ile sohbet etmeye gideceklerini belirtmişler ve yaya olarak yola koyulmak istemişler. Fakat 
jandarma bu durumda kendilerine eşlik edeceğini ve yanlarına kalem kağıt ve herhangi bir görüntüleme ve kayıt 
cihazı alamayacaklarını ve ancak bir iki saat kalabileceklerini belirtmiş. Bu süre zarfında çevrede bulunan çadırların 
fotoğrafını çekmek isteyen öğrencileri jandarma erleri zor kullanarak engellemiş. Daha sonra otobüslerin şoförlerini 
tehdit eden jandarma komutanı şoförlere geri dönmez iseler araçlarını bağlayacağını söylemiş. Bir şoföre de senin 
zaten eski bir uyuşturucu davan var diyerek tehdit etmiş. Öğrencilerin bu uygulamalara hakkınız yok diyerek itiraz 
etmesi karşısında komutan istersem bu araçları bağlarım hepinizi de gözaltına alırım tehdidinde bulunmuş. Zorla 
araçlarına bindirilen öğrencilere Adana ya kadar jandarma eskortu ile gidecekleri söylenmiş. Adana girişinde duran 
öğrencilere daha önce GBT kontrolü için toplanan kimlikleri geri dağıtılmış. Bu arada Adana Tabip Odası başkanı 
DR. A.İ.Ö. de gelmiş ve jandarma komutanına bu uygulamanın hukuksuz olduğunu bununla yasaları çiğnediğini 
belirtmiş. Jandarma Komutanı, DR. A.İ.Ö. ye sizinle özel konuşabilir miyiz diyerek öğrencilerden S.Ü. nün daha 
önce cezaevinde yedi ay tutuklu olarak yattığını söyleyerek bu şekilde öğrencileri Tabipler odası başkanı nezdinde 
karalamaya çalışmış bunu gören S.Ü. nün sinir krizi geçirmiş. Bu uygulamaların temelinde Adana valisi ve kayma-
kamın Tuzla bölgesinde çalışma koşulları ve sağlık koşulları çok kötü olan ve ikametgahları dahi olmayan tarım 
işçilerinin durumlarının ifşa olmasını ve kamuoyunda yer almasını istememesinin olduğunu belirten E.G. yapılan 
hukuksuzluklar sonucunda bize başvurdu. 

25 Mayıs 2012’de, Urfa'da yayın yapan Radyonet'in 2 çalışanı geçen günlerde gözaltına alındı. Radyonet'in bugün 
akşam saatlerinde düzenleyeceği konsere ilişkin Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan 2 kişi tekrar gözaltına alındı. Kısa 
bir süre sonra serbest bırakılan Radyonet Yönetim Kurulu Başkanı Emin Güler ile radyo çalışanı Zeynel Kayar'ın 
tehdit edildiği ileri sürüldü. Güler, TEM Şube Müdürü'nün yayın yapan radyolarının PKK'nin propagandasını yaptı-
ğını ileri sürdüğünü belirterek, "Radyoyu takip ettiklerini ve radyoda adam sakladığımızı söyledi. Bana 'radyonun 
Urfa'da ne halt yediğini biliyoruz. Bu etkinliği bir daha izin vermeyeceğiz. Konserde bir slogan veya pankart çıkarı-
lırsa seni gözaltına alacağız. Siz konser yapın bakın nasıl radyoyu kapattırıyorum. İsterseniz bunları tehdit olarak 
algılayın ya da uyarı olarak algılayın' tehdidinde bulundu" dedi. (25.05.2012/DİHA) 
 
27 Mayıs 2012’de,  İfade vermek için Antep Cumhuriyet Savcılığı'na giden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2. 
Sınıf öğrencisi Mazlum Ferhat İnce, adliyeye girmeden önce bir polisin kendisine "Ülkede Kürt sorunu yok. Sizi 
kandırıyorlar. Cezaevine girmenizi dört gözle bekleyen kişiler var" dediğini öne sürdü. İnce, ifade vermeye gittiği 
savcının da "Ya şu an ki çevrenle tüm ilişkini kes ya da cezaevine girersin" şeklinde kendisine tehditkar ve keyfi 
yaklaştığını iddia etti. İnşaat Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda KURDİ-DER'de eğitmen olan Davut 
Değer ise, gittiği adliyede, delillere göre hüküm vermesi gereken savcının kendilerine karşı tamamen keyfi bir tutum 
içerisine girdiğini ifade etti. Değer, "Bu olayla alakası olmayan ve halen sürmekte olan mahkeme sürecimi delil ola-
rak göstermeye çalışıyordu. Amaçları Kürt öğrencileri korkutmak ve sindirmektir'' dedi. (27.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümü, on binlerce insanın evsiz kal-
masına neden olan depremden sonra yardım dağıtan bir kuruluşun cemaat evlerine gitmeyen yurttaşlara taciz me-
sajı gönderdiği iddia edilmişti. Mağdur ailelere yardım dağıtıldığı sırada telefon numarasını verdiği bir yetkilinin sü-
rekli kendisini cemaat evlerine davet ettiğini belirten Derya Güven isimli kadın, olaydan sonra yaşadığı taciz mesaj-
ların basına yansıtmasından sonra bu kez de tehdit mesajları almaya başladığı öğrenildi. Cemaatle yakınlığı oldu-
ğu belirtilen Vefa Prefabrik Yapılar Sanayi Ticaret A.Ş firması yetkilileri tarafında önce cemaate davet edildiğini, 
cemaate gitmeyince aynı kişiler tarafından telefonla gönderilen mesajlarla taciz edildiğini ifade eden Derya Güven, 
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konuyu basına yansıtmasından sonra silahla tehdit edildiğini iddia etti.  Haberden sonra 29 Mayıs'ta gece saat 
02.00 sıralarında oturdukları konteynıra 2 kişinin geldiğini belirten Güven, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece saat 
02.00 sıralarıydı uyuyorduk, kapımız çalındı. O sırada damadım Kemal evde değildi. Ben kapıyı açtım kimsiniz diye 
sordum. Gelen kişiler hakaretvari bir dille önce Kemal'i sordular. Kemal'in evde olmadığını söyledim. Ancak gelen 
biri bana, 'Size iyilik yaramaz yaptığımız onca iyiliğe rağmen sizin yaptığınız doğru mu, bizi neden basına verdiniz, 
burayı bir hafta içinde boşaltın' diyerek belinde olan silahını gösterdi. Silahı göstererek, 'bir hafta içerisinde burayı 
boşaltmasanız olacaklardan siz sorumlu olursunuz' yönünde beni tehdit ettiler." Yaptığı el işleri ile geçimini sağladı-
ğını belirten Güven, depremden sonra Erciş'te kiraların arttığını ev kiralayacak durumlarının olmadığını ifade ede-
rek, "Bizi gece 02.00'da silah göstererek tehdit ediyorlar, ne gidecek yerimiz var ne de can güvenliğimiz var. Sorun-
ları dile getirdiğiniz zaman tehdit ediliyoruz. Artık birileri buna çözüm bulmalıdır. Başımıza bir şey gelirse firma yet-
kilileri sorumlu olacaktır" diye konuştu. (31.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yılmaz Taruk, şu beyanlarda bulundu: “16.05.2012 
tarihinde kardeşim olan Murat Taruk, sürekli olarak çalıştığı markette kalıyordu. Öğleden sonra saat 14.00-14.30 
arası yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından gözaltına alınmak üzere markette alıkonulmuştur. Komşu esnaf ve tanık-
ların önünde cereyan eden bu götürülme olayının sivil polisler tarafından yapıldığı söylenildi. Olaya müdahale eden 
komşu esnaf ve eşini de götüren kişilerin “onları gözaltına alıyoruz” dedikleri belirtilmiştir. Bu 10 kişilik grubun kar-
deşimi ve 2 iki kişiyi de yanına alarak sokakta yürüyerek çıktıkları belirtilmektedir. Herhangi bir arabaya rastlanıl-
mamıştır. Ailesi olarak ilk Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, daha sonra Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verip konu-
nun takipçisi olmalarını istedik. Tüm başvurulara rağmen herhangi bir sonuç alamadık. Nerede olduğu konusunda 
hiçbir bilgimiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)       
 
26 Mayıs 2012’de DHF üyesi Hüseyin Çalı, yaptığı açıklamada, Elazığ’da gözaltına alınarak götürüldüğü ıssız bir 
bölgede kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.  
  
2 Haziran 2012’de, Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Serenli (Dengıza) Köyü'nde ikamet eden ve çobanlık yapan Ha-
bip Şimşek adlı yurttaşın 30 Mayıs'ta Savur Merkez Jandarma Komutanlığı'na çağrıldığı ve köy korucusu olması 
için tehdit edildiği iddia edilmişti. 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Şimşek'in İzmir'e yerleştiği belirtildi. 
Şimşek'in babası Reşit Şimşek, oğlu ile telefonda görüştüğünü ve oğlunun kendisine "Şu an iyiyim. Can güvenliğim 
için İzmir'e gittim" dediğini belirtti. (02.06.2012/DİHA) 
 
2 Haziran 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde bir okulun yanında bulunan boş arazide içki içen Ahmet Yılmazer 
(26), Gürsel Kale (25) ve Davut Kale’nin (28) kimlik kontrolü yapan polis ekibince yüzlerine biber gazı sıkılıp ve 
darp edilerek gözaltına alındıkları; götürüldükleri İçerenköy Polis Karakolu’nda da şikâyetçi olmamaları için “ceple-
rine eroin koymakla” tehdit edildikleri öğrenildi. 
 
Dersim'de, 3 Mayıs'ta "KCK" adı altında yapılan operasyon sonucunda aralarında belediye meclis üyesi ve belediye 
çalışanlarının da bulunduğu 6 BDP yöneticisi tutuklanmıştı. Newroz bayramı, 8 Mart kutlamaları ve benzeri demok-
ratik eylemlere katıldıkları için tutuklanan kişiler arasında BDP üyesi Ayhan Çelik de bulunuyordu. Evlerinin basıl-
ması ve babasının tutuklanmasının somut hiçbir gerekçesinin olmadığını belirten Çelik'in kızı Nazlı Çelik, "Bir ay 
önce gecenin 4'ünde evimizi bastılar ve kapıyı açar açmaz babamı yere yatırdılar. İki buçuk saat boyunca evimizi 
aradılar. Hatta buzdolabının içine bile baktılar. Ancak hiçbir şey bulamadılar" dedi. Babası tutuklandıktan sonra 
işitme engelli annesiyle birlikte yalnız kalan Nazlı Çelik, polisin ifade bahanesiyle evlerine geldiğini söyleyerek bu-
nun kendisini ve annesini ciddi bir şekilde tedirgin ettiğini söyledi. Evin tek çocuğu olduğunu ve babasının tutuk-
lanmasından sonra annesiyle yalnız kaldığını belirten Çelik, "Polis daha önce benim için hiç eve gelmedi. Ama 
babam tutuklandıktan sonra, durup dururken eve gelip, 'ifaden var Emniyet'e gel' dediler. İfademin 15 Şubatla ilgili 
olduğunu söylüyorlar. Oysa babamı Mayıs ayında gözaltına aldılar. Madem önceki döneme ait neden beni de o 
zaman götürmediler" diye sordu. "Biliyorlar biz iki kadın tekiz evde. Daha önce çalışıyordum ama babam tutuklan-
dıktan sonra işten çıktım. Sanırım benim işten çıktığımı da duymuşlar ve iş üzerinden iletişim kurmaya çalıştılar" 
diyen Çelik, polislerin ilk eve gelişinde "İfade vermen gerek. Üç gün içerisinde gelmezsen, seni zorla götürürüz" 
dediğini belirtti. Normalde polisin ifade için gittiği evlerde ifadesi alınacak kişiyi de kendisiyle birlikte götürdüğünü 
hatırlatan Çelik, polislerin kendisine sadece uyarıda bulunduğunu belirtti. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini 
söyleyen Çelik, BDP'ye giderek durumu il yönetimine aktardığını ifade etti. Çelik, daha aradan bir gün geçmesine 
rağmen polislerin ertesi gün tekrar evlerine geldiğini belirten Çelik, "Ben evde yoktum. Eve geldiğimde, bana iletil-
mek üzere anneme bir not vermişlerdi. Bir paket tatlı getirmişler ve anneme para vermeye çalışmışlardı ancak, 
annem paralarını almamıştı" diye konuştu. Annesine verilen notta "Nazlı Emniyet'e gel. Hem eşya vereceğiz hem 
ifaden var. İfade verip gideceksin. İş için de görüşeceğiz" denildiğini ifade eden Çelik, "Notu okuduğumda şok o l-
dum. Tamam ifadem vardı, ev baskınında aldıkları eşyalarımız vardı ama bu iş ne oluyordu anlamadım. Söz konu-
su notu da BDP Dersim İl Yönetimi'ne gösterdim" dedi. BDP İl Yönetimi'nden Mehmet Ali Yazar ile birlikte ifade 
vermek üzere savcılığa gittiklerini belirten Çelik, "Savcılık bize 'burada her herhangi bir ifadeniz yok. Emniyet'e 
gidin' dedi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. İfademi verdiğimde, yalnız olmadığım için iş konusunda bir 
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şey söylemediler" dedi. Polisin, maddi durumlarından kaynaklı işe ihtiyacı olduğunu bildiğini ve annesiyle yalnız 
yaşadığını bildikleri için onu Emniyet'e çağırdıklarını belirten Çelik, "Benimle tek konuşmayı planlayıp iş konusunda 
da konuşmayı düşünüyorlardı. Bundan kaygılandığım için ben de tek gitmedim. Ve düşündüğüm gibi, iş konusunu 
açmadılar" diye konuştu. Annesiyle yalnız yaşadıkları için ciddi bir şekilde kaygılandığını belirten Çelik, "Annem 
işitme engelli ve öyle her işin hakkından çok gelebilen biri değil. İki defa polis evimize geldiği için korkuyorum. İki 
kere eve geldiklerine göre, evin yolunu da iyi ezberlemişlerdir. Bu demek olmuyor ki bundan sonra akşamları, gün-
düzleri veya herhangi bir vakit eve gelmeyecek. Hem annem için hem kendim için kaygılanıyorum" diye konuştu.  
(03.06.2012/DİHA) 
 
3 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi Ortasu (Roboski) Köyü'nde 28 Aralık 2011 tarihinde çoğunlu-
ğu çocuk 34 sivil yurttaşın savaş uçakları tarafından katledilmesi olayı üzerinden 5 ayı aşkın süre geçmesine rağ-
men yürütülen soruşturmada sorumluların açığa çıkarılmaması ve hükümet kanadından yapılan açıklamaları pro-
testo etmek amacıyla Roboskili aileler katliam yerinde süresiz oturma eylemi düzenleyeceklerini açıklamıştı. Fakat 
eylemin gerçekleşeceği gün (2 Haziran) Kömür Ocağı'nda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Encü'nün ocağa ait gölete 
düşerek yaşamını yitirmesi üzerine aileler eylemlerini ertelemek zorunda kaldı.  Katliamda kardeşi Serhat Encü'yü 
kaybeden Ferhat Encü; "Yapmayı planladığımız eylem olayın sorumlularından hesap sorulması içindir. Biz 32 aile 
bir araya gelerek bu kararı verdik. Bu eylemden vazgeçmemiz için baskı ve tehdit de aldık. Tüm baskı ve tehditlere 
rağmen bu kararımızdan vazgeçmedik. Eylemin gerçekleşeceği gün bir yakınımızı kaybedince eylemi ileri bir tarihe 
erteledik.” Dediği öğrenildi. (03.06.2012/DİHA) 
 
8 Haziran 2012’de, Urfa Haran Üniversitesi öğrencisi Nofa Alpağüp isimli kadın öğrenci alışveriş yapmak üzere 
girdiği mağazada TEM polisi tarafından önce sözlü tehdit edildiği ardından tekme tokat dövülerek gözaltına alındığı 
iddia edildi. Mağaza içerisinde gözaltına alınan ve polis tarafından darp edildiği ileri sürülen öğrenci Alpağüp, tedavi 
edilmek üzere Urfa Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtilirken, hastanedeki tedavinin ardından Alpağüt'ün, ifadesi 
alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi. (08.06.2012/DİHA) 
 
12 Haziran 2012’de, Bitlis'in Hizan İlçesi'nde dün sabah saatlerinde özel harekat polisleri, BDP Hizan İlçe Başkanı 
Sıddık Kaplan ve Ferhat Uğur'a ait olan iş yerine baskın düzenledi. İşyerinde arama yapıldıktan sonra polislerin, 
Kaplan ve Uğur'un başına silah dayadığı iddia edildi. İş yerinde kısa süreli bir tartışma yaşanırken, yurttaşların tep-
kisiyle özel harekat polislerinin işyerinden ayrıldığı belirtildi. (12.06.2012/DİHA) 
 
13 Haziran 2012’de, İHD Adana şubesine başvuruda bulunan E.K. öğrenci olduğunu ve ailesinin terörle mücadele 
şube polisleri tarafından aranarak oğlunuzun yasadışı örgütlerle bağlantısı var ve elimizde kanıtları var diyerek 
çağrılıp, okullarının silahlı kişiler tarafından taranacağı söylenerek ailesi tedirgin edilmiş. 
 
13 Haziran 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.A. (öğrenci) TMŞ. Polislerinin Mardin de bulunan ailesini 
arayarak çocuğunuz yasadışı terör eylemlerine katılmaktadır sizi adana ya görüşmeye davet ediyoruz gelmeniz 
gerekiyor demişlerdir. Adana ya gelen ailesinin tedirgin olduğunu ve seni okuldan alacağız bizimle geleceksin de-
diklerini ve kendisinin zor durumda kaldığını dile getirdi. TMŞ ekiplerinin ailesine aslında oğlunuzun bir şeyi yok 
fakat biz yinede bilgilendirelim dediğini dile getirdi. 

13 Haziran 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran Çukurova üniversitesi öğrencisi S.S. parasız, nitelikli, bilimsel, 
anadilde eğitim talebini demokratik yollarla savunan bir öğrenci olduğunu ve bu taleplerle ilgili üniversitede yapılan 
eylem ve etkinliklere katıldığını belirtti. Adana emniyet müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ailesini arayarak ve 
ailesinin evine giderek çocuklarının terörist olduğunu yasadışı etkinliklere katıldığını söylemiş ve ailesini bu yolla 
tedirgin ve tehdit ettiğini ifade etti. 

27 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulkadir Altan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Gazi 
Caddesi Grant Park Otelin az ilerisinde kontör ve sigara satıyordum. Polisler ihbar üzerine sürekli olarak gelip gid i-
yorlardı. Sonra tanımadığım 3 şahıs yanıma gelerek Mitten geldiklerini söyleyip benimle konuşmak istediklerini 
söylediler. Benimle yemek yeme teklifinde bulundular. Bende sizinle konuşma ve yemek yeme için bir sebebim 
olmadığını söyledim. Ne söylemek istiyorsanız burada söyleyin, dedim. Bana “Kuzey Irak ve Suriye’de yaşanan 
gerginlikten dolayı orada sıkıntı yaşadıklarını ve bu sıkıntıların giderilmesi için kendilerine yardımcı olmamı istedi-
ler. Orada kimlerin hangi örgüt üyelerinin ne tür faaliyet yürüttüğünü bize not edersen gümrük kapılarında istediğim 
kadar eşya getirebilir ve hiçbir sıkıntı yaşamayacağımı” söylediler. Ayrıca pasaport ve konaklama masraflarımı da 
karşılayacaklarını söylediler. Bende onlara cevaben “özgür gündem gazetesi çalışanı ve İHD üyesi olduğumu be-
nim şuandaki ideolojik yaklaşımım bu savaşın bitmesi ve akan kanın durması bunun için de hiçbir partiye ve örgüte 
üye olmadığımı söyledim. 22.06.2012 tarihinde çarşı polis karakolundan gelen 2 memur sigaralarıma el koydular. 
Sur ilçesinde bulunan muhtar sayesinde hiçbir işlem yapmadılar. Daha sonra karakolda beni bekleterek tanımadı-
ğım birinin benimle görüşmek istediğini söylediler. Benimle görüşme taleplerini sordum, bana Sur içinde yapılan 
eylemler ilgili bilgi vermemi ve kimlerin bu eylemleri yaptıkları konusunda yardımcı olmamı istiyorlardı. Bende yar-
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dımcı olamayacağımı söyledim. Bu konuyla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
2 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hüseyin Daşkesen, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  
Hamdullah Daşkesen, 3 aydan beri Hollanda da ikamet etmektedir. Ancak hem resmi hem de sivil giyimli polisler 
sürekli olarak evine baskın yapıp ağabeyimin eşini ve çocuklarını tehdit ve taciz etmektedir. Yengeme ağabeyimin 
nerde olduğunu sormaktadırlar. Yengeme ve çocuklarına psikolojik olarak baskı uygulamaktadırlar. Çocukların 
psikolojileri bozulmuş durumdadır. Sorduğumuzda polisler bize bilgi vermemektedirler. Bize yapılan bu haksız uy-
gulamayı kabul etmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
11 Temmuz 2012’de, Siirt E Tipi Kapalı cezaevinde bulunan kadın tutukluların, cezaevi yetkilileri nezaretinde ko-
ğuşlarından alınarak sivil polislerle görüştürüldükleri ve burada kendilerine sivil polisler tarafından ajanlık teklifi 
yapıldığı iddia edildi. (11.07.2012/Ozgur-gundem.com) 
 
29 Temmuz 2012’de, ÇOMÜ öğrencisi Özlem Kilisli’nin ailesi, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından sık sık 
telefonla aranmış, aile emniyete davet edilmiştir. Öğrenci aleyhinde basın açıklamalarına katıldığı ve yasadışı ör-
gütlerin sempatizanı olduğu söylenmiş, öldürülen devrimcilerin fotoğrafları gösterilerek kızınızın sonu da bunlar gibi 
olacak diyerek tehdit ve taciz edilmişlerdir. 
 
31 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Halil İbrahim Çarboğa : “Daha önce hak-
larında suç duyurusunda bulunduğum polis memurları bu sabah beni evimin önünden alarak arabaya bindirdiler ve 
Cihangir’de bir manavın önüne götürerek dövdüler. Sonra beni doktora götürdüler, ardından tekrar dövdüler ve 
karakola götürdüler. Ben rapor almak istediğimi söyledim. Beni bir yazı ile hastaneye gönderdiler. Beni, şikâyetimi 
geri almam için kafama silah dayayarak ve döverek tehdit ettiler.” dedi.  
 
"KCK" adı altında 3 Aralık 2011 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Giresun E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu Ajda İnci'nin babası Haci Hasip İnci, kızının maruz kaldığı kötü muamele 
ile ilgili İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvurmuştu. Kızı Ajda'nın yanı sıra daha önce "KCK" adı altında yürütülen ope-
rasyonlarda Muhterem İnci ve Ramazan İnci adlı 2 çocuğu daha tutuklanan, ardından 2 çocuğu da tahliye edilen 
baba İnci,  1 Ağustos 2012’de, İHD'ye yaptığı başvurunun ardından polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 
Kızı Ajda'nın cezaevine girmesiyle birlikte sara hastalığı ve ülser hastalığına yakalandığını, cezaevinde tedavi edi l-
mediğini ve kızının tedavisi sırasında polikliniklere polislerin girdiğini ve kızına polisler tarafından psikolojik baskı 
yapıldığını belirten baba İnci, İHD'ye yaptığı başvurunun ardından 4 tane sivil polis tarafından gün boyu takip edi l-
diğini söyledi. Polislerin "Sen halen yaşıyor musun" ve "Çok yaşamazsın" şeklinde tehditte bulunduğunu ifade eden 
baba İnci, "Eğer başıma bir şey gelirse tek sorumlusu devlettir. Her türlü baskı ve tehditlere rağmen Kürt olduğum-
dan bir adım geriye atmayacağım başımıza gelen her şey Kürt olduğumuzdandır" dedi. (02.08.2012/DİHA) 
 
8 Ağustos 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.S. Ö. uzun zamandır Özgür gündem ve Azadiya Welat gaze-
tesi dağıtımcısı olduğunu, 04.08.2012 tarihinde Adananın Seyhan ilçesi Amerikan pazarında gazate dağıtırken 
Adana emniyetine bağlı TMŞ. Ekipleri tarafından gözaltına alınmış. Araca bindirildikten sonra kimliğinin sorulduğu-
nu ve sonrasında ölümle tehdit edildiğini ifade eden M.S.Ö. polislerin kendisine seninde sonun Metin Alataş gibi 
olacak dediklerini bu yüzden bir an önce bu gazeteyi dağıtmaktan vazgeç dediklerini ifade etti. 
 
11 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Servet Karataş : “Polisler beni ve kardeş-
lerimi durdurarak üstümüzü aramak istediler. Ben 5 dakika önce aradıklarını söyledim. Fakat ‘olsun, tekrar araya-
cağız’ diyerek uygunsuz yerlerimize ellerini sokmaya çalıştılar… Biz karşı çıkınca ters kelepçeleyerek bizi karakol-
da (kameralı- kamerasız odalarda), arabada, karakolun bahçesinde, garajda dövdüler. Ağabeyimin gözü patladı, iki 
ameliyat geçirdi. İki ağabeyimin kulak zarı patladı. Ben kasıklarımdan darbe aldım. Bir ağabeyimin elmacık kemiği 
kırıldı. Özürlü kardeşimi altına işeyene kadar dövdüler. Eve gidip gelirken sürekli yolumuzu keserek şikayetçi olma-
yın diyerek tehdit ediyorlar.” dedi.  
 
20 Ağustos 2012’de, Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'ne giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 
tepki gösterdiği için koruma ve korucular tarafından linç edilen Aydın Cengiz, kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edi l-
diğini belirterek, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Cengiz, tehditlerden dolayı hastaneye gidemediğini belirtti. 
Olağanüstü önlemlerle Hakkari'ye giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin gittiği her yerde protestolarla karşılaşmıştı. 
Şahin'in protesto edildiği Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'nde de belediye binasında korucularla 
sohbet ederken, Oylum (Herkişk) Köyü sakini Aydın Cengiz, kendisinin de belediye gittiğini ve orada yaşadıklarını 
şöyle anlattı: "Bakan geldiğinde ben de belediye gittim. Bakan konuştuğu sırada ben ayağa kalkarak, konuşmaları-
na itirazımın olduğunu söyleyerek, 'Buraya neden geldiniz madem sıkıntılarımızı dinlemeyecekseniz buraya gelme-
ye ne hakkınız var. Biz artık kardeşkanının dökülmesini istemiyoruz' dedim. Ancak ondan sonra ilk önce korumalar 
sonra korucular bana müdahale etti. Artık ne olduğunu görmedim. Asker ve polis olmasına rağmen kimse müdaha-
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le etmiyordu. Bir an beni öldüreceklerini zan ettim. Çok zor ellerinden kurtularak kaçtım evime geldim" de-
di. Saldırıdan sonra ikinci bir linç vakası korkusundan dolayı hastaneye gidemediğini de belirten Cengiz, evinde 
mahsur kaldığını dile getirdi. Gün içinde beldeyi terk etmeyi düşündüğünü de vurgulayan Cengiz, özelikle korucular 
tarafından ölümle tehdit edildiğini aktardı. Olaydan sonra eşiyle birlikte belediye önüne gittiğini söyleyen Cengiz'in 
annesi Perişan Cengiz ise, kapıda korucubaşı Ekrem Çetinkaya ile görüştüklerini dile getirdi. Yaşanan durumu 
sorduklarında ölümle tehdit edildiğini dile getiren anne Cengiz, "Belediye kapısının önüne gittiğimizde Ekrem ora-
daydı. Ben de ne oldu neden oğluma saldırdıklarını sorduğumda beni de tehdit etti. Ekrem sonra bana 'senin oğlu-
nun tek kurtuluşu ölümdür. O bundan sonra bu beldede yaşamayacak. Bakana karşı çıktı. Gidin yoksa aynısı sizin-
de başınıza gelir' dedi" şeklinde konuştu. Oğlunun tek istediğinin akan kardeş kanının durması olduğunu dile geti-
ren anne Cengiz, olaydan sonra kimsenin kendilerine telefon dahi açmadığını kaydetti. Anne Cengiz evde mahsur 
kaldıklarını belirterek, başlarına bir şey gelmesi durumunda yetkililerin sorumlu olacağını dile getirdi. 
(20.08.2012/DİHA) 
 
22 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.M., şu beyanlarda bulundu: “Ben halen yukarıda belirt-
miş olduğum adreste ailem ile birlikte ikamet etmekteyim. Şüpheli A.T., olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden beni 
arayıp bana ilgi göster yoksa gelip ağabeyini öldürürüm diye sürekli olarak beni tehdit ediyordu. 13.08.2012 tarihin-
de bizim eve komşularımız misafirliğe gelmişlerdi. Onlar oturduğu sırada ben mide rahatsızlığından dolayı ilaç alıp 
gece 11.00 sıralarında odama yatmaya gittim. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama uyuduğum sırada A.T., eli ile 
ağzımı kapattı ve elinde bulunan tabancayı başıma dayayarak “bağırma yoksa anneni öldürürüm” dedi. Annem de 
misafirleri yolcu edip o arada gelip yanıma uyumuştu. Ben de korktuğum için ve ağzımı bağladıkları için sesimi 
kimseye duyuramadım. Beni ağzım kapalı bir vaziyette damdan arkadaşı E.İ. ile birlikte indirip yaklaşık 50-60 metre 
ileride duran kırmızı renkli bir kamyona bindirdiler.  Kamyonun sahibi ve aynı zamanda kamyonun şoförü M.Y., 
kamyonun yanında bekliyordu. Kamyonun yanına beni götürdüklerinde M.Y., A.T.’nin korucu silahını getirip ona 
verdi. O da silahı alıp arkadaşı olan E.İ.’ye vererek “sen burada kal olup biteni bize haber verirsin” dedi. Sonra beni 
kamyonun ön tarafına bindirerek başımı eğerek konuşma diye beni tehdit etti. Kamyonla yaklaşık 2-2,5 km kadar 
gittikten sonra kamyonu durdurup kendi telefonundan beni arayıp “gel bu akşam beni kaçır neredesin niye gelme-
din” gibi benzer şeyler söylettirdiler. Bu şeyleri bana söylettirirken M.Y. kafama silahı dayamış, A.T.’de yaklaşık 20-
25 metre kadar bizden uzağa gitmişti. Daha sonra beni tekrar kamyona bindirip Diyarbakır’a götürdüler. Diyarba-
kır’a geldiğimizde M.Y.’nin Koşuyolunda bulanan evine götürdüler. Evde kimse yoktu. Evde bulunduğumuz süre 
zarfında elimi ve ağzımı kapattılar. Daha sonra ailesini ve tanıdıklarını arayıp durumu anlatarak meselenin çözümü 
için devreye girmelerini istedi. Ancak anladığım kadarı ile kimse kabul etmedi. Kimse kabul etmeyince “ben seni 
burada bırakıp köye gideceğim ki kimse benden şüphelenmesin. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra gelip seni alıp 
Adana ya götüreceğim” dedi. Bu arada M.Y.’ye de kendi eşini arattırıp çocukları içeri alıp kendilerine dikkat etmesi-
ni söylemesini istedi. M.Y.’nin eşi evde değildi. O sabah eve geldi. Eşi sabah geldiğinde biz hala onun evindeydik. 
Sabah öğleye doğru anladığım kadarı ile A.T.’yi Kocaköy Emniyet Müdürlüğü’nden birileri arayıp olayı sordu. O da, 
“ben onu kaçırmadım. onu kaçıranların elinden kurtardım. O şimdi yanımda emniyete getireceğim” diyordu. Daha 
sonra bana Diyarbakır’da tanıdığımın olup olmadığını sordular. Ben de “ablam var” deyince beni oraya götürdüler. 
Ablama bıraktıklarında dahi beni sürekli tehdit edip nasıl ifade vermem gerektiği konusunda beni yönlendiriyorlardı. 
Ablamın yanında iken A.T., ailemi arayıp “kızınız burada ablasının yanında ben onu kaçırmadım onu kurtardım 
gelip alın kızınızı” dedi. Bu arada Emniyet Amiri sanırım onu aramış, o da telefonu bana uzatarak “ne söyleyeceğini 
biliyorsun” deyip beni tehdit edince ben de telefonda onun beni kaçırmadığını başkası kaçırdığını, onun da beni 
kurtardığını söylemek zorunda kaldım. Öğleden sonra ağabeyim ablamın evine gelerek beni aldı. A.T. de yanımız-
da olduğu halde Kocaköy emniyetinde ifade verdim. Orada verdiğim ifadede de her ne kadar beni A.T.’nin kaçır-
madığını söylediysem de bu doğru değildir. Bunu tehdit altında ve olayın sıcağında, ayrıca onların korucu olmasın-
dan da korkarak aileme bir şey yapmalarından korktuğum için onun istediği şeyleri söyledim. Olayın gerçeği yuka-
rıda anlattığım şekilde olmuştur. Bu nedenle beni zorla kaçırıp beni tehdit eden kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. 
Bunların yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 

22 Ağustos 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran A.D. 21.08.2012 tarihinde saat 18.00 sıralarında Adana emni-
yet müdürlüğüne bağlı Çevik kuvvet, TMŞ ve birçok sivil ve resmi polisin(yaklaşık 200) akrep, toma ve zırhlı araç-
larla Çukurova caddesinde boy göstererek esnaftan ve cadde üzerindeki vatandaşların tamamından kimlik sorarak, 
GBT leri sorgulanmış. Birçok mahalle bulunan bölgeye adeta gözdağı verilircesine toplumun üzerine korku salmak 
amacı ile bu yöntemin uygulandığını belirten A.D. sadece kendi mahallelerine yönelik gerçekleştirilen bu uygula-
manın hukuksuz ve ayrımcı bir uygulama olduğunu belirterek derneğimize başvurdu. 

 
24 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yaşar Çelebi ve Birdal Bal: “Evimde müzik 
dinlerken iki polis memuru şikâyet olduğunu söyleyerek müziği kısmamızı söyledi. Ben de özür dileyerek müziğin 
sesini kıstım. Aradan yarım saat geçtikten sonra 15 polis gelerek evimi izinsiz olarak bastı ve arama yaptılar. Bizleri 
kelepçeleyerek karakola götürdüler. Ben suçumuzun ne olduğunu sorduğumda beni dövdüler ve dişlerimi kırdılar. 
Savcılıkta tekrar döverler korkusuyla şikâyetçi değilim dedim. Zaten beni savcıya götürürken ‘akıllı ol, tekrar bize 
gelirsin’ diyerek tehdit ettiler bundan dolayı korktum. Ama ben şikâyetçi olmak istiyorum.” dedi.  
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1 Eylül 2012’de, Kayseri eski Alay Komutanı ve JİTEM Grup Komutanı Albay Cemal Temizöz ve korucubaşı Kamil 
Atak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı JİTEM davası, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. 1994 yı-
lında kaybedilen İhsan Aslan'ın korucubaşı Kamil Atak'ın oğlu Kukel Atak tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü söy-
leyen Yusuf Aslan, bu durumu söylememesi için tehdit aldığını ifade etti.  Kendisine veya ailesine bir şey olursa 
sorumlusunun Kamil Atak olduğunu belirten Yusuf Aslan, "Ben ifade verdim. İfademi verirken bir sivil polis ‘Asıl seni 
yakalayacağız. Sen PKK’lisin’ diye beni tehdit etti. Kamil Atak belki 100 tane adam öldürmüş. Ama kimse şikayet 
etmiyor. Korucular yengemi tehdit etmiş. Geçen hafta gidip babamı tehdit etmişler. Herkes görmüş ama korkudan 
söyleyen yok. 3 kişi babamın evine gelmiş. Mahkemeye ifade vermemem için tehdit etmişler" dedi. Mahkeme Baş-
kanı ifadesi tamamlanan Yusuf Aslan’a salondan çıkabileceğini söyledi. Aslan bunun üzerine, "Tehdit altındayım. 
Ben mahkeme salonundan gitmiyorum. Bana bir keleş verirseniz giderim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, 
"Saygısızlık etme, öfkene sahip çık!" diyerek uyarıda bulundu. Yusuf Aslan, daha sonra salonda dışarı çıktı. 
(01.09.2012/ DHA/DİHA/Haberturk.com/Ozgur-gundem.com) 
 
5 Eylül 2012’de, Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde yeni kayıt döneminin başlamasıyla birlikte üniversitenin Kapalı 
Spor Salonu'nun önünde stant açan Kürt öğrenciler, Kürtçe müzik çaldıkları ve söyledikleri gerekçesiyle polislerce 
tehdit edildiklerini iddia etti. Fen- Edebiyat Fakültesi Edebiyat öğrencisi Veysel Tanrıkulu ve Elektrik-Elektronik Bö-
lümü öğrencisi Umut Aygün, çaldıkları Kürtçe müzik nedeniyle polislerin baskısıyla karşılaştıklarını belirterek, polis-
lerin kendilerini gözaltına almakla tehdit ettiğini kaydetti.   (05.09.2012/DİHA/Diyarbakiryenigun.net) 
 
7 Eylül 2012’de Devrimci Demokratik Sendikal Birlik çalışanı öğretmen Veysel Arslan, yaptığı açıklamada, İstan-
bul’da aldığı ikinci el telefon çalıntı çıkınca şikâyette bulunmak amacıyla gittiği Sirkeci Polis Karakolu’nda kendisine 
ajanlık teklifinde bulunulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi. 
 
7 Eylül 2012’de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan PKK'li tutuklu ve hükümlüler , "Diyarbakır D Tipi Ceza-
evi'nde bulunan Yakup Burukanlı ve Havre Semirat arkadaşlarımız Haziran ayında savcılığa çağırılmışlardır. Orada 
Bingöl'den gelen JİTEM elemanları ve savcılık bu arkadaşlarımıza 'Sizler buranın vatandaşı değilsiniz. Bize bilgi 
verin, biz de size yardımcı olalım' diyerek itirafçı olmaları için baskı uygulamışlardır. Bunu kabul etmeyen her iki 
arkadaşımıza hakaretler edilmiştir. Son olay, Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Savcılığa çağırılan Agit Gizlenmiş 
arkadaşımıza savcılık tarafından Fettullah Yiğit üzerine ifade vermesi istenmiş ve itirafçı olması için zorlanmıştır. 
Bunu kabul etmeyen arkadaşımıza ağza alınmayacak küfürler edilmiştir." Diyerek derneğimizden duyarlılık talep 
etmişlerdir. (07.09.2012/ DİHA) 
 
12 Eylül 2012’de, İHD Genel merkezine başvuran Yusuf Altaş, Ağrı’lı olduklarını ancak uzun zamandır ailesiyle 
birlikte Uşak ilinde ikamet ettiklerini belirmiştir. Son zamanlarda kendisine ve kardeşine yönelik güvenlik güçlerinin 
hem okulları, öğretmenleri hemde oturdukları mahalle sakinleri aracılığıyla çeşitli suçlamalar yapıldığını, çeşitli yasa 
dışı örgüt bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığını bu durumun da arkadaşlarının ve komşularının kendilerine 
farklı yaklaşmalarına neden olduğunu ve bu hukuk dışı muamelerin kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek derne-
ğimizden yardım talebinde bulunmuştur. 
 
10 Eylül 2012’de, Tunceli’nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Aslandolmuş Köyü'nde inşaat işinde çalışan bir grup işçi, son 3 
gündür HPG militanı kıyafeti ile dolaşan ve üzerlerinde ağır silahlar bulunan kişiler tarafından tehdit ve hakarete 
maruz kaldıklarını belirtti. Konuya ilişkin bilgi veren ve kendisini ekip başı olarak tanıtan Mustafa Kılıç, gece 23.00-
01.00 arası düzenlenen baskında 5-6 kişinin bulunduğunu ifade etti. Yüzleri açık olup kafalarına komando kuşağı 
bağlayan bu kişilerin düzgün Türkçe konuştuğunu belirten Kılıç, "Baskın yapanlar özel timlerdi. Baskın direk inşaat-
ta çalışan arkadaşlarımıza yönelik yapılıyor. Baskın sırasında arkadaşlarımızdan kimlik sormuşlar. İnşaatta çalışan 
arkadaşlar Diyarbakırlı olduklarını belirtmiş. Fakat kimlik soran bu kişilerin kim olduğunu bilmedikleri için arkadaş-
larda bu kişilerden kimlik istemiş. Bunun üzerine silahlı kişiler, 'Siz kim oluyorsunuz da kimlik soruyorsunuz. Siz 
Diyarbakırlıların hepsi teröristsiniz' deyip  hakaretlerde bulunmuşlar" dedi. Köylülerin, köpeklerin havlaması üzerine 
uyanıp dışarı çıkması üzerine köyden hızla ayrılan bu kişilerin işçilere, "BDP'yi savunuyorsunuz. Sizinle daha sonra 
tekrar görüşürüz. Buraları 90'lı yıllara çevireceğiz" şeklinde tehdit ettiğini öne süren Kılıç, "Arkadaşlarımıza silah 
doğrultmuşlar. Eğer köylüler fark etmemiş olsaydı, fiziki bir müdahaleye de maruz kalabilirdi arkadaşlar. Tedirginl i-
ğimiz devam ediyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bunlar karayolundan değil sanırım helikopterle gündüz buralara ind i-
riliyor. Gece gelip kafamıza sıkarlarsa ne yapabiliriz ki. Bu nedenle inşaat işinde çalışan ekibimi ilçe merkezine 
çektim. Bu gün Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım" diye kaydetti.  (10.09.2012/ 
DİHA/Ozgur-gundem.com)  
 
1 Ekim 2012’de, Van'dan Hakkari'ye giderken, "PKK'ye eleman kazandırdığı" iddiasıyla 2'si çocuk 6 kişi gözaltına 
alınmıştı. Gözaltı sürelerinin sona ermesinden sonra Emniyet'te ifadeleri alınan 6 kişi daha sonra serbest bırakıl-
mıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden biri olan Nebahat Acar, gözaltında ajanlık dayatmasına maruz kaldığını iddia etti. 
Gözaltında psikolojik baskıya maruz kaldığını belirten Acar, "Olay sırasında Hakkari'ye gidiyorduk. Ancak merkez-
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den çıkmadan polisler aracımızı durdurarak, bizi gözaltına altı. 20 kişiye yakın sivil polis ellerindeki silahları doğrul-
tarak, arabanın önünü kestiler. Arabada benim de aralarında bulunduğum 6 kişiyi indirip, yere yatırdılar. 'İhbar var' 
deyip üst araması yaptılar. Polislerin için de kadın polis yoktu. Üst aramamı erkek polis yaptı. Beni ayrı bir arabaya 
bindirip, sözlü tacizde bulundular. Her türlü psikolojik baskıyı uyguladılar. Daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürdüler. Orada da üst aramasını kadın polis yerine erkek polisler yaptı. Üst aramasını yaptıktan sonra sorguya 
ilk önce beni aldılar. Bana 'sen dağa eleman götürüyorsun' diyerek olayı kabul etmemi istediler. Polisler bana sü-
rekli, 'biz devletiz, biz her şeyiz, istersek seni hemen içeri atabiliriz' diyerek, sürekli baskı yapıyorlardı" diye konuştu. 
Tehdit ve psikolojik baskıdan sonra kendisine 'ajanlık' dayatıldığını iddia eden Acar, şunları söyledi: "Benden benle 
birlikte gözaltına alınanların üzerine ifade vermemi istediler. Sürekli bana sana maddi, manevi her türlü yardımda 
bulunuruz. Yeter ki, mahallenize örgütten biri gelirse bizi ara bu yeterlidir." Kendisinin polislere bu olaylarla alakası-
nın olmadığını ve el sanatlarıyla uğraştığını söylediğini belirten Acar, polislerin de bu konuda kendisine yardımcı 
olabileceklerini söylediklerini aktardı. Halen olayın şokunda olduğunu belirten Acar, polis baskısına karşı kamuoyu-
na duyarlılık çağrısında bulundu. (08.10.2012/DİHA) 
 
1 Ekim 2012’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Fadıl toprak şu beyanlarda bulundu.“ Yaklaşık 1 aydır em-
niyet istibaratında olduğunu düşündüğüm 4 kişi karşıma çıkıp  bana “gel bizimle çalış- ya da seni öldüreceğiz” diye-
rek beni rahatsız ediyorlar. Bana verdikleri bir telefon numarasıyla onlara ulaşmamı ve tekliflerini kabul etmemi 
istiyorlar. Aksi durumda öldüreceklerini söylüyorlar. 2 defa evime gelip beni emniyet müd. Trafik şubenin üzerindeki 
gizli istihbarat merkezine götürdüler. Bana ısrarla “burayı terk et, evini boşalt git burdan yada gel bizim adamımız 
ol” dediler. 10 defadan fazla gözlatına alındım. Yaşam hakkımdan endişe ediyorum, şubenizin yardımcı olmasını 
talep ediyorum” (İHD Siirt Şubesi) Not: Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.  
 
1 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Ben Mezopotamya 
Gençlik ve Araştırma Merkezinde çalışıyorum. 06.09.2012 tarihinden bu yana derneğimizin çevresinde sivil giyimli 
kişiler sürekli oturup bizi ve derneğe gelip gidenleri gözetleyip zaman zaman da GBT uygulaması yaptırıyorlar. Bir 
kişiyi aynı günde 3 kez GBT yaptıkları oluyor. Bir arkadaşımızı arabaya alıp tehditlerde bulundular. Derneğimiz 
üyelerinin yaptıkları halı saha maçında bile sürekli izleyip rahatsız ediyorlar. Derneğimize gelen aileleri bile rahatsız 
ettikleri oluyor. Üniversitede okuyan öğrenci arkadaşlarımıza 27.09.2012 tarihinde yemek çıkışında tüm arkadaşla-
rımıza GBT uygulaması yapıldı. Bu sivil giyimli polisler sürekli bizleri tehdit edip, uyguladıkları GBT bizleri tedirgin 
etmektedir. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 

2 Ekim 2012’de, Van’ın Başkale İlçesi'nde bulunan ve 1993-94 yılları arasında yatılı bölge okulu arazisi içine yerle-
şen jandarma taburunda bulunan askerlerin Yeni Mahalle'de ikamet eden yurttaşları tehdit ettiği iddia edildi. 29 
Eylül tarihinde jandarma taburuna bağlı rütbeli askerler ile polislerin mahalle sakinlerine tebligat imzalatmaya çalış-
tıkları ve mahalle sakinlerine, "Sizler askeri alanın içindesiniz, burada çıkacak en ufak bir çatışmadan bizler sorum-
lu değiliz. Evleriniz hedef alanlarımız içerisindedir" şeklinde bir tutanak imzalatıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerinden 
okuma yazma bilmeyenlerin tebligatı imzaladığı belirtilirken, daha sonra durumdan haberdar olan mahalle sakinleri 
toplu olarak savcılığa, asker ve polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahalle sakinleri sundukları dilekçede, 
can güvenliklerin olmadığını belirterek, konuyla ilgili olarak gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.  
(02.10.2012/DİHA) 

 
4 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Süleyman Ulaş, şu beyanlarda bulundu: “Benim kızım Ayşe 
Ulaş, Bitlis ilinde Üniversite okuyordu. 2012 yılının altıncı ayının sonlarına doğru Bitlis’te kaldığı evden gözaltına 
alınarak tutuklandı. Kızım şuanda Bitlis Cezaevinde kalmaktadır. Cezaeviyle ilgili bazı sorunlarının olduğunu, ceza-
evinde kendilerine psikolojik baskı uygulandığını, kendilerine verilen yemeklerin tat ve kokularının kötü olduğunu ve 
yenilemeyecek durumda olduğunu, hastalandıklarında kendilerinin revire çıkarılmadığını ve ilaç verilmediğini belirt-
ti. Ayrıca sivil polisler tarafından zaman zaman cezaevinden alınıp götürüldüğünü kendisine ajanlık konusunda 
dayatmaların yapıldığını belirtmiştir. Kızımın bu şikâyetleri bizi çok ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Cezaevi 
koşullarının düzeltilerek insan haklarına uygun koşulların yaratılması gerekmektedir. Ayrıca kızımın sivil polislerce 
cezaevinden çıkarılıp ajanlık dayatmalarının yapılması yasaya aykırı olup sorumlular hakkında yasal işlemlerin 
yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep etmekteyim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
7 Ekim 2012’de Diyarbakır Huzurevleri Semtin de sokak gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 6 ay önce gözaltına 
alınan M.G. isimli çocuk, 3 gün boyunca gözaltında psikolojik baskı gördüğünü belirtti. M.G. gözaltında polislerin 
kendisine ve arkadaşlarına İşkur'a bağlı kurslara gitmeleri durumunda serbest bırakacaklarını belirttiklerini söyleye-
rek, "Polisler bize kursa yazdırma şartıyla serbest bırakacaklarını söylediler. Biz gözaltına alınan 10 kişiydik. Bera-
ber gözaltına alındıklarımızın teklifi kabul etmesiyle, ben de serbest bırakılırım umuduyla kabul ettim. Kurslara gitti-
ğimizde ise 6 ay boyunca polislerin baskısına maruz kaldık" diye konuştu. Haftanın 5 günü kursa gittiklerini belirten 
M.G. kurstan ayrılmak isteyenlere "Dava açarız size, faiziyle sana ödediğimiz parayı geri alırız" denildiğini kaydede-
rek, kursa hem siyasi olaylardan hem de adli vakalardan gözaltına alınan çocukların getirildiğini ifade etti. M.G. 
siyasi olaylardan gözaltına alınan çocuklara yaklaşımların 'ajanlaştırmaya' yönelik olduğunu belirterek, "Her bir 
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gerilla cenazesi geldiğinde önce kursu arayıp kursa gelip gelmediğimizi sorarlar, ardından ailemizi ararlar. 'Oğlunuz 
ne yapıyor, aman onu okutun sakın başıboş bırakmayın' derler" dedi. Adli vakalardan kursa gelen çocukların sürekli 
olarak bıçaklı kavga ettiklerini aktaran M.G. ayrıca kursta esrar içtiklerini ileri sürdü. Bu durumdan rahatsız oldukla-
rını dile getiren M.G., polislere "Biz burada esrar içenlerden çok rahatsız. Bu duruma bir çare bulun" dediğini, ancak 
polislerin kendisine "Biz zaten her şeyi biliyoruz. Eğer siz orada bize yaşadıklarınızı anlatırsanız biz de size yar-
dımcı oluruz" dediklerini aktardı. M.G. polisin bazı arkadaşlarına doğrudan ajanlık teklifi yaptığını belirterek, söz 
konusu çocukların korktukları için konuşmadıklarını ifade etti.  (07.10.2012/DİHA) 
 

9 Ekim 2012’de,   Birdal Nakay;  Ümraniye'de bildiri dağıtırken yanına bir minibüsün yaklaştığını, içinden çıkan 6-7 
kişinin kendisini  zorla araca bindirerek  Çamlıca ormanına götürdüklerini, elleri ve ayaklarını "domuz bağı" 
yöntemiyle bağladıklarını, beş saat boyunca dövüldüğünü, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Avukat 
Günay Dağ, Nakay’ın ağzına susturucu takılı bir silah dayandığını, sivil polislerin "Seni burada gebertirsek kimsenin 
haberi olmaz" dediklerini aktardı. Nakay da beş saatin sonunda, Çamlıca yolu üzerinde hareket halindeki araçtan 
atıldı. Nakay, suç duyurusunda bulundu, sonuç bekliyor. ( BİA Haber Merkezi) 

11 Ekim 2012’de, Murat Sur, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Okmeydanı'ndaki evimin önünde gece 01:00 civarında 
sigara içiyordum. Bir erkek yaklaşarak ateş istedi. Tam çakmağımı çıkarıyordum ki 3-4 kişi üzerime atlayarak beni 
bir minibüse bindirdiler. Birinin elinde sopa vardı, sürekli vuruyorlardı. Polis olduklarını telsiz seslerinden anladım." 
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Günay Dağ ile birlikte Orhan Adli Apaydın Salonu'nda basın toplantısı 
düzenleyen Sur, kendisini araca bindirenlerin minibüsü boş bir araziye götürdüğünü, orada sabah sabaha kadar 
dövüldüğünü söyledi. "Eylemleri benim düzenleyip düzenlemediğimi sordular, karnıma silah dayadılar. Hem 
dövdüler hem de hakaret ve küfürlere maruz kaldım. Sabah 05:00 civarında beni Okmeydanı'na yakın bir yolda 
hareket eden aracın içinden attılar, '15 gün sonra yine geleceğiz' diye bağırarak gittiler." Avukat Dağ, müvekkiliyle 
birlikte 15 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı Suç duyurusunun 
ardından Adli Tıp Kurumu'nda muayene olan Sur, olayın üzerinden dört gün geçmiş olmasına rağmen vücudundaki 
morlukların ve darp izlerinin tespit edildiğini ve rapor aldığını söyledi. (BİA Haber Merkezi) 
 
19 Ekim 2012’de, Cezaevlerindeki mahpusların 12 Eylül'de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine 
destek verenlerin açlık grevi eylemi yaptığı Yüksekova BDP İlçe binasına polisler ve özel hareket timleri tarafından 
gece saat 01.30 sıralarında baskın düzenlendi. Baskınında ilçe binasının kapıları balyozlarla kırıldı. Aynı binada 
bulunan Yeşildere ve Dize mahalle muhtarlıklarının bürosu ile bir esnafa ait deponun kapısı kırılarak, arama yapıl-
dı. Baskın sırasında odaların kapılarının yanı sıra camları da kırıldı. Açlık grevindeki gençlerin ise hakarete maruz 
kaldığı öğrenildi. Açlık grevinde bulunan gençlere saldıran polislerin gençlere, "Anneniz belli kaç babanız olduğu 
belli değil. Bu yaptığımız gözdağıdır. Bundan sonra sizi mermi manyağı yapacağız" diyerek, ağır hakaretlerde bu-
lundu. Baskın sırasında açlık grevinde bulunan kadınların ise taciz edildiği iddia edildi. Baskın sonrası İlçe binasına 
Türk bayrağı bırakıldı. Baskın sırasında polislerin eylemcileri yere yatırarak, sırtlarına ayaklarını bastıkları, kaba 
dayaktan geçirdikleri ve küfür ettikleri iddia edildi. Baskın sonrası açlık grevi eylemi yapan Ramazan Altınoluk, 
Ferman Değenek, Emre Önver, Cigerhun Işık ve Kader Kılınç isimli gençler gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç-
lerin evlerine de baskın yapıldığı, evlerindeki bilgisayar ve kıyafetlerin alındığı öğrenildi. (19.10.2012/DİHA) 
 
20 Ekim 2012’de, Cihan Yaşar'ın tedavi amaçlı olarak Van F Tipi Cezaevi’nden getirildiği Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi koridorunda askerlerin ajanlık dayatmasına maruz kaldığı iddia edildi. 10 Ekim'de Van F Tipi 
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yaşar, biri uzman çavuş olmak üzere 3 asker eşliğinde hastaneye getirildi. Yaşar'ın 
tedavi amaçlı hastane koridorunda beklediği sırada uzman çavuşun Yaşar'a "Sen halen akıllanmamışsın aynısın. 
Devlete yardım etsen devlet seni korur gözetir" dediği Yaşar'ın da, "Ben aklı başında biri olarak inandığım değerler 
gereği hareket ediyorum. Siz beni bilinçli bir şekilde geç tedavi ederek sakat bıraktınız" yanıtı verdiği ve uzun süre 
uzman çavuş ile Yaşar arasında yurttaşların gözü önünde tartışma yaşandığı belirtildi. Tartışma sırasında bir aske-
rin Yaşar'a, "Ben de Kürdüm siz bu bayrağı indirmeye çalışıyorsunuz. Askere ateş ediyorsunuz" söylemesi üzerine 
Yaşar'ın, "Sen Kürtsün ben de Kürdüm; ama ben onurlu ve şerefli bir Kürdüm" diye yanıt vermesi üzerine askerin 
silahın emniyetini açarak elini tetiğe götürdüğü ve Yaşar'ı vurmakla tehdit ettiği kaydedildi. Yaşanan olayın ardında 
ring aracına bindirilerek cezaevine götürülen Yaşar'ın yol boyunca küfür ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi. Ola-
yın duyulması üzerine Yaşar'ın avukatı gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ilgili askerler ve cezaevi yönetimi 
hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. (20.10.2012/DİHA) 
 
8 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Berivan Kibar: “30 Ekim günü Okmeydanı’nda oturan ablamı ziya-
rete giderken Talatpaşa mahallesinde gördüğüm kişilere (tanımadığım) olayların bitip bitmediğini sordum, Bir grup 
insan birden bağırarak bana saldırmaya başladı. Sağ kolum kırıldı, kaşımın üzerinde kırılma olduğundan beş dikiş 
atıldı. Vücudumda ve yüzümde darp izleri oluştu. Bu olaydan dolayı gözaltına alındım ve 4 gün boyunca polisler 
beni tehdit etti.” dedi.  
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13 Kasım 2012’de, Diyarbakır'da İMKB Kayapınar Lisesi'nde, polisin öğrencileri darp ederek gözaltına almasını 
takip etmek üzere okulun önüne giden DİHA Muhabiri Nurcan Aydın'ı tehdit eden bir sivil polis, "Neden burada 
duruyorsun, bak kızım ben gazeteci falan dinlemem, saçlarından tutar gözaltına alırım. Zaten bütün pisliklerin başı 
sizsiniz" dedi. Polisin sözlerini defterine kaydeden DİHA muhabirinin defteri ise tehdit edilen polis tarafından, "Sen 
polis araçlarının sicil numaralarını alıyorsun" denilerek, elinden zorla alındığı öğrenildi.  
(13.11.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
 
14 Kasım 2012’de, İHD Bingöl şubemize yapılan başvuruda:  “Bingöl Karlıova Kıraçtepe Köyü’nde oturmaktayım. 
Eşim ve çocuklarımla beraber 7 kişilik bir aileyiz. Eşim Selahattin ve büyük oğlum Enes, yaşanan Kürt sorunundan 
dolayı bu soruna karşı duyarlı olup, BDP’nin Bingöl ve Karlıova teşkilatlarınca düzenlenen miting, basın açıklamala-
rı, oturma eylemleri, yürüyüş, açlık grevleri gibi aktivitelere katılım sağlamaktadırlar. Bölgemizde yaşanan yoğun 
hak ihlallerine karşı insani tutumlarını yeri geldiğinde ortaya koymaktalar. İnsan hakları ihlallerine kayıtsız kalma-
maktadırlar. Bu davranışları gösteren her şahıs, devletin gözünde zaten potansiyel suçlu oluyorlar. Bu şahıslardan 
pek çoğu katıldıkları aktivitelerden sonra gözaltına alınmakta, kimisi tutuklanmaktadırlar. Bingöl ve Karlıova ilçesin-
de son zamanlarda yapılan aktivitelere eşim ve oğlum da katılmıştır. Gözaltılara bakılarak eşim de kendini güvende 
hissetmeyip evi terk etmiştir. Bunun sebebi gözaltına alınabileceği korkusudur. Bizler de psikolojik rahatsızlık ya-
şamaktayız. Geceleri geç saatte köydeki evimizin kapısı ve camları çalınmakta, kim olduğunu bilmediğimiz kişilerce 
eşim sorulmakta. Oğlum Enes, sürekli sivil polislerce takip edilmektedir. Benzer durumu 2011 de yaşadık. Taşlıçay 
Köyü korcubaşının (Hacı Alan) Karlıova’da öldürülmesi olayı ile ilgili o dönem PKK militanı olan, kayınımın oğlu 
Mehmet Aksoy (9 Şubat 2012’de çatışmada yaşamını yitirdi) korucularca sorumlu tutuluyordu. Bundan dolayı Ak-
soy ailesi olarak korucuların tehditlerine maruz kalıyorduk. Bu olayın failinin yakalandığı iddiasından sonra, korucu-
lar tehditlerinden ve geceleri evimize yaptıkları baskınlardan kısmen vazgeçtiler. Şimdi de, katıldıkları aktivitelerden 
dolayı eşim evden ayrıldı. Oğlum da psikolojik baskı yaşamaktadır. Yaşanan bu durum karşısında eşime, oğluma 
ve bize bir şeyler olması durumunda ilgili devlet görevlileri sorumludurlar. Bu konuda şubenize başvurarak sizler-
den destek talep ediyorum.” Denilmiştir.(İHD Bingöl Şubesi) 
 
17 Kasım 2012’de, BDP Hakkari Yüksekova İlçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş Musa Anter Kültür 
Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Eski Cezaevi kavşağına gelen kitleye, polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale 
etti. Olaylar sırasında Metin Doğma isimli yurttaşın polisler tarafından, "Sen şüphelisin" denilerek araca alındığı ve 
araçta dövüldükten sonra araçtan atıldığı belirtildi. Doğma’nın polisler tarafından tehdit edilerek, "Seni açlık grevin-
de görürsek öldürürüz" dediği ileri sürüldü. (17.11.2012/DİHA/Cizrepostasi.com) 
 
17 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Resul Özgün, şu beyanlarda bulundu: “Ben Yeni Diyarbakır 
Lisesinde öğrenci olarak bulunmaktayım. Bizler 15-16 Kasım tarihleri arasında okulda “açlık grevlerine yönelik” 
yapılan eylemlerde yer aldığımızdan dolayı polislerce “gelip seni evden alacağız” tarzında tehdit edildim. Fotoğraf-
larımı çekip, beni kameraya aldılar. Ben bu konudan dolayı çok rahatsızlık duyuyorum. Başıma gelebilecek her 
türlü olaydan bu polislerin sorumlu olduğunu size bildirmek istedim. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum.”  (İHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
19 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gulaser Toprak: “2002 yılında hapishane-
den tahliye oldum.10 yıl cezaevinde kaldım, cezamı tamamladım. Ancak o tarihten bugüne yaşamakta olduğum 
İstanbul’da sivil polisler tarafından sürekli tehdit ve baskı görüyorum. Herhangi bir demokratik gösteri ve faaliyetlere 
katılamıyorum. Beni sürekli “seni alacağız” diyerek tehdit ediyorlar. Herhangi bir suç duyurusu ve basın açıklama-
sında bulunmadım. Çünkü bu durumda daha fazla baskı görebileceğimi düşünüyorum.” dedi.  
 

30 Kasım 2012’de, Van’da YYÜ yerleşkesi içinde bulunan Melikşah Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, 
deprem sonrası yapılması gereken onarımın zamanında yapılmaması nedeni ile yaşadıkları sıkıntılara dikkat çek-
mek amacı ile eylem gerçekleştirdi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler yurt binasına girip öğ-
rencileri tehdit ederek dağılmalarını istedi. Polislerin yurt içinde öğrencilerin fotoğraflarını çektiği bildirildi.  
(30.11.2012/DİHA) 

 
4 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır  şubemize başvuran Hakan Sir, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
09.10.2012 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ben ve 2 kızım aynı gün oğlumu merak ettiğimizden Diyarbakır Adliye-
si’nin önünde bekliyorduk. Komşularım arayarak saat 20.00 civarında sivil polisler tarafından kapımın kırılarak evi-
min basıldığını ve eşyalarımın dağıtıldığını haber verdiler. Bunun üzerine kızlarımı eve gönderdim. Eve giden kızla-
rımdan biri de aynı gece gözaltına alındı. Ancak kendisi daha sonra serbest bırakıldı. Ancak o günden sonra evim 
polisler tarafından sürekli olarak takip altında tutuluyor. Evime giren çıkan herkes tehdit ediliyor. Daire kapıma sü-
rekli olarak sivil polisler gelerek telsiz sesleri dinletiyorlar. Ben bu polislerin kimlik bilgilerini ya da sicillerini bilmiyo-
rum ancak kendilerini görürsem tanırım. Bu polisler oğlumu gözaltına alan ya da evimi basan polisler olabilir. Önce-
likle bu şahısların tespit edilerek bu hususun araştırılmasını istiyorum. Ben evime sürekli olarak gelen ve bize ps i-
kolojik şiddet uygulayan, evime gelen misafirlerimi rahatsız edip tehdit eden, polis memurlarından şikâyetçiyim. Bu 
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şahısların çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak tespit edilecek kişiler 
hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 

6 Aralık 2012’de, Siirt'in Eruh İlçesi'nde ağaç kesimi için köy kırsalına giden gençlerin HPG militanlarına ait kıyafet-
ler giyen bir grup tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Görendoruk (Memîran) Köyü'nde yaşayan gençler köyün 
kırsal kesiminde odun kesmeye gittikleri sırada HPG militanlarının giydiği kıyafetleri giyen bir grubun tehdidine ma-
ruz kaldıkları öğrenildi. HPG militanlarına yardım edilmemesi noktasında gençleri tehdit eden grubun Görendoruk 
Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerden oluştuğu iddia edildi. Gençlerin söz konusu tehditlerden sonra tedirgin 
olup bir daha aynı bölgeye gitmedikleri belirtildi.  (06.12.2012/DİHA) 

 
7 Aralık 2012’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünde çocuklara fotoğraf eğitimi 
vermek isteyen Selim Yıldız'ın kiraladığı evin sahibi karakol komutanı tarafından tehdit edildi. Yıldız'a kiralık ev ve 
dükkan veren Kadir Encü'yü arayan Roboski Karakol Komutanı Yalçın Köse'nin, "Evini versen senin için hiç iyi o l-
maz" tehdidi sonrası Encü'nün evini geri aldığı öğrenildi. (07.12.2012/DİHA) 
 

17 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Erzincan Demokratik Öğrenci Derneği üyesi   şu beyanlarda 
bulundu: “Biz Erzincan Demokratik Öğrenci Derneğine üye olarak bulunmaktayız. Biz öğrenciler ve ailelerimiz der-
neğe gidip gelmelerimize polisler tarafından engelleniyor, tehdit ve ajanlık dayatmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu konuda çok büyük rahatsızlılar duyuyoruz. Bu muameleler biz üyelere değil aynı zamanda derneğe gelen ziya-
retçiler de tehdit ve taciz edilmektedirler. Bu konunun basınla paylaşılmasını istiyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  

 
24 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “22.12.2012 tari-
hinde saat 19.30 sıralarında Lalebey mah. Meryem Ana kilisesinin hemen yanında ben, Özgür ve birkaç arkadaşı-
mızla birlikte durup konuşuyorduk. Konuştuğumuz sırada Toma aracı olarak bilinen ve üzerinde T 1 yazan panzer 
şeklindeki polis aracı geldi. 50-60 metre uzak bir mesafede cadde üzerinde durdu. İçinden 3 sivil polis inip bize 
doğru geldiler. Olay var ve bunun üzerine polis geldi zannettik. Polisler bizim yanımıza gelip, bizden kimlik sordular. 
Ben elimi cebime atıp kimliğimi çıkardığım sırada Özgür niye yaptı bilmiyorum ama polislerden yüzünü çevirdi. 
Ancak kaçma falan yoktu, kaçmadı. Özgür polislere sırtını çevirir çevirmez polislerden biri silahını çekip yakın me-
safeden 3-4 metreden Özgür’ün sırtına sıktı. Tek atışla Özgür’ü sırtından vurdu. Daha sonra silah sıkan polis yerde 
yatan Özgür’ün yanına giderek ayağını sırt üstü yatan Özgür’ün göğsüne koyarak yaklaşmamıza izin vermediler. 
Ambulanslar yaklaşık 15-20 dakika sonra geldiler. Ancak doktorun Özgür’e müdahale etmesine izin vermediler. 
Ambulansı mahallede bulunan fırıncı çağırdı. Bize kimlik soran polislerin 3.de iri yapılı 1.80-1.90 boylarında kilolu 
sayılabilecek irilikte siyah saçlı birisinin saçı dökülmüştü, anlı genişlemişti. Özgür’e silah sıkan polisin burnu ince ve 
hafif uzundu. Özgür vurulduktan sonra etrafımız polislerle doldu çevreyi polisler sardı. Polisler geldikten 10 dak ika 
sonra ambulans geldi ancak dediğim gibi yanaştırmadılar. Özgür hastaneye götürüldükten sonra beni önce Şehitlik 
daha sonra Çevik Kuvvette götürdüler. Orada beni görgü tanıklığı yapmamam konusunda tehdit ettiler. Olayı iste-
dikleri gibi anlatmasam benimde başımın ağaracağını ve sürekli rahatsız edeceklerini söyleyip, küfür edip hakaret-
lerde bulunup tehdit ediyorlardı. Daha sonra herhangi bir ifade ve işlem yapmadan bıraktılar. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 

13.6. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Bu Toplumsal Göste-
rilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 
 
İHD Adana Şubemize 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında başvuran 6 kişi bir toplumsal olaylarda, 1 kişi de bir 
toplumsal olayda polisin attığı plastik mermiyle yaralandığını ifade etmiştir. (Başvurucuların İsimleri Adana Şube-
mizde Mevcuttur)  (İHD ADANA) 
 
1 Ocak 2012’de, Şırnak ili Cizre ilçesin'de, Uludere'ye bağlı Roboski Köyü katliamını protesto etmek isteyen gençle-
re polis  gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye geçlerin de taş, molotofkokteyli ve havai fişekler ile karşılık 
vermesi üzerine olaylar çıktı. Geç saatlere kadar süren olaylar gençlerin mahalle aralarına dağılması ile son buldu. 
(01.01.2012/DİHA / ANF) 
 
3 Ocak 2012’de BDP tarafından Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde 35 yurttaşın katledilmesini kınamak için yapılmak 
istenen açıklamaya katılmak üzere Tatvan'dan yola çıkan 20 BDP'li yolda polis tarafından ilginç bir muameleye tabi 
tutuldu. Üçyol arama noktasında durdurulan ve üst aramasından geçirilen ve arama noktasında parmak izleri alı-
nan muhabirimiz Sertkal ile birlikte 20 BDP'li ardından gözaltına alınarak, Tatvan Trafik Bölge Müdürlüğü'ne götü-
rüldü. BDP'lilerin aracına da polis tarafından el konuldu. (03.01.2012/DİHA)  
 
7 Ocak 2012’de Adana’da 6 Ocak günü “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadır”ına polis ekiplerinin   müdahale etti. (Radikal, 6 Ocak; halkinsesi.tv, 7 Ocak). 
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8 Ocak 2012’de, Roboski katliamını protesto etmek için İstanbul Esenyurt'ta yapılan basın açıklamasına polis mü-
dahale etti. Müdahaleye tepki gösteren kitle oturma eylemine geçerken, polis BDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Şafak 
Özanlı, Esin Çelik, Türkan Aşçı, İlkay Özkan Kartal, Yıldız Atilla, Rahmi Ateş, Esin Yıldız ve Birgül Kızıldağ'ın da 
aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alndı. 
 
9 Ocak 2012’de, İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 1 Ocak günü bakkala gitmek için dışarıya çıkan Ö.A.’nın (9) Şır-
nak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde meydana gelen katliamı protesto eden gruba 
müdahale eden güvenlik güçleri arasında yer alan bir polis memuru tarafından polis copuyla başına ve omzunu 
vurulması suretiyle darp edildiği öğrenildi. Kafatasında göçme, köprücük kemiğinde kırık meydana gelen Ö.A.’ya 
“darp raporu” verildi. (Radikal, 9 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridi pro-
testo etmek için çok sayıda genç Feridun Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde bir araya gelerek yolu trafiğe kapattı. 
Yolu trafiğe kapatarak barikat kuran gençlere olay yerine gelen çok sayıda polis, tazyikli su ile müdahale ederken, 
gençler de müdahale etti.  (18.01.2012/DİHA) 
 
19 Ocak 2012’de Hrant Dink’in uğradığı suikast sonucu ölümünün 5. yıldönümünde İstanbul’da öldürüldüğü Şişli 
İlçesi’nde bulunan Agos Gazetesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyen grubun bir kısmına polis ekipleri gaz 
bombalarıyla müdahale etti.  (atilim.org, 19 Ocak). 
 
20 Ocak 2012’de, Gözaltına alınan ve şiddete uğrayan İstanbul ili Esenyurt ilçesi eski DTP Eş Başkanı İlkay Özkan 
Kartal yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Yapmak istediğimiz açıklama bitmeden önce, tacizlere başladılar. İnsanları 
dağıtmak istediler. Biz tekrar öteye gidip kol kola girdik, baskı ve tacizlere dur diyebilmek için. O sırada, kadınlar 
hedef gösterildi. O anda beni kadın arkadaşlarımın arasından çekip aldılar. Yere yatırıp suyun içinde gerek sivil 
gerek çevik kuvvet darp etmeye başladı. Bacaklarıma, belime vurup saçlarımdan çekmeye başladılar. O sırada 
Esenyurt Emniyet Müdürü Yardımcısı 'siz ne yapıyorsunuz bir kadınla mı baş edemiyorsunuz?' diyerek o da fırlayıp 
geldi ve saçlarımdan çekti  ve oda vurmaya başladı.  
 
20 Ocak 2012’de  Hrant Dink’in uğradığı suikast sonucu ölümünün 5. yıldönümünde İstanbul’da 19 Ocak 2012’de 
öldürüldüğü Şişli İlçesi’nde bulunan Agos Gazetesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyen grubun bir kısmına 
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı SDP ve  Dev-Lis üyesi 11 kişiden 
birinin gözaltında darp edilmesi sonucu başından yaralandığı öğrenildi (ETHA, 20 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de, Cizre'de 24 ocak akşamı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi ve Roj TV'nin kapa-
tılmasını protesto eden bir grup, Cizre-İdil karayolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.   Polis göstericileri gaz 
bombası ve tazyikli su kullanarak dağıttı. Nur ve Cudi mahallesinin ara sokaklarına kaçan göstericiler ile polisin 
kovalamacası gece geç saatlere kadar sürdü.  (25.01.2012/DHA/DİHA) 
 
29 Ocak 2012’de Mersin’de Demokratik Özgür Kadın Hareketi tarafından düzenlenen “Öcalan’a Özgürlük, Siyasi 
Soykırıma Son Mitingi”ne polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti.  (atilim.org, 29 Ocak).  
 
30 Ocak 2012’de, İstanbul’da Maltepe Belediyesi tarafından sendikal taleplerde bulundukları için işten çıkarılan 
taşeron firma işçilerinin belediye binası önünde yaptığı eyleme müdahale eden zabıta ekipleri işçilerin kullandığı 
pankart ve önlüklerle 4 Şubat 2012’de yapılacak etkinliğin davetiyelerine el koydu. İşçilerle zabıta ekipleri arasında 
arbede çıkması üzerine müdahale eden polis ekipleri 8 işçi ile olayı haber yapmak amacıyla izleyen Kızıl Bayrak 
Dergisi’nin muhabirini gözaltına aldı.  
 
4 Şubat 2012’de İstanbul’da 30 Ocak 2012’de Maltepe Belediyesi tarafından sendikal taleplerde bulundukları için 
işten çıkarılan taşeron firma işçilerinin belediye binası önünde yaptığı eyleme müdahale eden zabıta ekipleri, işçile-
rin kullandığı pankart ve önlüklerle yapılacak etkinliğin davetiyelerine el koydu. İşçilerle zabıta ekipleri arasında 
arbede çıkması üzerine müdahale eden polis ekipleri 8 işçi ile olayı haber yapmak amacıyla izleyen Kızıl Bayrak 
Dergisi’nin muhabirini gözaltına aldı (kizilbayrak.net, 30 Ocak). 
 
10 Şubat 2012’de, BDP Ceylanpınar Kadın Meclisi, Ceylanpınar İlçesi'nde kafası kesilerek öldürülen Naile Çatal 
(19) cinayeti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. BDP İlçe binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda Kadın Meclisi 
üyesi katıldı. Toplantıda konuşan BDP Meclis üyesi Münevver Dayan, 19 yaşındaki Naile Çatal'ın vahşice katledil-
mesini kınayarak, "Kadın cinsine yönelik kırım politikaları yaşadığımız yüzyılda dünyanın her yerinde devam ediyor. 
Rengi, dili, dini, ulusu ne olursa olsun kadınlar her türlü şiddete maruz kalmaya devam ediyor" dedi. Olay ile ilgili 
gözaltına alınıp suçunu itiraf eden Yusuf Baburşah (19) ve ağabeyi Ahmet Baburşah'ın (22) ilçenin Taşyalak (Hello 
Bello) Köyü'nden bir korucunun çocukları olmasını "Erk devletin eliyle yaratılan katil profilinin devamı" olarak nitele-
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yen Dayan, Türkiye'de her gün ortalama 5 kadının öldürülmesi ve binlerce kadının ise şiddete uğramasının toplum-
sal bir travma haline geldiğini söyledi. Gözaltına alınan 2 kişinin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından cezae-
vine gönderilmesi beklenirken, binlerce kişi Ceylanpınar Hükümet Konağı önünde toplandı. Toplanan yurttaşlara 
polisin müdahale etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kitleyi gaz bombası ve havaya silah sıkarak da-
ğıtmaya çalışan polis ve kitle arasında çatışma çıktı. Yer yer caddelere barikat kuran gençler ve polis arasında 
çıkan çatışmada yaralılar olduğu öğrenildi. (10.02.2012/ DİHA / Haberler.com / Ensonhaber.com / 
Kanalurfa.com) 
 
11 Şubat 2012’de; BDP’nin “Kürtçenin yasal güvenceye kavuşturulması ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla gö-
rüşmesine izin verilmemesi uygulamasının sonlandırılması” amacıyla başlattığı kampanya kapsamında Mardin’in 
Nusaybin İlçesi’nde ve Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kurulmak istenen “Demokratik Direniş Çadırı”na polis ekipleri izin 
vermedi.  (ANF, 11 Şubat) 
 
11 Şubat 2012’de, BDP Mardin ili Nusaybin İlçe Örgütü öncülüğünde Nusaybin'de, Mitanni Kültür Merkezi bahçe-
sinde sabahın erken saatlerinde açlık grevinin yapılacağı "Demokratik Direniş Çadırı" kurulmaya başlandı, ancak 
alana gelen polisler "Kamusal alan" diyerek yurttaşların çadırı kurmasına izin vermedi. 
 
12 Şubat 2012’de; BDP’nin “Kürtçenin yasal güvenceye kavuşturulması ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla gö-
rüşmesine izin verilmemesi uygulamasının sonlandırılması” amacıyla başlattığı kampanya kapsamında Adana’da 
ve Diyarbakır’da  kurulmak istenen “Demokratik Direniş Çadırı”na polis ekipleri izin vermedi.   (ANF, 11 Şubat). 
 
12 Şubat 2012’de, Urfa ili Halfeti ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat 
nedeniyle kadınlar tarafından yapılmak istenen yürüyüş öncesi polis BDP İlçe binasını çok sayıda zırhlı araç ve 
özel hareket timi ile ablukaya aldı. Halfeti'nin belde ve köylerinden yürüyüşe katılmak için gelen birçok araca para 
cezası verilirken, 2 aracın da cezası olduğu gerekçesiyle polis tarafından bağlandığı belirtildi.  (12.02.2012/DİHA/ 
Atilimhaber.org) 
 
12 Şubat 2012’de, Urfa ili Halfeti ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat 
nedeniyle kadınlar tarafından yapılmak istenen yürüyüş öncesi polis BDP İlçe binasını çok sayıda zırhlı araç ve 
özel hareket timi ile ablukaya aldı. Halfeti'nin belde ve köylerinden yürüyüşe katılmak için gelen birçok araca para 
cezası verilirken, 2 aracın da cezası olduğu gerekçesiyle polis tarafından bağlandığı belirtildi. Urfa'dan Halfeti'ye 
gelen grup içerisinde bulunduğu öğrenilen Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş'ın da jandarma arama 
noktasında araçların durdurulması üzerine haber için fotoğraf çekmek isterken, jandarma tarafından tartaklandığı 
ve gözaltına alındığı öğrenildi. Bütün baskılara ve engellemelere rağmen BDP İlçe binası önünde aralarında Öca-
lan'ın ablası Fatma Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan'ın da bulunduğu 2 bini aşkın kişi toplandı. Kitlenin "Bijî Serok 
Apo" sloganları ile yürüyüşe geçmek istemesi üzerine Urfa merkezden Halfeti'ye sevk edilen yüzlerce çevik kuvvet 
polisi ile panzerlerle kitlenin önü kesildi. "Öcalan'a özgürlük soykırıma son", "15 Şubat komplosunu kınıyoruz" yazılı 
pankartlara el koyan polis, kitleyi de ablukaya aldı. Kitle durdurulduğu yerde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak 
buna da izin vermeyen polis kitleye müdahalede bulanarak Muhsin Ceylaner ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir yurtta-
şı gözaltına aldı. (12.02.2012/DİHA / Atilimhaber.org) 
 
14 Şubat 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Şubat 2012’de bir mağaraya düzenlenen operas-
yonda öldürülen HPG militanı Murat Şakar için Mersin’de düzenlenen cenaze törenine gaz bombalarıyla müdahale 
etti. (Radikal, 14 Şubat). 
 
15 Şubat 2012’de Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, Feridun Mahallesi'nde bir araya gelen yüzü kapalı kalabalık bir 
grup genç, Diyarbakır Caddesi'ni trafiğe kapatarak 15 Şubat'ı protesto etti. Caddede lastik yakan gençler sık sık 
PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Zırhlı araçlarla olay yerine gelen çok sayıda polis gençlere gaz 
bombası ve tazyikli su ile müdahale ederken, gençler polise taş, havai fişek ve ses bombaları ile karşılık verdi. Bir 
anda savaş alanına dönen cadde üzerinde, atılan çok sayıda gaz bombası nedeniyle sis bulutu oluştu. Polisle çatı-
şan gençler ara sokaklara dağılırken, polis yer yer havaya ateş açtı. Atılan yoğun gazdan çevredeki yurttaşlar da 
nasibini alırken, gaz bombası çevredeki evlerin içine kadar girdi. Atılan yoğun gaz nedeniyle evde bulunan 10 gün-
lük bir bebeğin dumandan fenalaştığı belirtildi. (15.02.2012/ DİHA/ANF) 
 
15 Şubat 2012’de, 15 Şubat nedeniyle Ağrı ili Patnos ilçesinde BDP ilçe binası önünde toplanan ve aralarında Pat-
nos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz ve sivil toplum örgütü temsilcilerinde bulunduğu kalabalık bir grup, Dörtyol 
mevkiine kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası açıklama yapan BDP İlçe Başkanı Ekrem Apak, Öcalan'ın 
uluslararası bir komplo sonucu Türkiye getirildiğini belirterek, komplo içinde yer alan ülkeleri kınadı. Yapılan açık-
lamadan sonra kitle, sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müda-
halede bulundu. Müdahale sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. (15.02.2012/ DİHA / Yeniagri.com) 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    132 

 

15 Şubat 2012’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmemesi üzerine 
ilçe merkezinden mahallere dağılan gençler Kuruköy ile Orman Mahallesi’nde yolu trafiğe kapattı. Caddeyi barikatla 
kapatan gençler, Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe geçen kitleye gaz bombasıyla mü-
dahale etti.   (15.02.2012/ DİHA/ANF/ Yuksekovahaber.com)  
 
15 Şubat 2012’de, Diyarbakır'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. yıldönümünü protesto 
etmek amacıyla Koşuyolu Parkı'nda yapılmak istenen açıklamaya izin verilmemesi üzerine başlatılan oturma eyle-
minin ardından Konuk Evi'ne geçen kitle açıklama yaptı. Kitlenin kararlı eylemi ardından dört bir taraftaki yüzlerce 
kişinin Konuk Evi önünde toplanmasına izin verildi. Yapılan konuşmaların ardından Bağlar 5 Nisan Mahallesi ara 
sokaklarına doğru sloganlar eşliğinde dağılan kitleye polis müdahale etti. Kitleye polislerin tazyikli su ve gaz bom-
baları ile müdahale etmesine karşın gençler de taşlarla karşılık verdi. Müdahale sırasında atılan gaz bombaların-
dan pazar kuran esnaf da etkilendi.   (15.02.2012/ DİHA / Haberler.com / Guneydoguguncel.com / Med-
ya73.com / Yuksekovahaber.com)  
 
15 Şubat 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü 
olan 15 Şubat'ı protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Açıklamanın ardından zılgıtlar eşliğinde dağılan kitleye 
Aşiti Parkı önünde polis gaz bombaları ile müdahale etti.   (15.02.2012/DİHA/Stargazete.com) 
 
15 Şubat 2012’de, İzmir’e bağlı Basmane Fuar kapısında BDP nin saat 13.00’te yapmak istediği basın açıklaması 
ve yürüyüş polis tarafından engellendi. 
 
17 Şubat 2012’de, İdil'de Adile Naşit Caddesi'nde bir araya gelen yüzü kapalı bir grup genç caddeyi trafiğe kapata-
rak 15 Şubat'ı protesto etti. Olay yerine çok sayıda zırhlı araçlarla gelen polis gençlere tazyikli su ve gaz bombası 
ile müdahale ederken, gençlerin polise molotof kokteyl ve havai fişeklerle karşılık vermesiyle çatışma çıktı.  
(17.02.2012/ DİHA) 
 
18 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'ne bağlı Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde bir araya gelen çok 
sayıda genç, Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi kırsalında yaşamını yitiren ve önceki gün Malatya Adli Tıp Morgu'ndan ce-
nazeleri alınarak dün toprağa verilen 9 HPG li için eylem düzenledi.   Kısa sürede olay yerine gelen polis, caddede 
sloganlar eşliğinde yürüyüşüne devam eden gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
(18.02.2012/ANF/ DİHA) 
 
24 Şubat 2012’de, Dersim'in Çemişgezek İlçesi'nde Temmuz 2011'de yapılan kazıda toplu mezarda bulunan ke-
miklerden kimliği tespit edilen PKK'li Neşirvan Yasinoğlu'nun cenazesinin Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne götürüleceğini 
duyan Cizreli yüzlerce yurttaş, cadde kenarında bekledi. İlçeyi adeta ablukaya alan polis, cenaze aracının ilçeye 
gelmesi ile birlikte slogan atmaya başlayan yurttaşlara gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  (24.02.2012/ DİHA 
/ Dargecithaber.com) 
 
29 Şubat 2012’de, Şırnak ili Cizre ilçesi'nin Sur Mahallesi'nde bir araya gelen gençler yollara barikat kurarak, 
Roboski Katliamı ile "KCK" adı altında ilçede yapılan operasyonu protesto etti.   Protesto yerine gelen polisler genç-
lere gaz bombaları ile müdahale edince gençler de havai fişek ve taşlar ile karşılık verdi. Çıkan olaylar sonrasında 
atılan gaz bombalarından dolayı mahalle gaz altında kaldı.   (29.02.2012/DİHA/Dha.com.tr) 
 
1 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde "KCK" adı altında yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün evle-
re yapılan baskında gözaltına alınan 20 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın talimatı ile düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 20 kişi, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 
tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Burada ifadesi alınan 20 kişiden 9'u serbest bırakılırken, BDP Kadın 
Meclisi Üyesi Dilek Yıldız, BDP Cizre İlçe Yöneticisi M. Sait Asut, Belediye Meclisi Üyesi Müdür Gök, Sabri Kara-
göz, Süleyman Erik, Abdurrahman Yanık, Nevzat Yılmaz, Mehmet Emin Gökhan, Tevfik Tunç, İbrahim Açan, Cemil 
Karaduman "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaları protesto eden yurttaş-
lar adliye önünde eylem yaparken, polis adliye önünde toplanan kalabalığa gaz bombaları ile müdahale etti. 
(01.03.2012/DİHA/Haberler.com/Medya73.com/İnternethaber.com) 
 
4 Mart 2012’de Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bulunan ABD Donanmasına bağlı askeri gemide görevli askerleri pro-
testo etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi darp ederek gözaltına aldı (Cumhuriyet, 5 Mart). 
 
8 Mart 2012’de İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ukrayna’da faaliyet gösteren FEMEN adlı örgütün 
Sultanahmet Meydanı’nda kadına yönelik şiddeti protesto ettikleri eyleme müdahale etti. (Hürriyet, 8 Mart). 
 
8 Mart 2012’de, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından Cizre'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle binlerce kişinin katılımıyla mitin düzenlendi.Konuşmaların ardından bir grup genç, İdil Caddesi'ni trafiğe kapa-
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tarak slogan attı. İlçede yoğun önlem alan polis bunun üzerine gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulun-
du. Gençler de taş ve molotoflarla karşılık verince çatışma çıktı.   (08.03.2012/DİHA/Haberler.com/ Posta.com.tr) 
 
9 Mart 2012’de Karadeniz (Trabzon) Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Bölgesel Güvenlik Sorunları ve Türk i-
ye’nin Güvenlik Politikaları” konulu paneli protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere polis ekipleri 
müdahale etti.  (Radikal, 9 Mart). 
 
11 Mart 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, Suruç Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
Buğday Pazarı'nda konser düzenlendi. Konser öncesi, alanı zırhlı araçlar ve yüzlerce çevik kuvvet ile abluka altına 
alan polis, konsere gelmek isteyenlerin tek tek üstlerini arayarak kimliklerini kontrol ederken, polisin yurttaşlara 
karşı sert tutumu dikkat çekti. Sahne alan çocukların, birkaç şarkıdan sonra "Şu Dersim'in dağları" şarksını söyle-
mesi ile zırhlı polis araçlarından siren sesleri yükseldi ve aniden kitleye tazyikli su ve çok sayıda gaz bombası ile 
müdahale edildi. Bir anda savaş alanına dönen konser alanında herkes bir tarafa kaçışırken, konser alanına giren 
polislerin ellerindeki coplarla yurttaşları darp ettiği belirtildi. BDP ve belediye yöneticilerinin sorularına rağmen, mü-
dahaleye hiçbir gerekçe göstermeyen polis, konserde sunuculuk yapan Belediye Kültür Müdürü Cihan Yıldız Deniz'i 
gözaltına aldı. Konsere neden müdahale edildiği ile ilgili polis ile tartışan Suruç Belediye Başkanvekili Hülya Demir 
de polis tarafından gözaltına alındı.  (11.03.2012/DİHA) 
 
14 Mart 2012’de Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (Hatay) bankamatik kartı ve öğrenci kartının bir arada kullanılma-
sını zorunlu kılan “akıllı kart” uygulamasını protesto eden öğrencilere özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi 
sonucu 5 öğrenci yaralandı (ANF, 15 Mart). 
 
17 Mart 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde biraraya gelen yüzlerce yurttaş, ateş yakarak 
davul zurna eşliğinde Newroz kutlaması yaptı.  Kutlamanın yapıldığı alana gelen polis, kitleye dağılması yönünde 
anons yaptı. Yurttaşlar kutlamaya devam ederken, Çevik Kuvvet ekipleri ve panzerlerle kutlama alanını ablukaya 
alan polis, kitleye tazyikli su ve gazbombaları ile müdahale etti. Müdahaleye taş ve havai fişeklerle karşılık veren 
kitle ile polis arasında çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından kalabalığın ara sokaklara dağılması ile olaylar 
sona ererken, çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   (17.03.2012/DİHA/ Diyarbakirsoz.com) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır merkezinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak isteyen ve sabah saatlerinden 
itibaren Silvan'dan yola çıkan binlerce kişi, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde polisin barikatı ile karşılaşarak Diyarba-
kır’a geçişleri engellendi. Yer yer polis ile kitlenin arasında çatışma çıktığı bildirilirken, polisin kitleye silah sıktığı ileri 
sürüldü. Polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğü belirtildi. 
(18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır'da Newroz mitingi sonrasında yaşanan polis müdahalesi sırasında, Medine Bulvarı 
818. Sokak Ada Apartman'ında ki evinin balkonundan olayları izleyen 11 yaşındaki Muhammet Doğan’a polisin 
attığı gaz bombası isabet etti. Çenesi tahrip olan küçük Muhammet, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 
Yine aynı olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Arpa adlı çocuğa da polisin attığı gaz bombasının isabet ettiği bildirildi. 
Arpa da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır merkezdeki olaylarda toplam 10 kişinin 
çeşitli şekillerde yaralandığı öğrenildi. (18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır’a bağlı Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerindeki birçok mahallede toplanan kitle, polisin 
Newroz alanına gitmesine izin vermemesi üzerine BDP İl binası önünde toplandı Polis, BDP İl binası çevresini 
TOMA ve akrep tipi araçlarla barikatlar kurarak kitleye dağılma uyarısı yaptı. Kitle polise sloganlarla cevap verdi. 
Demirtaş ve vekillerle yürüyüşe geçen on binlerce kişiye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
(18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır'ın girişinde Sabri Petrol'ün bulunduğu yerde Batman, Bismil, Siirt başta olmak üzere 
çok sayıda merkezden gelen binlerce araç durduruldu. Araçlara çok yüklü miktarda cezalar kesildi. Halkın hiçbir 
koşulda Diyarbakır'a bırakılmayacağını söyleyen ve bunun Valiliğin emri olduğunu belirten polis güçleri, binlerce 
kişinin yürümek istemesi ve kararlılığı karşısında kitleye müdahale etti. Gaz bombaları ve tazyikli suyla yapılan 
müdahale sürerken polisin sık sık herkesin evine geri dönmesi konusunda uyarı yapması dikkat çekti. 
(18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır ilçesi Bağlar’da bulunan Sento Caddesi'nde, Newroz'a gitmek isteyen kitleye polis gaz 
bombalarıyla müdahale etti.    (18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren evlerinden yola çıkan binlerce kişi Newroz alanının 
girişindeki Yeni Hal Kavşağı'nda toplandı. Polisin barikatı önünde sık sık slogan atan kitleye polis müdahalede bu-
lundu.   (18.03.2012/DİHA)  
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18 Mart 2012’de, Diyarbakır'ın Sur İlçesi Melikahmet Caddesinde ise gençlerin yolu trafiğe kapattıkları öğrenildi. 
Polis barikatını aşmak için gençler ile polisler arasında çatışma çıktı.  (18.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde bulunan Kantar Kavşağı'nda alana gitmek isteyen gençlere polis 
müdahale etti. Müdahalede polisin gençleri darp ettiği belirtildi.  (18.03.2012/DİHA) 
  
18 Mart 2012’de, Urfa'nın Eyübiye Mahallesi'nde yapılan Newroz etkinliğine polis müdahale etti. "Oramar" ezgisinin 
çalınmasının yasak olduğunu belirten polis sık sık uyarılarda bulunarak, kitlenin dağılmasını, "Oramar" ve benzeri 
ezginin çalınmamasını istedi. Kitlenin bunu kabul etmemesi üzerine kitleye saldıran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. 
(18.03.2012/DİHA)  
 
19 Mart 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde polis Newroz kutlaması öncesi yığınak yaparken, Şırnak Mahallesi 
çevik kuvvet ve özel harekat polislerince zırhlı araçlarla ablukaya alındı. Akşam saatlerinde mahallenin çeşitli yerle-
rinde lastikler yakıp kutlama yapan gruplara polisler müdahale itti.     (19.03.2012/DİHA) 
 
19 Mart 2012’de, Van'da Seyit Fehim Avrasi Mahallesi'nde deprem sonrası kurulan Barış Anneleri İnisiyatifi 
aktivistlerinin kullandığı, belediyenin çocuklar için kurduğu ve belediye ile gönüllülerin kullandığı çadırlara gece 
saatlerinde çok sayıda polis tarafından baskın düzenlendi. Aramalar sonrası çadırlarda bulunan malzemeler dağıtı-
lırken, aynı saatlerde çeşitli mahallelere baskın düzenleyen polis, Ferdi Keskiner, Servet Ertak, Arif Coşkun, Ömer 
Komi, Erkan Akbulak ve Seyfettin Türkan'ı gözaltına aldı.   (19.03.2012/DİHA) 
 
19 Mart 2012’de, Batman ili Gercüş ilçesinin Pınarbaşı Harmanları'nda bugün yapılması planlanan Newroz Bayra-
mı kutlamalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi nedeniyle Gercüş Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. 
Newroz'un kutlanmaması için polis ilçede yoğun önlem alırken, sabah saatlerinde alanda hazırlık yapan BDP'li 
yöneticiler ve belediye meclis üyelerinden 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Gerçüş'e Newroz kutlamaları için getirilen 
BDP Batman İl Örgütü seçim otobüsüne yolda ruhsatı yok gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. Otobüs şoförü 
Hasan Kurt ve otobüste bulunan iki kişi gözaltına alınıp, Gercüş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 (19.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Batman’da Newroz Alanı'na giden binlerce kişi Diyarbakır Caddesi'nden kent merkezine doğru 
yürüyüşe geçtiği sırada Diyarbakır Caddesi'nde polis kitleye müdahale etti. Müdahale sırasında Alaattin Okan (32) 
adlı yurttaş, gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kent genelinde yaşanan olaylarda 42’si 
çocuk 148 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olaylarda toplam 48 kişinin de çeşitli şekillerde yara-
landığı belirtildi.  (20.03.2012/DİHA / Bianet.org / Cumhuriyet / Sabah.com.tr /  Milliyet / HaberTürk) 
 
20 Mart 2012’de, Batman'da polis müdahalesinin ardından yeniden Newroz Alanı'nın girişinde toplanan onbinlerce 
yurttaşa polis sert müdahalede bulundu. DTK Eş Başkanı Ahmet Türk ve BDP'li vekillerin de aralarında olduğu 
kitleye müdahale sonucunda Ahmet Türk baygınlık geçirdi. Türk'ün polislerin fiziki müdahalesine de maruz kaldığı 
ve darp edildiği bildirildi.   (20.03.2012/ DİHA / ANF / Bianet.org / İnternethaber.com / Evrensel / CNNTürk / Rad i-
kal) 
  
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde özel hareket polislerinin panzerler üzerinden halkın üzerine ateş açtığı 
bildirildi. Çıkan olaylarda 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı ve Cizre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğre-
nildi.   
 
20 Mart 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde düzenlenen Newroz mitingine polis müdahale etti,  BDP'lilerin 
girişimiyle kitle dağıldı. Olaylarda 2'si TOMA olmak üzere 3 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken, aralarında gö-
züne gaz bombası isabet eden Nusret Kaplan isimli yurttaşın da bulunduğu 3'ü polis yaklaşık 10 kişi yaralandı. 
İlçedeki olaylar sonucunda en az 6 kişi gözaltına alındı.  
 (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Muş’un Bulanık İlçesi’nde sabah saatlerinde ilçe merkezine gelen çok sayıda polisin, kutlamanın 
yapılacağı alana giderek, yeşil-kırmızı-sarı flamaları sökerek yaktığı belirtildi. Olayın duyulmasının ardından alana 
giden BDP İlçe Başkanı Sani Kutmaral ve Tertip Komitesi üyeleri duruma tepki göstererek yapılanların tahrik edici 
davranışlar olduğunu söyledi. Daha sonra BDP İlçe binası önünde bir araya gelerek alana yürümek isteyen kitleye 
terminal alanında barikatlar kuran polisler tarafından müdahale edildi. Gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye mü-
dahalede bulanan polislere kitle taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Uzun süren müdahalenin ardından kitle ara 
sokaklara dağıldı. Sokaklarda yer yer çatışmalar devam ederken, 15 yaşındaki Osman Akay adlı çocuk gazdan 
etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olaylarda ayrıca 4 kişi yaralandı. (20.03.2012/DİHA) 
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20 Mart 2012’de, Van'da sabah saatlerinden itibaren alana akın eden kitleye polisin müdahalesiyle başlayan ve 
kutlama sonrası yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan olaylar da 10 kişi gözaltına alınırken, 
yaşanan olaylarda aralarında Van Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar, BDP Merkez İlçe Yöneticisi 
Nimet Arslan, ile 3 polisin de bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.  (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde newroz kutlamaları sırasında polislerin yanı sıra yer yer jandarmanın da 
müdahale ettiği olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Gün boyunca devam eden olaylarda özelikle gaz bombasının 
isabet ettiği çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişinin Patnos Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.  
(20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Van'da Belediye Garajı'nda yapılacak kutlama için yurttaşlar, BDP il binası olarak kullanılan çadır, 
Sebze Hali yolu ile Karşıyaka Beşyol'da toplanarak alana doğru yürüyüşe geçti. BDP çadırında toplanan gruba 
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da eşlik etti. Sebze Hali yolunda bir araya gelen ve alana yaklaşan yüzlerce 
kişiyi polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.    (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Urfa ili Viranşehir ilçesinde bulunan Newroz alanının çevresi 5 bine yakın polis tarafından gaz 
bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.  
(20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Ağrı’nın Tutak İlçesinde BDP İlçe binası önünde bir araya gelen ve Newroz’u kutlamak isteyen 
kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaşanan gerginlikte Recep Çelik adlı bir kişi gözaltına 
alındı.  (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Iğdır'da yapılacak olan Newroz kutlaması için sabah saatlerinde bir araya gelen binlerce kişi 
Newroz alanının ablukaya alınması üzerine kitle BDP İl binası önünde bir araya gelerek *Newrozu kutlamaya baş-
ladı. Aralarında BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, BDP Iğdır İl Başkanı Salih Dikiz’in de bulunduğu grup polis 
yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine kitle BDP İl binası önünde ateşler yakarak halaylarla 
Newroz’u kutladı. Ancak kutlamaya polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.   (20.03.2012/DİHA)  
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Yenimahalle ve Turgut Özal mahallerinde toplanan binlerce kişi, davul 
zurna eşliğinde halay çekti. Ana caddelerde barikat kuran polis, kitlenin yürüyüşe geçmesinin ardından barikatını 
kaldırarak çekildi. Yürüyüşle Atakent Mahallesi'nde bulunan Newroz Alanı'na gelen binlerce kişi Newroz ateşini 
yakarak kutlamaya başladı. Polis barikatının aşılmasının ardından kutlama için ilçenin birçok yerinden gelişler de-
vam ederken, kutlama müzikle devam etti. Daha sonra kutlama yapan binlerce kişiye polis bir anda gaz bombaları 
ile müdahale etti.   (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Van'da yapılan Newoz kutlamasından sonra BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Van 
halkını yürüyüşe davet etti. Demirtaş'ın çağrısı üzerine onbinlerce kişi yürüyüşe başladı. Merkeze doğru yapılan 
yürüyüşe polis gaz bombası ve tazikli müdahale etti.   (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde aralarında BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un da bulunduğu kitle, 
BDP ilçe binası önünde toplanarak Newroz kutlamak istedi. Toplanan kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Kitlenin de karşılık vermesi üzerine Tekman adeta savaş alanına dönerken, kitle Ziraat Bankası ve 
PTT ATM'leri ateşe verdi. Yaşanan müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi ise yaralandı. (20.03.2012/DİHA)  
 
20 Mart 2012’de, Muş ili Malazgirt ilçesi Belediye Garajı'nda yapılacak Newroz kutlaması öncesi polis bölgeyi ablu-
ka altına aldı. Parti binasına gelen yurttaşları tek tek arayan polisler, ilçe binasını da ablukaya aldı. Polisin izin ver-
memesi üzerine parti binası önünde basın açıklaması yapıldı. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının 
ardından yürüyüş yapan kitleye polis müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalesine karşılık 
kitle ise, taşlarla karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralananların olduğu belirtilirken, 4 kişinin ise, gözaltına alındığı 
belirtildi. (20.03.2012/DİHA)  
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Başak, Barbaros, Cudi ve Nuh mahallelerinde Newroz alanında topla-
nan onbinlerce kişiye, yapılan açılış konuşmasının ardından BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın platforma 
çıkması ile birlikte polis miting alanındakilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Alandan çıkan 
kitlenin polis müdahalesine taş ve molotoflarla karşılık vermesiyle çatışmalar alanın dışına yayıldı. Çatışma esna-
sında polis havaya ateş açarken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışmalar 
ilçenin bütün mahallelerine yayılırken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  (20.03.2012/ANF/ DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 20 Mart günü yasaklara rağmen halk, polis barikatlarını aşarak 
Newroz alanına girdi. Coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen Newroz kutlamasının ardından BDP İlçe teşkilatına yürü-
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mek isteyen onbinlerce kişiye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Kutlamanın yapıldığı alan ile ala-
na bakan birçok mahalle atılan gaz bombalarının dumanı altında kalırken, sık sık patlama sesleri duyuldu. Müdaha-
leye rağmen yürüyüşüne devam eden DTK Koordinasyon Kurulu üyesi Ayla Akat Ata ile polis yetkilileri arasında 
sert tartışma yaşandı. Polise tepki gösteren Ata'ya çevrede bulunan yurttaşlar PKK Lideri Abdullah Öcalan ile PKK 
lehine attıkları slogan ile destek verdi. Öte polis Çağ Çağ Caddesi üzerinde bulunan bir eve gaz bombası attı. 
BDP'ye ait seçim otobüsü ile sivil bir araca da gaz bombasının isabet ettiği çatışmalar, birçok mahalleye yayıldı. 
Müdahale sırasında 2’si kadın 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, BDP Urfa ili Halfeti ilçe binasının önünde bulunan alanda toplanan yüzlerce kişi, Newroz'u kutla-
mak için yürüyüşe geçti. Polisler alanın çevresinde barikat kurarak yüzlerce kişinin alanın girmesini engelledi. Ar-
dından kitle BDP ilçe binası önünde toplanarak Newroz ateşini yaktı. Daha sonra polisler, kitleye gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Kitlede polise taşlarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda polisler, BDP İlçe Başkanı Mustafa Bayram ile 
İbrahim Canpolat, Şaban Yılmaz, Mesut Altıntaş ve İsmet Güzeltaş'ı gözaltına aldı. İlçede olaylar sona ererken, 
yaralanan ve gözaltına alınan İbrahim Canpolat polisler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
((20.03.2012/ İHD / DİHA / İHA)  
 
20 Mart 2012’de, Manisa Salihli de kutlanmak istenen Newroz etkinliği yasaklandı. Jandarma ve polis tarafında 
kitleye müdahale etti. 
 
20 Mart 2012 ‘de gerekli yasal başvuruları yapılan ve tüm hazırlıkları tamamlanan Newroz kutlamaları İçişleri Ba-
kanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek engellendi. Polis, genel merkezimiz bünyesinde oluşturulan, heyet üyele-
ri dahil, miting alanına gitmeye çalışan halka ve yoldan geçen yurttaşlara karşı çok sert müdahalelerde bulundu; 
çevredeki tüm yollar, ana caddeler kapatıldı. Çeşitli yerlerde sürekli gaz bombaları atılarak çevre kirliliği yaratıldı, 
gerginlik bilinçli şekilde tırmandırıldı. İçlerinde Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya 
Önder, Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk, kurum temsilcileri ve İHD Gözlem Heyeti’nin bulunduğu bir gruba 
Hal Kavşağı’nda önü kesilerek, gaz bombalarıyla saldırıldı. Milletvekilleri ve grup içinde bulunanlar gazdan etkilendi 
ve tartaklandı. Kurum temsilcisi 8 kişi gözaltına alınıp, araçlar içinde darp edilip, hakarete uğradı. Sağlık sorunu 
olanlarla ilgili olarak acil sağlık hakkı talepleri engellendi ve “Ölmezsiniz size bir şey olmaz.” denildi. Gözaltına alı-
nan 43 kişiden 9 ‘u 25 Mart günü tutuklandı.( Ancak bu sayı sadece kayıtlarımıza geçirebildiklerimizdir) Şevket 
Sümer, Hal, Güneş, Özgürlük ve Çilek Mahallelerinde birçok ev ve işyeri atılan gaz bombalarıyla tahrip edildi; öze l-
likle Şevket Sümer Mahallesi’nde bir eve atılan gaz bombası sonucu çocuklar içerde mahsur kaldı. Daha sonra 
Kapılar kırılarak kurtarılan çocuklar uzun bir süre, sağlık sorunları yaşadı. BDP Akdeniz İlçe Binası içine üyelerin 
bulunduğu sırada camlar kırılarak gaz bombası atıldı Gaz bombalarından, özellikle çocukların, yaşlıların ve kalp 
rahatsızlığı olanların çok etkilendikleri gözlemlendi. Havada ve karada aşırı güç kullanıldığı, aynı zamanda ateşli 
silah kullanıldığı heyetimiz tarafından tespit edildi. Newroz’dan sonra 22 Mart günü yapılan ev baskınlarında Mersin 
Üniversitesi öğrencisi 10 genç gözaltına alındı. (İHD Mersin Şube) 
 
21 Mart 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Newroz kutlamasının ardından 
yurttaşlar yürüyüşe geçti. Otogar alanından Özgürlük Meydanı'na yürüyen 10 binlerce kişi, Kilise Caddesi üzerinde 
barikat kuran polis tarafından engellendi. Polisin gaz bombalarıyla sert müdahalesi sonucunda Kızıltepe gaz bom-
balarının dumanı altında kalırken, çok sayıda yurttaş gazdan etkilenerek fenalaştı. Özgürlük Meydanı'nda polisler 1 
kişiyi feci şekilde darp etti. İsmin öğrenilemeyen yurttaş, kanlar içinde kaldı. Burnunda kırıklar oluşan yurttaşın, 
kulaklarından da kanlar aktı. Ağzı ve burnu kanlar içinde kalan yurttaş, hastaneye götürüldü. (21.03.2012/DİHA) 
 
21 Mart 2012’de, Ağrı’da Newroz kutlaması için BDP İl binası önünde bir araya gelerek alana yürümek isteyen kitle 
polis engeline takıldı. Gerginlikte polis BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve kitlenin üzerine tazyikli su ve gaz bom-
bası attı. Müdahale üzerine dağılan kitle tekrar bir araya gelerek, Newroz’un kutlanacağı eski Saman Pazarı’na 
doğru yürüyüşe geçti. BDP Milletvekili Aksoy, kitleye müdahale etmek isteyen TOMA aracının önüne geçerek saldı-
rıyı engellemeye çalışması üzerine çevik kuvvet polisleri Aksoy'u darp etti. Aksoy'un darp edilerek yoldan çıkarıl-
masının ardından TOMA aracı yürüyüşe geçen kitleye tekrar müdahale etti. (21.03.2012/DİHA/Bianet.org) 
  
21 Mart 2012’de, Urfa'da Newroz alanında alınan olağanüstü önlemler sırasında yurttaşların alana girişlerinde, 
üzerlerindeki aksesuarlara kadar çıkartılıp, detaylı aramalar yapılırken, bu sırada polislerin yurttaşlara yönelik uygu-
lamalarına karşı çıkan  Eyüp Sabri Tınaş, Mehmet Emin Uygune ve Hidayet Ellek isimli avukatların, Newroz'da 
hukuksuz uygulamaları önleme amacıyla gözlemci olarak alana gelirken, polislerin uygulamasına karşı çıktığı için 
darp edildiği öğrenildi. Avukatlar Balıklıgöl Hastanesi'ne kaldırılırken, alana girişlerde ve Newroz bitiminden sonra 
en az 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (21.03.2012/DİHA/Urfahaber.net) 
 
21 Mart 2012’de, Diyarbakır ili Bismil İlçesi'nde Newroz kutlamaları sonrası BDP ilçe binasına doğru "Özgürlük 
yürüyüşü" yapmak isteyen onbinlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Aralarında BDP 
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Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi, gazdan etkilendi.  . 
(21.03.2012/DİHA) 
  
21 Mart 2012’de, Urfa ili Siverek ilçesinde  Firkan Şehit Alanı'nda yapılan Newroz kutlamalarının ardından BDP İlçe 
binasına doğru yürüyüşe geçen binlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
(21.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Erzurum Tekman'da BDP tarafından önceki gün yapılan Newroz kutlamasında polisin müdahale 
etmesi sonucu gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaylarda 19 kişi 
gözaltına alınırken, aralarında BDP Erzurum İl Yöneticisi Mehmet Koçak'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.   
(22.03.2012/DİHA/Haberler.com/ Yuksekovahaber.com)  
 
24 Mart 2012’de, Hakkari'de, Cudi Dağı'nda çıkan çatışmada 5 HPG'linin yaşamını yitirdiği iddiası ve Batman 
Newrozu'nda DTK Eş Başkanı Ahmet Türk'e yönelik saldırı, gençler tarafından yola barikat kurularak protesto edil-
di. Gösteri yerine gelen polis göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederken, göstericiler de müda-
haleye Molotof ve taşlarla karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmalar, gençlerin ara sokaklara dağılması ile sona 
erdi. Olaylar sırasında polisin attığı çok sayıda gaz bombası çevrede oturan yurttaşların evlerine isabet ederken, 
yurttaşlar polise tepki gösterdi. (24.03.2012/DİHA) 
 
24 Mart 2012’de İzmir’de tutuklu bulunduğu cezaevinde hastalığı ilerleyen Yasemin Karadağ’ın tahliye edilmesi 
talebiyle çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen TAYAD üyelerine müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı (atilimhaber.org, 24 Mart). 
 
26 Mart 2012’de Bakü’de (Azerbaycan) oynanan CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Final maçında 
galip gelerek şampiyon olan Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı’nı  dönüş yolunda Sabiha Gökçen (İs-
tanbul) Havaalanı’nda karşılamaya gelen taraftar grubuna polis ekiplerinin coplarla ve biber gazlarıyla müdahale 
etmesi sonucu oyunculardan ve taraftar grubundan pek çok kimse biber gazından etkilenirken çıkan arbede nede-
niyle 1 polis memuru tarafından itilen ve adı öğrenilemeyen bir çocuğun bacağı kırıldı (Radikal, 26 Mart). 
 
27 Mart 2012’de, akşam saat 22.00 de İzmir ili Konak ta Ankara’ya 4+4+4 yasasını protesto etmek için gitmek üze-
re toplanan KESK’lilerin arabaları Polis tarafından bağlandı. Bunu protesto eden kitleye polis gaz ve tazyikli su 
sıkarak müdahale etti.  
 
28 Mart 2012’de, KESK Hükümet tarafından yasaklanan Ankara Mitingi için 2 günlük iş bırakma eylemi yapmak 
üzere Konak Meydanına toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen kitleye polis  gaz ve tazyikli su sıkarak mü-
dahale etti. Bu müdahalede Özcan Çetin, Orhan Bayram, Süleyman Sümer, Alirıza Özer, Veli İmrak, Dural Ayhan, 
Şengül Umutlu ve soyadı öğrenilemeyen Roni isimli bir lise öğrencisi hem gaz zehirlenmesi hem de sıkılan tazyikli 
su nedeniyle vücutlarının birçok yerinde morluklar ve kas zedelemesi olduğu öğrenildi. 
 
28 Mart 2012’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesi Şemdinli yolu üzerinde bir araya gelen binlerce kişi, "Kahramanlık 
Haftası" nedeniyle şölen düzenlemek istedi.  Polisin sık sık kutlama alanında tur atması üzerine kitle sloganlar ata-
rak yol üzerinden merkeze doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye Cezaevi Kavşağı'nda polis gaz bombaları 
ve tazyikli suyla müdahale etti.   (28.03.2012/DİHA) 
 
28 Mart 2012’de, HPG'li Welat Argış (Beritan Tımok) ile Şehriban Argış'ın (Ruken Batman) cenazelerinin defnedi l-
mesi ardından yürüyüşe geçen kitleye polis müdahalesi ile başlayan olaylar esnasında yaşanan patlamada yarala-
nan M. Şahin Demir (25) adlı gencin cenazesi için Bismil Devlet Hastanesi önünde toplanan kitleye sert şekilde 
müdahale edildi. (28.03.2012/DİHA) 
 
29 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Mart ayında yaşamını yitirenler anısına İdil Caddesi üzerinde yapılmak 
istenen anma etkinliğine polis müdahale etti.  (29.03.2012/DİHA) 
 
29 Mart 2012’de Ankara’da Kızılay Meydanı’nda toplanmak istenen gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı 
su ve biber gazlarıyla müdahale etti  Müdahale nedeniyle 2 kişinin  ağır yaralandığı öğrenildi. Ankara Valiliği ise 
yaptığı açıklamayla müdahaleyi “çağdaş güvenlik mühendisliğinin emsalsiz örneği” olarak tanımlayarak “Ankara 
polisi mevzuatta öngörülen tüm görevlerini yerine getirmiştir” dedi (sendika.org; ntvmsnbc.com; Radikal, 29 Mart). 
 
30 Mart 2012’de Okan Üniversitesi’nde düzenlenen “Kentsel Dönüşüm ve Alternatif Model Arayışları” adlı panelde 
konuşmak için İstanbul’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı protesto etmek isteyen 4 öğrenci 
darp edilerek ve kelepçelenerek törenin yapıldığı salondan üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzak-
laştırıldı (Vatan, 30 Mart).  

http://atilimhaber.org/
http://sendika.org/
http://ntvmsnbc.com/
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31 Mart 2012’de, İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Şengül Umutlu; 28.03.2012 tarihinde  KESK’in 
Konak Eski Sümerbank önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılmak için eylem alanına geldiğini, alanda 
bulunan eylemciler ile toplu olarak yürüyüşe geçtiklerini, yürüyüş güzergahına barikat kuran çevik kuvvet polisleri-
nin üzerlerine gaz ve tazyikli su sıkmaya başladığını, Gazın etkisiyle yüzünün yanmaya başladığını, gözlerinin 
görmediğini ve midesinin bulanmaya başladığını ve bayıldığını belirtmiştir. Kaldırıldığı hastanede kendisine, gaz-
dan zehirlenme teşhisi konulduğunu ve vücudunda morluklar oluştuğunu, tedavisinin halen devam ettiği ifadesini 
kullanmıştır. 
 
3 Nisan 2012’de, TUHAD-FED'in organize ettiği Amara Yürüyüşü'ne katılmak için Diyarbakır'dan yola çıkan DTK 
Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP'li vekiller Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Özdal Üçer, 
BDP İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt'ün araçları Urfa'nın Suruç İlçesi girişinde asker ve polisler tarafından durdurul-
du. Burada vekillerin araçlarında zorla arama yapılmak istendi. Araçta bulunan vekil danışmanları (5) polis tarafın-
dan darp edilerek, yerlere atıldı. Buna tepki gösteren BDP'li vekillerinin üzerine çullanan polis, vekilleri de (5) darp 
etti. Öte taraftan emniyet amirinin polislere bağırarak, sert bir şekilde "hepsini alacaksınız" diye talimat vermesi 
dikkat çekti. Polis müdahalesinde BDP çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından Suruç girişine bariyer kuru-
lurken, basın mensupları dahil hiç kimsenin Suruç'a geçmesine izin verilmedi.  
(03.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Evrensel.net/Urfadagundem.com/Sabah.com.tr/Yeniozgurpolitika.or
g)   
 
3 Nisan 2012’de, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Antep-Urfa Yolu üzerindeki Aligor Beldesi'-
nin dört bir tarafına kurulan arama noktalarında , Suruç ve Aligor'a Urfa nüfusuna kayıtlı olmayanlar dışında kimse-
nin alınmadığı öğrenildi. DİHA muhabiri Sertaç Kayar'ın "Bütün basının Aligor'a geçişine izin verdiniz. BDP Eş Ge-
nel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gelmesi bekleniyor ve biz de diğer basın gibi bunu takip edeceğiz. Aligor'a geçi-
şimizi engellemeniz tamamen keyfiyetçi bir yaklaşımdır" demesi üzerine arama noktasında bulunan sivil polisler 
Kayar'ı darp etti. Kayar ve beraberindeki DİHA muhabirlerine, kenti terk etmemeleri durumunda gözaltına alınacak-
ları tehditinde bulunuldu. (04.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
4 Nisan 2012’de,Şırnak merkezde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için birçok mahalleden 
Yeni Mahalle'ye gelerek toplanan yüzlerce kişiye, polis henüz kutlama etkinliği başlamadan gaz bombaları ile mü-
dahale etti.   (04.04.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/Mynet.com/Zaphaber.com) 
 
5 Nisan 2012’de,Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde dün gece PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak 
için Turgut Özal Mahallesi'ndeki Aşiti Parkı'nda yüzlerce yurttaş biraraya geldi. İlçenin tüm mahallelerinden atılan 
havai fişeklerle başlayan kutlamalar, çalınan müzikler eşliğinde çekilen halaylarla bir süre devam etti. Kısa bir süre 
sonra polis gaz bombalarıyla kutlama yapan kitleye müdahale etti. (05.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
6 Nisan 2012’de Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto 
etmek isteyen 41 öğrenci polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı.  
 
12 Nisan 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kentsel dönüşüm projesi dâhilindeki Dikmen Vadisi’nde gerçek-
leştirilmek istenen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin plastik mermi, gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 20 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı. 
 
14 Nisan 2012’de  KESK eğitim sisteminde değişiklik öngören “4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgütlen-
meye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 
Ankara’da 28 Mart ve 29 Mart 2012’de düzenlemek istediği protesto eylemlerine destek olmak amacıyla İzmir’de 
KESK İzmir Şubeler Platformu’nun 28 Mart 2012’deki eylemine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı basınçlı 
su be biber gazı nedeniyle  HDK İzmir Delegesi ve Yürütme Kurulu üyesi Şengül Umutlu’nun ayak bileğinde ve diz 
kapağında çatlaklar oluştuğu öğrenildi. 
 
17 Nisan 2012’de Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde bulunan Karasu-2 Baraj Göleti’nde çalışma yaptıkları sırada mey-
dana gelen iş kazası nedeniyle beş elektrik işçisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak 16 Nisan 2012’de inceleme-
lerde bulunmak üzere Aşkale’ye gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, kendisine “Sayın bakanım, senin geldiği-
ne çok sevindim” diyen Mustafa Boğaçayır’a “Yok ya. Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir 
göreyim” demesini protesto etmek amacıyla Ankara’da İçişleri Bakanlığı önüne gelen Halkevleri üyesi gruba müda-
hale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Nisan 2012’de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde “taşeron işçi çalıştırma” faaliyetlerine 
karşı yürütülen kampanya kapsamında hastane bahçesine çadır kuran Dev-Sağlık-İş üyelerine müdahale etti. 
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22 Nisan 2012’de Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin veri l-
memesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. 
 
24 Nisan 2012’de Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapan 
Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar Elektrik işçilerine polis ekipleri müdaha-
le etti. 
 
26 Nisan 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Meksika 
ve Norveç büyükelçiliklerinin de bulunduğu binaya gelerek “Akkuyu Çernobil olmasın” pankartı açan Greenpeace 
üyelerine polis ekipleri müdahale etti. 
 
27 Nisan 2012’de Fen-Edebiyat Fakültelerinde formasyon hakkının kaldırılmasını İstanbul’un Şişli İlçesi’ndeki Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eden Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyelerine polis ekipleri müdahale 
etti. 
 
1 Mayıs 2012’de Ankara’da Sıhhıye Meydanı’nda yapılan kutlamaya katılmak üzere Ankara Garı önünde toplanan 
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerine polis ekipleri, “güvenlik barikatını aşmaya çalıştıkları” 
gerekçesiyle biber gazlarıyla müdahale etti. 
 
1 Mayıs 2012’de Tunceli’deki 1 Mayıs kutlamaları için miting alanına giren giren bazı gruplarla polis ekipleri arasın-
da meydana gelen arbede nedeniyle polis ekiplerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 11 polis memuru ile 5 
gösterici yaralandı. 
 
2 Mayıs 2012’de, Şırnak ili Cizre ilçesinin Nur Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, polisler tarafından evlere 
yapılan baskınları protesto etmek için meşaleli yürüyüş düzenledi. Yüzlerini puşi ve bezlerle kapatan onlarca genç, 
İdil Caddesi'ni trafiğe kapatarak meşaleli yürüyüş düzenledi. Bu esnada olay yerine TOMA ve akrep tipi polis araç-
ları ile çevik kuvvet polisi geldi. Polis yürüyüş düzenleyen gençlere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
(02.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nurcan Culum, İhsan Demir ve Ruken 
Özdemir: “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okul içinde yaptığımız Barış Etkinliği’ne Özel Güvenlik ve 
Polis müdahale ederek bizi ve diğer öğrencileri darp etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak istiyoruz. " Diye-
rek konu yardım talep etmişlerdir. 
 
8 Mayıs 2012’de Manisa’da gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin gaz bom-
bası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
8 Mayıs 2012’de Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Çıralı Sahili’nde bulunan pansiyonların yıkılmasını protesto etmek 
isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi yaralandı. 
 
10 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kamil Eryılmaz: “İstanbul Üniversitesi 
Beyazıt Yerleşkesi içinde öğrencilerin açmış olduğu bir sergiye çevik kuvvet polisleri tarafından saldırı yapıldı. Çe-
vik kuvvet polisleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından ağır bir şekilde darp edildim. Kafam kırıldı, sağ elim çatla-
dı, küfür ve ağır hakarete maruz kaldım. Gözaltına alındım, Haseki Hastanesi’ne götürüldüm, sağlık kontrolünden 
sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra savcılığa götürüldüm ve ser-
best bırakıldım. Tıbbi tedavi ve hukuksal yardım talep ediyorum.” 
 
10 Mayıs 2012’de Ankara’da bulunan TOGO Ayakkabı Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye 
oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 35 işçiyi gözaltına 
alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü. 
 
10 Mayıs 2012’de, Şırnak’ta PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve askeri operasyonları protesto eden 
gençler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Bahçelievler Mahallesi’nde bir araya gelen çok sayıda genç, sloganlar 
atarak cadde üzerinde lastik yaktı. Eylemlerine bir süre devam eden gençlere, olay yerine gelen polis müdahale 
etti. Çok sayıda zırhlı araç ile olay yerine gelen polis gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ederken, 
gençler polise taşlarla karşılık verdi. (10.05.2012/DİHA) 
 
14 Mayıs 2012’de Mersin’de bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden 
birinin isabet ettiği K.A. (9) gözünün üst kısmından yaralandı. Kafasından plastik mermi parçası çıkarılan K.A.’ya 15 
dikiş atıldığı öğrenildi. 
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23 Mayıs 2012’de Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde yaptığı zam teklifinin yetkili memur sendikaları tara-
fından kabul edilmemesinin ardından memur sendikalarının yaptıkları bir günlük iş bırakma eylemlerine çeşitli kent-
lerde polis ekipleri müdahale etti. Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde memurların grev yaptığı sırada Türkiye Kamu Çalı-
şanları Konfederasyonu   üyelerinin AKP ilçe binasına yürümek istemesi üzerine polis ekiplerinin yaptığı müdahale 
sonucu üçü polis memuru, yedisi işçi toplam 10 kişi yaralandı. Ankara ve Diyarbakır’daki eylemlere de müdahale 
eden polis ekiplerinin yoğun bir şekilde biber gazı kullanması nedeniyle çok sayıda memur gazdan etkilendi. 
 
23 Mayıs 2012’de Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(TEDAŞ) önüne gidip Genel Müdür Mahmut Nimet Dalkır’la görüşmek isteyen Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanla-
rı Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar Elektrik işçilerine müdahale eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.  
 
23 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da iş bırakan emekçiler kentin 4 ayrı noktasında bir araya gelerek Dağkağı Meydanı'-
na yürümek istedi. Ofis Semti'nde bulunan Eğitim Sen binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP, ESP, TKP 
ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce emekçi, Dağkapı Meydanı'na doğru yürümek istedi. 
Emekçilerin yürüyüşüne izin vermeyen polis, kitlenin önüne barikat kurdu. Emekçiler, polis engelini alkış zılgıt ve 
sloganlarla protesto etti. Uzun bir süre polis barikatı önünde bekleyen kitlenin geçişine izin verilmezken, yapılan 
görüşmeler de sonuç vermedi. Engellemenin ardından polisin barikatı kaldırması ile Dağkapı Meydanı'na doğru 
yürüyüşe geçen emekçilere polis askeri lojmanların önünde gaz bombaları ile müdahale etti. Kısa süre yaşanan 
arbedenin ardından emekçiler yürüyüşlerine devam etti. Büyükşehir Belediyesi güzergahından yürüyen emekçilere 
polis ikinci kez gaz bombası ile müdahale etti. Müdahalenin ardından emekçiler yürüyüşlerine devam ederek, 
Dağkapı Meydanı'na varmayı başardı. (23.05.2012/DİHA) 
 
23 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, Bismil Belediyesi çalışanları ve PTT Bismil Şubesi çalışanları 
davul, zurna eşliğinde grev halayına durdu. Eyleme, Bismil Belediye Başkan Vekili Mehmet Onat, Belediye Başkan 
Yardımcıları Songül Kaptan ve Fethi Gürbüz'ün yanı sıra onlarca yurttaş destek verdi. Sivil polisler, davul zurna 
çalmasına izin vermeyerek, çalışanların halay çekmesi engellendi. (23.05.2012/DİHA) 
 
24 Mayıs 2012’de İstanbul’da ücretlerinin ödenmesi amacıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (BEDAŞ) 
bağlı işçilerin yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
26 Mayıs 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Mayıs ayında yaşamını yitirenleri anmak isteyen BDP üyesi gruba 
müdahale etti. 
 
30 Mayıs 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği söz-
leri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri Ankara’da Güvenpark’tan Yüksel 
Caddesi’ne yürüyerek protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri “güzergâhta ters yönü kullandıkları” gerekçesiyle 
biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.  
 
30 Mayıs 2012’de Eskişehir’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir 
ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek için AKP 
il binasına yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı 
 
1 Haziran 2012’de Ankara’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifa-
de ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek isteyen ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile görüşmek isteyen Halkevleri üyesi gruba polis ekipleri müdahale 
ederek 27 kadını gözaltına aldı. 
 
1 Haziran 2012’de, Diyarbakır- Bismil yolunda ilerlemekte olan bir aracın Koseli Köyü girişinde sık sık kaza yaşan-
ması üzerine köylüler yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma geldi. Köylüler, Jandarma-
ya, "Her seferinde bölgemize gelerek bize üst geçit yapacağını söyleyen Devlet Bakanı Mehdi Eker sözlerinin arka-
sında dursun. Bu yol yüzünden iki ayda üst üste iki kaza oldu. Mehdi Eker gelmeyinceye kadar biz buradan kalk-
mayacağız" dedi. Bunun üzerine Jandarma köylülere gaz bombası ile müdahale etti. Köylüler üst geçidin yapılması 
konusunda ısrarlı olduklarını ifade ederek yoldan ayrıldı. (01.06.2012/DİHA/ Med-
ya73.com/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
2 Haziran 2012’de, Urfa’da yapılmak istenen 1994 te öldürülen Hadep il başkanı Muhsin Melik i mezarı başında 
anma etkinliği polisin engellemesi sonucu gerçekleştirilememiştir.  
 
6 Haziran 2012’de, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, HPG'li Ramazan Yılmaz’ın cenaze törenine polisin müdahalesi 
sonucu Hamdi Özyandın (55) ağır yaralandı. Tedavisine D.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'n-
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de müşahade altında tutulan Özyandı’nın her iki göz merceğinde meydana gelen kaymaya bağlı kanama meydana 
geldiğini bildiren görevli doktor, kanamanın halen devam ettiği, bu nedenle bir kaç gün müşahade altında tutulaca-
ğını kaydetti. Kanamanın durması halinde hastanın ameliyata alınacağı belirtilirken, Özyandı'nın gözünü kaybedip 
kaybetmeyeceğine ilişkin netliğin ise ameliyat sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Yaralı Hamdi Özyandı ise, olayı şu 
cümlelerle özetledi: "İlk anda üzerime bir şey geldi. Ne olduğunu anlamadan bayıldım. Sonrasını ise hatırlamıyo-
rum."  (06.06.2012/ANF/DİHA/ Bianet.org/Yeniozgurpolitika.org/Diyarbakiryenigun.net) 
 
7 Haziran 2012’de, Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ndeki eylemde yaşamını yitiren HPG'li Cengiz Özek'in (Êriş Dildar) 
cenaze törenin ardından kitleye polisin müdahale etmesi sonrasında yaşamını yitiren Özgür Taşar'ın cenazesi, 
Hakkari ili Şemdinli ilçesi Eski Kışla Mahallesi'nde bulunan Akalın (Bajergeh) Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kalaba-
lık grup, buradan HGP'li Cengiz Özek'in taziyesinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Po-
lis, Şemdinli Yolu üzerinde kalabalık gruba gaz bombalarıyla müdahale etti.   (07.06.2012/DİHA)       
 
10 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, Van'da yapılan siyasi operasyonları kınamak amacıyla İdil Caddesi'-
ne çıkarak yolu trafiğe kapatan bir grup genç ile polisler arasında çatışma çıktı. Çok sayıda gaz bombasının atıldığı 
caddede gençler Nur Mahallesi'ne çekildi. Aynı mahalleye giden polisler sokaklara da yoğun bir şekilde gaz bom-
bası attı. Olaylar esnasında Kemal Kar (18) adlı bir genç ses bombasının yanında patlaması sonucu yaralandı. 
Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kar'ın karın bölgesinde yanma oluştuğu belirtildi.   (10.06.2012/DİHA) 
 
13 Haziran 2012’de Tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan 
Gençlik Federasyonu üyelerinin TBMM’ye yürümek istemeleri üzerine gruba biber gazlarıyla müdahale eden polis 
ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2012’de, Urfa’da, 1200 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu 300 kişi kapasiteli Urfa E Tipi Kapalı Cezae-
vinde, C-15 koğuşunda hak ihlallerinin artmasına tepki olarak 16 Haziran 2012 tarihinde gece 22:30 sıralarında 
başlatılan isyan sonucunda, yangın çıktı. Yangına müdahalenin gecikmesi nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 2’si 
ağır 5 kişi yaralandı. Cezaevinde başlayan isyan haberini alan ve yakınlarından bilgi almak üzere cezaevi önünde 
toplanan ailelere, asker ve polisler tarafından tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.    
(17.06.2012/DİHA/DHA/ANF/Cnnturk.com/Trthaber.com/Haberturk.com/ Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr) 
 
17 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Cizre'de bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit ile askeri ve 
siyasi operasyonları kınamak için yol ve caddeleri trafiğe kapatarak eylem yaptı. Gençlerin uzun süre yaptığı ey-
lemde havai fişek gösterisi yapılarak, yolda ateşler yakıldı. Gençlerin bulunduğu caddeye polisler zırhlı araçlarla 
gelerek, gaz bombalarıyla müdahale etti. Polislerin müdahalesine gençler, havai fişek, molotofkokteyli ve taşlarla 
karşılık verdi. (17.06.2012/DİHA) 
 
17 Haziran 2012’de, BDP Siirt il örgütü tarafından, Kızlar tepesi Anfi Tiyatroda gerçekleştirdiği etkinliğe katılan 
kitleye polisin müdalesi etmesi sonucu, 10’dan fazla kişi yaralanmıştır. (17.06.2012/İHD Siirt Şubesi)  
 
18 Haziran 2012’de, Urfa E Tipi Cezaevi'nde çocuk koğuşunda başlayan isyanın ardından yangını söndürmek ve 
yaralıları almak için gelen itfaiye ve ambulansların içeriye alınmaması üzerine cezaevi kapısında bekleyen aileler 
sinir krizi geçirdi. Ailelerin tepkisi üzerine polis ve asker, cezaevi önünde toplanan kitleye gaz bombaları ve tazyikli 
suyla müdahale etti.   
(18.06.2012/DİHA) 
 
21 Haziran 2012’de İstanbul’da iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik, 
Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi 120 işçinin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tara-
fından işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatma eylemi yapan işçilere mü-
dahale eden polis ekipleri 27 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Haziran 2012’de, İHD Mersin şubemize Ramazan Türkmen yaptığı başvuru da şöyle demektedir: 30.12.2011’de 
mahallede bir etkinlik vardı. Çocuğum parkta oynuyordu. Polis etkinliğe müdahale etmiş ve parktaki çocuklara da 
gaz sıkmış. Gaz mermisi çocuğumun sol gözüne isabet etmiş. Hastaneye götürüp tedavisini yaptırmışlar ve eve 
getirmişler. Ancak oğlum Tayfun Türkmen’in(12) sol gözüyle okuyamadığını fark edip tekrar doktora götürdük ve % 
25 görme kaybı olduğu tespit edildi. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.    
 
26 Haziran 2012’de KESK’e yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Yalova’da eylem yapmak isteyen Eği-
tim-Sen üyelerine müdahale eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’ne bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak 
sınırında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi 
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çocuklardan oluşan köylülerden 34’ünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları tarafından bombalanarak 
katledilmesini katliamın 6. ayına girmesi doayısıyla 34 kişinin öldürüldüğü yere yürüyerek protesto etmek isteyen 
ailelere ve milletvekillerine polis ekipleri “sınıra yürümenin yasak olduğu” iddia ederek basınçlı suyla müdahale etti. 
 
28 Haziran 2012’de Trabzon’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türk Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile düzenlenen “Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma” konulu toplantının açılışında konu-
şan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser’i protesto eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolektifi 
üyesi 5 kişi polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
5 Temmuz 2012’de, Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi'ndeki Laleş Yaylası'nda her yıl düzenlenen Berxbir Festivali'nin 
İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasını protesto etmek için ilçe merkezinde toplanan ve yürüyüşe geçen kitle-
ye polis müdahale etti. (05.07.2012/DİHA/ANF/Ozgur-gundem.com/ Evrensel.net) 
 
9 Temmuz 2012’de, Halkevleri 4+4+4 yasasına karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir eylem düzenledi. 
"4+4+4'ü durdurmaya geldik" yazılı bir pankart açan 36 Halkevleri üyesi yaptıkları 1 saatlik eylemin ardından polis 
tarafından gözaltına alındı. 4+4+4 düzenlemesini protesto eden yaklaşık 40 Halkevci, Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek bina içinde eylem başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren eylemin ardından, 36 
Halkevleri üyesi gözaltına alındı. Sendika.org’un haberine göre, Halkevleri üyelerine polis araçlarında gaz sıkıldığı, 
plastik kelepçe takıldığı öğrenildi. Gözaltı sonrasında da araçlarda polis şiddetin sürdüğü görüldü. 
 
11 Temmuz 2012’de “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri 3 kez müdahale etti. Müdahaleler sonunda toplam 25 
kişi gözaltına alınırken eyleme destek veren İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başına aldığı darbeyle yaralandı. 
 
11 Temmuz 2012’de, İzmir’de tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için imza toplayan SGD  üyelerinin açtığı 
standa müdahale eden polis ekipleri, standın çevresinde bulunan SGD üyesi 4 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 
150’şer TL para cezası kesti. 
 
12 Temmuz 2012’de, Giresun’un Görele İlçesi’nde katı atık tesisi yapılmak istenen alana karşı çıkan bölgede yaşa-
yan köylülerin tesisin yapılacağı alana gitmek istemeleri üzerine gruba müdahale eden jandarma ekipleri 20 köylü-
yü gözaltına aldı. 
 
12 Temmuz 2012’de, “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti. Müdahaleler sonunda toplam 4 kişi 
darp edilerek gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) önünde bir araya 
gelen 200'e yakın yurttaş, ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintisini protesto etmek amacıyla Mardin-Diyarbakır 
Karayolu'nu trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yurttaşlara yolu açmaları uyarısında bulundu. Uya-
rıları dikkate almayarak taleplerinin yerine getirilmesinde direten yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede etti. Yurttaşların da polisin müdahalesine taş ile karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. 
Atılan gaz bombaları nedeniyle yaralanan 5 yurttaş Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 
olayların ilçe merkezine sıçradığı ve  kaydedildi.  (13.07.2012/DİHA/Evrensel.net/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
13 Temmuz 2012’de “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti. Müdahaleler sonunda 7 kişi darp 
edilerek gözaltına alındı.  
 
14 Temmuz 2012’de miting için Diyarbakır’a gelmek isteyen hiç kimse kente alınmadı. Diyarbakır’ın Bağlar İlçe-
si’nde 13 Temmuz 2012’de düzenlenen ev baskını sonucunda polis ekipleri evde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. 
Kent merkezinde ise mitingin yapılacağı alana gitmek isteyen gruplara kolluk kuvvetleri aşırı/ölçüsüz/orantısız güç 
ve biber gazı kullandı. Miting günü için kullanılması öngörülen biber gazlarının tamamının gündüz saatlerinde kolluk 
kuvvetleri tarafından kentin her yerinde halka karşı kullanılmak suretiyle bitmesi üzerine depolardan yedek biber 
gazları getirtildi. Kolluk kuvvetlerinin yakaladıkları veya müdahale ettikleri kişi veya gruplara ayrım yapmaksızın 
işkence yaptığı çekilen fotoğraflar ve kaydedilen görüntüler tarafından tespit edildi. Mitinge katılmak isteyen BDP 
eşbaşkanları ve milletvekilleri de şiddete maruz kaldı. Milletvekillerinden Pervin Buldan ayağına isabet eden gaz 
bombası kapsülü sonucu yaralanırken, Ayla Akat Ata aldığı darbe sonucu gözünden, Mülkiye Birtane vücudunun 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Gültan Kışanak kolluk kuvvetleri tarafından yerde sürüklenirken, Emine Ayna da ba-

http://evrensel.net/
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sınçlı suyun etkisiyle yere düştü. Kolluk kuvvetlerinin hastanedeki yaralıları dahi gözaltına aldığı görüldü. Diyarbakır 
Valiliği ise 15 Temmuz 2012’de yaptığı açıklamada müdahale sonrasında 10 polis memurunun yaralandığını, 25 
kişinin ise biber gazından etkilenerek hastaneye başvurduğunu, 85 kişinin ise gözaltına alındığını ileri sürdü. Haber 
ajanslarının edindiği bilgilere göre ise müdahale sonrasında 56’sı sivil, 23’ü polis memuru toplam 79 kişi yaralanır-
ken, 87 kişi de gözaltına alındı. 
  
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’da meydana gelen olaylarda çok sayıda vatandaşın yaralandığı ve bunların Devlet 
Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ile Universal Hastanesi’ne kaldırıldıkları, İHD Di-
yarbakır şube yetkilileri tarafından görülmüştür. Ayrıca Devlet Hastanesi’nde yaralı olarak başvuran 54 sivil vatan-
daşın ismine ulaşılmıştır. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Olaylarda 76 kişinin yaralandığı, bunlardan 23’ünün 
polis olduğu belirtilmiştir. Ancak şubemizin izlenim ve gözlemine göre, bu sayının daha fazla olduğu, birçok vatan-
daşın gözaltına alınma korkusuyla hastanelere başvurmadığı tespit edilmiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi 14 Temmuz 
2012 Gözlem raporu) 
 
15 Temmuz 2012’de, TOKİ Eskişehir’de tamamladığı evlerin açılışını yapmak üzere Eskişehir’e gelen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen ESP üyelerinin yaptığı iki farklı eyleme müdahale eden polis ekip-
leri 6 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
16 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Arif Akkaya, şu beyanlarda bulundu: “14.07.2012 tarihin-
de yapılan mitingde oğlum olan Remzi Akkaya, Ofis Semtinin Gevran caddesi Ziraat Bankası önünde polisin mü-
dahalesi sonucu kaçarken onlarca polis tarafından darp edildi. Darp sırasında kafasında kırıklar olduğu halde has-
taneye kaldırıldığı esnada da öldüresiye kadar dövmeye devam ettiler. Bütün bunlara orada bulunan ve olayda 
yara alan Milletvekili Pervin Buldan’da tanık olmuştur. Darp edildiği sırada müdahale esnasında gelen sesler üzeri-
ne belediye başkanı Abdullah Demirbaş’ta odaya girip kendi gözleriyle şahit olmuştur. Bir gece hastanede kaldıktan 
sonra doktorların 10 gün rapor vermesine rağmen sabah polisler tarafından gözaltına alınmıştır. Korkumuz yarala-
rının iyileşmeden enfeksiyon kaparsa daha kötü sonuçlar doğurmasından endişe ediyoruz. Sağlık durumunun iyi 
olmadığını biliyoruz.  Bundan dolayı sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
  
16 Temmuz 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Bingöl'de 10 Temmuz'da çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG militanı Sıti Kızan'ın (Rojen Murat) cenaze töreni sonrası merkeze dönen kitleye polisin müdahale etmesiyle 
çatışma çıktı.  (16.07.2012/DİHA) 
 
18 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de BDP ve DTK tarafından düzenlenmesi planlanan “Özgür-
lük İçin Demokratik Direniş Mitingi”nin Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanması üzerine mitinge katılmak isteyen-
lere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 87 kişiden 21’i “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanuna muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
21 Temmuz 2012’de 20 Temmuz 1992’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir 
daha haber alınamayan Hasan Gülünay’ın dosyasının 20 yıllık zamanaşımına uğramasını protesto etmek ve gözal-
tında kaybedilen insanlar için İstanbul’un Beoğlu İlçesi’nde bulunan Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan 
Cumartesi İnsanları’na polis ekipleri müdahale etti. 
 
23 Temmuz 2012’de, Mardin Kızıltepe'de yaşanan elektrik sorununa dikkat çekmek amacıyla Özgürlük Meydanı'n-
da bir araya gelen Kızıltepeli gençler, Kilise Caddesi'nden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) kadar 
yürüdü. DEDAŞ önünde bir araya gelen çok sayıda genç, DEDAŞ yetkilileriyle kısa bir tartışma yaşadı. Elektrik 
kesintisini protesto eden gençler, "Köyleriyle beraber 300 bin kişinin yaşadığı Kızıltepe'de, senelerdir yaz kış düzel-
tilmeyen elektriğin bir zulme dönüştüğünü" kaydetti. DEDAŞ önüne iki akrep, bir panzer ve çok sayıda sivil polis 
arabaları gelerek, elektriği protesto eden gençlere coplarla müdahale etti.  
(23.07.2012/DİHA/Mardinajans.com/Kiziltepegundem.com) 
 
27 Temmuz 2012’de,  Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde dün gece bir araya gelen yüzlerce kişi, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış tecridin, bir yıldır sürdürülmesini kitlesel bir yürüyüşle protesto etmek 
amacıyla, Admar market önüne gelen kitle çarşı merkezine doğru yürümeye başladı. Eski Öğretmenevi önünde 
TOMA ve panzerlerle barikat kuran polisler kitleye gaz bombalarıyla saldırdı. Gençlerle polis arasında başlayan 
çatışmalarda polislerin attığı yoğun gazdan evlerinde oturan yurttaşlarda etkilendi. (27.07.2012/DİHA) 
 
27 Temmuz 2012’de,  Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde esnaf PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi pro-
testo etmek amacıyla Çarşı Merkezi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araya gelen kitleye polis biber gazıyla müda-
hale etti. (27.07.2012/DİHA) 
 

http://kiziltepegundem.com/
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28 Temmuz 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nin Nur Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde ağırlaştırıl-
mış tecridin 1. yılına girmesini protesto eden gençler, yürüyüş düzenledi. 8 akrep tipi zırhlı polis aracı ve 3 TOMA 
ile caddede bekleyen polis, kitleye gaz bombaları ile müdahale etti.  (28.07.2012/DİHA) 
 
28 Temmuz 2012’de, Batman'da da Yavuz Selim Mahallesi'nde meşaleli yürüyüş düzenlendi.  Yürüyüş sırasında, 
Cizre Caddesi'ne çıkan kitleye polis tazyikli su ile müdahale etti. (28.07.2012/DİHA) 
 
28 Temmuz 2012’de, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü Beldesi’nde sahur vaktinde evlerinin önünde 
davul çalınmasını istemeyen Kürt ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin evine beldede yaşayanlar tarafından taşlı 
saldırıda bulunulmuş, aileye ait bir ahır da ateşe verilmişti. Saldırıyı 30 Temmuz 2012’de İzmir’de protesto etmek 
için AKP il binasının yakınında açıklama yapan HDK üyelerine polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalşe etmesi 
sonucu ESP üyesi Süleyman Göksel Yerdut, doğrudan yüzüne sıkılan biber gazı nedeniyle rahatsızlanarak hasta-
neye kaldırıldı. 
 
30 Temmuz 2012’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın bir yılı geçen süreden beridir avukatlarıyla görüştürülmemesini 
protesto etmek için İstanbul’da eylem yapan Barış Anneleri’ne müdahale eden polis ekipleri tarafından darp edilen 
Döndü Ergin (70) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
1 Ağustos 2012’de İMO işten çıkarılmasının ardından 164 gündür İMO önünde “işimi geri istiyorum” talebiyle eylem 
yapan Cansel Malatyalı’nın İMO binasına “İMO yönetimi tarafından keyfi olarak işten çıkarıldım. İşimi geri istiyorum” 
yazılı pankartı asması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cansel Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
6 Ağustos 2012’de, BDP Şanlurfa ili Viranşehir İlçe Örgütü, Suriyeli Kürtlerin özerklik temelinde kendilerini yönet-
melerini kutlamak ve destek vermek amacı ile MED Kültür Merkezi Anfi Salonunda binlerce kişinin katılımı ile şölen 
düzenledi. Şölende BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan sahneye çıktığı sırada bir gurup genç ön safhaya 
çıkarak slogan atmaya başladı. Gençlerin slogan atması ile beraber polisler gaz bombaları ile kitleye müdahale etti. 
Polislerin müdahalesi ile gençlerle polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sokak aralarında yayıldı. 
(06.08.2012/DİHA) 
 
7 Ağustos 2012’de, BDP Şırnak İl Örgütü'nün, dün akşam saatlerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecri-
di protesto etmek, Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla Şırnak merkeze bağlı Vakıfkent Mahallesi'nde 
yapmak istediği şölene müdahale edildi. Polisin müdahalesi ile başlayan olayların ardından, TOMA ve akrep tipi 
zırhlı araçlarla sokak aralarına giren polis A.İ (17) isimli bir çocuğu gözaltına aldı. (07.08.2012/DİHA) 
 
7 Ağustos 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar (Serêkani) İlçesi’nde BDP tarafından yapılan ve çok sayıda yurttaşın ka-
tıldığı yaz şölenine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Aralarında geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren 
Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın da bulunduğu birçok kişi gazdan etkilenerek, Ceylanpınar Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.  (07.08.2012/DİHA) 
 
10 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, bir HPG militanının cenaze töreni sonrasında polis ekipler i-
nin gruba müdahale etmesi sonucu gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden Murat Temeş (33) ağır yaralandı. 
 
11 Ağustos 2012’de İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’u Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi 
önünde eylem yaparak protesto etmek isteyen ÖDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
14 Ağustos 2012’de,  Hakkari’de PKK'nin silahlı mücadeleye başladığı tarih olan 15 Ağustos nedeniyle Çevre Yolu 
üzerinde bir araya gelen gençler 15 Ağustos'u kutladı. Halay ve sloganlarla yapılan kutlamaya polis tazyikli su ve 
gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis müdahalesine karşı barikat kuran gençler taş ve molotoflarla karşılık verdi. 
(14.08.2012/DİHA) 
  
16 Ağustos 2012’de, PKK'nin 15 Ağustos 1984 yılında Erduh-Şemdinli baskını ile başlattığı silahlı mücadelesinin yıl 
dönümünü Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki kutlamaya BDP Şırnak İl Başkanı Baki Katar, Şırnak Belediye Baş-
kanı Faik Saltan'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce yurttaş katıldı.   Havai fişek gösteriminin yapıldığı şölende 
Koma Azad müzik grubu tarafından seslendirilen şarkılar eşliğinde yurttaşlar halay çekti. Çekilen halayın ardından 
yürüyüşe geçen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Polisin müdahalesine yurttaşlar da taş, 
molotofkokteyler ile karşılık verdi. Kısa sürede mahalle aralarına yayılan olaylar polisin geri çekilmesi ile sona erdi. 
(16.08.2012/DİHA) 
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16 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde günlerdir devam eden 15 Ağustos kutlamaları çerçevesinde dün 
akşam yapılması planlanan kutlama için kurulmak istenen sahne polis tarafından basıldı. Baskının kutlamaların 
izinsiz yapıldığı iddiasıyla yapıldığını öne süren polislerin sahneye el koyması ilçede gerginliğe neden oldu. Zırhlı 
araçlar eşliğinde yapılan baskının kısa sürede duyulması üzerine Nur Mahallesi'nde toplanan yüzlerce yurttaş yü-
rüyüş halinde Çarkendal Meydanı'nda kurulan sahneye doğru yürüyüşe geçti. Alana sloganlar eşliğinde giren yurt-
taş ile sahneyi terk etmeyen polis arasında yaşanan gergilik kısa sürede çatışmaya dönüştü. Kutlamalara izin ve-
rilmemesine tepki gösteren yüzlerce kişi sahneyi ablukaya alan polise taş, havai fişek ve ses bombası atarken, 
polis ise etrafa rasgele gaz bombası attı. Kitlenin ara sokaklara dağılması ile sona eren çatışmanın ardından polis 
kutlamanın yapılacağı alandan ayrıldı. (16.08.2012/DİHA) 
 
16 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Başak Mahallesi'nde bulunan meydanda kutlanması planlanan 15 Ağus-
tos polisin gaz bombalı saldırısı ile çatışmaya dönüştü. Alana girmek isteyen yurttaşlara alanda bulunan akrep tipi 
zırhlı araçtan atılan gaz bombaları ile müdahale edilmek istenirken, polisin müdahalesine yurttaşlar da taşlar ile 
karşılık verdi. Polisin etrafa rastgele attığı gaz bombalarından biri alana yakın bir eve isabet etmesi sonucu yangın 
meydana geldi. Çıkan yangına yurttaşlar kendi imkânları ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yan-
gına müdahale ederek söndürdü. (16.08.2012/DİHA) 
 
19 Ağustos 2012’de İçişleri Bakan İdris Naim Şahin’in Hakkâri’ye gelişini protesto eden gruba gaz bombalarıyla 
müdahale eden polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından bir tanesinin kapsülünün evinde oturan Adnan Temeş’e 
(26) isabet etmesi sonucu Adnan Temeş’i göğsünden yaraladığı öğrenildi. 
 
22 Ağustos 2012’de, Mardin'in Dargeçit İlçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında bir araya 
gelen 100'ü aşkın genç, protesto amaçlı meşaleli bir yürüyüş düzenledi. Belli bir süre meşalelerle yürüyüş düzenle-
yen gençlere, mahalle sakinleri ve esnaflar da destek verdi. Yürüyüş sırasında olay yerine gelen polisler gaz bom-
baları ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile karşılaşan gençler de taşlarla karşılık verdi. Olayların, mahalle arala-
rında geç saatlere kadar devam ettiği öğrenildi. (22.08.2012/DİHA) 
 
26 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde "Özgürlük yürüyüşünüzü selamlıyoruz" mitinginin yapılacağı Nur 
Mahallesi'nde miting alanına giren binlerce kişiye polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin müdahalesine 
taşlarla karşılık veren kitle, polisi miting alanının dışına çıkardı. Miting alanına giden bütün yollara barikat kuran 
kitle ile polisler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Polisler gerçek silahlarla mitinge ikinci kez müdahalede bulun-
du. Çatışmalarda yoğun gaz bombaları kullanıldı. (26.08.2012/DİHA) 
 
30 Ağustos 2012’de Mersin’de, ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için de harçların kaldırılması için protosto yürü-
yüşü yapan gruba müdahale eden polis ekipleri ÖDP üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Ağustos 2012’de, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası alan ve “de-
netimli serbestlik” uyarınca her gün karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
polis ekiplerinin Cem Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş sonucu ensesinden vurularak öldürülmüştü. 
Olayın ardından ifade veren Cem Aygün’ü öldüren polis memuru silahının ayağının kayması sonucu ateş aldığını 
iddia etmişti. 1 Eylül 2012’de ise Cem Aygün’ün 7 kız kardeşi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmak 
istedi. “Kardeşimizin katillerini istiyoruz” diye slogan atan 7 kişiye müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına 
alarak 2 saat boyunca alıkoydu. 
 
31 Ağustos 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde 
“4+4+4’ü durduracağız” sloganıyla imza standı açan Halkevleri üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
1 Eylül 2012’de Van’da düzenlenen “Barış Günü” mitinginden sonra mitinge katılanlarla polis ekipleri arasında çı-
kan çatışma sonucu 7 kişi gözaltına alındı. 
 
2 Eylül 2012’de, Eskişehir’de sınavlarda başarısız olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto etmek amacıyla 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında okuyan 31 öğrenci polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
2 Eylül 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde bulunan Levent Semti’nde alacakları ödenmeden işten çıkartıldıkları 
için eylem yapan işçilere polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine işçilerin, geçtiğimiz günlerde kurulan “444 155 
9” nolu “İmdat Polis” olarak bilinen “"İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele Kurulu” hattını aradıkları, başvuru üze-
rine kurulda görevli avukat Şükriye Erden’in, işçilerin yanına geldiği ve eylem yerinde polis ekiplerinin copla darp 
etmeleri sonucu Şükriye Erden’in elinin kırıldığı öğrenildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 
Şükriye Erden’in “3 hafta iş göremez” raporu aldığı ve elinin alçıda tutulduğu öğrenildi. İşçilerin eylemine polis ekip-
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lerinin müdahalesi esnasında avukat Taylan Tanay’ın da darp edildiği, bir işçinin de yaralanarak Şişli Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 
 
4 Eylül 2012’de, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yunus Emre Yerleşkesi’nde kayıt haftası boyun-
ca üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik tanıtım masası açılmasını yasaklaması üzerine standları kaldırma-
yan öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale etti ve 44 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
6 Eylül 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın açıklamala-
rını” yasaklamasının ardından ESP karara tepki olarak yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis 
ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
8 Eylül 2012’de, Hakkari’nin Beytüşşebap İlçesi'nde Ömer Kavak Meydanı, Cumhuriyet ve Zap mahalleleri ile 
Roboski Caddesi'nde bir araya gelen gençler, havai fişek gösterisi yaptı. Gösteri sırasında polisler biber gazı ve 
tazyikli su ile gençlere müdahale etti.  (08.09.2012/DİHA) 
 
11 Eylül 2012’de, Diyarbakır da Eğitim Sen üyelerinin 4+4+4 eğitim yasasını protesto etmek amacıyla ACZ Plaza 
önünden Fatih Lisesi'ne düzenlemek istediği yürüyüşe polis tarafından engellendi. Polisin engellemesini oturma 
eylemiyle protesto eden emekçilere, polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sonucu Eğitim Sen Diyarbakır 
Şube Başkanı Kasım Birtek, Şube Sekreteri Ramazan Kaval, Ekrem Uçar, Şenol Aslan, İbrahim Çicek, Remzi 
Elitaş, Siraç Çelik, Abdulsamet Zorlu, Nihat Akgül, Ali Haydar Yıldız, Mustafa Cam, KESK Genel Meclis üyesi Mus-
tafa Ecevit, Sezgin Sarı, İrfan Deniz, Hikmet Korkmaz gözaltına alındı.  (11.09.2012/ DHA/DİHA/Hurriyet.com.tr) 
 
12 Eylül 2012’de, Bursa’da yeni eğitim sistemine karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünce protesto eylemi yapmak 
isteyen Halkevleri üyesi guruba müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2012’de, Eskişehir’de sınavlarda başarısız olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto etmek amacıyla 
Anadolu Ünivesitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere polis ekipleri 
biber gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir özel güvenlik görevlisinin copuyla göğsüne vurduğu Tarık 
Sabra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Eylül 2012’de Tunceli’de kurulması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı çadır nöbeti tutan Peri Kö-
yü’yle dayanışmak için eylem bölgesine giden gruba müdahale eden jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 12 
Eylül 2012’de de gruba müdahale eden jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı. 
 
13 Eylül 2012’de Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) işten çıkarılmasının ardından 207 gündür İMO 
önünde “işimi geri istiyorum” talebiyle eylem yapan Cansel Malatyalı’nın eylemine müdahale eden polis ekipleri 
Cansel Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Eylül 2012’de, Şırnak'ta, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridi protesto etmek için Ömer 
Kavak Meydanı'nda bir araya gelen bir grup genç, yürüyüş düzenleyerek protesto gösterisinde bulundu.  Grubun 
yürüyüşüne izin vermeyen polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. (13.09.2012/DİHA) 
 
14 Eylül 2012’de, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı 
düzenleyen DHKC militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için Yenibosna İlçesi’nde bulunan Adlî Tıp Kurumu 
önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 
Grup Yorum Elemanı Selma Altın’ın aldığı darbeler nedeniyle sağ kulak zarının yırtıldığı öğrenildi. 
 
16 Eylül 2012’de, Hatay’ın Antakya ilçesinde İşçi Partisi’nin ’Barış ve Kardeşlik Şöleni’ne polis müdahale etti. Yak-
laşık bin 500 kişinin katıldığı eylemde polis, göstericileri biber gazı sıkarak dağıttı. Gergin anların yaşandığı eylem-
de protestocular, bir süre oturma eylemi yaptı. Daha sonra yürüyüşe geçen gruba polisin uyarıları devam etti. Yü-
rüyüşte ısrar eden eylemcilere çevik kuvvet polisleri biber gazı sıkarak müdahale etti. Gruptan bazı kişiler, polislere 
taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda 2’si polis 4 kişi yaralanırken 2 polis otosu atılan taşlardan hasar gördü.    
 
17 Eylül 2012’de, Şırnak'ta, BDP il binası önünde toplanan çoğu çocuk yüzlerce kişi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 
doğru yürüyüşe geçerek okulları boykot etti. Yürüyüşün başlaması ile polis eylemin yasadışı olduğunu iddia ederek, 
kitlenin dağılmasını istedi. Uyarıya rağmen yürüyüşe devam eden kitleye polis gaz bombası ve tazyikli su ile müda-
hale etti. Yoğun gaz ve tazyikli suyun kullanıldığı müdahaleye kitle taşlarla karşılık verdi.  (17.09.2012/DİHA) 
 
17 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, akşam saatlerinde İdil ve Yafes caddelerini trafiğe kapatan çok sayıda 
genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve askeri operasyonları protesto etti. Bölgeye gelen polis genç-
lere gaz bombası ile müdahale etti. Olay yerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araçlarla gelen polis ile gençler arasında 
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çıkan çatışmalar mahalle aralarında devam etti. Mahalle aralarına giremeyen polis rastgele gaz bombası atarken, 
bazı gaz bombalarının evlere isabet etmesiyle ev sakinleri zor anlar yaşadı. (17.09.2012/DİHA) 

21 Eylül 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği  Şubemize başvuruda bulunan Z. E. 16.09.2012 tarihinde oğlu U. 
C. E.’nin kapılarının önünde otururken mahallelerinde yapılmakta olan bir protesto eylemi sırasında polisin oğlunun 
gözüne polisin plastik mermi sıkması sonucu oğlunun göz etrafının yırtılması ve polisin rastgele müdahaleleri 
nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

22 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde BDP Kadın Meclisi tarafından "Kadına şiddete hayır" şiarı ile düzenle-
nen yürüyüşe polis gaz bombaları ile müdahale etti. (22.09.2012/ANF/DİHA/İHA) 
 
23 Eylül 2012’de, Bingöl’de BDP il binasına yönelik düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla düzenlenmek 
istenen mitinge müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerin isabet ettiği adları öğrenilemeyen ik i 
çocuktan 17 yaşlarında olanın kafasından ağır yaralı olduğu, 10 yaşlarında olanın da bacağından yaralandığı öğre-
nildi. 
 
23 Eylül 2012’de Adana’da Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla bir yılı aşkın bir süredir görüştürülmemesini protesto 
etmek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden birinin isabet 
ettiği U.E.’nin (7) gözünden yaralandığı ve görme kaybı riski taşıdığı  öğrenildi. 
 
24 Eylül 2012’de Anadolu Üniversitesi’nde (Eskişehir) düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan YÖK Başkanı 
Gökhan Çetinsaya’yı protesto eden Gençler Meydana İnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2 öğrenciyi 
gözaltına aldı. 
 
24 Eylül 2012’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde Teksim Fabrikası önünde açıklama yapmak isteyen Türkiye Tekstil, 
Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçilere polis ekiplerinin “İstanbul Valiliği’nin talimatıyla 
açıklama yapmanın yasak olduğu” gerekçesiyle müdahale etmesi sonucu bir işçi yaralandı. 
 
25 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Hüseyin 
İldizir için Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözal-
tına aldı. 
 
26 Eylül 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde “Sa-
vaş hükümeti istemiyoruz, zamlar geri alınsın” yazılı pankartla kendilerini yol kenarındaki yön tabelasına zincirleye-
rek eylem yapan SDP üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Eylül 2012’de Adana’da BDP tarafından Abdullah Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir avukatlarıyla görüştürülme-
mesini protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingin ardından başlayan yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombalarıy-
la müdahale etmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. 

1 Ekim 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği  Şubemize gelen A. G., 30.09.2012 tarihinde kırtasiye almak için 
dışarıda olan eşi ve kızı H. G.’nin göstericilere müdahale eden polisin attığı gaz bombasının kızına isabet etmesi 
sonucu karaciğerinde kanama ve hasar gelişmesi nedeniyle şubemize başvurdu. 

2 Ekim 2012’de “5199 sayılı Hayvanları Korumu Kanunu”nda yapılması planlanan değişikliği protesto etmek için 
İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde kendilerini zincirleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Ekim 2012’de Ankara Üniversitesi’nin düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 21 öğrenci, protestocu gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı. 
 
3 Ekim 2012’de, Van'ın Gürpınar İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Çekdar Rojaçiya 
kod adlı Cumali İldem'in Kızıltepe İlçesi'ndeki cenaze törenine katılan binlerce kişiye polis, gerçek mermi ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Müdahalede ilk bilgilere göre, BDP Kızıltepe İlçe Başkanı Zeyat Ağaoğlu ve 2 yaşlı 
kadın ağır yaralandı.  (03.10.2012/DİHA) 
 
3 Ekim 2012’de, Hakkari’de düzenlenen, Van'ın Gürpınar İlçesi kırsalında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Rüs-
tem Gever kod adlı HPG militanı Orhan Akdoğan'ın cenaze törenine polis müdahale etti. Defin işlemlerin bitiminden 
sonra Orman Mahallesi Mezarlığı'nda geri dönen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. 
(03.10.2012/DİHA) 
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3 Ekim 2012’de, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden atılan havan mermilerinin Urfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Yeni 
Mahalle'deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bahçesi ve çevresine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi 
ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda yetkililerden şu ana kadar herhangi 
bir açıklama yapılmazken, yakınlarını kaybedenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce yurttaş, Akçakale Kayma-
kamlığı'na doğru yürümek istedi. Yürümek isteyenlerin önünü zırhlı araçlarla kesen çok sayıda polis kitlenin dağıl-
ması için biber gazı kullandı. Kitlenin de taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışmaya dönen olaylarda çok sayıda 
kişinin yaralandığı öğrenildi. (03.10.2012/DİHA) 
 
4 Ekim 2012’de Ankara’da TBMM Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin 
yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından be-
lirlenecek esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini öğlen saatlerinde TBMM’ye yürüye-
rek protesto etmek isteyen Halkevleri üyesi gruba polis ekipleri gaz bombası kullanarak 4 kez müdahale etti. 
 
4 Ekim 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde bildir i 
dağıtan SDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri ise SDP üyesi 7 kişi ile Gelecek Dergisi muhabirleri Buket 
Kaya ve Gülay Ay’ı gözaltına aldı. 
 
4 Ekim 2012’de Çanakkale’deki protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi yaralandı, 
2 kişi de gözaltına alındı.  
 
4 Ekim 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Ali Kılıç için 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine polis ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müda-
hale etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. 
 
4 Ekim 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 15 Eylül'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Ali İhsan Yıl-
maz'ın (Azad Gever) cenazesi, Yüksekova İlçesi’nde kitlesel olarak karşılandı. Cenaze yapılan dini vecibelerden 
sonra yürüyüşle ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Elçek (Yekmela Bênê) Köyü'ne uğurlandı. 
Cenazenin ilçe merkezinden çıkmasının ardından merkeze doğru yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahalede bulundu. (04.10.2012/DİHA) 
 
5 Ekim 2012’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (İstanbul) düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 2 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Ekim 2012’de TBMM Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı ülke-
lere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini İstanbul’un Maltepe İlçesi’ndeki Askerlik Şube-
si önünde eylem yaparak protesto etmek isteyen  ESP üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
6 Ekim 2012’de, TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini Çanakkale’de eylem yaparak protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu 1 kişi gözaltına alındı. 
 
6 Ekim 2012’de, BDP Batman İl Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde bir yılı aşkın süredir de-
vam eden tecride ve cezaevlerinde başlayan süresiz ve dönüşümsüz açlık grevindeki mahpusların durumuna dik-
kat çekmek amacıyla Zeki Otel önünden belediye binasına kadar yapılmak istenen yürüyüşe valiliğin izin vermedi. 
TOMA, akrep tipi araçlar ve yüzlerce çevik kuvvet ekibiyle yürüyüşün yapılacağı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 
ve caddeye çıkan ara sokaklarda yoğun önlemler aldığı görüldü. Burada yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşe 
izin verilmemesi üzerine kitle, BDP milletvekili Ayla Akat  bir açıklamada bulundu. Akat'ın konuşmasının ardından 
dağılan kitleye polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisler ile kitle arasında çatışma çıktı. (06.10.2012/DİHA) 
 
7 Ekim 2012’de Eskişehir’de çevre yolundaki üstgeçidin yanlış yere yapıldığını savunan Gündoğdu Mahallesi’nde 
yaşayanların çevre yolunu trafiğe kapatarak yapmak istedikleri protesto eylemine polis ekipleri biber gazı sıkarak 
grubu dağıttı. 
 
7 Ekim 2012’de İstanbul’da BDP il örgütünün 12 Eylül 2012’den bu yana cezaevlerinde süren açlık grevleriyle ilgili 
olarak yaptığı açıklamanın ardından dağılan gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 2’si 
polis memuru 4 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
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7 Ekim 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devriye gezen akrep tipi zırhlı araçların, Nur Mahallesi’ne girişini önlemek 
amacıyla barikat kuran gruba, polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği bir inşaatta 
çalışan Mehmet Şimşek (30) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
8 Ekim 2012’de TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini 6 Çanakkale’de eylem yaparak protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Ekim 2012’de “Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı”na karşı DİSK’e bağlı sendikalara üye işçilerin Ankara’da TBMM 
önünde gerçekleştirmek istediği protesto eylemine polis ekiplerinin biber gazı ve copla müdahale etmesi sonucu 
biber gazından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırılırken Musa Çam adlı milletvekilinin de biber gazından etkilendiği 
öğrenildi. 
  
9 Ekim 2012’de, BDP Urfa İl Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den çıkarılışının 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla Koyuncu İş Hanı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama yapıldığı sırada 
polisler, "Öcalan'a özgürlük Kürdistan'a statü" pankartına el koydu. Yaşanan gerginlik sırasında BDP Urfa İl Eş 
Başkanı Mehmet Çiçek, BDP Bozova İlçe Başkanı Abdurrahman Pişkin ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına 
alındı. (09.10.2012/DİHA)  
 
9 Ekim 2012’de, Diyarbakır BDP Yenişehir İlçe Örgütü'nün, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den 9 Ekim 1998 
yılında çıkarılışının yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasının ardından 
polisler, gaz bombaları ile kitleye müdahale etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen bir genç gözaltına alındı. 
(09.10.2012/DİHA)  
 
9 Ekim 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde uluslar arası güçlerin baskısı ile Suriye'den 
çıkarılışının yıldönümüne ilişkin, BDP Şırnak İl binası önünde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı basın açıklaması-
nın ardından kitle, Ömer Kabak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis biber gazı, tazyikli 
su ve gaz bombası ile müdahale etti. Müdahalede Hacı Ütsek, Kıyassetin Utanç ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş 
çeşitli yerlerinde yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde uluslar arası güçlerin baskısı ile Suriye'den 
çıkarılışının yıldönümüne ilişkin, BDP Şırnak İl binası önünde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı basın açıklaması-
nın ardından kitle, Ömer Kabak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis biber gazı, tazyikli 
su ve gaz bombası ile müdahale etti. Müdahalede Hacı Ütsek, Kıyassetin Utanç ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş 
çeşitli yerlerinde yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de Batman’da BDP il örgütünün Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışını protesto 
etmek amacıyla düzenleme istediği gösteriye gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönü-
mü nedeniyle BDP İdil İlçe Örgütü tarafından yapılmak istenen yürüyüş öncesi yolu trafiğe kapatan gençlere polisin 
yoğun gaz bombalarıyla müdahale etmesi üzerine olaylar başladı. Mehmet Cakasın ve ismi öğrenilemeyen bir ço-
cuğun gözaltına alındığı öğrenildi. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, Diyarbakır'da BDP Yenişehir İlçe Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 
yıldönümüne ilişkin Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Dörtyol'da basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından yoğun 
önlem alan polisler, gaz bombaları ile müdahale etti. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde uluslar arası güçlerin baskısı ile Suriye'den 
çıkarılışının yıldönümüne ilişkin, BDP Şırnak İl binası önünde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı basın açıklaması-
nın ardından kitle, Ömer Kabak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis biber gazı, tazyikli 
su ve gaz bombası ile müdahale etti. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bulunan Nur Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde uluslar arası güçlerin baskısı ile Suriye'den çıkarılışının yıldönümünü 
protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Botan Caddesi üzerinde bulunan Garnizon Komutanlığı'na doğru yürüyüşe 
geçen kitleyi, polis TOMA ve zırhlı araçlarla kurduğu barikatlarla engellemek istedi. Polis yürümekte kararlı olan 
kitleye gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. (09.10.2012/DİHA) 
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9 Ekim 2012’de, Hakkari'nin Pehlivan Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışının yıldönümü-
nü protesto eden gençlere, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (09.10.2012/DİHA) 
 
10 Ekim 2012’de Hakkâri’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışının yıldönümü ne-
deniyle protesto eylemi düzenleyen gruba polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği 
E.K. (15) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçe ile izin alarak düğün yapan 
Yafes Mahalle muhtarı Necmettin Özer'in oğlunun düğününe polisler müdahale etti. Düğünün olduğu alana baskın 
yapan polislerin 5 zırhlı araçla geldiklerini ifade eden yurttaşlar, polislerin provokasyon yaparak, yurttaşları tahrik 
ettiğini söyledi. Düğünde "Kürtçe siyasi şarkılar çalınıyor" gerekçesiyle düğüne müdahale eden polislere, yurttaşla-
rın izin vermemesi üzerine düğün alanına gaz bombası atıldı. Bir anda gaz bulutu içinde kalan yurttaşlar, taşlarla 
polislere karşılık verdi. Yurttaşlar ile polisler arasında çatışmanın çıkmasıyla, düğün iptal edildi. Yurttaşların, polisle-
rin müdahalesine karşılık vermesinin ardından polisler bölgeden ayrıldı. (13.10.2012/DİHA) 
 
15 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cudi Dağı'nda Aralık 2011'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren 14 HPG Cizre doğumlu 
Metin Dayan (Erdal Cizre) için Nur Mahallesi Botaş Caddesi'nde kurulan taziye çadırına, akşam saatlerinde polis 
akrep tipi zırhlı araçlarla Botaş Caddesi'ne gelerek toplanan kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti. Atılan gaz 
bombalarına karşı yüzlerce kişi de taş ve havai fişeklerle polise karşılık verdi. Karanlık çökene kadar devam eden 
çatışmalara, akşam ezanının okunmasıyla ara verildi. Ardından polisler yine akrep tipi zırhlı araçlarla HPG militanı 
Dayan için kurulan taziye çadırına gaz bombalarıyla müdahale etti. Sokak aralarındaki gençler de yine polise taş-
larla karşılık verdi. Uzun süre devam eden çatışmalarda Nur Mahallesi gaz bombaları etkisinde kalırken, polisin 
mahalleden ayrılmasıyla olaylar sona erdi. (15.10.2012/DİHA) 
 
15 Ekim 2012’de TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getiren “TSK’nin yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara 
göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini Kocaeli’de Halkevi köprüsündeki trafonun üzerine pan-
kart asarak protesto eden SDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Ekim 2012’de Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (Muğla) basın açıklaması yaptıktan sonra rektörlük binasına yürü-
mek isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına aldı. 

18 Ekim 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği  Şubemize gelen İ. O. 17.10.2012 tarihinde yapılmakta olan 
protesto eylemine polisin gelişigüzel bir şekilde biber gazı ile müdahalesi nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

19 Ekim 2012’de, İzmir’de Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne üniversitelerde yaşadıkları sorunlara tepki göstermek için 
kendisini zincirleyen 5 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ekim 2012’de, 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının 
sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li 
ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine destek vermek amacıyla Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde açlık 
grevi eylemi yapan grubun bulunduğu BDP ilçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Ekim 2012’de, Cezaevlerindeki mahpusların 12 Eylül'de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine 
destek verenlerin açlık grevi eylemi yaptığı Hakkari Yüksekova BDP İlçe binasına polisler ve özel hareket timleri 
tarafından gece saat 01.30 sıralarında baskın düzenlendi. Baskınında ilçe binasının kapıları balyozlarla kırıldı. Aynı 
binada bulunan Yeşildere ve Dize mahalle muhtarlıklarının bürosu ile bir esnafa ait deponun kapısı kırılarak, arama 
yapıldı. Baskın sırasında odaların kapılarının yanı sıra camları da kırıldı. Açlık grevindeki gençlerin ise hakarete 
maruz kaldığı öğrenildi. Açlık grevinde bulunan gençlere saldıran polislerin gençlere, "Anneniz belli kaç babanız 
olduğu belli değil. Bu yaptığımız gözdağıdır. Bundan sonra sizi mermi manyağı yapacağız" diyerek, ağır hakaret-
lerde bulundu. Baskın sırasında açlık grevinde bulunan kadınların ise taciz edildiği iddia edildi. Baskın sonrası İlçe 
binasına Türk bayrağı bırakıldı. Baskın sırasında polislerin eylemcileri yere yatırarak, sırtlarına ayaklarını bastıkları, 
kaba dayaktan geçirdikleri ve küfür ettikleri iddia edildi. Baskın sonrası açlık grevi eylemi yapan Ramazan Altınoluk, 
Ferman Değenek, Emre Önver, Cigerhun Işık ve Kader Kılınç isimli gençler gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç-
lerin evlerine de baskın yapıldığı, evlerindeki bilgisayar ve kıyafetlerin alındığı öğrenildi. (19.10.2012/DİHA) 
 
21 Ekim 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “kentte Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın 
açıklamalarını” yasaklamasının ardından Anti Emperyalist Devrimci Gençlik Platformu’nun düzenlemek istediği 
savaş karşıtı eyleme biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
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21 Ekim 2012’de, 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının 
sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li 
ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine destek vermek amacıyla Diyarbakır’da düzenlenmek istenen yürü-
yüşe polis ekiplerinin biber gazları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu milletvekillerinin de aralarında bulun-
duğu pek çok insan gazdan etkilendi. 
 
22 Ekim 2012’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde İbrahim Müteferrika Endüstri Meslek Ve Teknik Lisesi önünde 
“işçilerin birliği, halkların kardeşliği etkinliği” için el bildirileri dağıtan Devrimci Liseliler Birliği üyeleri polis ekipleri 
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2012’de, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nden Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumu’na ve Tekirdağ F Tipi Ceza-
evi’ne doğru yürüyüş yapmak isteyen gruba biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı, 
müdahale sırasında en az 2 kişi de yaralandı. Müdahalenin ardından yürüyüşe devam eden gruba Büyükçekmece 
İlçesi’nde aşırı sağcı bir grup yaklaşık bir saat boyunca taş, soda şişesi, sopalar ve molozlarla saldırdı. 
 
24 Ekim 2012’de, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde 13 Ekim günü çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren ve bugün ailesi 
tarafından Malatya Adli Tıp Morgu'ndan alınan HPG militanı Lezgin Özdemir'in (Yaşar Jirki) cenazesi onlarca araç-
lık konvoy ile Şırnak'a getirildi. Dini vecibeleri yerine getirilmek üzere camiye götürüldü. Dini vecibenin ardından 
cenazeyi omuzlarına alan binlerce yurttaş Tekser Mezarlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergahında TOMA 
ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olağanüstü önlem alınması dikkat çekerken, olay çıkmaması için Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan polis yetkilileri ile görüşme yaptı. Kaplan'ın görüşmesi sırasında polis kitleye, yoğun şekilde gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin ikaz yapmadan kitleye sert müdahalesine kitle de taş ve ses bom-
baları ile karşılık verdi. Müdahale sırasında, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yoğun gaz nedeniyle baygınlık geçir-
di. (24.10.2012/DİHA) 
 
25 Ekim 2012’de Açlık grevine destek amacıyla İstanbul BDP Beyoğlu İlçe Örgütü’nün binasında bir günlük açlık 
grevi yapanları ziyaret eden 20 kişinin, ziyaret sonrası polis memurları tarafından darp edildiği iddia edildi. 
 
25 Ekim 2012’de, Urfa Ceylanpınar'da 12 Eylül tarihinden bu yana cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz 
açlık grevine destek amacıyla yapılmak istenen açlık grevi eylemine polis müdahale etti. Musa Anter Parkı yanın-
daki kapalı semt pazarında kurulan açlık grevi çadırı, TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlarla ablukaya alınarak çevik 
kuvvet polisi tarafından, Urfa Valiliği'nin kararı olduğu gerekçesiyle söküldü. (25.10.2012/DİHA) 
 
25 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24.10.2012 tarihinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet 
Emin Güven için Nur Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu. Taziye çadırının bulunduğu yere çok sayıda akrep tipi 
zırhlı araçla polislerin gelmesi üzerine gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine gençler ile polis arasında çatışma çıktı. 
Polislerin gaz bombalı müdahalesine gençler, taşlarla karşılık verdi. Yaklaşık 10 dakika süren olaylar sona erdi. 
(25.10.2012/DİHA) 
 
26 Ekim 2012’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde, cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla çok 
sayıda genç çarşı merkezinde bir araya geldi. Çarşı merkezinde bulunan, Hükümet Konağı etrafını Akrep tipi zırhlı 
araçlarla çeviren polisler ile gençler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada polis yoğun gaz bombaları ile 
gençlere müdahale ederken gençler de taş ve ses bombaları ile karşılık verdi. (26.10.2012/DİHA) 
 
27 Ekim 2012’de, İzmir’de, TAYY-DER’ in organize ettiği cezaevindekilerin durumuna dikkat çekilen eylem Konak 
Pier' in önünden AKP ye yürüyüş yapıp AKP İl binasına siyah çelenk bırakacaktı. İzmir Polisi olağan üstü bir güçle 
eylemcileri ablukaya alarak yürümelerini engellediler.Yürümek isteyen kitleye gazlı müdahale yapıldı. 
 
27 Ekim 2012’de,BDP Batman İl Örgütü'nün cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevine dikkat 
çekmek amacıyla "Ölümlere sessiz kalmayacağız taleplerimiz kabul edilsin" şiarıyla yaptığı miting sonrası çıkan 
olaylar sona erdi. Miting sonrası yürüyüşe geçen kitleye polisin müdahalesiyle başlayan olaylar, Yavuz Sultan Se-
lim ve Petrol mahallelerine yayıldı. Caddelerde ateşler yakarak barikat kuran yurttaşlar ile polisler arasında çıkan 
çatışma uzun süre devam etti. Çatışmada polisler çok fazla gaz bombası kullanırken, yurttaşlar ise polislere taşlarla 
karşılık verdi. Miting nedeniyle kepenklerin kapatıldığı kentte, öğlen sonrası kepenklerin açıldığı işyerlerine polis 
tazyikli su sıktı. Bunun üzerine esnaflar tekrar kepenklerini kapatarak, polisleri protesto etti. Polislerin gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda, mitinge katılan yaşlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, atılan aşırı 
gaz nedeniyle birçok yurttaş gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olaylar sırasında 7 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. (27.10.2012/DİHA)  
 
27 Ekim 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bulunan Musa Anter Parkı'nda cezaevlerinde başlatılan süresiz ve 
dönüşümsüz açlık grevlerine destek vermek amacıyla kurulmak istenen çadıra polisler gaz bombası ve tazyikli 
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suyla müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi darp edilirken, gazdan etkilenen BDP Mardin İl Eş Başkanı 
Sihem Elveren Alp'in baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. (27.10.2012/DİHA) 
 
27 Ekim 2012’de, Şırnak'ta, cezaevlerinde başlatılan süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerine destek vermek ama-
cıyla Atatürk Mahallesi'nde bulunan AKP İl binasına siyah çelenk bırakmak isteyen kitleye polisler gaz bombasıyla 
müdahale etti. Gazipaşa Mahallesi'ne geçen kitlenin önü zırhlı araçlarla durduruldu. BDP Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan'ın polislerle yaptığı görüşme sırasında, polisin kitleye gaz bombası ile müdahale etmesi üzerine çatışma 
çıktı. Polise taşlarla karşılık veren kitle ile polis arasında uzun süre çatışma devam etti. (27.10.2012/DİHA) 
 
28 Ekim 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, cezaevlerinde başlatılan süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine dikkat çekmek amacıyla AKP Mazıdağı İlçe binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Cum-
huriyet Meydanı'nda yürüyüş yapmak isteyen kitle polislerce engellendi. Polislerin tavrını oturma eylemiyle protesto 
eden kitle daha sonra yürüyüşe geçtiği sırada özel harekat timlerinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gerçek 
mermi kullanan polisler, BDP Mazıdağı İlçe Yöneticisi ve Mardin İl Genel Meclis Üyesi Emanet Eneş'i attıkları gaz 
bombasıyla başından vurdu. Eneş, başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yere yığıldı. Mazıdağı Devlet Has-
tanesi'ne kaldırılan Eneş'in durumunun ağır olması nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
(28.10.2012/DİHA) 
 
28 Ekim 2012’de, Diyarbakır’da, cezaevlerinde devam eden süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine dikkat çekmek 
amacıyla DÖKH öncülüğünde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde iki günlük açlık grevi eylemi başlattı. Grev 
öncesi yapılan konuşmaların ardından, oturma eylemine geçen DÖKH' lülere polis engel oldu. DÖKH üyelerini zor 
kullanarak cezaevi önünden çıkaran polisler ile kitle arasında gerginlik yaşandı. (28.10.2012/DİHA) 
 
28 Ekim 2012’de, DÖKH üyelerinin cezaevlerinde devam eden süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine dikkat çekmek 
amacıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlatmak istediği iki günlük açlık grevi eyleminin polislerce 
engellenmesi üzerine yürüyüşe geçen kitle, Dicleliler Yas Evi önünde polisin gazlı müdahalesine uğradı. 
(28.10.2012/DİHA) 
  
28 Ekim 2012’de, Hakkari merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup genç, cezaevlerinde başlatılan 
süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerine destek vermek amacıyla yolda barikat kurarak eylem yaptı. Slogan atan 
gruba gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale eden polislere, gençler de taşlarla karşılık verdi. Ara sokaklara yayı-
lan olaylarda kullanılan gaz nedeniyle mahalle sakinleri de olumsuz etkilendi. (28.10.2012/DİHA) 
 
29 Ekim 2012’de Ankara Valiliği, 27 sivil toplum örgütünün ve sendikanın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1. Mec-
lis önünde toplanarak Anıtkabir’e yapmak istedikleri “Büyük Cumhuriyet Buluşması” adlı yürüyüşü “kanunsuz oldu-
ğu” gerekçesiyle yasakladığını 23 Ekim 2012’de açıklayarak yürüyüşün yapılması halinde kolluk kuvvetlerinin mü-
dahale edeceğini duyurdu. 29 Ekim 2012’de Ulus Meydanı’nda bulunan 1. Meclis binası önünde toplanan gruplara 
polis ekiplerinin basınçlı syla ve biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu pek çok kişi yoğun biber gazı kullanımın-
dan etkilenerek fenalaştı. Yürüyüş için çeşitli kentlerden Ankara’ya gelen otobüslerin ise kent girişinde jandarma 
ekipleri tarafından durdurulduğu ve 110 otobüsün Ankara’ya girişine izin verilmediği öğrenildi. 
 
30 Ekim 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cezaevindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan 
yürüyüşe polis müdahale etti. Polis müdahalesine barikatlar kuran on binlerce kişi, taş ve molotoflarla karşılık verdi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde binlerce kişi, BDP İlçe binası önünden Nur Mahallesi'ne doğru yürüyüşe 
geçti. Kitlenin yürüyüşüne izin vermeyen polisler müdahalede bulundu. Polis müdahalesinin ardından başlayan 
çatışmalar, ara sokaklarda devam etti. Polisin cop, biber gazı ve tazyikli su ile yaptığı müdahaleye gençler ses 
bombası, taş ve Molotof kokteylleri ile karşılık verdi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, BDP İlçe binası önünde kurulan açlık grevi çadırına polisler, gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 6 gün açlık grevinde olan 2 kişi gazdan etkilenerek hastaneye 
kaldırıldı.  (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde birçok mahallede bir araya gelen yüzlerce kişi 3 koldan sloganlar 
eşliğinde Newroz alanına doğru yürüyüşe geçti. Kısa bir süre sonra kitleye müdahale eden polislere, kitle taşlarla 
karşılık verdi. Çatışmalarda Burhan Bilgiç isimli bir yurttaşın gözüne gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yara-
ladığı öğrenildi. Yaralanan Bilgiç, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (30.10.2012/DİHA) 
  
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi'ne bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde açlık grevlerine destek ver-
mek ve hükümetin tavrını protesto etmek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Kitle ve polis arasında yaşanan 
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çatışmalarda, çok sayıda gaz bombası kullanıldı. Polisin attığı gaz bombasının 70 yaşındaki İbrahim Aslan adlı 
yurttaşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'da, E Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapılması planlanan BDP'nin Grup Toplantısı öncesi 
toplanan kitleye, polisler gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.  (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Erzurum merkezli olarak Karayazı’da cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 
kitlesel basın açıklaması yapıldı. Açıklama öncesi Erzurum merkez, ilçe ve köylerden gelen binlerce kişi BDP İlçe 
binası önünde toplanmaya başladı. Polisin kurduğu barikatı aşan kitle Dörtyol mevkiine kadar yürüdü. Yapılan açık-
lamanın ardından kitle açlık grevine girmek üzere BDP İlçe binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen binler-
ce kişiye, yüzlerce polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.   (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe yapılan müda-
hale sonucu çıkan olaylarda polis, aşırı gaz bombası ve tazyikli-biberli su kullanırken, bir genç atılan gaz bombası-
nın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişi çeşitli ye-
rinden gaz bombası ile yaralandı. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak'ta polisin müdahalesi ile başlayan çatışmalarda, polis araçlarından atılan gaz bombaları 
sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar arasında başına isabet eden bir genç, kanlar içerisinde arkadaşları tara-
fından olay yerinden uzaklaştırıldı. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde binlerce kişi, BDP ilçe binası önünde yapmak istediği yürüyüşe 
polislerin gaz bombalı saldırısında 2 kişi ağır yaralandı. Yaralanan 2 kişi Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Has-
tane önüne giden çok sayıda kişiye polisler burada da coplarla müdahale ederek, darp etti.  
(30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Bitlis’te cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek amacıyla yapılacak olan yürüyüşe katıl-
mak üzere Güroymak, Tatvan, Hizan, Ahlat, Adilcevaz başta olmak üzere ilçe ve köylerden binlerce kişi kent mer-
kezine araçlarla gitmrk isterken, polis bütün grupların önüne barikatlar kurarak, kente girmelerine izin vermedi.   
Güroymak’ta polis kitleyi dağıtmak için havaya ateş açtı.   (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak BDP Silopi İlçe Binası önünde bir araya gelen binlerce kişi kent merkezine doğru yürüyü-
şe geçti. Polisin gaz bombalarıyla müdahale ettiği yürüyüşte çatışma çıktı.  Çatışmalarda 6 kişinin yaralandığı öğ-
renildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, açlık grevlerine destek vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe 
polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalesi sırasında, hamile bir kadın gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. 
Kadın, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi Acil servisinden sonra doğumhane servisine sevk edildi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesinde, polis Mehmet Sincar Parkı'nda kurulan açlık grevi çadırı, İpek Ma-
hallesi ve Özgürlük Meydanı'nda bulunan kitleye müdahale etti. Müdahale esnasında BDP İlçe Başkanı Zeyat Ağa-
oğlu ve açlık grevinde bulunanlar darp edilirken, açlık grevi çadırında bulunan televizyon ise polisler tarafından 
kırıldı. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi 
Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında BDP Mardin Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yüzler-
ce kişiye polis uyarı yapmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. Panzer ve akrep tipi zırhlı araçlar kitlenin üzerine 
sürülürken, çok sayıda kişi gaz bombasından etkilendi. Çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, cezaevlerinde başlatılan süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine dikkat çekmek amacıyla AKP Mazıdağı İlçe binasına kadar yürümek istemiş, ancak poli-
sin müdahalesine maruz kalmıştı. Kitlenin karşılık vermesiyle çatışmaya dönüşen olaylarda gözaltına alınan Kadri 
Akkuş ve Hamdullah Özkan adlı yurttaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Mazıdağı Asliye Ce-
za Hâkimliği'ne çıkarıldı. Akkuş serbest bırakılırken, Özkan ise tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gön-
derildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Cezaevlerinde başlattıkları açlık grevine destek vermek amacıyla Hakkari Belediyesi önünde 
düzenlenen mitingin ardından gerçekleşen polis müdahalesin sırasında, Berçelan ve Gazi mahallelerinde polisin 
hedef gözeterek evlere gaz bombası attığı öğrenildi. Berçelan Mahallesi’nde Ali Kaya adlı yurttaşın evine atılan gaz 
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bombası sonucu Ali Kaya, Zahide Kaya, Nazime Tomris, Cebrail Kaya ve 4 aylık bebekleri Muhammet Kaya hasta-
nelik oldu. Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan aile daha sonra taburcu edildi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil ilçesinde BDP İlçe Örgütü önünde kurulan "Direniş Çadırı"ndan çarşı merkezine 
doğru yürüyüşe geçen binlerce kişiye, belediye binası önünde polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
Kitlenin taş ve havai fişeklerle karşılık vermesi üzerine olaylar ilçenin geneline yayıldı. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Okmeydanı İstanbul semtinde açlık grevlerini protesto etmek için bir araya gelen BDP üyelerine 
polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı. 4 günlük gözaltından sonra savcı 12 kişiyi tutuklandı.  
 
1 Kasım 2012’de, Hakkari merkeze bağlı Dola Çiçeka alanında 19 Ekim'de yaşanan çatışmada yaşamını yitiren 3 
HPG militanından Hüseyin Denktaş’ın cenazesini, DNA sonuçlarından sonra Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan alan 
ailesi, Urfa'nın Suruç ilçesine doğru yol çıkardı. Cenazenin geleceği Suruç ilçesi ve ilçeye bağlı Aligor Beldesi polis-
ler tarafından zırhlı araçlar ile ablukaya alındı. Cenazenin Suruç'a hareket etmesi ardından yola çıkan yurttaşlara 
polisler engel olmak istedi. Kitle yola devam etmek isteyince, polisler gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 
(01.11.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sönmez Atagün, şu beyanlarda bulundu: “30.10.2012 tari-
hinde evde yalnız bulunduğum sırada, dışarıda olan kalabalığı ve o gün dışarıdaki toplantıyı merak ederek balkona 
çıktım. Çokluca insan ve polis kalabalığı, barikatları vardı. Balkonda ayaktayken sol kalçama isabet eden gaz bom-
bası sekerek açık olan pencereden içeri düştü. Perdelerin tutuşmasıyla birlikte çıkan yangın sonucunda evim ta-
mamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Çağrılan ambulansta ilk müdahale yapıldı ve beni eğitim araştırma hastane-
sine kaldırdılar. Yaklaşık 40 dakika müşahede altında tutuktan sonra eve gönderildim. Yaralanmayla ilgili bilgiler 
hastane kayıtlarında mevcuttur. Ayrıca itfaiyenin verdiği rapor ilişiktedir. Evliyim ve 3 çocuğum var, olay günü ailem 
evde değildi. Maddi hasarım çok olduğundan, destek için nereye başvuracağımı bilmiyorum bu konuda yol gösterici 
olmanızı istiyorum. Tedavi sırasında ifadem alındı. Bunun dışında herhangi bir kuruma başvurmadım. Bu konuda 
da bana hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
2 Kasım 2012’de, BDP Tunceli İl Örgütü tarafından cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine destek vermek 
amacıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadıra polisler tarafından düzenlenen baskının ardından, çadırda eylem-
de bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. (02.11.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen “Kalkınmada Bölgesel Dinamikler”  başlıklı sempozyumda 
konuşmak için Adana’ya giden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı protesto etmek isteyen 4 öğrenci darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2012’de, ESP liler aclık grevlerine dikkat çekmek için İzmir ili Konak meydanında bulunan saat Kulesine 
kendilerini zincirleme eylemini yaptılar. Polis 2 ESP liyi gözaltına aldı. Daha sonra serbest bırakıldılar.  
 
2 Kasım 2012’de, Edirne’de cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek için yürüyüş yapmak isteyen Trakya 
Üniversitesi öğrencilerinin ve Halkların Demokratik Kongresi üyelerinin oluşturduğu gruba polis ekiplerinin biber 
gazlarıyla müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişinin biber gazından etkilenerek fenalaştığı, bir kişinin de başın-
dan yaralandığı öğrenildi. 
 
2 Kasım 2012’de Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerinde açlık grevlerine destek amacıyla düzenlenen 
eyleme müdahale eden polis ekipleri 91 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
2 Kasım 2012’de, Cezaevlerindeki süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla Şırnak'ın tüm 
mahallelerinde eş zamanlı ateşler yakıldı. Akşam saatlerinde eş zamanlı olarak yakılan ateşler etrafında toplanan 
yüzlerce yurttaş, bir süre sonra Ömer Kabak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Çevrede akrep tipi zırhlı araç ve 
TOMA'larla bekleyen polisler tazyikli su ve gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti. (02.11.2012/DİHA) 
 
3 Kasım 2012’de Ankara’da YÖK’nun kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için Yüksel Caddesi’ne yürü-
yen Gençlik Federasyonu üyesi 9 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Kasım 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde 30 Ekim 2012’de BDP’nin çağrısıyla düzen-
lenen eyleme müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 19 kişiden 12’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suç-
lamasıyla tutuklandı. 
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3 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Cizre ilçesinde, Malatya Adli tıp morgundan alınan HPG militanı Servet Fidan'ının 
cenazesinin Cizre'ye ulaşması ile birlikte, İdil Caddesi civarında toplanan ve polisin gaz bombalı ve tazyikli suyla 
müdahalede bulundu. (03.11.2012/DİHA) 
 
3 Kasım 2012’de, Siirt'in Conkbayırı Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlköğretim Okulu önünde toplanan 
gençler, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan mahpuslara destek gösterisinde bulundu. Gösteri yapan ve mahpus-
lar lehine slogan atan gençlere, polis kısa süre sonra gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
(03.11.2012/DİHA) 
 
3 Kasım 2012’de Mitingin yasaklanması üzerine Diyarbakır Valisi’yle görüşmek isteyen BDP’li yöneticiler, milletve-
killeri ve belediye başkanları Diyarbakır Valiliği’nin bahçesinde oturma eylemi başlattı. Eylem üzerine çevrede grup-
ların oluşması üzerine polis ekipleri toplanan gruplara basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Valilik önünde 
yaşanan arbede sırasında HDK Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı’nın burnu kırıldı. 
 
4 Kasım 2012’de BDP’nin İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray Semti’nde yapmak istediği basın açıklaması 
öncesinde toplanan gruba polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombaların-
dan aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu çok 
sayıda kişinin etkilenerek fenalaştığı öğrenildi. Müdahale sonunda 49 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişini de yaralan-
dığı bildirildi. 
 
4 Kasım 2012’de HDK’nin İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde destek amaçlı başlattığı açlık 
grevine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
4 Kasım 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nden destek amaçlı Muş’a yürümek isteyen gruba müdahale eden polis 
ekipleri aralarında Malazgirt Belediye Başkanı Mehmet Nuri Balcı, BDP Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Kalın, 
Konakkuran Belde Belediye Başkanı Kemal Çetin’nin de bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Kasım 2012’de Bitlis Eren Üniversitesi’nden (BEÜ) bir grup öğrencinin, Van depreminde zarar gören Kredi Yurtlar 
Kurumu’na ait mevcut yurdun tehlike taşıması ve kampus alanında yeni yapılan yurdun da sadece kız öğrencilere 
ayrılması gerekçesiyle yaptığı eyleme polis ekipleri gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
4 Kasım 2012’de, Hakkari' nin Dağgöl Mahallesi'nde cezaevlerinde başlatılan ve 54. gününde devam eden açlık 
grevlerine yönelik bir araya gelen gençler destek gösterisi yaptı. Mahpuslara lehine slogan atan gençlere, polis çok 
sayıda zırhlı araçla gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. (04.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Kazan Vadisi bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG militanı Kudret Arslan'ın cenaze töreni ardından olaylar çıktı. Olaylarda polisin attığı gaz bombalarının birçok 
eve isabet ettiği belirtilirken, gazdan etkilenen 12 kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
(05.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de Siirt’te cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek için F Tipi Cezaevi önünde yapılan 
basın açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
5 Kasım 2012’de, BDP Ardahan İl Örgütü ve Ardahan Öğrenci Derneği üyeleri tarafından Kars Caddesi üzerinde 
gerçekleştirilen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında 5 kişi gözaltına alındı. (05.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de HDK’nin İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde 2. kez destek amaçlı başlattığı 
açlık grevine ve kurulan çadıra polis ekipleri gaz bombalarıyla yeniden müdahale etti ve çadırı söktü. 
  
6 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde polis ve çocuklar arasında yaşanan çatışmada, 
polisler çok sayıda gaz bombası attı. Atılan gaz bombalarından birçoğu, Kayaalp ailesinin iki katlı evinin pencere-
sinden içeri girdi. Evde bulunan ve aralarında hamile 2 kadının, çok sayıda çocuk, yaşlı, genç ve hastanın bulun-
duğu toplamda 28 kişi gazdan zehirlendi. (06.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde ESP İlçe Örgütü’nün kurduğu çadıra müdahale eden polis ekipleri 
ESP üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Kasım 2012’de Açlık grevlerine destek vermek için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde oturma eylemi yapmak iste-
yen 50 kişilik öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri öğrencilerin tamamını gözaltına aldı. 
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6 Kasım 2012’de, Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda, HPG militanı Mahmut Mintaş'ın cenaze törenine katılan binler-
ce yurttaşa ve omuzlarda taşınan tabuta, polis tazyikli suyla müdahale etti. (06.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevine destek 
amaçlı yürüyüş yapılmak istendi. Şirin Sokak'tan Newroz alanına yürüyüşü geçen binlerce kişiye, polisler gaz bom-
baları ve tazyikli suyla müdahale etti. (06.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de İzmir Ege Üniversitesi’nde YÖK’ün kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için yürüyüş 
yapan öğrencilere polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 58 öğrenci gözaltına alın-
dı. 
 
7 Kasım 2012’de Kocaeli Üniversitesi’nde açlık grevlerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis 
ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralan-
dı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
7 Kasım 2012’de Ardahan’da 5 Kasım 2012’de yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonu-
cu gözaltına alınan 5 kişiden Barış Gökdemir ile Mehmet Kan “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
7 Kasım 2012’de İzmir’de SGD cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek için Konak İskelesi gişelerinde 
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri Esra Ayyıldız, Gizem Türkmen, Mehmet Polat, Sercan Üstündaş adlı 4 
kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
7 Kasım 2012’de İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine de izin vermeyen polis ekipleri eyleme 
katılan grupları basınçlı su ve biber gazı kullanarak dağıttı. 
 
8 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Berivan Kibar: “30 Ekim günü Okmeydanı’nda oturan ablamı ziya-
rete giderken Talatpaşa mahallesinde gördüğüm kişilere (tanımadığım) olayların bitip bitmediğini sordum, Bir grup 
insan birden bağırarak bana saldırmaya başladı. Sağ kolum kırıldı, kaşımın üzerinde kırılma olduğundan beş dikiş 
atıldı. Vücudumda ve yüzümde darp izleri oluştu. Bu olaydan dolayı gözaltına alındım ve 4 gün boyunca polisler 
beni tehdit etti.” dedi.  
 
9 Kasım 2012’de Van’da destek yürüyüşü yapmak isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 25 öğren-
ciyi gözaltına aldı. 
 
9 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde destek eylemi yapmak isteyen gruba polis ekipleri biber gazı ve 
basınçlı suyla müdahale etti. 
 
10 Kasım 2012’de, BDP Şırnak İl Örgütü tarafından, cezaevlerinde 60 gündür sürdürülen açlık grevi eylemine des-
tek amacıyla Cizre'de yapılmak istenen miting için toplanan binlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile 
müdahale etti. Polis müdahalesinde, polisin attığı gaz bombaları nedeniyle 3 kişi yaralandı. (10.11.2012/DİHA) 
  
10 Kasım 2012’de, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Önder Caddesi'nden 27 Mayıs Caddesi'ne doğru yürüyü-
şe geçen yurttaşlar, cezaevlerindeki mahpuslar tarafından sürdürülen açlık grevi eylemine destek amacıyla gösteri 
yaptı. Polis yurttaşlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (10.11.2012/DİHA) 
 
11 Kasım 2012’de Malatya’da basın açıklaması yapmak isteyen BDP ve HDK üyelerine önce aşırı sağcı bir grup 
saldırdı daha sonra da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti, müdahale sonunda 2 kişi yara-
landı. 
 
11 Kasım 2012’de Diyarbakır’da düzenlenmek istenen eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi ve bazı kişileri 
gözaltına almak istemesi üzerine milletvekilleri Aysel Tuğluk, Özdal Üçer ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Baydemir ile polis ekipleri arasından arbede çıktı. 
 
11 Kasım 2012’de Bitlis’te açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu ise aralarında Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, BDP İl Örgütü Başkanı Şahin 
Çoban ve İHD Bitlis Şubesi Başkanı Hasan Ceylan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına 
alındı. 
 
11 Kasım 2012’de İstanbul’da düzenlenen Avrasya Maratonu’nun bitiş yeri olan Beşiktaş’ta “Kentsel Dönüşüm” ile 
ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Halk Komiteleri üyesi 29 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
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11 Kasım 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek ve des-
tek vermek amacıyla, Şirin Sokak'ta bir araya gelen yüzlerce kişi meşaleli yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin 
vermeyen polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (11.11.2012/DİHA) 
 
12 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde bulunan Cizrelioğlu Lisesi öğrencilerinin, cezaevlerinde de-
vam eden açlık grevine dikkat çekmek amacıyla yaptıkları ders boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin 
basınçlı su ve coplarla müdahale etmesi sonucu 2 çocuk yaralandı, 3 çocuk da gözaltına alındı. 
  
12 Kasım 2012’de,  Diyarbakır'ın Ofis Semti'nde bulunan ACZ Plaza önünde bir araya gelen yüzlerce kişi cezaevle-
rindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla, slogan eşliğinde uzun süre alkış tuttu. Zırhlı araçlarla gösteri yapı-
lan yere gelen çevik kuvvet ekipleri, gaz bombalarıyla yurttaşlara müdahale etti. (12.11.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de, Diyarbakır’da, Ekinciler Caddesi'nin her köşesinde bekleyen onlarca çevik kuvvet ve sivil polis-
lerin şiddeti, kameralara yansıdı. Ekinciler Caddesi üzerinde bulunan ve Yenişehir Polis Karakolu'nun karşı tarafın-
da bir grup öğrenci yürüdükleri sırada sebepsiz şekilde polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. Polislerin jop, 
tekme ve tokatlarla gençleri aralarına aldığı anın görüntüleri saniye saniye kayıt altına alındı. Aynı caddede seyir 
halinde olan bir motosikletli yurttaşı da durduran polisler, aralarına alarak darp ettiği görüldü. (13.11.2012/DİHA) 
 
 13 Kasım 2012’de, Diyarbakır'da cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine destek eyleminde 
bulunan, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde oturma 
eylemi gerçekleştirdi. Çevrede bulunan yurttaşların destek verdiği oturma eylemine, polisler kısa süre sonra müda-
hale etti. (13.11.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de, Diyarbakır’da çok sayıda aydın ve sanatçı ile yüzlerce yurttaş, 63 gündür açlık grevinde olan 
mahpuslar için Sanat Sokağı'nda biraraya geldi. Kitlenin yürüyüşe geçişiyle birlikte önlerinde barikat kuran polisler, 
uyarı yapmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. (13.11.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla düzenlenecek 
olan miting öncesinde mitingin yapılacağı alanda bekleyenlere polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı sularla mü-
dahale etti. 
 
13 Kasım 2012’de Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin eylemine de polis ekipleri gaz bombaları, basınçlı 
su ve coplarla müdahale etti. 
 
13 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde öğrencilerin, cezaevlerinde devam eden açlık grevine dikkat 
çekmek amacıyla yaptıkları ders boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla müdahale 
etmesi sonucu 11 çocuk gözaltına alındı. 
 
13 Kasım 2012’de, İzmir’de, saat 15.00 civarında Barış anneleri AKP İL Binasına gidip yetkililere açlık grevlerine 
ilişkin bir dosya vermek istediler. Ancak Polis müdahale etti. Yaşanan arbede esnasında İni Akgün ve Vezire Poy-
raz polisin tekmeleri sonucu yaralandılar. 
 
13 Kasım 2012’de Konya’da Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin, açlık grevlerine dikkat çekmek için yapacakları yü-
rüyüş ve 63 dakikalık oturma eylemi polis ekipleri tarafından engellendi. 
 
13 Kasım 2012’de, Ağrı’da BDP Doğubayazıt İlçe binasının bulunduğu Ağrı Caddesi'nde bir araya gelen partililer, 
cezaevlerinde açlık grevlerini sürdüren tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin kabul edilmesini isteyerek, 5 dakikalık 
oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminin ardından polis kitleye müdahale etti. Sivil polislerin aşırı şiddet uy-
guladığı müdahalede 5 kişi tartaklanarak gözaltına alındı. (13.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Melike Alp, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevindeki mahpus-
ların açlık grevlerine yönelik Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde yapılan basın açıklaması sonrası 
yapılmak istenen yürüyüşte kitle ve polis arasında arabuluculuk yaparken polisin kitleye yönelik gaz bombası, taz-
yikli su sıkması ve kitleyi darp ederek gözaltına alınma sırasında gaz ve tazyikli suda maruz kaldım. Yerlerde sü-
rüklendim. Olay gününden beri evde hasta yatıyorum. Bu nedenle kuruma gelip başvuruda bulunamadım. Mağdur 
edildim. Yaşlı, hasta, kadın, çocuk demeden insanları darp ettiler. Yapılan bu saldırı nedeniyle hastalandım. Bu 
konuda sizi bilgilendirmek istedim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
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14 Kasım 2012’de Batman’da Demokratik Özgür Kadın Hareketi tarafından cezaevlerinde devam eden süresiz 
dönüşümsüz açlık grevi eylemine destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis ekipleri basınçlı su ve gaz bombala-
rıyla müdahale etti. 
 
14 Kasım 2012’de, Diyarbakır’ın Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerinde biraraya gelen yüzlerce genç, ceza-
evlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin yapıldığı alana gelen polisler, 
yoğun gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (14.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İş Bankası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen KESK 
ve DİSK bileşenleri ile Şırnak Tabipler Odası üyelerinden oluşan 100'ü aşkın emekçi, 64 gündür sürdürülen açlık 
grevi eylemine ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından, Cizre Öğretmenler Evi'ne kadar meşa-
leler ile yürüyen emekçilere kısa bir süre sonra polis gaz bombaları ile müdahale etti. (14.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen “Kültür Varlıklarının Ortaya Çıkarılması, Korunması 
ve Sürdürülebilirlik” adlı konferansa katılmak için Bursa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı protesto 
etmek isteyen 5 öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
 15 Kasım 2012’de, Diyarbakır'da Yenişehir Lisesi öğrencileri, cezaevlerindeki mahpusların başlattığı süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine destek vermek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldikten sonra, sloganlarla dışarıya 
çıkarak, İstasyon Caddesi'ni trafiğe kapattı. Caddede oturma eylemi başlatan öğrencilere, polisler gaz bombasıyla 
müdahale etti. (15.11.2012/DİHA) 
  
15 Kasım 2012’de, Cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine destek olmak amacıyla Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi 
Emek caddesinde yapılan gösterilere, polis tarafından müdahale edildi. Göstericilere zırhlı araçlardan çevik kuvvet 
ve sivil polislere "Her türlü müdahalede bulunun" anonsu üzerine polisler, tabanca ve keleşlerle göstericilere ateş 
açtı. (15.11.2012/DİHA) 
 
15 Kasım 2012’de, Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine olmak amacıyla,Diyarbakır  
Ekinciler Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu'nda bulunan öğrenciler balkonlara çıkarak sloganı 
attı. Polis balkondan slogan atan öğrencilere tazyikli su ile müdahale etti. (15.11.2012/DİHA) 
 
15 Kasım 2012’de, Hakkari kent merkezinde 65 gündür açlık grevinde olan mahpuslar için yapılan kornalı eylemin 
ardında gençler, Yeni, Pehlivan, Medrese, Biçer, Keklikpınar ve Sümbül mahallelerinde açlık grevindeki mahpuslar 
için gösteri yaptı. Ateşler yakan gençlere, polisler gaz bombaları ile müdahale etti. (15.11.2012/DİHA) 
 
15 Kasım 2012’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek amacıyla yürüyüş 
yapmak isteyen lise öğrencilerine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
15 Kasım 2012’de Kars’ta aşırı sağcı grupların fiziki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen Kaf-
kas Üniversitesi öğrencilerine gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 40 öğrenciyi gözaltına 
aldı. 
 
15 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vedat Irmak, şu beyanlarda bulundu: “14.11.2012 günü, 
akşam saat 19.30-20.00 sıralarında DTK’nın eylemine destek amacıyla 5’er 10’ar gruplar halinde, konuk evinin 
arka tarafında, alt geçitte Koşuyoluna çıkan kısmında bulunuyorduk. Böylesi sivil bir eylemde bulunduğumuzdan 
dolayı polis saldırısına maruz kaldık. Tam olarak ne olduğunu anlayamadığım bir cisim (plastik mermi ya da duvara 
çarpan gaz bombası parçası gibi) yüzüme çarptı. Çok sert çarpan bu cisimden dolayı uyuştum ve çok kan kaybet-
tim. Sadece sağlık ocağında tampon yaptırdım. Gözaltına alınma korkusu yüzünden rapor alamadım. Böylesi sivil 
demokratik bir eylemde bile polisin şiddeti bizleri kaygılandırmaktadır. Bu bir hak ihlalidir. Bu konuda sizden hukuki 
destek talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
16 Kasım 2012’de İstanbul’da 30 Ekim 2012’de Okmeydanı Semti’nde yapılan eylem sonrası tutuklanan Sinem 
Şahin’e özgürlük talebiyle Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde kendilerini zin-
cirleyerek yol kesme eylemi yapan SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri eylemci 8 kadını gözaltına 
aldı. 
 
16 Kasım 2012 tarihlerinde Açlık grevi eylemlerinin devam ettiği sırada BDP’nin 48 saatlik açlık grevi eylemi yapma 
çağrısı üzerine İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde kurulan çadırda 17 Kasım 2012’de açlık 
grevi eylemi yapmak isteyenlere polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla gün içinde 2 kez müdahale etti. 
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16 Kasım 2012’de, Diyarbakır'daki liselerde öğrenim gören yaklaşık 150 öğrenci, açlık grevlerine destek vermek 
için okul dağılımından sonra yürüyüşe geçti. Öğrencilerin yürüyüşüne polis, biber gazı sıkarak onlara müdahale etti. 
(16.11.2012/DİHA/DHA) 
 
16 Kasım 2012’de, Açlık grevindeki mahpuslar için Urfa'nın Viranşehir ilçesinde lise öğrencileri, yürüyüş gerçekleş-
tirdi. Öğrencileri polis, Karacadağ Caddesi çıkışında engelledi. Burada öğrencilere polis müdahale etti. 
(16.11.2012/DİHA) 
 
16 Kasım 2012’de, cezaevlerindeki mahpusların açlık grevi eylemi 66'ıncı gününe girerken, Hakkari BDP Yükseko-
va İlçe Örgütü üyeleri tarafından mahpusları için yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşün ardından oturma ey-
lemi yapan kitleye, eylemini sonlandırma sırasında polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
(16.11.2012/DİHA) 
 
16 Kasım 2012’de, Cezaevlerinde devam eden ve 66'ncı gününe giren açlık grevi eylemine dikkat çekmek amacıy-
la, Diyarbakır’ın Ofis semti Ekinciler Caddesi, Sanat Sokağı ve Suna Caddesi'nde toplanan çok sayıda yurttaş ateş-
ler yakıp sloganlar attı. Bulabildikleri tüm metal malzemeler ile ses çıkaran yurttaşlara burada polis, gaz bombası 
ve tazyikli su ile müdahale etti. (16.11.2012/DİHA) 
 
16 Kasım 2012’de, Batman'da DÖKH öncülüğünde, cezaevlerinde başlatılan ve 66'ncı gününe giren süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine destek amacıyla düzenlenmek istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Batman M Tipi Ka-
palı Cezaevi'ne kadar yapılmak istenen yürüyüşün öncesinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Şerzan Kurt Par-
kı'nda toplanan kitle, cezaevine yürüyüş yapacağı sırada çok sayıda polisin müdahalesine uğradı. 
(16.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de Diyarbakır’da yapılmak istenen açlık grevi eylemi öncesinde Diyarbakır Valiliği’nin de izin ver-
memesi üzerine polis ekipleri basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. 
  
17 Kasım 2012’de, Van’da BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katıldığı miting sonrası yürüyüşe geçen 
kitleye polis gaz bombası ve tazikli suyla müdahalede bulundu. (17.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde yapılmak istenen eyleme de müdahale eden polis ekiplerinin 
BDP İstanbul İl Eş Başkanı Asiye Kolçak’ın yüzüne biber gazı sıkmasından dolayı Asiye Kolçak fenalaşarak hasta-
neye kaldırıldı. 
 
17 Kasım 2012’de Denizli’de iki günlük açlık grevi eylemi için toplanan gruba polis ekipleri gaz bombaları ile müda-
hale etti. 
 
17 Kasım 2012’de, Van'da Belediye Garajı'nda yapılan miting sonrası başlayan olaylar, havanın kararmasıyla yurt-
taşlar evlerine çekilmesi üzerine sona erdi. 10 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, aralarında BDP MYK üyesi Necla 
Yıldırım'ın da bulunduğu 3 kişi de yaralandı. (17.11.2012/DİHA/Evrensel.net/Vanbulten.com) 
 
17 Kasım 2012’de, BDP Hakkari Yüksekova İlçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş Musa Anter Kültür 
Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Eski Cezaevi kavşağına gelen kitleye, polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale 
etti. (17.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Xapuşkê alanında 9 Kasım tarihinde çıkan çatışmada yaşa-
mını yitiren ve cenazesi ailesi tarafından Malatya Adli Tıp Morgu'nda alınarak Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne götürülen 
HPG militanı Abdulvahap Bozdemir'in cenaze konvoyu ve cenazeyi bekleyen binlerce yurttaşa ilçe girişinde polis 
müdahale etti. (17.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP ilçe binası önünde yüzlerce yurttaşın açlık grevi eylemine başla-
masından kısa bir süre sonra BDP Şırnak İl Başkanı Baki Katar ve BDP PM Üyesi Ali Damar polisler tarafından 
darp edilerek gözaltına alınmak istendi. Katar ve Damar'ın gözaltına alınmak istenmesine tepki gösterip izin verme-
yen yurttaşlara, polis gaz bombaları ile müdahale etti. (17.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, Şırnak’ ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde açlık grevine destek vermek amacıyla Nur Mahalle-
si Belediye Parkı önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaşa polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 
(17.11.2012/DİHA) 
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17 Kasım 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi BDP'nin çağrısıyla 
açlık grevindeki mahpuslara destek için açlık grevi eylemi başlattı. Açlık grevi için yurttaşların bir araya gelmesine 
izin vermeyen polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (17.11.2012/DİHA) 
 
18 Kasım 2012’de, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Mustafa Özer, 
Siirt'te toprağa verildi. Cenazenin toprağa verilmesi ardından taziye çadırına giden kitleye gaz bombası ve tazyikli 
su ile müdahale etti.  (21.11.2012/DİHA) 
 
18 Kasım 2012’de, Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine dikkat çekmek ve talepleri-
nin kabul edilmesini sağlamak amacıyla başlattığı destek eylemlerinin yapıldığı Diyarbakır'da olaylar yaşandı. Bağ-
lar ilçesinde bulunan Şehy Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi üzerinde 600. Sokak'taki bir eve gaz bombası atıldı. 
Gaz bombalarının isabet ettiği evde bulunan 12 kişilik Aslan ailesinin tamamı baygınlık geçirdi. En küçüğü bir bu-
çuk yaşında olan Aslan ailesine ilk yardımı, gaz bombasını atan polisler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri 
yaptı. (18.11.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
18 Kasım 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde destek amaçlı yapılmak istenen açlık grevi eylemine katılmak isteyen 
gruba da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
18 Kasım 2012’de, İstanbul’un Esenyurt İlçesinde toplanan gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri grubun açlık grevi eylemi yapmak için toplanmasına izin vermedi. 
 
18 Kasım 2012’de, Eylemin sona ermesinin ardından Diyarbakır D Tipi Cezaevi önünde bekleyen grupta yer alan 2 
çocuğu gözaltına alan polis ekiplerinin çocukları götürdükleri akrep tipi zırhlı aracın içinde darp ettikleri ileri sürüldü. 
 
18 Kasım 2012’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde açlık grevi eylemlerinin sona erdirilmesini kutlamak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Kasım 2012’de, Mardin'in Dargeçit ilçesinde açlık grevlerinin bitmesini kutlamak amacı ile gösteri yapan kitleye 
polis müdahale etti. (18.11.2012/DİHA 
 
18 Kasım 2012’de, Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde sona eren açlık grevi eylemlerine ilişkin açıklama yapmak iste-
yen gruba aşırı sağcı bir grubun saldırması sonucu BDP üyesi 2 kişi yaralandı. 
 
19 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Ali Osman Özbey, şu beyanlarda bulundu: 
“17.11.2012 tarihinde akşam saat 19.30 sıralarında evin camından dışarıyı izlediğim sırada sokakta bulunan polis-
ler beni camın arkasında görünce, beni hedef olarak eve gaz bombası attılar. Gaz fişeği camı kırarak kasığıma 
isabet etti. Anında evin içerisini duman kapladı ve ben daha fazla etkilenmemek için gaz fişeğini dışarıya attım. 
Evde hasta olan babam gazdan etkilenmesi nedeni ile 112 ambulansı aradım, olaylar olduğu için şuan gelemeye-
ceklerini söylediler. 155’i şikâyet amacı ile aradım. Saat 20.00 sıralarında ambulans polisler eşliğinde geldiler, ba-
bama evde müdahale ettiler. Polisler de tutarak tuttuktan sonra gittiler. Ben gaz fişeğinin hedef alınarak, Bilinçli bir 
şekilde atıldığını düşünüyorum. Camdan dışarı baktığım sırada sokak sakindi. Polisler sokağın başında birileri ile 
konuşuyordu. Cam kapalı olduğundan ne konuştuklarını duymadım. Polisler camdan baktığımı görünce, beni hedef 
alarak gaz fişeğine attılar. Gaz fişeği kasık bölgeme isabet etti. Şuanda da izi mevcuttur. Evin camı şuanda kırıktır. 
Bu konuda savcılığa şikâyette bulunmak için hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
13-19 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da, Beyazıt meydanı İstanbul üniversitesi önünde Gençlik Federasyonu’nun 
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz,” “ Mahpus Dev-Gençliler Serbest Bırakılsın” talepleri ile başlattığı kam-
panya çerçevesinde başlattıkları açlık grevi ve çadır kurma eylemleri, polisin çadır kurmalarına izin vermemiş, çadır 
kurmak isteyen yaşları 17-22 arası olan 9 genç, silah dipçikleriyle ve polis kalkanlarıyla darp edilerek gözaltına 
alınmış ve gözaltı sırasında kimyasal olduğu düşünülen, bal kıvamında akıcı bir maddeye benzeyen gaz kullanıl-
ması sonucu nefes darlığı, aşırı yanma hissi, güneş altında deri kabarması, gazın elbiselerden geçip deriyi yakması 
gibi sorunlara yol açan, yöntemlerle yaralanmışlardır.     
 
19 Kasım 2012’de İstanbul’da Hey Tekstil’deki işten çıkarmaları ve ödenmeyen ücretlerini protesto etmek amacıyla 
TOBB önüne gidip eylem çadırı kurmak isteyen işçilere ve onları destekleyen gruplara müdahale eden polis ekipleri 
11 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında eylem yerinde bulunan 5 avukat da polis ekipleri tarafından darp edildi. 
 
20 Kasım 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada ölen HPG militanı Hasan Denk-
taş için Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan 
arbedede 2’si polis memuru 5 kişi yaralandı. 
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20 Kasım 2012’de, İzmir’de kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek ve öldürülen G.A.’nın davasına dikkat çek-
mek amacıyla kendilerini Saat Kulesi’ne zincirleyen SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 5 kadını 
darp ederek gözaltına aldı. 
 
21 Kasım 2012’de, Samsun’da kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla kendilerini Bölge İdare Mah-
kemesi’nin demir parmaklıklarına zincirleyen SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 4 kadını darp ede-
rek gözaltına aldı. 
 
22 Kasım 2012’de, Ankara’da kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla Ankara Adliyesi’nin önünde 
pankart açan SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 5 kadını gözaltına aldı. 
 
23 Kasım 2012’de İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Kasım 2012’de, Urfa’nın Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından bir ay süreyle tüm miting, stant açma, toplantı, 
yürüyüş ve oturma eylemleri yasaklanmıştı. Yasak kararının hemen ardından BDP Milletvekilleri ile Viranşehir ve 
Suruç belediye başkanları ilçeye geldi. Heyet, Ceylanpınar Kaymakamlık binasına geçerek bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Kaymakamlık ile BDP heyetinin görüşmesi arasındaki görüşme sürerken polisler, BDP Ceylanpınar ilçe binası 
önünde bekleyen kitleye gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. (24.11.2012/DİHA) 
 
25 Kasım 2012’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen “Aile ve Şiddet” adlı konferansa katılmak 
için İstanbul’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i protesto etmek isteyen 5 kadın darp edilerek 
ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
25 Kasım 2012’de, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanının cenazesini 
kırsal alandan alıp savcılığa götürmek isteyen konvoya ilçenin girişinde, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile mü-
dahale etti. (25.11.2012/DİHA) 
 
26 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saliha-İzzetin Sürer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Murat 
Sürer, Bağlar Fatih mahallesinde kafe işletmeciliği yapmaktadır. 17.11.2012 tarihinde kafenin olduğu yerde yürüyüş 
yapılmaktaydı. Dışarıdan gelen bağrışmalar üzerine oğlum ne olduğunu anlamak için baktığı esnada polislerin kul-
landığı gaz silahı ile oğlum kolundan yara aldı. Bu yaralanma sonucunda oğlumun kolunda üç yerinde kırık oluştu. 
Polis memurları oğlumu Diyarbakır devlet araştırma hastanesine tedavi amaçlı götürdükten sonra kolu kırık halde 
gözaltına alındı. 4 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Diyarbakır D Tipi cezaevine 
gönderildi. Oğlumun olaylarla hiç ilgisi olmadığı halde tutuklu bulunmasını kabul edemiyorum. Bu haksızlığın gide-
rilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
26 Kasım 2012’de Ege Üniversitesi (İzmir) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 12 öğrenci gözaltına alındı. 
 
26 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, yerel müzik grupla-
rının seslendirdiği şarkılarla şölen düzenlendi. Mahalleye gelen polisler, gaz bombaları ve tazyikli suyla gruba mü-
dahale etti. (26.11.2012/DİHA) 
 
27 Kasım 2012’de İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencilerinin açtığı standa müdahale eden polis ekipleri “PKK’nin 34. 
yıldönümü dolayısıyla afiş astıkları” iddiasıyla 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
29 Kasım 2012’de Van’da 26 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 28 kişinin Van Adliyesi’ndeki işlemlerinin bitmesini bekleyen gruba polis ekiplerinin müdahale et-
mesi sonucu 4 kişi ile 2 polis memuru yaralandı. 
 
29 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meliha Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Ben 05.11.2012 
tarihinde sabah saat 10.00 civarında BDP İl binasının önünde kitleyle toplandık. BDP İlden yürüyüşe geçerken 
polis, zırhlı araba ve panzerlerle önümüzü tuttu. Biz kadınlar ve anneler kortejin önüne geçerek yürümeye başladık. 
Polisler bizlere gaz bombalarıyla saldırdılar. Ben kalp hastasıyım. Atılan gaz bombaları önüme düştü ve tazyikli su 
altında kaldım. O esnada ben yere düştüm. Sağ tarafım morardı, kendimi kaybettim. Yanımdakiler ambulans çağır-
dı ve beni Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdılar. 2 gün yoğun bakımda kaldım. 4 gün de servis odasında ka l-
dım. Ben bana saldıran polislerden şikâyetçiyim. Vali ve emniyetten şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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30 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Ahmet Ülgen: “Gazi mahallesinde sürekli devam eden protesto 
olayları yaşanmaktadır. Ben evdeyken mahallenin çocukları geldi ve oğlum Suat’ın kanlar içinde yerde yattığını 
söylediler. Koşarak gittim ama oğlum yoktu orada, ben de Gazi karakoluna gittim, polisler henüz gelmediğini söyle-
diler. Yaklaşık 6 saat sonra karakoldan beni aradılar ve oğlumun Silivri Anadolu hastanesinde olduğunu söylediler. 
Hastaneye gittiğimde oğlum Suat yoğun bakımdaydı ve konuşamıyordu. Oğlumu neden o kadar uzak bir hastaneye 
getirdiniz diye sorduğumda “Haseki hastanesinin yoğun bakımda yer olmadığı için” dediler. Sizden hukuki ve tıbbi 
destek talep ediyorum.” dedi.  
 
1 Aralık 2012’de Resmî tatil günü olan 30 Ağustos 2012’de, “Zafer Bayramı” dolayısıyla Darkmen Teksil’deki işler i-
ne gitmedikleri için işten çıkartılan işçilerin İstanbul’un Aksaray İlçesi’nde bulunan Darkmen Mağazası önünde 
yapmak istedikleri basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. Müdahalesi sırasında 
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Naciye Demir de polis memurları tarafından darp edildi. 
 
2 Aralık 2012’de, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 22 Kasım'da çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve 30.11.2012 
tarihinden bu yana Yeniköy mezarlığında bekletilerek polis tarafından defnedilmelerine izin verilmeyen HPG mili-
tanları Dijwar Amed kod isimli Hakan Ceylan ve Axîn Viyan kod isimli Hicran Gersiyor için düzenlenmek istenen 
cenaze töreni için binlerce kişi bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polisler, gaz bombaları ve 
tazyikli suyla sert müdahale de bulundu. Polisin müdahalesine kitle taşlarla karşılık verdi. Yoğun gaz bombasının 
kullanılması nedeniyle mezarlık adeta gaz bulutu içinde kaldı. Polisin yoğun gaz bombasından etkilenen çok sayıda 
yaşlı yurttaş, camiye sığındı. Polis, bu kez camiye de gaz bombası attı. Bunun üzerine çok sayıda kişi gazdan etk i-
lenerek, baygınlık geçirdi. Ambulanslarla yurttaşlar hastaneye kaldırıldı.  (02.12.2012/Haberturk.com/ Milli-
yet.tv/Kenthaber.com) 
 
3 Aralık 2012’de, Erzurum Atatürk Üniversite’sinde okuyan Kürt öğrencilere, aralarında esnaf ve siyasi partilerin 
gençlik yapılanmalarında yer alanlarında olduğu belirtilen kalabalık bir ülkücü grup saldırdı. Saldırı sonucunda 4 
öğrenci ağır yaralandı. Kampus içerisinde yapılan saldırı sırasında olay yerine gelen polisler saldırgan grup yerine 
Kürt öğrencilerine biber gazıyla müdahale eti.   (03.12.2012/DİHA) 
 
3 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı. 
 
3 Aralık 2012’de Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i protesto 
etmek amacıyla Vladimir Putin’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme yaptığı İstanbul’un Beşiktaş İlçe-
si’ndeki Dolmabahçe Sarayın’da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde açıklama yapmak isteyen Çerkes Hakları İnisi-
yatifi üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 9 öğrenci gözaltına alındı. Müdahale nedeniyle 2 öğrencinin de yaralandığı öğrenildi. 
 
5 Aralık 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanları Hakan Cey-
lan ve Hicran Gersiyor için 2 Aralık 2012’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polis ekiple-
ri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı. 
 
5 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 3 öğrenci gözaltına alındı. 
 
11 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Nurçehre Elver: “Hey tekstil işçilerinin eyleminin fotoğraflarını gö-
rüntülemek için ilgili (Kanyon AVM yakını) yerdeydim. Çok sayıda polis ve bir polis panzeri işçilere saldırmaya baş-
ladı. Gaz ve tazyikli su sıkıyorlardı. Ben de kaçmaya çalışırken yere düştüm. Üzerime su sıkmaya başladılar, bur-
num ve dizlerim kanadı. Raporlarınızda yer almasını ve tıbbi destek sunmanızı talep ediyorum.” dedi. 
 
11 Aralık 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin İnsan Hakları Parkı’nda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bıra-
kılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin 3 kez müdahale etmesi 
sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 
 
12 Aralık 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin İnsan Hakları Parkı’nda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bıra-
kılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 
öğrenci gözaltına alındı. 
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12 Aralık 2012’de, Bitlis-Tatvan karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan Eren Üniversitesi yerleşkesinden çıkarak 
karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu Hizan Meslek Yüksekokulu Lojistik ikinci sınıf öğrencisi Ömer 
Erol yaşamını yitirmişti. Öğrenciler ise, arkadaşlarının ölümüne neden olan yol güvenliği için tedbir alınmaması 
üzerine belediye ve karayollarını protesto etmişti. Eyleme katılan öğrencilerden 8’i gözaltına alındı. Polisler tarafın-
dan kampus yerleşkesinde gözaltına alınan Hogır Aydın, Kenan Çalışkan ve soyadları öğrenilemeyen Nazım ve 
Kasım ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrencinin Mustafa Yeter Polis Karakolu’na götürüldüğü belirtildi.  
 (12.12.2012/DİHA/Evrensel.net) 
 
12 Aralık 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi'nde 28 Eylül'de meydana gelen patlamada ya-
şamını yitiren HPG militanları Mehmet Tekin ve Necman Bor'un cenazeleri için yapılan defin töreninden sonra mer-
keze doğru yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazikli suyla müdahalede bulundu. 
(12.12.2012/Haberturk.com/Stargazete.com) 
 
12 Aralık 2012’de, Cudi Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Muhyettin İşlek'in (Cudi Zorava) 
cenazesinin 11.12.2012 tarihinde Şırnak merkezde defnedilmesinin ardından Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan 
gençlere, polis çok sayıda akrep tipi zırhlı araç, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polis müdahalesine 
taş ve molotofkokteylleri ile karşılık veren gençler, polislerle uzun süre çatıştı. (12.12.2012/ANF/DİHA) 
 
13 Aralık 2012’de Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından görülen “Ergenekon Davası”nın yapılan 270. Duruşması öncesinde, duruşmada savcının 
esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağı beklentisi nedeniyle Silivri’ye gelen ve duruşmayı izlemek isteyen grupla-
ra cezaevi kampusu önünde bekleyen jandarma ekiplerinin izin vermemesi üzerine çıkan arbedenin ardından jan-
darma ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombalarından aralarında milletvekil-
lerinin de bulunduğu çok sayıda kişi etkilenirken duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını vermemesi üze-
rine mahkeme heyeti duruşmayı 14 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
16 Aralık 2012’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 16 Aralık 2012’de Olimpik Spor Salonu’nda Devrimci İşçi Hareketi 
tarafından düzenlenmesi planlanan ve Grup Yorum’un konser vereceği İşçi Dayanışma Gecesi 14 Aralık 2012’de 
İstanbul Valiliği tarafından “kamu güvenliği” gerekçe gösterilerek yasaklandı. Yasaklamanın ardından etkinliği ger-
çekleştirmek için etkinlik alanına giden gruplara polis ekipleri basınçlı su ve biber gazlarıyla müdahale etti. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 polis me-
muru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ kampusundaki Fizik 
Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince 
polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak öğrencilere müdahale etti. Gaz bombaların-
dan çevrede bulunanlar ve fakülte binaları içindekiler de etkilenirken müdahale sonucu başına gaz bombası kapsü-
lü isabet eden Barış Barışık ağır olmak üzere 2 öğrenci yaralandı, 32 öğrenci de gözaltına alındı. 
 
21 Aralık 2012’de Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi’nde (SİDEMİR) çalışan ve 3 aydır maaşlarını ala-
madıkları gerekçesiyle eylem yapan işçilere polis ekiplerinin biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu gazdan etki-
lenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. 
 
21 Aralık 2012’de, İstanbul’da hazırlık süreci devam eden YÖK Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla TÜSİAD 
önünde basın açıklaması yapan Genç-Sen üyesi 5 kişi polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı. 
 
22 Aralık 2012’de Kocaeli’de Eğitim-Sen üyelerinin Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması ve 
Kocaeli Üniversitesi’ndeki soruşturmalara son verilmesi talebiyle yaptığı eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 1 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencinin bileğinden yaralanması nedeniyle hastaneye kaldı-
rıldığı öğrenildi. 
 
19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta 
yapılmak istenen miting “güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklanmıştı. Karara rağmen 
katliamda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 23 Aralık 2012’de Kahramanmaraş’a gelenler, şehrin girişinde gü-
venlik güçleri tarafından durduruldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Narlı Beldesi’nin girişinde toplanan 
gruba da polis ekiplerinin gaz bombaları ve coplarla müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 
 
25 Aralık 2012’de 2013 yılının asgari ücret tespit çalışmaları devam ederken Kocaeli’de “insanca yaşanabilir bir 
asgari ücret” talebiyle yürüyüş yapmak Dev Sağlık-İş üyelerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.  
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27 Aralık 2012’de, 2013 yılının asgari ücret tespit çalışmaları devam ederken Ankara’da “insanca yaşanabilir bir 
asgari ücret” talebiyle görüşmelerin sürdüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapmak isteyen 
DİSK üyelerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesinin ardından 2 işçinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 
27 Aralık 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde BDP öncülüğünde Roboski katliamının yıldönümü nedeniyle 
yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti. (27.12.2012/DİHA) 
 
28 Aralık 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeRoboski Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu, kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden N.D. (11) ağır yaralandı. 
 
28 Aralık 2012’de, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Roboski katliamının yıldönümü nedeniyle ilçe merkezin-
de yürüyüş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren kepenklerin kapalı olduğu ilçede biraraya gelen yüzlerce genç, 
BDP Dargeçit İlçe binası önünden Mırade Kıne Meydanı'na yürüyüş yaptı. Gençlerin yürüyüşüne polisler, ilk önce 
tazyikli suyla müdahale etti. Polis müdahalesine gençlerin taşlarla karşılık vermesi üzerine polisler, gaz bombası ve 
plastik mermiyle müdahalesini sürdürdü. Bir anda gaz bulutu içinde kalan meydanda, çatışmalar ara sokaklara 
sıçradı. Ara sokaklara barikatlar kuran gençler, polislerle çatışmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren başlayan 
çatışmalar, akşam saatlerinde de devam etti.  (28.12.2012/DİHA) 
 

13.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan-
lar 
 
30 Mart 2012’de Okan Üniversitesi’nde düzenlenen “Kentsel Dönüşüm ve Alternatif Model Arayışları” adlı panelde 
konuşmak için İstanbul’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı protesto etmek isteyen 4 öğrenci 
darp edilerek ve kelepçelenerek törenin yapıldığı salondan üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzak-
laştırıldı (Vatan, 30 Mart).  
 
8 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nurcan Culum, İhsan Demir ve Ruken 
Özdemir: “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okul içinde yaptığımız Barış Etkinliği’ne Özel Güvenlik ve 
Polis müdahale ederek bizi ve diğer öğrencileri darp etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak istiyoruz. " Diye-
rek konu yardım talep etmişlerdir. 
 
28 Haziran 2012’de Trabzon’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türk Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile düzenlenen “Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma” konulu toplantının açılışında konu-
şan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser’i protesto eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolektifi 
üyesi 5 kişi polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
12 Eylül 2012’de, Eskişehir’de sınavlarda başarısız olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto etmek amacıyla 
Anadolu Ünivesitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere polis ekipleri 
biber gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir özel güvenlik görevlisinin copuyla göğsüne vurduğu Tarık 
Sabra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 
 
3 Kasım 2012’de, Adana Çukurova Üniversitesi ’nde (ÇÜ) düzenlenen ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
ve TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in de katılacağı 'Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu'nun yapılacağı 
amfiye alınmayan üniversite öğrencileri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Sloganlar atan 2’si kadın 
4 öğrenci, onlarca güvenlik görevlisi tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.  
 
28 Kasım 2012’de, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde önceki gece kız arkadaşı ile buluşan 
Soner Akkurt, özel güvenlik görevlileri tarafından hastanelik edildi. Güvenlikçilerin kız arkadaşına sarkıntılık ettikle-
rini ifade eden Akkurt, müdahale edince öldüresiye dövüldüğünü söyledi. (Radikal) 
 
24 Aralık 2012’de, Samsun’da geçen Temmuz ayında eşiyle tartışıp kadın sığınma evine yerleşen 55 yaşındaki 
Ş.G., gece su içmek istediği için kadın güvenlik görevlisi tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.  
 

13.8. Okulda Şiddet 
 

20 Ocak 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde Dr. Reşat Erden Lisesi’nde ara dönem sonu dolayısıyla karneler i-
ni almak için gelen öğrencilerin okul kıyafetlerini giymemeleri nedeniyle okul yönetimi öğrencilere karnelerini ver-

http://www.radikal.com.tr/index/Cukurova-Universitesi
http://www.radikal.com.tr/index/TUSIAD
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meyeceklerini duyurdu. İddiaya göre karara tepki gösteren bazı öğrencilerin okula taş atması nedeniyle okul müdü-
rünün yardım istemesi üzerine okula gelen çevik kuvvet ekibi, cop ve biber gazı kullanarak ve öğrencileri darp ede-
rek okuldan uzaklaştırdı (Radikal, 20 Ocak).  

 
2 Mart 2012’de, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bulunan Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı İlköğretim Bölge Oku-
lu'nda (YİBO) okuyan çocukların en ufak yaramazlığının, öğretmen dayağıyla sonlandığı iddia edildi. Söz konusu 
okulda çocukları eğitim gören birçok velinin, durumdan haberdar olduğu, ancak olası bir şikayetleri durumunda 
çocuklarının okul puanının kırılacağı veya çocuklarının daha farklı muamelelere maruz kalacağı endişesiyle her-
hangi resmi bir girişimde bulunamadıkları iddia edildi. En son geçtiğimiz hafta YİBO'da görev yapan V.Ö. isimli 
kadın öğretmenin 4 erkek çocuğu dövdüğü ve bunlardan birinin kulak zarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi. 
Öğretmenin attığı tokat sonucu kulağında hasar oluşan C.D.K'ye (14) ilk etapta ilaç tedavisi yapıldığı ve 5 günlük 
rapor verildiği öğrenildi. İlaç tedavisinin fayda sağlamaması üzerine dün Tunceli Devlet Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz servisinde yatışı yapılan C.D.K'nin, sol kulak zarının yırtıldığı ve ameliyatla yama yapıldığı ortaya çıktı. 
C.D.K'nin, geçen yıl da aynı öğretmenin dayağına maruz kaldığı kaydedildi. Söz konusu sınıf öğretmeninin okulda 
tekvando dersi verdiği de öğrenildi. Konuya ilişkin görüştüğümüz Hoca Ahmet Yesevi YİBO Okul Müdürü Sırdaş 
Uludağ, kendisinin bu konuda bilgi vermeye yetkili olmadığını, Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ancak konuya 
ilişkin bilgi verebileceğini belirtti. Bunun üzerine görüştüğümüz Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Pınar'ın olayı 
duyduğu ve okul yönetimiyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Pınar, söz konusu öğretmen hakkında herhangi resmi bir 
işlem başlatmadıklarını belirterek, "Şifai olarak, konuyu okul yönetimine sorduk, ancak söz konusu öğrencinin daha 
önce de kulak rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Hatta bizim arkadaşlarımız onu doktorlara götürmüşler, elimizde bu 
öğrencinin daha önce de kulak iltihabı şikâyetiyle hastaneye gidip tedavi gördüğüne ilişkin belgeler var" diyerek 
çocuğun hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Konuya dair görüşlerine başvurmak istediğimiz V.Ö. isimli öğretmenin 
ise raporlu olduğu bildirildi. (02.03.2012/DİHA) 
 
13 Mart 2012’de, Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Pansi-
yonu'nda kalan 150 öğrenci, barınma ve yemek sorunları gerekçesiyle yurdun kapılarını kapatarak, yatakları ateşe 
verdi. Öğrenciler, eylem sırasında camları kırarak yatak, sandalye ve yastıkları aşağı attı. Eylem nedeniyle olay 
yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de öğrencilerin aşağıya attıkları mad-
deleri söndürdü. Olayın büyümesi üzerine öğrencileri ikna etmek amacıyla Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, 
yurda geldi. Şahin, yurda girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Öğrencilerin isteği üzerine polis ekipleri ger i 
çekildikten sonra, öğrenciler aşağı indi. Polislerin kendilerinin görüntüsünü çektiğini gören öğrenciler, görüntü çe-
ken polislere tepki gösterdi. Daha sonra yurt binasının önünden kent merkezine doğru yürüyüş yapan öğrenciler, 
yurtta barınma ve yemek sorunları yaşadıklarını ve bazı arkadaşlarının da öğretmelerden şiddet gördüğünü söyle-
di.  (13.03.2012/DİHA/Haberturk.com/Aktifhaber.com/Sabah.com.tr/Haber3.com)  
 
15 Mart 2012’de, Ağrı’da 2 olay, 2 ayrı okulda 15 Mart günü meydana geldi. Kuva-i Milliye İlköğretim Okulu 7'nci 
sınıf öğrencisi M.N.K., bir arkadaşı ile şakalaşırken öğretmeni Cemil İ. tarafından tekme-tokat dövüldü. Dayak son-
rası M.N.K., arkadaşları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede serum takılan ve 
sağ gözü moraran M.N.K., öğretmeninden şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer olay ise Ağrı merkeze bağlı Yakınca 
Köyü İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi F.A., okulun bahçesinde arkadaşları ile kar topu 
oynarken, yanına gelen öğretmeni Mustafa E.'nin kafasına yumrukla vurması sonucu bayıldı. F.A. ailesine haber 
verilmesi üzerine kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis, kendilerine darp raporu verilen her iki 
öğrencinin ifadesini alırken, öğrenci velilerinin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayla ilgili soruşturma 
başlattığı öğrenildi. (17.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de Konya’da Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Coğrafya Öğretmeni A.K. tarafından 3 Mart 
2012’de dövüldüğü iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.’nın (16), olayın kamuoyuna yansıması üzerine 
hakkında başlatılan soruşturma sonucunda Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından “okul 
müdürlüğünden izin almadan basına bilgi verdiği” gerekçesiyle “okuldan tasdikname ile uzaklaştırma” cezası aldığı  
öğrenildi (Radikal, 20 Mart).  
 
17 Nisan 2012’de Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Alacayer Köyü İlköğretim Okulu’nun öğrencisi C.T.’nin (14) sınıfta 
ayakta durduğu gerekçesiyle Sosyal Bilgiler Öğretmeni S.Ö. tarafından darp edilmesi nedeniyle burnunun kırıldığı 
öğrenildi. 
 
17 Mayıs 2012’de Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde 7 Mayıs 2012’de, Sevgi Bağı Eğitim Uygulama Okulu’nda ücretli 
olarak görev yapan beden eğitimi öğretmeni O.A.’nın, derse girmek istemeyen otistik öğrenci R.B.’nin (12) başına 
pet şişeyle, bacağına da ayağı ile vurmasının okulun karşısındaki Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri tarafından cep telefonuyla görüntülenmesi ve görüntülerin ortaya çıkması üzerine O.A. 
hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
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 2 Haziran 2012’de Denizli’de 10 Mayıs 2012’de Nalan Kaynak Anadolu Lisesi öğrencisi K.K.’nin (15) kravatını 
çıkartığı gerekçesiyle Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğtim-İş) Denizli Şubesi’nin de başkanı olan öğretme-
ni N.K.A. tarafından kafası duvara vurulmak suretiyle darp edildiği okulun güvenlik kamerasının olayı görüntülemesi 
sonucu öğrenildi. K.K.’nin ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma 
başlattığı açıklandı.  
 
8 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri arasında ders notla-
rı yüzünden çıkan kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kavgaya gaz bombası ve joplarla 
müdahale etmesi sonucu 7 öğrenci yaralanarak veya gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
28 Haziran 2012’de Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde M.Ö. (13) adlı çocuğun gittiği Köyceğiz Özel Erkek Öğrenci Yur-
du’ndaki Kuran kursunda İ.S. adlı kurs yetkilisi tarafından dövülerek kolunun kırıldığı ileri sürüldü. M.Ö.’nün ailesi 
Kuran kursu yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili 
soruşturma başlattı.  
 
1 Ekim 2012’de Aydın’da Gazipaşa İlköğretim Okulu öğrencisi A.E.’nin (11) “yaramazlık ve gürültü yaptığı” iddiasıy-
la Türkçe Öğretmeni N.Ş.A. tarafından gözüne yumruk atılarak darp edildiği öğrenildi. 
 
15 Ekim 2012’de Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Ülkem İlköğretim Okulu öğrencisi M.A.’nın (8) “kavga ettiği” gerekçe-
siyle sınıf öğretmeni E.A. tarafından darp edildiği öğrenildi. Olayı doğrulayan Milli Eğitim Müdürlüğü, E.A. hakkında 
soruşturma başlattı. 
 

19 Ekim 2012’de, Samsun’da bir okulda sınıf öğretmeni B.G., yaramazlık yapan öğrencilerini videoya çekip, kendi 
internet sitesinde, ’Davranış bozukluğu olan öğrenciler’ başlığı ile yayınladı. Velilerin tepkisi üzerine öğretmen vide-
oyu kaldırıldığı öğrenildi. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 

 
4 Aralık 2012’de, Muğla ili Dalaman ilçe Teknik ve Endüstri Lisesi’nde yabancı dil öğretmenliği yapan B.T sınıftaki 
öğrencilerden bir tanesine hakaret etti, kafasını kapıya vurdu. Bunun üzerine öğrenci konuyu ailesine iletti ve aile 
de emniyet müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu. Olayın patlak vermesi üzerine 50’ye yakın öğrenci ve veli, B.T. 
hakkında sert davranışlarından dolayı şikayetçi oldu. B.T.’nin öğrencilere son 1 yıldır özellikle ders sırasında ve 
teneffüste sözle cinsel tacizde bulunduğu da iddia edildi.  
 
7 Aralık 2012’de, Samsun da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Yuva-
sı’nda görevli öğretmen M.S., iddiaya göre 5 yıldır yuvada kalan 11 yaşındaki F.Y.’yi dövüp, olayı anlatmaması için 
de tehdit etti. F.Y. durumu kendisi gibi devlet korumasında olan ablası 16 yaşındaki K.Y.’ye anlattı. K.Y. de geçen 
pazartesi günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giderek kardeşini darp ettiğini iddia ettiği öğretmen hak-
kında şikâyette bulundu. Bunun üzerine kurum tarafından iddiayla ilgili inceleme başlatıldı.  
 
19 Aralık 2012’de, İstanbul’da B.M adlı kız öğrenci Esenler'deki okulunun 4 kat penceresinden atlayarak ağır yara-
landı. Olaya tanık olan öğrencilerin anlattığına göre B.M okulda yapılan "yasak madde" aramasından sonra pence-
reden atladı. Genç kızın telefonuna el koyan öğretmeni, ailesine haber vereceğini söyledi. Dersin bitmesinin ardın-
dan bahçeye çıkan öğrenciler büyük şok yaşadı. Bilize, bahçedeki öğrencilerin gözü önünde dördüncü kattaki pen-
cereden kendisini bırakarak beton zemine düştü. B.M nin hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. 

13.9. Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele 
 
5 Şubat 2012’de, Batman'ın Kozluk İlçesi Günyayla mevkiine yönelik 3 Şubat günü sabahın erken saatlerinde İl 
Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri ile korucular tarafından düzenlenen nokta operasyonu sonu-
cu yaşamını yitiren ve HPG'li oldukları belirtilen 5 kişinin cenazelerinin aynı günün akşamı Malatya Adli Tıp Kuru-
mu'na gönderildiği öğrenildi. Kozluk Devlet Hastanesi'nde cenazelerin ön otopsilerinin yapıldığı esnada hastane 
çevresinde yoğun önlemler alındığı kaydedildi. Cenazelerden bazılarının yandığı iddia edilirken, herhangi bir çatış-
manın yaşanmadığı, nokta operasyonu ile 5 kişinin infaz edildiği ileri sürüldü. Polis tarafından olay yerine ve hasta-
neye yaklaştırılmayan basına servis edilen fotoğraflara ilişkin ise polis yetkilileri, "çatışma sonrası HPG'lilerin sığı-
naktan çıkarıldığını ve ardından sığınağın imha edildiğini" öne sürdü. (05.02.2012/ DİHA) 
 

30 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran A.A., şu beyanlarda bulundu: “Ben hava kuvvetleri komutan-
lığında görev yaptığım dönemde Metin Erön ve arkadaşları birliğe gelerek terör olaylarının çok yoğun olduğu dö-
nemlerde yaralı yakalanan ve kendisi teslim olan PKK’lıları sorguya alırdık. Konuşmayan ve yanlış bilgi veren bu 
kişileri zabıta teslim ederdik. Bu PKK’lıları helikoptere alıp götürürlerdi. Bunların tamamı ya ölü ya da ölüm döşe-
ğinde getirirlerdi. Yapacağımız bir şey olmadığı için getirdikleri yere gömerdik. Bu olaylar bizden öncede olurdu 
herhalde bizden sonra da aynı olmuştur. Yaptığım araştırmada metin sarhoş olunca anlatırdı. Götürdükleri 

http://www.haberturk.com/etiket/esenler
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PKK’lıları Keban Barajı ve Batman civarındaki baraj ve göletlerde bulunan adacıklara konuşmayanları atıp hem 
arama kurtarma eğitimi yapıp onları canlı kobay olarak kullanıyormuş. Arkadaşları arasında Metin’e sol Metin der-
lermiş. Sebebi de ölen PKK’lıların sol kulaklarını kesip toplarmış. Eksik getirdikleri PKK’lıları göllerin derinliklerinde 
oldukları için çıkaramadıklarını söylerdi. En çok hayıflandığı bir olay dağda çobanlık yapan birini gözaltına alıp ko-
nuşturmayıp PKK’lı deyip tepeden attıkları şahsa üzülüp eğitim zayiatı diye böbürlenerek anlatırdı. Ben emekli o l-
duktan sonra çok düşündüm ve karar verdim. Ayrıca vicdani olarak rahat değilim. Son dönemlerde yürütülen ısrarlı 
ve adaletin yerine gelmesini sağlayıcı soruşturmaları göz önüne alarak her kim olursa olsun askerde olsa emeklide 
olsa suç işleyen gayri meşru işlere bulaşan ve adaletin yerine gelmesi için vicdanımı sızlatan bu olayları anlatma ve 
gerçekleri açıklama gereği duydum. Tüm bu nedenlerden dolayı savcılık tarafından bu kişilerin bulunup yargılan-
ması talebinde bulunuyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)       

 

22 Haziran 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova'ya bağlı Yeşiltaş (Şitazin) Köyü'nde askerler ile HPG militanları arasın-
da 19 Haziran günü çıkan çatışmadan sonra, yaşamını yitiren HPG militanlarına ait cenazelerin yerlerde sürüklen-
diği ve dağlardan yuvarlandığı iddia edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, "Çatışmadan sonra 
askerler köy içerisinde ve yüksek tepelerde yaşamını yitiren HPG militanlarının cenazelerini sarı çuvallara koyarak, 
tepelerden yuvarlıyorlardı. Düz alana gelince de torbanın bir tarafı tutularak karakol bahçesine sürüklenen cenaze-
ler, bazı askerler tarafından tekmeleniyordu. Sonuçta çatışma çıkmış, insanlar ölmüş, ölüye böyle davranılmasını 
bir Müslüman olarak içimize sindiremiyoruz" dedi. (22.06.2012/DİHA) 

 
18 Temmuz 2012’de, Bingöl'de 10 Temmuz'da çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Sıti Kızan (Rojen 
Murat) ablası Gazı Çavlı, kardeşini morgda teşhis ettiğini belirterek, "Bilek, kol ve ayak kısmında birer kurşun vardı. 
O da gösteriyor ki, çatışma sırasında canlı yakalandığıydı. Kardeşimin vücudunda işkence izleri vardı. Göğsü ve 
yüzü yakılmış simsiyahtı. Saçları adeta tek tek çekilmişti”dedi.(18.07.2012/DİHA)  
 
10 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kudret Mücel, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Asuman Mücel, 
24 Aralık 2012 tarihinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Cenazesini Malatya mor-
gundan alıp, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Alibey köyüne defnettik. Kızımı morgdan alırken ve cesedini yıkarken karın 
kısmı dikey olarak boydan boya yarıldığı ve sonradan dikilmiş olduğunu gördüm. Kızımın öldürüldükten sonra iç 
organlarının çıkarıldığını düşünüyorum. Kızımın mezarının açılıp otopsi yapılmasını ve suçluların bulunması konu-
sunda sizden yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
10 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmedi Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İbrahim Ka-
ya, 24 Nisan 2012 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini öğrendik. Cesedini 
Malatya morgundan alıp, Diyarbakır merkez Yeniköy mezarlığına defnettik. Oğlumun kimyasal silahla öldürüldüğü-
nü ve öldürüldükten sonra iç organlarının çıkarıldığını düşünüyorum. Çatışmanın çıktığı gün alelacele Bingöl do-
ğum hastanesine götürülüp ön otopsi raporu tutulması bende şüphe uyandırıyor. Bu nedenlerden kaynaklı oğlumun 
mezarının bağımsız bir otopsi heyeti tarafından açılmasını ve diğer konularda hukuki destek istiyorum.”   (İHD Di-
yarbakır Şubesi)   
 
10 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sınır, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Nebi Sınır, 14 
Haziran 2012 tarihinde Şırnak/İdil ilçesinde çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini öğrendik. Malatya morgundan ce-
nazesini aldık. Diyarbakır merkez Yeniköy mezarlığına defnettik. Oğlumun cesedini yıkarken sağ gözünün olmadı-
ğını, karın bölgesinde yarılma ve sonradan dikildiğini gördük. Oğlumun öldürüldükten sonra gözünün ve iç organla-
rının çıkarıldığını düşünüyoruz. Oğlumun cesedinin üzerinde otopsi yapılmasını ve hakkımızı aramamız noktasında 
sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
 4-5 Ağustos 2012’de,  Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Yiğitler (Nérkule) mevkiinde yaşamını yitiren HPG mili-
tanı Siyamend Canfeda kod isimli İsmail Zemani'nin babası Kerim Zemani, oğlunun öldürüldükten sonra cenazes i-
nin parçalandığını söyledi. 25 Ağustos’ta Malatya Adli Tıp Kurumu'na gittiğinde bir vahşetle karşılaştığını belirten 
Zemani, “Gittiğimde oğlumu teşhis etmek için morga götürdüler. Burada gördüğüm manzara korkunçtu. Oğlumun 
cenazesi yakılmış, başı ezilmiş, kolları kırılmış, gözleri oyulmuş, dili koparılmıştı. Bazı cenazeler 3 parçaya ayrı l-
mıştı, saçları kazılmış adeta bu cenazeler üzerinden intikam alınmıştı. Bunu yapanlar Müslüman olamaz” dedi. 
"Oğlum onurlu bir yolda şehit olduğu içinde gönlüm rahattır” diyen baba Zemani, cenazeyi almak için DNA testi 
verdiğini ve sonuçlardan sonra gidip cenazesini alacağını dile getirdi.  (12.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
16 Eylül 2012’de, Hakkari’ye bağlı Şemdinli- Yüksekova arasında bulunan Durak (Duri) ile Uzunsırt (Miçiç) Karako-
lu arasında bulunan Güzelkonak (Harunan) Karakolu’nda 14.09.2012 tarihinde çıkan çatışma sonrası HPG militan-
ları karakola girmiş ve çatışmalar karakol içinde devam etmişti. Öğlen saatlerinde başlayan çatışmalar sonrası ka-
rakolda 2, karakol çıkışında ise 6 HPG militanı yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitiren HPG militanlarının cenazelerinin 
Harunan Karakolu’nda güneşin altında bekletildiği iddia edildi. Aradan iki gün geçmesine rağmen cenazelerin Ma-
latya Adli Tıp Kurumu’na götürülmediği görüldü. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, karakolda bekletilen HPG 
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militanlarının cenazelerine asker ve korucular tarafından işkence edildiği ve tahrip edildiği iddia et-
ti. (16.09.2012/DİHA) 
 
24 Eylül 2012’de, İHD Bitlis Temsilciliğimize başvuran M.Sakin ALTIN, oğlunun Silahlı örgüt Militanı (PKK) üyesi 
olduğunu, oğlu NAYİF ALTIN’ın 19.09.2012 Tarihinde Şırnak İli Beytülşebap İlçesi Kırsalında güvenlik güçleri ile 
girdiği çatışmada yaşamını yitirdiğini ve Malatya İli Adli Tıp Kurumunda bulunan naaşının alınıp kendilerine teslim 
edilmesi için derneğimiz yardım talebinde bulunmuştur. Kendisini Malatya İli İHD Şube Başkanlığına yönlendirdik, 
İHD Malatya Şubesi tarafından Nayif ALTIN’ın naaşı alınıp ailesine teslim edildi. Ailenin isteği üzerine Bitlis İli Tat-
van ilçesine getirilen naşının, otopsi yapılmak üzere incelenmesi istendi. Yapılan inceleme neticesinde Nayif AL-
TIN’ın vücudunda herhangi bir mermi izine rastlamadığı, fakat kafasının tamamının yandığını  ve simsiyah bir renk 
aldığını geriye kalan kısmının ise  darp edildiğini öğrendik.  (İHD Bitlis Temsilciliği) 
 
5 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 Kasım'da Duru Jandarma Karakolu'na HPG militanlarına yapılan 
saldırının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Mahmut Mintaş'ın cenazesi, ailesi tarafından 
Malatya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazeyi gören tanıklar, Mintaş'ın cenazesinin tahrip edildiğini belirtti. 
(05.11.2012/ANF/DİHA) 
 
8 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bağlı Duru Karakolu'na 2 Kasım'da HPG militanları tarafından yapılan 
saldırının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınan HPG 
militanı M. Nazıl Demir'in kulağın kesildiği ve vücudunun tahrip edildiği iddia edildi. (08.11.2012/ANF/Ozgur-
gundem.com) 
 
17 Kasım 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Xapuşkê alanında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
Abdulvahap Bozdemir'in cenazesi Malatya Adli Tıp Morgu'ndan ailesi tarafından alındı. Mardin'in Kızıltepe Demirler 
Köyü'nde dini vecibeleri yerine getirilen HPG militanı Bozdemir'in bedeninde yanık ve kolunun kesik olduğu, yüz 
kısmının ise tanınamaz hale getirildiği iddia edildi. (17.11.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
30 Kasım 2012’de, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 7 HPG militanından biri olan 
Erdal Erol'un ailesi, Malatya'ya Adli Tıp Morgu'na gelerek cenazelerini teşhis etti. Erol’un cenazesi Bağlar Mahalle-
sinde bulunan Selimiye Camisi'ne götürüldü. Yıkama işleminden sonra camiye alınan HPG militanı Erol'un cenaze-
sinde sürüklenme izleri, başında ezilmeler, gözlerinin çıkarılması ve boyun kısmının kırıldığı belirtildi. 
(30.11.2012/DİHA) 
 
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 10 Kasım'da çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı İnan Kanmaz'ın 
(Baran Serhat) cenazesi, ailesi tarafından daha önce Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Hacıali (Hecî Elî) köyünde 
kitlesel şekilde toprağa verilmişti. Defin ve taziyenin ardından çatışma bölgesine giderek görgü tanıklarıyla görüştü-
ğünü belirten Kanmaz'ın ağabeyi Cengiz Kanmaz, kardeşinin kafasına sıkılan tek kurşunla yaşamını yitirdiğini hatır-
latarak, "Ben kardeşimin tek kurşunla yaşamını yitirdiğini gördükten sonra olayı araştırdım. Olayın yaşandığı bölge-
ye gittim. Orada köylüler ve çobanlarla görüştüm. Edindiğim bilgi ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre kardeşim 
ve yanında bulunan gerilla arkadaşı bir pusu sonucu sağ yakalandıktan sonra infaz edilmişler. Bu insanlık adına bir 
vahşettir. Bizim çocuklarımızı sağ yakalayıp infaz ediyorlar. Kulaklarını kesip gözlerini çıkararak bedenlerine işken-
ce ediyorlar. Böyle bir zulüm hangi dinin kitabında var. Müslümanlık bu vahşetin neresindedir" diye konuştu. Olayla 
ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağını belirten Kanmaz, olayın sorumluların yargılanmasını istedi. 
(01.12.2012/DİHA) 

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 16 Kasım'da çıkan çatışmada yaşamını yitiren 4 HPG militanından biri olan Batman 
doğumlu Muhbet Karaer'in (Vejin Elih) cenazeyi Malatya'dan alınarak, Batman'a getirildi. HPG militanı Karaer'in 
cenazesinin parçalandığı iddia edildi.  Cenazenin parçalanmış olmasından ötürü yıkama işleminin 3 saat sürdüğü 
belirtildi.  (07.12.2012/DİHA) 

7 Aralık 2012’de, İHDBitlis temsilciliğimize başvuran Metin ALTINBAŞ, silahlı örgüt militanı (PKK) olan kardeşi 
Cezmi ALTINBAŞ’ın 16.11.2012 tarihinde Kazan vadisinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaşamını yitirdiğini 
belirtti. Kardeşinin cenazesini Malatya Adli Tıp Kurumundan alıp Bitlis ili Tatvan ilçesi Ulu camisine dini vecibelerini 
yerine getirdiği esnada,  ailesiyle birlikte derneğimize başvuruda bulunup cenazenin kimyasal silah kullanılarak 
tahrip edildiği iddiasında bulundu. Temsilcilerimizden Hasan CEYLAN ve A.Vahit FİDAN’dan cenazeyi görüp ince-
lemelerini istedi. Hasan ceylan; İstek üzerine cenazeyi inceledik, ceset 20-30  cm’lik parçalar halinde ve tamamı 
siyahlaşmış şekildeydi. Bizimde kanaatimizde kimyasal silah kullanılması yönündedir, demiştir. (İHD Bitlis Temsil-
ciliği) 
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13.10. İşkence Davaları 
 
  
 22 Şubat 2012’de İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü mu-
amelenin ardından evinin balkonun çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın şüpheli ölü-
münün ardından “görevlerini ihmal ettikleri” gerekçesiyle olay günü Onur Yaser Can’a müdahale eden 9 sağlıkçı 
hakkında açılan davaya devam edildi. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmala-
rını dinleyen mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mayıs 2012’ye erteledi (TİHV, 
22 Şubat). 
 
6 Mart 2012’de İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü muame-
lenin ardından evinin balkonun çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın şüpheli ölümü-
nün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi evrakta sahtecilik yaptıkla-
rı” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis 
memurları S.G. ve S.B. katılmazken;  TİHV davaya müdahil olma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların 
avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 15 Mayıs 2012’ye erteledi (TİHV, 6 
Mart). 
 

Er Murat Polat’ın (20) askerî cezaevinde gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili ola-
rak “işkence” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence” suçlamalarıyla devam eden 1’i yarbay 30 sanıklı davanın 
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık Hüseyin 
Güldaşı’ya (28) müebbet hapis cezasında indirim yaparak 25 yıl hapis cezası verdi. 12 sanığa “yaralama” suçun-
dan verilen 550’şer TL tutarındaki para cezaları ertelenirken, 16 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bir sanık 
hakkındaki dava ise sanığın ölmesi nedeniyle düştü. Gaziantep’te askerliğini yaparken rahatsızlığı nedeniyle sevk 
edildiği Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde hırsızlık suçlamasıyla 28 Haziran 2005’te tutuklanıp Adana 6. Kolordu Ko-
mutanlığı’ndaki askerî cezaevine götürülen er Murat Polat, mahkûm elbisesi giymediği gerekçesiyle gardiyanlar ve 
askerler tarafından cop ve sopayla dövülmüştü. Komaya giren Polat, tedavi gördüğü hastanede 27 Temmuz 
2005’te hayatını kaybetmişti. Murat Polat’ın otopsi raporunda işkenceyle öldürüldüğü belirtilmişti (Radikal, 28 Şu-
bat).  

 
11 Mart 2012’de İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde 13 Mart 2010’da ailesiyle beraber Cumartesi Pazarı’na giden 
D.E.’nin “hırsız olduğu” şüphesiyle sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındığı; D.E.’nin polis otosunun içinde ve 
Osmaniye Karakolu’nda dövüldüğü ve daha sonra yapılan kimlik kontrolünün ardından polis memurlarının D.E.’den 
özür dileyerek “Roman’a benzediği” gerekçesiyle gözaltına alındığı 8 Nisan 2010’da öğrenilmişti.Kolunda, bacağın-
da ve sırtında darp izine rastlanan D.E.’nin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan 
soruşturmanın tamamlanmış ve olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Osmaniye 
Karakolu’nda görevli polis memurları Emel Şenel Soylu ve Yakup Şahin’in “işkence” suçundan ve Yakup Şahin’in 
ayrıca “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması talep edilmişti.Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
sonuçlanan davanın duruşmasında Emel Şenel Soylu’nun “kasten insan yaraladığı” ve “hakaret ettiği” suçlamasıy-
la  18 ay hapis cezasına mahkûm edildiği öğrenildi (Sabah, 11 Mart). 
 
11 Mart 2012’de Manisa’da 26 Aralık 1995’te “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan ve Ma-
nisa Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördükleri tespit edilen 16 kişinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davanın 
sonuçlandığı 11 Mart 2012’de öğrenildi. Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nde 2002 yılında sonuçlanan davaya 16 
kişinin itiraz Danıştay’ın kabul etmesi üzerine aynı mahkeme 2007 yılında İçişleri Bakanlığı’nın 16 kişiye 25’er bin 
TL’ye kadar tazminat ödemesine karar vermişti. Karara itiraz eden İçişleri Bakanlığı’nın talebini reddeden İçişleri 
Bakanlığı’nın kararı onadığı öğrenildi (Radikal, 11 Mart). 
 
  
 

23 Eylül 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde kendilerine kimlik soran polis memurlarıyla tartışan M.T. ve E.Y., 
götürüldükleri Taksim Polis Karakolu’nda işkence ve kötü muameleye maruz kalmışlar, M.T.’nin gözü aldığı darbe-
ler sonucu morarmıştı. M.T. verdiği ifadede, arkadaşı E.Y. ile yürürken üç sivil polis memuru tarafından durdurula-
rak kimlik göstermelerinin istendiğini. M.T.’nin, “ne malum polis olduğunuz?” demesi üzerine polis memurlarının 
kimlik gösterirken, “ne biçim konuşuyorsun!” dediklerini ve kendilerini gözaltına aldıklarını söylemişti. M.T.’nin itiraz-
larına devam etmesi üzerine bir polis memuru, “hâlâ konuşuyor musun!” diyerek M.T’nin gözüne tokat atmıştı. 
M.T.’nin polis memurlarından şikâyetçi olması üzerine polis memurları da “görevli polis memuruna mukavemet ve 
hakâret ettiği” gerekçesiyle M.T.’den ve E.Y.’den şikâyetçi olmuşlardı. Hazırlanan tutanakta ise E.Y.’nin kendisini 
yaralamak için kafasını duvara vurduğu, M.T.’nin de kelepçelenmiş elleriyle kendi yüzünü tokatladığı ve tekme atıp 
bir sandalyeyi kırdığı iddia edilmişti.  Karşılıklı açılan davanın 9 Mayıs 2012’de İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkeme-
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si’nde görülen duruşmasında mahkeme başkanı M.T. ve E.Y.’ye “hakâret” suçundan beşer ay hapis cezası verir-
ken polis memurlarının ise beraat etmelerine karar verdi. 

 

15 Mayıs 2012’de İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü mu-
amelenin ardından evinin balkonun çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın şüpheli ölü-
münün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi evrakta sahtecilik yap-
tıkları” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık polis 
memurları Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’ın avukatlarının son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklara 
ikişer yıl altışar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun niteliğinin yüz kızartıcı olması nedeniyle sanık polis 
memurlarının meslekten men edilmelerine de hükmetti. 

 

25 Mayıs 2012’de, İzmir’de 30 Eylül 2009’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılmak üzere 
İzmir’e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında alınan güvenlik ön-
lemleri nedeniyle il başkanlığıyla aynı sokakta yer alan bürosunda sıkıntı yaşadığını iddia eden Halkın Kurtuluş 
Partisi İl Başkanı Avukat Tacettin Çolak, alınan önlemlere tepki gösterdiği için bürosuna gelen polis memurlarının 
ve Başbakanlık korumalarının kendisini ve arkadaşını dövdüğünü ileri sürmüştü. Korumalardan şikâyetçi olan Avu-
kat Tacettin Çolak’ın ve arkadaşının şikâyetini değerlendiren savcı, iki avukatı darp ettikleri ileri sürülen dört başba-
kanlık koruması hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. İzmir Savcısı Alaattin Dokur 
hazırladığı iddianamede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zeki Bulut 
hakkında “hakaret” suçundan 26 aya kadar hapis cezası isterken; polis memurları İsmail Dalkıran, Refik Farsakoğlu 
ile Aydın Akgül hakında da mağdurları darp ettikleri için “kasten yaralama” suçunu iki kez işledikleri iddiasıyla 10’ar 
yıla kadar hapis cezası ve “hakaret” suçundan da 26 aya kadar hapis cezası istemişti. İddianamede ayrıca tüm 
koruma polislerinin memuriyetten ve kamu haklarından men edilmesi istenmişti. İzmir 18. Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde sonuçlanan davada mahkeme başkanının, sanıklara 5’er ay hapis cezası ile 2’şer aya karşılık gelen adli 
para cezası verdiği öğrenildi.  

 
30 Mayıs 2012’de İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri 
tarafından “üzerinde kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda Hakan Yörük ve Beyit Sezgin adlı iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel 
tacize maruz kaldığı; olaya tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera 
kaydı görüntüleri sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti.  Ortaya çıkan kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda 
F.C.’nin darp edilmesini gizleyen ve sadece F.C.’nin fiillerine yer veren komiser yardımcısı Mustafa Dinçer ile polis 
memurları Murat Kavlak ve Ümit Sadioğlu’nun hakkında “suç delillerini kamu görevlisi olarak görevleriyle bağlantılı 
olacak şekilde gizledikleri” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 281. maddesi uyarınca dava açıldığı öğre-
nildi. Sanıkların İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına ise 25 Haziran 2012’de başlanacak. 
 
20 Haziran 2012’de Zorunlu askerlik hizmetini Kıbrıs’ta askerlik yaparken disiplin koğuşunda üç gün boyunca gör-
düğü işkence nedeniyle 25 Temmuz 2011’den 12 Ekim 2011’e kadar beyin fonksiyonlarını yitirmiş bir halde koma-
da olan ve 12 Ekim 2011’de tedavisinin 79. gününde GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren Uğur Kantar’ın gördüğü 
işkence sonucu ölümü ile ilgili açılan davaya devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Uğur Kantar’ın ölü-
münden sorumlu olan ve Disiplin Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Ayhan Arslan ve Fırat Keser hakkında 
“neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkenceyle ölüme neden olmak” suçundan; gardiyan Recep Tekin hakkında “beş kez 
kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak” suçundan; cezaevi müdü-
rü Ayhan Şentürk hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan; gardiyanlar Süleyman Özdoğan, 
Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise “görevi kötüye kullanmak” suçundan açılan davanın Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılan davanın tutuksuz yargılanan 
sanığı dönemin cezaevi müdürü Astsubay Ayhan Şentük’ün ifadesini alan mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül 
2012’ye erteledi. 
 
25 Haziran 2012’de İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri 
tarafından “üzerinde kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda Hakan Yörük ve Beyit Sezgin adlı iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel 
tacize maruz kaldığı; olaya tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera 
kaydı görüntüleri sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti. Ortaya çıkan kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda 
F.C.’nin darp edilmesini gizleyen ve sadece F.C.’nin fiillerine yer veren komiser yardımcısı Mustafa Dinçer ile polis 
memurları Murat Kavlak ve Ümit Sadioğlu’nun hakkında “suç delillerini kamu görevlisi olarak görevleriyle bağlantılı 
olacak şekilde gizledikleri” gerekçesiyle TCK nın 281. maddesi uyarınca dava açıldığı 30 Mayıs 2012’de öğrenil-
mişti. Sanıkların İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına ise başlandı. Duruşmada sanık polis memur-
larının ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.   
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25 Haziran 2012’de Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4 Temmuz 2010’da F.Ş. (39) adlı kişinin, motosikletinin sivil polis 
ekibi tarafından bağlanmasına itiraz ettiği için gözaltına alınarak götürüldüğü Çarşı Polis Karakolu’nda darp edilme-
siyle ilgili karakol kamerası kayıtlarının ortaya çıkması üzerine F.Ş.’nin 6 polis memuru ile “darp ve cebir izine rast-
lanmamıştır” raporu veren bir doktor hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddia-
name hazırlandığı öğrenildi. Değerlendirilmesi için Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede 
“zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aştıkları”, “görevi kötüye kullandıkları” ve “kasten insan yaraladıkları” ileri sürü-
len polis memurları M.G., M.Ç., M.S., S.Y., Y.C. ile A.K. hakkında ise 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası; “görevi kötüye 
kullandığı” ileri sürülen doktor A.A. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası; “görev başındaki memura hakâret ettiği” ileri 
sürülen şikâyetçi F.Ş. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 
19 Temmuz 2012’de Antalya’da 2 Ağustos 2011’de bir akaryakıt istasyonunda kendisine öncelik tanınmasını iste-
yen polis memuru Cengiz Acay, beklemesini isteyen istasyon çalışanı Derviş Mehmet Alparslan’ı (39) darp etmiş; 
istasyonun kameralarına da kaydedilen olayla ilgili konuşan Derviş Mehmet Alparslan polis memurunun kendisine 
her vuruşunda “ben polisim” diye bağırdığını söylemişti. Olayın ardından tarafların birbirleri hakkında açtıkları da-
vanın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme 
başkanı, polis memuru Cengiz Acay’a 7 ay 15 gün hapis cezası ile 29 gün adlî para cezası; Derviş Mehmet Alpars-
lan’a ise 75 gün adlî para cezası verdi. 
 
13 Eylül 2012’de, Vicdani reddini duyurarak zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi kabul etmeyen İnan Suver, 
21 Nisan 20121’de tutuklu bulunduğu Saruhanlı (Manisa) Açık Cezaevi’nden firar ettiği gerekçesiyle aldığı beş ay 
hapis cezasının onanmasının ardından 12 Eylül 2012’de İstanbul’da yapılan GBT kontrolü nedeniyle gözaltına 
alındıktan sonra tutuklanarak Metris T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
18 Eylül 2012’de İstanbul’un Sacaktepe İlçesi’nde 26 Haziran 2011’de Sivas Katliamı’na ilişkin bildiri dağıtırken 
gözaltına alınarak Yenidoğan Polis Karakolu’na götürülen ve işkence gören Sami Tunca, Ezgi Keser, Özge Keser 
ve Esra Göner hakkında “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. Sanık 4 kişinin 
suç duyurusu üzerine Ö.T. ve R.O. adlı 2 polis memuru hakkında ise aynı iddianamede “basit yaralama” suçundan 
hapis cezası istendiği belirtildi. İddianameyi kabul eden Kartal 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın önümüzdeki 
günlerde başlayacağı öğrenildi. 
 
Zorunlu askerlik hizmetini Kıbrıs’ta askerlik yaparken disiplin koğuşunda üç gün boyunca gördüğü işkence nedeniy-
le 25 Temmuz 2011’den 12 Ekim 2011’e kadar beyin fonksiyonlarını yitirmiş bir halde komada olan ve 12 Ekim 
2011’de tedavisinin 79. gününde GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren Uğur Kantar’ın gördüğü işkence sonucu ölümü 
ile ilgili açılan davaya 28 Eylül 2012’de devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Uğur Kantar’ın ölümünden 
sorumlu olan ve Disiplin Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Ayhan Arslan ve Fırat Keser hakkında “neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış işkenceyle ölüme neden olmak” suçundan; gardiyan Recep Tekin hakkında “beş kez kamu 
görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak” suçundan; cezaevi müdürü Ay-
han Şentürk hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan; gardiyanlar Süleyman Özdoğan, Özkan 
Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise “görevi kötüye kullanmak” suçundan açılan davanın Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmada İstanbul Adlî Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 
rapor açıklandı. Raporda Uğur Kantar için “güneş çarpması ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu ölüm gerçek-
leşmiştir” denildiği öğrenildi. Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle, yeni mahkeme heyeti dosyayı incelemek 
amacıyla duruşmayı 9 Kasım 2012’ye erteledi. 
 
İstinye (İstanbul) Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’nde ve Metris T Tipi Cezaevi’nde gördüğü işkence ve kötü mu-
amele yüzünden 11 Ekim 2008’de yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümüyle ilgili olarak 39’u gardiyan, üçü cezaevi 
müdürü, 13’ü polis memuru, dördü jandarma eri ve biri doktor olmak üzere toplam 60 kamu görevlisi hakkında dava 
açılmıştı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamalar sonucu 1 Haziran 2010’daki karar duruşma-
sında gardiyanlar Nihat Kızılkaya, Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Metris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaos-
manoğlu müebbet hapis cezasına; Polis memurları Mehmet Pek ve Abdulmuttalip Bozyel, 28 Eylül 2008 ve 29 
Eylül 2008’de Şehit Muhsin Bodur Polis Karakolu’nda Engin Çeber’e yaptıkları işkence nedeniyle 7’şer yıl 6’şar ay, 
Aliye Uçak ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına; İnfaz ve koruma başmemuru Yavuz Uzun ve koruma memuru Murat Çise 
1 Ekim 2008’de Engin Çeber’e tazyikli suyla işkence yaptıkları gerekçesiyle, ikişer yıl altışar ay hapis cezasına; 
cezaevi doktoru Yemliha Söylemez ise o tarihte kurumda olmamasına karşın Engin Çeber hakkında sahte sağlık 
evrakı düzenlediği için, üç yıl dokuz ay hapis cezasına; infaz ve koruma başmemuru Nevzat Kayım ve koruma 
memuru Mehmet Polat beşer ay hapis cezasına; başgardiyan Yılmaz Aydoğdu beş ay hapis cezasına; sanıklardan 
Erdoğan Coşardereli, Nuri Atalay, Muharrem Çelik, Cuma Kaçar, Yusuf Gayır ve Nihat Kızılkaya “görevi ihmal ettik-
leri” gerekçesiyle beşer ay hapis cezasına; Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Öztekin “kasten insan yarala-
dığı” gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. 40 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Sanık avu-
katlarının karar itiraz etmesi üzerine dosyayı 28 Eylül 2011’de değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanıkların 
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aynı avukatlarca savunulmasını ve bir hâkimin imzasının eksikliğini gerekçe göstererek kararı usulden bozmuştu. 
Karar nedeniyle 60 sanığın yeniden yargılanmasına 1 Ekim 2012’de Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını bir önceki duruşmada; sanıkların esas hakkındaki savunmalarını 
ise 1 Ekim 2012’deki duruşmada dinleyen mahkeme heyeti, gardiyanlar Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Metris 
Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nu müebbet hapis cezasına; polis memurları Mehmet Pek, 
Abdulmuttalip Bozyel’i “zor kullanma yetkisini aşarak insanlık onuruyla bağdaşmayan hareketlerde bulundukları” 
gerekçesiyle 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; polis memuru Aliye Uçak’ı “zor kullanma yetkisini aştığı” gerekçesiy-
le 5 ay hapis cezasına; jandarma görevlisi Murat İşler’i 2 yıl 6 ay hapis cezasına; cezaevi doktoru Yemliha Söyle-
mez’i “gerçeğe aykırı belge düzenlediği” gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına; gardiyanlar Yavuz Uzun ve 
Murat Çise’yi 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; ilk yargılamada beraat eden gardiyan Öncay Bozo’yu ise 8 yıl 4 ay 
hapis cezasına; ilk yargılamada müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık gardiyan Nihat Kızılkaya’yı ise 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkûm etti. Kararın ardından Nihat Kızılkaya tahliye edildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar 
Tuncay Ayan, Mustafa Kırgıl, Mesut Yavuz, Yusuf Ay, Mustafa Köse, Erhan Erkoç, Cengiz Akbulut, Ömer Demir, 
Mehmet Bayrakçı, Ümit Remzi Atasun, jandarma erleri Hüseyin Aslan, Taylan Gök, Kadem Karadeniz, Nuri Keleş, 
Salim Geniş, Nerman Akkılıç, Mustafa Eraslan, Sıddık Güngör, Ömer Ataseven, Kubilay Koşali, Turan Aslan, Aziz 
Baran, Kamal Tuna, Osman Ülker, Sebahattin Gürbüz, Cansever Yeşilkaya, Hakan Kayaoğlu, Adem Özbek, Ser-
dar Gökkaya, Seydi Ömer Erdal, Mehmet Işık, Adem Erdur, Şenol Yavuz, Ali Aslantürk, Turhan Deveci, Hasan 
Yolcu, Muharrem Koçali, Mehmet Şenel, Mehmet Polat ve Cuma Kaçar hakkında atılı suçları işlediklerine dair 
mahkumiyetlerine yeterli kanaat verici, kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği, atılı suçu işledikleri hususunun 
şüphe aşamasında kaldığı ve yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı 
beraat etmelerine karar verdi. 
 
İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin, 
Tarlabaşı Caddesi’nin ara sokaklarında eylemcilerden Öztürk Aladağ’ı (28) yere yatırarak copla dövmeleri amatör 
bir kamera tarafından kaydedilmiş ve basına yansımıştı. Aldığı sağlık raporu ve kamera kaydıyla birlikte şikâyetçi 
olan Öztürk Aladağ’ın başvurusu kabul edilmiş ve Öztürk Aladağ’ın şikâyeti aynı sokakta sürüklenerek gözaltına 
alınan Naciye Kaplan’ın şikâyetiyle, 13 Mayıs 2010’da birleştirilerek, beş polis memuru hakkında, Bakırköy 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 30 Haziran 2010’da dava açılmıştı. Fakat sanık polis memurlarının amiri olması nedeniyle 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Gökhan Özsavaş hakkındaki şikâyete 30 Haziran 2010’da 
takipsizlik kararı verilmişti. Öztürk Aladağ’ın avukatı Meral Hanbayat’ın karara itiraz etmesi üzerine, mahkeme he-
yeti, Gökhan Özsavaş’ın “olay sırasında Beyoğlu’nda değildim. Zor kullanma sınırının aşılması yönünde talimat 
vermem mümkün değil” şeklindeki savunmasına rağmen “amirin işkence yapıldığını öngörmesine rağmen işkence-
ye müdahalede bulunmaması dolayısıyla işkence yapılmasını zımnen rıza gösterdiğini bu nedenle işkence suçunu 
işlediğini” ileri sürerek Gökhan Özsavaş hakkındaki takipsizlik kararını 3 Eylül 2010’da kaldırmıştı. Beş polis memu-
ruyla beraber yargılanan Gökhan Özsavaş’ın da yargılanmasına Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edilmişti. Dava kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunulan eski Beyoğlu Emniyet İlçe Emniyet Müdürü Yu-
suf Yüksel’in de yargılanmasına karar verildiği 2 Ekim 2012’de öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
başlatığı Susurluk Soruşturması’nda adının geçtiği tarihten bu yana kayıp olan Yusuf Yüksel’in 1. sınıf emniyet 
müdürü olması nedeniyle yapılan şikâyet HSYK’ye gönderilmişti. HSYK’den izin çıkmasının ardından hakkında 
dava açılan Yusuf Yüksel’in yargılanmasına 13 Aralık 2012’de başlanacak. 
 
3 Ekim 2012’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan’ın 
da arasında bulunduğu yedi polis memuru hakkında 2001 yılında gözaltına aldıkları Tuncay Güney ve Ümit 
Oğuztan’a işkence yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonuçlandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “şüphelilerin işkence suçunu işlediklerine dair cezalandırılmalarına 
yeterli her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. 
 
8 Ekim 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 10 Ağustos 2007’de ziyaretine gittiği babasının evinden ayrıldıktan 
sonra kimlik kontrolü amacıyla polis memurlarının yolda durdurduğu; “kimlik göstermediği” ve “görevli polis memu-
runa direndiği” iddiasıyla arkadaşı Arif Kılınç’la birlikte gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’nde dövülen ve al-
dığı darbeler nedeniyle dalağı ameliyatla alınan Mehmet Nezir Çirik’i (33) dövdükleri öne sürülen 12 polis memuru-
na “işkence” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen son duruşmasında iki tanığın dinlendiği öğrenildi. Mahkeme heyeti, Mehmet Nezir Çirik ile aynı nezaretha-
nede kalan diğer tanıkların da dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Davanın önceki duruşmasında esas hak-
kındaki mütalaasını sunan savcı “sanık polislerin iki gence gaz sıktığını, copla vurup yerde tekmelediğini, dayak 
sonucu bir gencin dalağının alındığını belirtip, bu davranışların insan onuru ile bağdaşmayan, kişilerin aşağılanma-
sına yönelik davranışlar içermediğinden suçun işkence sayılamayacağı” yönünde görüş ifade etmişti. 
 
2 Kasım 2012’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 8 Haziran 2007’de trafik kontrolünde gözaltına alınarak Taksim 
Polis Karakolu’na götürülen Sezai Yakar’ın gözaltında işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasıyla ilgili olarak 7 
polis memuru hakkında “işkence” suçundan açılan davanın devam ettiği öğrenildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahke-
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mesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Sezai Yakar’ın nezarethane duvarlarını yumruk-
layarak kendini yaraladığını iddia ederek 7 polis memurunun beraat etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların 
esas hakkındaki son savunmalarını hazırlamaları amacıyla karar duruşmasını 1 Mart 2013’e erteledi. 
 
9 Kasım 2012’de Atılım Gazetesi muhabiri Şenol Gürkan’a, gözaltına alındığı 2001’de işkence yapan Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memurunun, haklarındaki mahkûmiyet kararının usul yönünden 3. kez 
bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mah-
keme heyeti, taraflara Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasını isteyip istemedikleri soruldu. Şenol 
Gürkan’ın avukatı Elvan Olkun, davanın 2001’den beri sürdüğünü, direnme kararı verilmesi durumunda kararın 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gideceğini, bunun da yargılamayı uzatacağını ifade ederek bozma ilamına uyulma-
sını istedi. Davanın savcısı ise mahkeme heyetinin mahkûmiyet kararında direnmesi talebinde buldu. Sanıklar ve 
avukatlarıysa bozma kararına uyulmasını talep etti. Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, bozma kararına uyulması-
na ve Şenol Gürkan’a ait adlî tıp raporunun aslının, Şenol Gürkan’ın daha önce yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nden istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
  
14 Kasım 2012’de İstanbul’da 8 Temmuz 2008’de çalıştığı bardan “yağma yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınarak 
Taksim Polis Karakolu’na götürülen H.Ç.’ye gözaltında işkence ve kötü muamele yapan polis memuru M.K.’nin (28) 
yargılanamasına devam edildiği öğrenildi. “İşkence yaptığı” suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstan-
bul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.K.’nin karar duruşmasında H.Ç. ile beraber gözaltına alınan ve 
polis memuru tarafından dövülen 4 kişiyi de tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti “kasten insan yaraladığı” suçla-
masıyla M.K.’ye 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi. 
 

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 18 Haziran 2012’de akrabasının düğünü için zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sam-
sun’dan gelen Ahmet Koca (23), hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek için araç kullanırken yol kontrolü yapan 
polis ekibi tarafından durdurulmuştu. Ahmet Koca’nın hastaneye yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve telefon-
da Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerinde bulunan 10 polis memuru tarafından çevrede bulunan esnafın engel-
leme girişimlerine rağmen dakikalarca dövüldüğü, bazı polis memurlarının Ahmet Koca’ya kemerle vurdukları daha 
sonra da gözaltına aldıkları olayı görüntüleyen bir telefon kamerası kaydının ortaya çıkması sonucu öğrenilmişti. 
Ahmet Koca’nın tutulduğu polis aracında da darp edildiği ve gözaltına alınmasına rağmen polis karakoluna götü-
rülmediği de öğrenilmişti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı olay hakkında soruşturma açmış, 
yedi polis memuru da açığa alınmıştı. Bu arada polis memurları hakkında 21 Haziran 2012’de suç duyurusunda 
bulunan Ahmet Koca hakkında “polis ekibine mukavemet ve hakâret ettiği” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı 
öğrenilmişti. “Darp edildi” ve “beş gün iş göremez” raporu alan polis memurlarının suç duyurusu üzerine Ahmet 
Koca hakkında beş yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 
Temmuz 2012’de kabul edilerek değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 
Dosyanın kabul edilmesinin ardından Ahmet Koca tarafından darp edildiklerini ileri sürerek şikâyetçi olan 7 polis 
memurunun Ahmet Koca aleyhinde açtığı davaya 4 Aralık 2012’de başlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya şikâyetçi 7 polis memuru katılmazken Ahmet Koca’nın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin as-
kerde olduğu için duruşmaya katılamadığını ifade etti. Şikâyetçi polis memurlarının gelecek duruşmada hazır edil-
mesini isteyen mahkeme başkanı, duruşmayı 5 Mart 2013’e erteledi. 

 
4 Aralık 2012’de Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği 
katliamın ardından açılan davada çıkan kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2007 yılında sanıkların “cana-
varca bir his sevkiyle ve işkence etmek suretiyle insan öldürme” suçundan cezalandırılmaları talebiyle bozulması-
nın ardından davanın yeniden görülmesine devam edildi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 29’u asker, 36’sı 
polis memuru, biri cezaevi doktoru, 2’si cezaevi müdürü, 4’ü de infaz koruma memuru toplam 72 sanığın yargılan-
dığı davanın duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 7 sanık hakkındaki dava dosyasının zama-
naşımı nedeniyle kapatılması talep etti. Taraf avukatlarının esas hakkındaki son savunmalarına karar veren mah-
keme heyeti duruşmayı 12 Şubat 2013’e erteledi. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kente geldiği gün 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 35. koğuşunun mazgalını açan tutuklu ve hükümlüler o dönem cezaevinde “A Takımı” 
olarak bilinen ekibin lideri olan Fetih Ahmet adlı başgardiyanın önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kal-
mıştı. Mahpuslar ile gardiyanlar arasında yaşanan gerginliğin ardından tüm kapıları mahpusların üzerine kapatıl-
mıştı. Aynı anda cezaevinin etrafı da asker, polis ve özel harekât timleri tarafından kuşatılmıştı. Öğleden sonra 
cezaevinin ön giriş kapısı ile yemekhane ve revirin bulunduğu arka kapılardan aynı anda yüzlerce asker, polis, özel 
harekât timi malta kapılarını açarak, saldırıya geçmiş, koridorda bekletilen 33 mahpusa cop, demir çubuk, kalas ve 
çivili sopalarla saldırmıştı. Bayılana kadar dövülen mahpuslar cezaevi görüş odasına götürülüp burada da saatlerce 
dövülmüştü. Saldırıda 9 mahpus ölmüş, sağ kalanlar ise Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne götürülmüştü. Gaziantep E 
Tipi Cezaevi’ne varıldığında ise ring aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de yaşamını yitirmişti. 72 kişi hakkında 
açılan davanın 27 Şubat 2006’da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığın beraat etmesine, 7 sanı-
ğın zamanaşımından dolayı dosyasının düşürülmesine karar verilmiş, 62 sanığa ise “kastın aşılması suretiyle bir-
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den fazla kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu hizmetin-
den men cezası verilmişti. 
 
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 18 Haziran 2012’de akrabasının düğünü için zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sam-
sun’dan gelen Ahmet Koca (23), hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek için araç kullanırken yol kontrolü yapan 
polis ekibi tarafından durdurulmuştu. Ahmet Koca’nın hastaneye yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve telefon-
da Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerinde bulunan 10 polis memuru tarafından çevrede bulunan esnafın enge l-
leme girişimlerine rağmen dakikalarca dövüldüğü, bazı polis memurlarının Ahmet Koca’ya kemerle vurdukları daha 
sonra da gözaltına aldıkları olayı görüntüleyen bir telefon kamerası kaydının ortaya çıkması sonucu öğrenilmişti. 
Ahmet Koca’nın tutulduğu polis aracında da darp edildiği ve gözaltına alınmasına rağmen polis karakoluna götü-
rülmediği de öğrenilmişti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı olay hakkında soruşturma açmış, 
yedi polis memuru da açığa alınmıştı. Polis memurları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Disiplin Kurulu tara-
fından başlatılan idarî soruşturmanın tamamlandığı ve 4 polis memuruna 16 ay kıdem tenzili cezası verildiği, 4 polis 
memurunun suçsuz bulunduğu, kıdem tenzili cezası alan polis memurlarından birinin ihraç edilmesi yönünde karar 
alındığı, ihracı istenen polis memurun açığa alınma durumu devam ederken, diğerlerinin görev yerlerinin değiştiril-
diği 11 Aralık 2012’de öğrenildi. 
 
Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde işkence, kötü muamele, tecavüz ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle Sin-
can (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne nakledilen çocukların burada da işkence ve kötü muameleye uğradıkları 9 Mayıs 
2012’de öğrenilmişti. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne gelen bir ihbar üzerine 17 Nisan 2012’de cezaevine 
giden bir heyet, çocukların “yumuşak oda” olarak tabir edilen odada işkence gördüklerini tespit etti. İddialara ilişkin 
tutanak tutan Ankara Barosu’nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan Cumhuriyet 
Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yeterli delil elde 
edilememesi ve “mağdurların büyük çoğunluğunun da şikâyetçi olmaması” sebebiyle şüpheli 4 infaz koruma me-
muru hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdiği 12 Aralık 2012’de öğrenildi. 
 
4 Kasım 2008’de İzmir’de Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden muayene olmak için hastaneye sevk edilen Fehmi 
Çapan ve İleri Kızılaltun’un cezaevinin dış güvenlik bölümünde jandarma erlerinin fiziki saldırısına maruz kaldığı, 
Fehmi Çapan’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, kafasına dikiş atıldığı; İleri Kızılaltun’un da çeşitli yerle-
rinden hafif yaralandığı öğrenilmişti. Saldırının ardından iki mahkûmun kendilerini darp eden jandarma erleri hak-
kında yaptıkları suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanırken, Fehmi Çapan ve İleri Kızılatun hakkında jandarma erleri-
nin şikâyeti üzerine açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü 19 Aralık 2012’de öğrenildi. İzmir 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında mahkeme başkanı, Femhi Çapan’a “görevini yaptırmamak için 
direnmek” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarından 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, İleri Kızılaltun’a da “göre-
vini yaptırmamak için direnmek” suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
18 Aralık 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 3 Ekim 2009’da parkta içki içtiği gerekçesiyle Güney Tuna’yı (21) 
döven polis memuru Muhammed Bağcı’nın, Güney Tuna’ya “sağlam raporu” veren Doktor Ergin Ertan’ın ve aynı 
olayda “görevlerini ihmal ettikleri” suçundan haklarında dava açılan beş polis memurunun Bakırköy 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 
polis memurları Muhammet Bağcı ve Samet Durmaz’ın 15 yıla kadar hapis cezasına; Ergin Ertan’ın ise 5 yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etmişti. 18 Aralık 2012’de görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık iki polis memurları Muhammet Bağcı ve Samet Durmaz’a “ağırlaştırıl-
mış işkence yapmak” suçundan 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası; sanık doktor Engin Ertan’a da “görevi ihmal etmek” 
suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık polis memurları Evren Bakırtaş, Zafer Arık, Fatih Fidan ve 
Enes Paray ise beraat etti.  
 
25 Aralık 2012’de Beşiktaş (İstanbul) 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Eylül 2008’de görülen bir duruşmanın ardın-
dan ring aracına götürülürken su isteyen tutuklu sanıkları jandarma ekiplerinin zorla ring aracına bindirmeye çalış-
malarına tutuklu sanıkların karşı çıkması üzerine jandarma ekiplerinin tutuklu sanıkları darp etmesini engellemek 
isteyen avukatlar Taylan Tanay, Oya Aslan ve Nazan Yaman hakkında “görevli jandarma ekibine mukavemet ettik-
leri ve hakâret ettikleri” gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 
avukatların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, avukatlara Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
125. maddesi uyarınca 1’er yıl 2’şer 17’şer gün hapis cezası verdi. 
 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 5 Mart 2009’da Sosyalist Parti üyesi Ufuk Özgün Erhan, İbrahim Doruk Balkan ve 
Ufuk Göllü’ye kimliklerini soran polis memurları C.S., O.T., R.K., E.H.Ç. ve H.K. çıkan tartışma sonucu üç kişiyi 
darp ederek kelepçelemişti. Olayın ardından Ufuk Özgün Erhan, İbrahim Doruk Balkan ve Ufuk Göllü’nün ve polis 
memurlarının karşılıklı olarak suç duyurusunda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan Beyoğlu 
Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianameyi hazırladığı 23 Nisan 2010’da öğrenilmişti. İddianamede, polis memurlarının 
Sosyalist Parti üyesi üç kişinin kendilerini darp ettiği yönünde tutanak hazırladığı fakat üç kişiden Ufuk Göllü’nün 
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burnunun kırıldığı ve vücudunda şişlikler oluştuğu, Ufuk Özgün Erhan’ın ise sol bileğinin kırıldığı vurgulanarak polis 
memurlarının “basit tıbbi müdahaleyle iyileşecek şekilde” darp edilmeleri nedeniyle polis memurlarının hazırladığı 
tutanağın dikkate alınmadığı belirtilmişti. İddianamede polis memurlarının “zor kullanma sınırını aşıp işkenceye 
varacak şekilde kasten yaralama eylemini gerçekleştirdikleri, müştekilerin kelepçelendikten sonra biber gazı sıkıla-
rak kasten yaralama eylemine devam ettikleri, bu eylemin araç içerisinde sürdüğü” ifade edilerek polis memurları-
nın İbrahim Doruk Balkan’a yönelik şiddet nedeniyle “işkence” suçundan 12 yıla kadar, Ufuk Göllü ve Ufuk Erhan 
Özgün’e uygulanan şiddet nedeniyle de “ağırlaştırılmış işkence” suçunu ikişer kez işledikleri iddiasıyla 36 yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti. Davanın 21 Aralık 2012’de İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık polis memurları hakkında “işkence” suçundan dava açıldığını 
hatırlatarak, olayın oluş şekline göre sanıkların kanunun hükmünü yerine getirdiklerinin ve yetkili bir merciden veri-
len yerine getirilmesi de görev gereği zorunlu olan emri uyguladıklarının anlaşıldığını ifade ederek bu gerekçelerle 
sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
2 Nisan 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Malik Zengin adlı avukat ile asistanı Damla Taş, polis otomobiliyle 
yaptığı kaza sonrasında 8 polis memuru tarafından dövüldüğünü savunarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş-
tu. Kaza sonrasında tutanak tutulmasını istediği için darp edildiğini söyleyen Malik Zengin, 45 dakika karakola götü-
rülmeyerek gözaltına alınması için savcılık izni gerekmesine rağmen kelepçelenerek dövüldüğünün ve götürüldüğü 
polis merkezinde de hakaret ve fiziki saldırıya uğradığını ifade etmişti. Yapılan suç duyurusunun ardından 6 polis 
memuru hakkında açılan davanın sonuçlandığı 24 Aralık 2012’de öğrenildi. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, sanık polis memurları Oktay Burcu, Cumhur Acarca, Muhammet Uğur Şen, 
İbrahim Akkurt, Nurdoğan Efe ve Akın Söğüt’e “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten 
yaralama” suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Cezayı ertelemeyen mahkeme başkanı, bu süre içinde sa-
nık polis memurlarının mesleklerinden yasaklanmalarına karar verdi. Aynı davada “görevli polis memurlarına 
hakâret ettikleri ve direndikleri” suçlamalarıyla yargılanan Malik Zengin ve Damla Taş hakkında ise beraat kararı 
verildi. 
İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri tarafından “üzerinde 
kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis Karakolu’nda Hakan 
Yörük ve Beyit Sezgin adlı iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı; 
olaya tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri sonu-
cu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti. Ortaya çıkan kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda F.C.’nin darp edilme-
sini gizleyen ve sadece F.C.’nin fiillerine yer veren komiser yardımcısı Mustafa Dinçer ile polis memurları Murat 
Kavlak ve Ümit Sadioğlu’nun hakkında “suç delillerini kamu görevlisi olarak görevleriyle bağlantılı olacak şekilde 
gizledikleri” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 281. maddesi uyarınca dava açıldığı 30 Mayıs 2012’de 
öğrenilmişti. Sanıkların İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 19 Temmuz 2012’de devam edilmiş, 
duruşmada mahkeme başkanı, dosyanın F.C.’ye işkence yapan polis memurları T.D., N.A., H.Y. ve B.S.’nin yargı-
lanmaya başlanacağı İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek dos-
yayı İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Karara “muvaffakiyet” verilmemesi üzerine davaya 21 Aralık 
2012’de İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanı, müdahil avukatlarının 
da talebi doğrultusunda dosyadaki delillerin “işkence suçu” ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla da 
delillerin takdir ve incelemesinin, ağır ceza mahkemesine ait olduğu kanaatine varıldığını belirterek ve yeniden 
“görevsizlik” kararı vererek, dosyanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. 
 
Antalya’da 7 yıl önce, okulda kızının elini tutan sınıf arkadaşı o dönem 17 yaşında olan Salih O.’yu okul müdürünün 
odasında dövmekten yargılanan Arif P. ile polis memurları N.A. ve M.T., hapis cezası ve tazminata mahkum edildi, 
Baro Meslek Lisesi’nde öğrenci olan Salih O., 2 Aralık 2005 tarihinde aynı lisedeki kız arkadaşı 16 yaşındaki G.P. 
ile okul bahçesinde el ele tutuştu. Bunu gören okul müdür yardımcısı Kerim B. ile öğretmen Lokman K., iki genci 
okul müdürü Şükriye Ç.’nin odasına götürdü. Müdürün haber vermesi üzerine gelen G.P.’nin babası Arif P., iddiaya 
göre müdürün odasında Salih O.’ı dövdü. Müdürün çağırdığı polisler N.A. ve M.T. da odaya gelerek öğrenci Salih 
O’u yumrukladı. Olayın ardından Arif P. kızını başka okula aldı, Salih O’ya da 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası 
verildi. Babası küçük yaştayken vefat eden, annesinden ayrı olarak babaannesinin yanında yaşayan Salih O., sav-
cılığa suç duyurusunda bulundu, ancak ’kanıt olmadığı için’ olayla ilgili dava açılamadı. O dönem teşekkür belgesi 
almaya hak kazanan Salih O.’ya aldığı disiplin cezası nedeniyle belgesi verilmedi. Aynı yıl liseyi bitiren genç, okul 
müdürünün odasında güvenlik kamerası olduğunu hatırladı. Okulda görev yapan bir müdür yardımcısı, müdürün 
odasındaki güvenlik kamerasının olayın olduğu gün kaydettiği görüntüleri Salih O'ye verdi. Genç adam, avukatı 
Soner Ustaoğlu ile birlikte tüm dayak görüntülerinin bulunduğu kaseti delil göstererek ikinci kez savcılığa suç duyu-
rusunda bulundu. Antalya 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde 2008 yılında açılan ve geçen Cuma günü karara bağla-
nan davada Arif P.’ye ’basit yaralama’, ’tehdit’ ve hakaret’ suçlamalarından 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu 
cezayı erteleyen mahkeme polis memuru N.A.’yı ’hakaret’ suçundan 90 gün hapis cezasına çarptırdı, bunu 1500 
liraya çevirip erteledi. Diğer polis memuru M.T.’ye ’basit yaralama’ suçundan verilen 190 gün hapis cezası da 3 bin 
500 lira para cezasına çevrilip ertelendi. Ayrıca 3 sanığın da, dövdükleri öğrenciye 1000'er lira tazminat ödemesine 
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hükmedildi. Mahkeme davanın görülmeye başlandığı tarihten itibaren faiziyle bu paranın polis memurlarından ve 
babadan tahsil edilmesine karar verdi. (Milliyet 24 Aralık) 
 

13.11. Vicdani Red Hakkını KullananlaraYönelik İhlaller  
 

13. 12. Vicdani Ret Davaları  
 
20 Ocak 2012’de Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkâm Alayı Köprücü 
Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28), İstanbul’un Beyoğlu 
İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa Semti’nde 27 Kasım 2011’de gözaltına alınmış ve “emre itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle 29 
Kasım 2011’de tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderilmişti. 24 Aralık 2011’de Malatya Askeri Cezae-
vi’ne nakledilen Muhammed Serdar Delice’nin “firar” suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. 
Malatya Askeri Mahkemesi’ndeki duruşmada Muhammed Serdar Delice’nin ve avukatının savunmalarını aldıktan 
sonra sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme başkanı, Muhammed Serdar Delice’nin 
“askerliğe elverişli olup olmadığının belirlenmesi” amacıyla GATA’ya sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 17 
Şubat 2012’ye erteledi (aleyhtar.org, 20 Ocak). 
 
1 Şubat 2012’de Boğaziçi Üniversitesi’nde (İstanbul) 24 Aralık 2009’da gerçekleştirilen “Barış için Vicdanî Retçiler 
Kurultayı”na giderken Kabataş Vapur İskelesi’nde gözaltına alınan, ardından da tutuklanarak Maltepe Askerî Ceza-
evi’ne gönderilen vicdanî retçi Enver Aydemir’in işkence görmesi nedeniyle Maltepe Askerî Cezaevi Müdürü Albay 
Mustafa Özmen ve Atsubay İsmail Sümbül hakkında açılan davaya, Selimiye 1. Ordu Komutanlığı’nda devam edil-
di. Duruşmada söz alan Enver Aydemir’in avukatı, müvekkilinin işkence gördüğü tarihte asker olmadığını söyleye-
rek davanın sivil mahkemede görülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, olay tarihinde Enver Aydemir’in askerliğe 
elverişli olup olmadığının GATA’ya sorulmasına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2012’ye erteledi. (bianet.org, 1 
Şubat). 
 
9 Şubat 2012’de Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya 
gidenler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi uyarınca 
açılan davaya Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Herkes bebek doğar kimse asker doğmaz” 
diye slogan atarak “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla yargılanan Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, 
Halil Savda ve Mehmet Atak’ın yargılandığı davada mahkeme başkanının değişmesi nedeniyle, davanın yeni hâ-
kimi dosyayı incelemek amacıyla duruşmayı 19 Nisan 2012’ye erteledi (bianet.org, 10 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de,  Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkâm Alayı Köp-
rücü Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28), İstanbul’un 
Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa Semti’nde 27 Kasım 2011’de gözaltına alınmış ve “emre itaatsizlik ettiği” gerek-
çesiyle 29 Kasım 2011’de tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderilmişti. 24 Aralık 2011’de Malatya 
Askeri Cezaevi’ne nakledilen Muhammed Serdar Delice’nin “firar” suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasına 
devam edildi. Malatya Askeri Mahkemesi’ndeki duruşmada Muhammed Serdar Delice’nin ve avukatının savunma-
larını aldıktan sonra sanığın “yol tutuklusu olarak” Mamak (Ankara) Askeri Cezaevi’ndeki tutukluluk halinin devam 
etmesine karar veren mahkeme başkanı, Muhammed Serdar Delice’nin “askerliğe elverişli olup olmadığının belir-
lenmesi” amacıyla GATA’ya sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2012’ye erteledi. (bianet.org, 17 
Şubat). 
 
1 Mart 2012’de “Barış için Vicdanı Ret Platformu”nun üyesi Süleyman Tatar hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle  TCK 318. maddesi uyarın-
ca açılan dava sonuçlandı. İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, atılı 
suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Süleyman Tatar’ın beraat etmesine karar verdi (ozgurradyo.com, 
1 Mart). 
 
16 Şubat 2012’de Yehova Şahidi olmasından kaynaklı olarak vicdani reddini ilan ederek zorunlu askerlik hizmetini 
yerine getirmeyi reddettiği için çeşitli dönemlerde 4 yıl cezaevinde kalan ve hakkında “askeri üniformayı giymeyi 
reddettiği” ile “emre itaatsizlikte ısrar ettiği” gerekçeleriyle dava açılan Barış Görmez’in Isparta Askeri Mahkeme-
si’nde görülen karar duruşmasında AİHM kararları dikkate alınarak beraat ettiği öğrenildi. (bianet.org, 13 Mart).  
 
14 Ağustos 2012’de “Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de Diyarbakır’da 
gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne Askerî Cezaevi’ne konulan Ali Fikri Işık (55), Edirne 54. Mekanize 
Tugayı Askerî Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada vicdanî reddini Kürtçe açıkladı. Ali Fikri Işık’ın Kürtçe savun-

http://ozgurradyo.com/
http://bianet.org/
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ma yapma talebini reddeden ve tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruş-
maya uzman bir psikologun katılması için duruşmayı 10 Eylül 2012’ye erteledi. 
 
28 Eylül 2012’de Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya 
gidenler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından TCK 318. maddesi uyarınca açılan davaya Eskişehir 
4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Herkes bebek doğar kimse asker doğmaz” diye slogan atarak “halkı 
askerlikten soğuttukları” iddiasıyla yargılanan Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, Halil Savda ve Mehmet 
Atak’ın yargılandığı davada mahkeme başkanının değişmesinin ardından davanın yeni hâkimi dosyanın incelen-
mesine devam edilmesi amacıyla duruşmayı 6 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
4 Aralık 2012’de İzmir’de vicdani retçi İnan Süver’e destek vermek için oynadıkları oyun nedeniyle haklarında “halkı 
askerlikten soğuttukları” gerekçesiyle dava açılan arasında Yenikapı Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nazlı Ma-
satçı’nın da bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme başkanı kararını açıklamak üzere duruşmayı 11 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
6 Aralık 2012’de Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya 
gidenler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi uyarınca 
açılan davaya Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Herkes bebek doğar kimse asker doğmaz” 
diye slogan atarak “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla yargılanan Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, 
Halil Savda ve Mehmet Atak’ın yargılandığı davada mahkeme başkanı, davaya konu olan eylemde atılan sloganla-
rın şiddet unsuru içermediğini, demokratik toplum barışını bozmadığını ve herkesin aynı şekilde düşünmediğini 
belirterek sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
11 Aralık 2012’de İzmir’de vicdani retçi İnan Süver’e destek vermek için oynadıkları oyun nedeniyle haklarında 
“halkı askerlikten soğuttukları” gerekçesiyle dava açılan arasında Yenikapı Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nazlı 
Masatçı’nın da bulunduğu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme başkanı, TCK nun 318. maddesi uyarınca Nazlı Masatçı, Ali Tektaş, Mine Çam, Hayati Karakaya, Onur 
Güler ve Mert Zengin’e 5’er ay hapis cezası verdi. 
  
“Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de Diyarbakır’da gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanarak Edirne 3. Askerî Cezaevi’ne konulan ve 19 Ekim 2012’de tahliye edilen Ali Fikri Işık (55), yargı-
landığı davanın 14 Ağustos 2012’de Edirne 54. Mekanize Tugayı Askerî Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında 
vicdanî reddini Kürtçe açıklamıştı. Duruşmada daha önce Ali Fikri Işık hakkında “askerliğe elverişlidir” raporu veren 
Çorlu Askeri Hastanesi’nin ve Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nin raporlarını inceleyen mahkeme heyeti, adı geçen 
hastanelerden ek rapor talebinde bulunulmasına karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2013’e erteledi. 
 

13.13. ASKERİ KIŞLA’DA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
 
12 Mart 2012’de İstanbul’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Ağrı nüfusuna kayıtlı Sinan Işık’ın (21) 25 Şubat 
2012’de uzman çavuş H.İ.D. tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu iç organlarının 
zedelendiği ve parçalanan dalağının ameliyatla alındığı öğrenildi (Özgür Gündem, 12 Mart). 
 
14 Mayıs 2012’de Balıkesir’in Samandır İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Mardin’in Derik İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Damhat Çakal’ın komutanları tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu akli 
dengesini yitirdiği öğrenildi  
 

13.14. ASKERİ KIŞLADA İŞKENCE DAVALARI 
 
 

14. NAMUS CİNAYETLERİ 
 
 
KADIN 
 
10 Şubat 2012’de Van ili Çaldıran İlçesi'ne bağlı Dilekli (Dêr) Köyü'nde oturan bir çocuk annesi Ayşe Anay silahla 
öldürüldü. Başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Anay'ın cenazesi Çaldıran Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma aralarında Anay'ın eşinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaya 
tepki gösteren Anay'ın ailesi, olayın açık bir infaz olduğunu belirterek, olayın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. 
Aile, "Bize gece ilk olarak kızımızın kayıp olduğu söylendi. 3 saat geçtikten sonra biriyle kaçtığını ve ikisini taradık-
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larını Ayşe'nin öldürüldüğünü söylediler. Şimdi başka biriyle yakalandığını söylüyor. Ancak bunların hiçbiri doğru 
değil. Biz görgü tanıklarıyla görüştük. Onların söylemi gibi değildir. Kızımızı evde dövmeye başlamışlar, bunun 
üzerine kızımız kendisini kurtarmak için başka bir eve sığınmak isterken infaz edilmiş" diye konuştu.  . 
(11.02.2011/DİHA/Hurriyet.com.tr/Yuksekovaguncel.com) 
 
3 Mayıs 2012’de, Ankara'da M.K. (58), 30 yıllık karısı Ayşe Karatabak'ı (52) gelini ve torunu (4) önünde 

bıçaklayarak öldürdü. Cinayete tanık olan gelininin ihbarı ile gelen polisler M.K. evinin yakınlarında bir parkta 
yakaladı. İfadesinde karısının kendisini aldattığını iddia eden M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
 
20 Mayıs 2012’de, Konya’da inşaat işçisi 32 yaşındaki Mehmet Yılmaz, kendisini aldattığı iddiasıyla 5 ay önce ev-
lendiği ve 3 ay önce de evi terk eden 29 yaşındaki Dilber Yılmaz’ı sokak ortasında 11 bıçak darbesiyle öldürdü. 
Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, "Pişman değilim. Beni boşandığı eşiyle aldatıyordu. Namusumu temizledim" de-
di.(20.05.2012) 
 
27 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da Z.A. (34), karısı Derya Akar'ı(29) evde bıçaklayarak öldürdü. Z.A. İfadesinde 
karısını evde başka bir erkekle yakaladığını iddia etti.   
 
31 Temmuz 2012’de,  İzmir'de N.Y. (42), evi terk eden karısı Şerife Y'yi (37) ve birlikte yaşadığı Ömer İ.'yi (29) 
bıçaklayarak öldürdü. 
 
19 Eylül 2012’de, Aksaray'da M.U.(67), karısı Asuman Uz'u(41) kendisini aldattığını iddia ederek bıçakla öldürdü. 
Çiftin daha önce de şiddetli kavga etmiş, polis müdahale etmişti. 

25 Aralık 2012’de, Batman'da iki kuzeninin tecavüzüne uğrayan ve hamile kalan Hasret Daşlı (22) ailesinin kararıy-
la boğularak öldürüldü ve cesedi Batman Çayı'na atıldı. Nüfus kağıdında babası olarak geçen E.D., dede Y.D. ve 
diğer amca H.D. ile beraber cinayetin azmettiricisi olarak tutuklandı. Hasret Daşlı'nın cenazesi günlerce morgda 
bekledi. Sonunda polis, vali ve kadın örgütlerinin katılımıyla, kefensiz bir şekilde gömüldü. 
  
ERKEK 
  
31 Temmuz 2012’de,  İzmir'de N.Y. (42), evi terk eden karısı Şerife Y'yi (37) ve birlikte yaşadığı Ömer İ.'yi (29) 
bıçaklayarak öldürdü. 
 
10 Ekim 2012’de, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde MİT mensubu İsmail Cesur (45), polis memuru Nafi İspir (40) 
tarafından vurularak öldürüldü. “Bir yıldır eşimi taciz ediyordu” diyen Nafi İspir 11 Ekim 2012’de Eskişehir’de yaka-
lanarak getirildiği Abkara’da tutuklandı. 
 

Namus Cinayeti Davaları 
 

15. NEFRET CİNAYETLERİ ve YARALAMALAR 
 
13 Şubat 2012’de  İzmit’te Melda Yüksel (26) isimli trans kadın kardeşi M.Y.(25) tabancayla vurularak tarafından 
öldürüldü. (bilgilidünya.net) 
 
30 Mart 2012’de İzmir’in Karabağlar ilçesinde kafasına tek kurşun isabet etmiş bir trans kadın cesedi bulundu. 
Tuğçe Şahin isimli (23) trans kadının silahla vurulmadan önce darp edildiği, yüzünün tanınmaz halde getirildiği 
öğrenildi. ( Milliyet) 
 
5 Nisan 2012’de Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Nükhet Kızılkaya (23) isimli Trans kadın evinde ölü bulundu. Bıçakla 
öldürüldüğü tespit edilen kadını kimin öldürdüğü henüz belirlenemedi. (bianet.6 Nisan 2012)  
 
22 Nisan 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde Michelle Demishevich adlı trans kadın yolda yürüdüğü esnada kimliği 
belirsiz 7 kisi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. 
 
18 Mayıs 2012’de, Aydın’da, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Tamer Uzun, evinde çıplak ve karnından bıçaklana-
rak öldürülmüş halde bulundu. 
 
18 Mayıs 2012’de,  Manisa'da Leyla adlı trans kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. 
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10 Temmuz 2012’de, Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde Neşe Dilşeker (Sedat Şendirekler) (46) adlı trans kadın 
evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.  
 
29 Ağustos 2012’de Diyarbakır’da Kayapınar İlçesi’ne bağlı Metropol Semti’nde R.A. (17) adlı kişinin, cinsel yöne-
liminden dolayı babası ve amcası tarafından 14 kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Olayın ardından annenin 
Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaşananları anlatması üzerine baba ve amca gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tutuklandı. Diyabakır’da yaşayan bir LGBT aktivisti, bu cinayetin bir ay önce işlendiğini ancak üze-
rinin kapatıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Cinayet bir ay önce oldu ama emniyet güçleri tarafından üstü kapa-
tıldı. Çünkü gencin ailesinin oldukça zengin, güçlü bir aşiret ailesi olduğunu öğrendik. Sonrasında emniyetten bu 
olayın üstünün kapatılmasını istemişler. Hatta yaşananlara şahit olup hemen polisi arayan bir apartman sakini var, 
bu komşunun kimliği emniyet tarafından aileye söylenmiş ‘sizi ihbar etti’ diye. Dolayısıyla bu tür şeyler bizi korkutu-
yor. 
 
24 Ekim 2012’de Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde Serap (25) adlı trans kadın evinde boğazı kesilmiş halde ağır 
yaralı olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan trans kadın yolda yaşamını 
yitirdi. 
 
15 Aralık 2012’de İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde Bizimkent Köprüsü yakınlarında trans kadın “Günce Hatun (19)” 
göğsünden kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan İlker Karataş’ın (34) cinayeti itiraf ettiği 
öğrenildi. 
 

  
 
 

16. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ 
 
 
İHD Adana Şubemize 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında başvuran 1 kadın kocası tarafından şiddet gördüğünü 
ifade ederek yardım talep etmiştir. (Başvurucunun İsmi Adana Şubemizde Mevcuttur) (İHD ADANA) 
 
1 Ocak 2012’de, İstnabul Esenyurt’ta Ç. Ş. Eşi F.Ş. ni dövdü. F.Ş. karakola gidip şikayetçi oldu. 
 
2 Ocak 2012’de, Şanlıurfa’da, 17 yaşındaki H.Y., birlikte yaşadığı aynı yaştaki akrabası S.Y.’yi, çıkan tartışmanın 
ardından tekme tokat dövdü.Yaralanan genç kadın hastanede tedavi edilirken, H.Y.ise gözaltına alındı. 
(02.01.2012)  
 
2 Ocak 2012’de, Sakarya'nın Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi'ndeki deprem konutlarında oturan 43 yaşındaki 
Hayrettin T., bir çocuk annesi eşi 39 yaşındaki H.T.'yi ekmek bıçağı ile karnından yaraladı. Polise “Yanlışlıkla oldu.” 
diyen Hayrettin T. tutuklandı. (02.01.2012) 

 
2 Ocak 2012’de, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan M.Ö. 24.01.2012'de çocukları yalınayak dışarı bıraktığı için 
tartıştığı eşi E.Ö.'ye(532) şiddet uyguladı. Komşuların şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı.(25.01.2012) 
 
3 Ocak 2012’de, Adana'da E.Z. (21),  karısı D.Ö.'yü (16) ayrılmak istediği için bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye 
kaldırıldı. 
 
3 Ocak 2012’de, Samsun'da B.L. (39), karısı R.L.'nin (35) üzerine kaynar su döktü. Kocanın daha önce iki kez 
mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi. 
 
4 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sabiha Aşkan: “ yıllardır evliliğimde baskı, 
hakaret, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldım. Toplumsal, ailesel baskı ve engellemelere rağmen boşanma 
davası açtım fakat mahkeme usulsüzlüğüyle karşılaştım. Daha çok erkek (eş) olan tarafa söz hakkı verildi. Sözde 
kadın hakları kapsamında tanına hiçbir hak tanınmadı. Mahkemeye sunduğum dilekçede geçen talepler söz 
konusu dahi edilmedi. Çocuklarımın velayeti, nafaka ve diğer haklar için iyi bir savunmaya ihtiyacım var.   
 
6 Ocak 2012’de, Konya'da M.S. (40) eve geç geldiğini bahane ederek karısı Ş.S.'yi (35) kalçasından bıçaklayarak 
yaraladı. Koca gözaltına alınırken, kadın hastaneye kaldırıldı. 
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6 Ocak 2012’de, İstanbul'da N.M. karısı M.M.'yi altı kez bıçakladı. N.M. yakalanamazken, karısı yoğun bakıma 
kaldırıldı. 
 
9 Ocak 2012’de, İstanbul Pendik'te tarihinde 46 günlük evli olan Öznur Delibaş (22) yatağında ölü olarak bulundu. 
Boğularak öldüğü tespit edilen kadının eşi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Eşi Cemal Delibaş(23) polise “Van’ın 
Erciş ilçesinin Orta Köyü’nde evlendik. Van’daki deprem yüzünden evliliğimizi bir süre ertelemiştik. Düğünümüzün 
ardından İstanbul’a geldik. Küçük kardeşimde bizimle birlikte kalıyordu. Akşam birlikte yedik içtik daha sonra yattık. 
Yatmadan önce elimi karnının üzerine koydum. Bana eliyle sus işareti yaparak dua ettiğini söyledi. Yatmadan önce 
mutlaka dua ederdi. Dua ettikten sonra uyuduk. Hangimizin önce uyuduğunu hatırlamıyorum. Gece bir ara kalktı-
ğımda bir elimin eşimin boğazı sıkar vaziyette olduğunu fark ettim. Uyku sersemi tam olarak ne olduğunu anladım. 
Kalkıp yüzümü yıkadım. Tekrar yattım. Sabah işe gideceğimden saati kurmuştum. Kalktığımda eşimin soğuk oldu-
ğunu fark ettim. Onu silkeleyerek kaldırmaya çalıştım. Ancak başaramadım. Bunun üzerine paniğe kapıldım. Evde 
kardeşimde olduğunu unutarak ağabeyimi aradım. O geldikten biraz sonra polisler geldi. Ben karımı öldürmedim" 
dedi. 
 
9 Ocak 2012’de, Diyarbakır'da H.Y. (42) isimli bir uzman çavuş, karısı Ş.Y.'yi (37) ve kızı Ş.Y.'yi  (17) dövdü. 
Kocasından boşanmak isteyen kadın ailesinden ölüm tehditleri aldığını söyledi.  

 
11 Ocak 2012’de, Ağrı'da muhtarlık yapan S.A., karısı S.A.'yı (36) dövdü. Kadın sığınmaevine yerleştirilirken, 
kocası  gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
12 Ocak 2012’de, Urfa'da kocası ve babası R.B. (30) adlı kadını dövdü. Kadın iki kız çocuğuyla birlikte, Bakım ve 
Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilirken, koca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
13 Ocak 2012’de, İstanbul'da C.A. , annesi Nuriye Akkoyun'u (60) evinde döverek öldürdü. C.A. önce serbest 
bırakıldı, daha sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. 
  
13 Ocak 2012’de, Çanakkale'de M.G., hamile karısı Y.G.'yi parkta darp etti. Kadın Çanakkale Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesine kaldırılırken, koca gözaltına alındı. 
 
14 Ocak 2012’de, Ankara'da cezaevinden kaçan H.Ç. (22), evine gidip  karısı D.A.'yı (22) dövdü, ardından zorla bir 
kutu hap içirdi. Kadına elektrik verip işkence yapan H.Ç., bayılan kadına tecavüz etti. Kadın savcılıktan koruma 
talep ederken, H.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. 
 
16 Ocak 2012’de, Konya'da M.K. (30) adlı kadın, yaşları 3 ila 10 arasında değişen dört çocuğuyla kocasından 
şiddet gördüğü ve ölüm tehditi aldığını söyleyerek polise sığındı. 
 
16 Ocak 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran E.Ö., şu beyanlarda bulundu: “6 yıllık evli ve 2 çocuğum var. 
Kocamdan sürekli olarak şiddet görüyorum. Anne ve babamla yaşıyorum. Eşimden boşanmak istiyorum. Can gü-
venliğim yoktur. Çok mağdur durumdayım.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
17 Ocak 2012’de, Aydın'da A.B., karısı G.B.'yi dövdü. Kocasının çocuklarına da şiddet uyguladığını söyleyen ve 60 
kilodan 38 kiloya düşen G.B., İzmir'e yerleşti. 
 
18 Ocak 2012’de, İzmir'de kahvecilik yapan A.B., karısı F.B. ve oğlu E.B.'yi silahla yaraladıktan sonra 16 yaşındaki 
kızını da darp etti. Karısıyla oğlunun öldüğünü zanneden koca intihar etti. Kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. 
Olayın elektrik faturasının yüksek gelmesi nedeniyle çıktığı söylendi. 
 
20 Ocak 2012’de, Antep'te H.G. (33), karısı Mehrican G. (16), kayınvalidesi Iraz G. (43) ve kayınpederi Mustafa 
G.'yi (52) tüfekle öldürdü. Kayınbiraderi E.G.'yi (19) ise ağır yaraladı. 
 
21 Ocak 2012’de, Çanakkale'de hastanede röntgen teknisyeni olarak çalışan S.S. (34), aynı hastanede çalışan 
hamile karısı Türkan Sevinç (33) ve 2 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ardından intihar etti. 
 
23 Ocak 2012’de, Kırşehir'de K.A., karısı E.A.'yı dövdü ve evden kovdu. Polise sığınan kadın her gün şiddet 
gördüğünü söyledi. 
 

24 Ocak 2012’de, Bursa'da madde bağımlısı Şeyhmus S.(35) evdeki tartışmanın ardından eşi Altun S. (26) ile 8 ve 

6 yaşlarındaki 2 kızının ellerini bağlayıp tüp gazı açarak ölüme terk etti. Ellerini çözmeyi başaran Altun S. polisi 

arayarak kurtuldu.Bir akrabasının evinde üzerinde 6 gram esrar ile yakalanan Şeyhmus S., tutuklandı. (24.01.2012) 
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25 Ocak 2012’de, Şanlıurfa Siverek'te M.B. isimli kadın, polisi arayarak eşi Y.B.’den şiddet gördüğünü söyledi. 

M.B., eve gelen polise, “17 yıllık eşim Y.B. alkollü geldi. Hakaret etti. Tepki gösterince da ayakkabısıyla yüzüme ve 

ameliyat olduğum karnıma vurdu” dedi. Polis, M.B.’yi hastaneye götürdü, Y.B.’yi ise gözaltına aldı. (25.01.2012) 

 
25 Ocak 2012’de, Urfa'da M.Ö., karısı E.Ö.'yü (32) dövdü. Karısının şikâyeti üzerine gözaltına alındı. 
 
30 Ocak 2012’de, Samsun'da Ü.A. (41), boşanmak isteyen karısı D.A.'ya (38) penseyle işkence yaptı. 

 
2 Şubat 2012’de, Ankara'da İ.S. (32) kendi evlerinde kız kardeşleri B.S. (22), Ş.S. (19) VE S.Z.'ye (18) tecavüz 
ettiği gerekçesi ile tutuklandı.  
 
3 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğretmen dehşet saçtı. 
TOKİ konutlarında saat 04.00 sıralarında Hazım Şahin İlköğretim Okulu'nda Türkçe öğretmeni olan N.S, eşi ve 3 
çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra, oturduğu binanın dördüncü katından atladı. Evde bıçakla öldürülen N.S'in eşi 
33 yaşındaki Songül, çocukları 4 yaşındaki Serhat, 2 yaşındaki ikizleri Havin ve Helin'in cenazeleri otopsi için Dev-
let Hastanesi morguna kaldırıldı.  (03.02.2011/DİHA/Diyarbakırolay/Posta.com.tr) 
 
5 Şubat 2012’de, Uşak'ta M.K., karısı Hatice Karaca'yı bıçakla öldürdü. 
 
5 Şubat 2012’de, Aydın'da cezaevinden çıkan İ.T. (25), karısı Özge Tingir'i (18) bıçaklayarak öldürdü.   
 
5 Şubat 2012’de, Muğla'da evinde sigara paketleri bulan R.Ç. (40), 13 yıllık karısı G.Ç.'ye (31) "sen sigara mı içi-
yorsun?" diyerek şiddet uyguladı. G.Ç., bir ay iş göremez raporu aldı.  
  
8 Şubat 2012’de, Adapazarı’nda tartıştığı bedensel engelli eşi Ş.O.’yu (30) keser sapıyla dövüp, üzerine kaynar su 
dökerek haşladığı suçlamasıyla tutuklanan Keramettin O.’nun (33), 13 yıllık eşine tecavüz ettiği de ortaya çıktı. 
Koca Keramettin O. cezaevine gönderildi. Annelerine yapılan işkencelere şahit olan kızları Y.O. (12) ve S.O. (8) ile 
4 yaşındaki oğulları H.O. ve 3 yaşındaki Ş.O. koruma altına alındı.(09.02.2012) 
 
8 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zahide Sürücü, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Sedat Sürücü 
ile yaklaşık olarak 2 yıldır ayrı yaşamaktayım. Evli olduğum süre içerinde eşim tarafından zorla evden kovuldum. 
Şu anda ailem ile yaşamaktayım. Ancak 2 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Ayrıca nüfus cüzdanıma da el konul-
muştur. Hem çocuklarımı görebilmem için hem de nüfus cüzdanımı alabilmek için sizden hukuki yardım talep ed i-
yorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
10 Şubat 2012’de, Manisa'da M.Ş.Y. (45), karısı Vezne Yalçınkaya'yı (46) av tüfeğiyle öldürdü. Koca, olayın silahı-
nı temizlerken kazayla öldüğünü söyledi.  
 
 11 Şubat 2012’de, İzmir'de M.U. (35), karısının işe girdiğini öğrenince cezaevinden firar edip karısı M.U.'yu (37) 
bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, koca yakalanarak tekrar cezaevine yollandı. 
 
12 Şubat 2012’de Ankara'da H.S. (29), karısı Sevda Sonay'ı (35) bıçaklayarak öldürüp, intihara teşebbüs etti. H.S. 
hastaneye kaldırıldı.  
 
13 Şubat 2012’de Balıkesir'de M.Y.,  karısı Ayegül Bay'ı (52) bıçaklayarak öldürdü.  
 
14 Şubat 2012’de, Maraş'ta R.T. (55), karısı Necla T.'yi (47) evinde balta ile öldürdü. 
  
17 Şubat 2012’de,  Aydın'da M.P. (62), gelini R.P.'yi (32) evinde taciz etti. 

 
20 Şubat 2012’de, Kayseri’de, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 26 yaşındaki eşi Nadiye Yıldız’ı 10 yerinden bıçaklaya-
rak öldürülen 30 yaşındaki Adem Yıldız, 3 saat sonra kaçarken yakalandı. (20.02.2012) 
 
21 Şubat 2012’de, Kayseri'de Y.Ç. (87), karısı Dudu Çıklaşahin'in (80) bıçakla öldürüp, cinayetin ardından polise 
teslim oldu.  
 
24 Şubat 2012’de, İstanbul Pendik’te  yaşanan olayda 26 yaşındaki Sezer Yılmaz 19 yaşındaki eşi Beyza Yılmaz'a 
internette sosyal paylaşım sitesine girdiği gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı. Kalbine 2, ba-
şına 1 kurşun isabet eden kadın, 2 çocuğunun gözleri önünde öldü. 
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25 Şubat 2012’de, Niğde'de S.Ç. (28), karısı F.Ç.'yi (22) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayıp 
kayıp ihbarında bulunan kocanın çelişkili ifadelerin ardından karısını öldürdüğünü itiraf etti. 
 
27 Şubat 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.A., şu beyanlarda bulundu: “Ben 14 yaşındayken şuan 
eşim olan Y.A.’ya kaçtım. 3 ay geçtikten sonra ailelerimiz barıştı. Bu evlilikten bir çocuğum oldu. Yaşım o zaman 
küçük olduğu için resmi nikah yapamadık. Evliliğim süresince eşimin kıskançlıkları yüzünden çekilmez hale geldi. 
Beni kayınlarım ve kayınbabamdan dahi kıskanıyordu. Beni eve kilitleyip saatlerce dövüyordu. Bana sürekli şiddet 
uyguluyordu. Daha fazla dayanamadım. Ailemin yanında kalmaya başladım. Ama beni yine rahat bırakmadı. Sü-
rekli telefonla arayıp taciz ve tehditlerde bulunuyordu. Bende korktuğum için eve tekrar geri döndüm. Eşimde değ i-
şen hiçbir şey olmamıştı. Yine kıskançlıkları ve dayak atmaları devam etti. Bunlara ilişkin bende karakola gidip 
ifade verdim. Daha sonra doktordan darp raporu aldım. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Ayrıca tehditlerine de 
devam ediyor. Eşimden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
1 Mart 2012’de,  Antalya'da Z.K. adlı kadın kocası tarafından darp edildi. Kadın boşanmak için kocasına dava açtı. 
 
4 Mart 2012’de,  Aksaray'da A.D., karısı L.D.'yi (23) dövüp otomobille kent merkezine bıraktı. Olay sonrası bayılan 
L.D. çevredekiler tarafından hastahaneye kaldırıldı. 
 
6 Mart 2012’de,  İstanbul'da M.Y., karısı A.Y.'yi dövdü ve iki buçuk yaşındaki kız çocuğuyla birlikte evden attı. 
Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın ve kızı koruma altına alındı. Kadının şikayeti üzerine koca 
hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
9 Mart 2012’de,   Muğla'da M.E.Ö. (47), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne katılmak isteyen karısı S.Ö.'yü 

(30) dövdü. Kadın polise giderek kocasından şikayetçi oldu. 
 
9 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Süleyman Teyfur, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Fatma 
Teyfur, komşumuz olan Fırat Bozkurt denilen kişi tarafından zorla kaçırıldı. Kızımı kaçırdıktan sonra sürekli olarak 
evime saldırı girişimlerinde bulunup tehdit ediyorlar. Evimin camlarını ve kapılarını kırıp çekip gidiyorlar. Ben o şa-
hıslardan şikâyetçi oldum. Ancak kızım onların korkusundan kendi isteğiyle kaçtığını söylemiş. Kızımın yaşı 18’den 
büyük olduğu için bu kişiler hakkında dava açılmadı. Benim 3 dönüm arazim var ve Mehmet Bozkurt, Sabri 
Dulkadir adına tapuludur. Ancak arazimi adıma geçirmek için bunların kardeşi olan Selim Bozkurt benden para 
talep ediyor. Her yıl evime silahlarla saldırıyorlar. Bizi tehdit edip, malımıza zarar veriyorlar. Bu kişilerden çoğu 
koruculuk yapmaktadırlar. Ben o şahıslardan şikâyetçi oldum ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Mart 2012’de,    Kayseri'de N.B., gelini H.A.'yı "oğlan çocuğu doğurmadığını" gerekçe göstererek dövdü. 
Gözaltına altına alınan N.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
15 Mart 2012’de,    Ankara'da B.K.,  karısı S.B.'yi (16) dövdü ve işkence yaptı. Kadının şikayeti üzerine koca 

kaçarken, işkenceye yardımcı olan kayınpeder ve kayınvalide tutuklanıp cezaevine gönderildi. 
 
15 Mart 2012’de,    Muğla'da S.K.(34), işitme engelli karısı M.K.'yı (31) dövdü. Komşuların şikayeti üzerine olay 
yerine gelen polis, kocayı gözaltına aldı. Kadın ve üç çocuğunu korumaya alındı. 
 
16 Mart 2012’de,    Kırşehir'de E.K. (39), 2.5 aylık hamile karsı C.K'yi (31) dövdü, kadın bebeğini düşürdü. Şikayet 
üzerine gözaltına alınan E.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K. sığınmaevine yerleştirildi. 
 
16 Mart 2012’de,    Urfa'da 2 kadın, polisi arayarak kocalarından şiddet gördüklerini söyledi. 2 koca gözaltına alındı. 
 
20 Mart 2012’de,    Konya'da Ö.E., karısı D.E.'yı misafirlikten geç geldiği gerekçesiyle evde dövdü. D.E. eşinden 
şikayetçi oldu. Koca gözaltına alındı. 
 

21 Mart 2012’de,    İzmir'de teknik direktör R.K., karısı F.K.'yi dövdü. Kadının şikayeti üzerine karakolda ifadesi 
alınan koca serbest bırakıldı. 
 
21 Mart 2012’de,    Ankara'da İ.A. adlı diş doktoru, E.A.K. adlı kadın hastasını dövdü. Darp raporu alan kadın 
savcılığa şikayette bulundu. 
 

27 Mart 2012’de,    İstanbul'da Ç.K., karısı A.K.'yı (30) dövdü. Kadının annesini arayıp yardım istemesi üzerine, 

annesi polisi aradı. Koca gözaltına alındı, kadın hastaneye kaldırıldı. 
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27 Mart 2012’de,     İzmir'de M.G.(19), karısı F.G.'yi (18) "rüyasında onu aldattığını gördüğü" için bıçakla ağır 
yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı.   
 
27 Mart 2012’de,    Kocaeli'de A.B.(42), karısını boğmaya kalkıştı, ardından polisi arayarak karısının intihar ettiğini 
söyledi. Tedavi altına alınan kadın ayılınca olayı anlattı. Koca gözaltına alındı. 
 
27 Mart 2012’de,     Balıkesir'de H.E. (51), karısı F.E. (46) ve ve çocuklarını darp etti. Kadın, İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Hastaneden anne ve kızları için darp raporu alan jandarma, H.E.'nin bir ay 
süreyle evden uzaklaştırılmasına karar verdi. Tedbir kararı, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından onaylandı. 
 
2 Nisan 2012’de,  İstanbul'da makine mühendisi H.K. 13 yıllık karısı öğretim üyesi  Doç. Dr. G.B.K'yi dövdü. Kadın, 
kocasını İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayet etti. Şüpheli kocanın altı aydan bir buçuk yıla kadar hapsi istendi. 
H.K. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 
 

7 Nisan 2012’de,  Zonguldak'ta H.Ç. (34), karısı S.Ç.'yi (34) dövdü. Kadının polise şikayette bulunması üzerine 
koca gözaltına alındı. İşsiz olan kocasının eve alkollü geldiğini ve şiddet uyguladığını söyleyen S.Ç. şikayetçi oldu. 
 

11 Nisan 2012’de, İstanbul'da N.B. (35), karısı S.B.'ye (26) fiziksel ve cinsel şiddet uyguladı. Kocasından şikayetçi 

olan kadın boşanma davası açtı. 
 

13 Nisan 2012’de,  Urfa'da G.B. (40), I.A. (45), G.A. (40) ve Ç.B. (22) adlı dört kadın kocaları tarafınan şiddet 
gördüklerini belirterek polise başvurdu. Gözaltına alınan dört zanlı "Aile bireylerine kötü muamele" suçundan 
adliyeye sevkedildi. 
 

13 Nisan 2012’de, 3 ay önce İstanbul'a çalışmaya giden Mehmet Nuri Sütçü, Van’a döndüğünde bilinmeyen bir 
nedenle   5 yıllık eşi bir çocuk annesi Gülcan Sütçü’yü  evin mutfak bölümünde  av tüfeğiyle vurdu. 9 aylık hamile 
olan Sütçü, vücuduna aldığı tek kurşunla ağır yaralandı. Sütçü, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldı-
rılırken yolda yaşamını yitirdi.   (13.04.2012/DİHA) 

13 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan N.Ö eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ve 
ağır darbeler aldığını şiddet sonrası hastaneye kaldırıldığını ve darpla ilgili raporlar aldığını İHD’den konun takipçisi 
olmasını istediğini belirtmiştir. 

14 Nisan 2012’de İHD Genel Merkezine Emrah Buzkuş tarafından yapılan başvuruda, Van ili Erciş ilçesinde ikamet 
eden ablası Leyla Coşkun’un eşinden şiddet gördüğünü ve son olarak ablasını ve onu korumak isteyen kızınında 
dövülerek hastaneye kaldırıldığını belirterek yardım talep etmiştir. 
 
15 Nisan 2012’de, Emekli güvenlik görevlisi koca Aliseydi Aşan (50) , 26 yıllık eşi Hüsne Aşan (44)'nı nasıl dövdü-
ğünü 3G’li telefondan 18 yaşındaki sevgilisi Z.İ.'ye izletti. Gözünü hastanede açan 2 çocuk annesi kadın boşanma 
davası açtı.(15.04.2012) 
  
18 Nisan 2012’de, Zonguldak'ta A.Ç. kendisini savcılığa şikayet eden karısı G.Ç.'yi ve annesini dövmesine tepki 
gösteren 14 yaşındaki kızını dövdü. Savcılık kocaya 15 gün evden uzaklaştırma cezası verdi. 
 
18 Nisan 20122de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran B.T., şu beyanlarda bulundu: “Amcamın oğlu olan H.T., 
küçük yaşta olmama rağmen beni zorla kaçırıp evlenmek zorunda bıraktı. Akraba olduğu için tarafların araya gir-
mesiyle aileler barıştı. Bizde gayri resmi olarak evlendik ve bu evlilikten bir kızımız oldu. Eşimin ailesi ile yaşamak-
tayız. Gerek eşimden ve gerekse eşimin kardeşinden sürekli olarak şiddet görmekteyim. Özellikle kayınım beni 
sürekli olarak darp ediyor. En son bir ay önce kayınımdan hastanelik oluncaya kadar dayak yedim. Olaya ilişkin 
rapor tutuldu ve savcılığa intikal etti. Eşimden ve onun ailesinden gördüğüm şiddetten dolayı şuanda ailemin ya-
nında yaşıyorum. Ancak eşim ve ailesi sürekli olarak bizi arayarak beni tehdit etmektedir. Beni ve kardeşlerimi 
ölümle tehdit etmekteler. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Bu konuda sizden gerekli önlemlerin alınmasını talep 
ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Nisan 2012’de,  Adana'da Ş.D. (54), kızı G.D.'yi (21) mahallede yapılan düğüne gittiği için sopayla dövdü. 
Kadının şikayetçi olduğu, gözaltına alınan baba sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
26 Nisan 2012’de, Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Elif K. 
(21) sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Ö.K. hakkında polise şikayette bulundu. Elif K.'nin koruma talep etme-
diği iddia edilirken, babasının evinde kalan Elif K., eşi Ö.K.'e tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Elif 
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K. komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı son-
rasında polis, Ö.K.'yi gözaltına aldı. (26.04.2012/DİHA) 
 
1 Mayıs 2012’de, Ankara Gölbaşı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde de, 6 aylık hamile D.A (26),   birlikte yaşadığı 
A.A (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, D.A'yı dövdükten sonra kapıyı kilitle-
yerek evden ayrıldı. Komşuları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.A, burada yapılan ilk müdaha-
lenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. (01.05.2012) 

 
1 Mayıs 2012’de, Manisa'da İ.C.(36) karısı S.C.'yi (33) dövdü. Kadın evden çıkıp komşularına sığındı. Polisin 
geldiğini gören İ.C. kız çocuğu E.C.'yi (8) bıçakla rehin aldı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi terk etmesini isteyen İ.C. 6 
saat süren ikna çabaları sonucunda kızını serbest bıraktı. İ.C. gözaltına alındı. 
  
2 Mayıs 2012’de, Bolu'da H.K. (52) fiziksel engelli karısı N.P.'yi (51) dövdü. Emekleyerek sokak kapısını açıp, 
komşularından yardım isteyen N.P. hastaneye kadlırıldı. H.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
2 Mayıs 2012’de, Ankara'da B.T. (36) tartıştığı karısı S.T.'yi (28) darp ederek yaraladı. Hastanede tedavi gören S.T. 
kocasından şikayetçi oldu. 
  
3 Mayıs 2012’de, Samsun'da 4 yaşındaki çocuğunun önünde eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan 29 yaşındaki 
kadın kurtarıldı. (03.05.2012) 

 
9 Mayıs 2012’de, Muğla'da İ.Ç., yedi aylık hamile karısı Ö.Ç.'yi (21) evinde soğuk suyun altına soktuktan sonra 
dövdü. İ.Ç. polisi arayarak kocasını şikayet etti. Hastaneye sevk edilen İ.Ç.'nin kocası karakolda ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. 
  
10 Mayıs 2012’de, İstanbul'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişi E.Ö., TRT spikeri karısı S.K.'ya şiddet uyguladı. 

Sesi duyup gelen S.K.'nın halasını da darp eden E.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Can güvenliğinin 
olmadığını belirten S.K. kocasından şikayetçi oldu. 
 
13 Mayıs 2012’de, Konya'da, eşinden gördüğü şiddet yüzünden yaklaşık 6 ay önce evi terk edip sığınma evinde 
kalan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın, 'Anneler Günü' nedeniyle çocuklarının ısrarı üzerine döndüğü evinde, 37 
yaşındaki kocasının hışmına uğradı. Bugüne kadar eve niye gelmedin diyerek eşini tekme ve yumrukla döverek 
hastanelik etti.(13.05.2012) 
  
16 Mayıs 2012’de,  Sinop'ta A.G. (23) Anneler Günü'nde annesi M.G.'yi dövdü. Tutuklanan A.G. hakkında dört ay 
evden uzaklaştırma kararı vardı. 

 
17 Mayıs 2012’de, Denizli'de H.D., 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü ve karısı Z.D.'yi dövdü. Kocanın karısına 
şiddet uyguladığı için daha önce cezaevine girdiği ama kadının şikâyetini çekmesi üzerine serbest bırakıldığı ortaya 
çıktı. 

 
18 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meryema Şenol, şu beyanlarda bulundu: “Ben 2004 
yılında eşimle isteyerek evlendim. Bu evlilikten 2 erkek çocuğum oldu. Eşimle şimdiye kadar hiçbir problemim yok-
tu. Ancak eşimin ailesinin evliliğimize müdahale etmesi ve bana çeşitli şekilde iftiralarda bulunmaları evliliğimin 
bitmesine neden oldular. Eşim ailesinin baskısıyla bana boşanma davası açtı. Ben boşanmak istemiyorum ve bu 
konuda ne yapacağımı bilmiyorum. Bana destek sunmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
18 Mayıs 2012’de, İzmir'in Bornova İlçesinde, karısı M.K.ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle önceden de evden 
uzaklaştırma cezası aldığı belirtilen K.K., tartıştığı 12 yıllık eşini kalçasından 8 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtığı 
öğrenildi. (18.05.2012) 
 
23 Mayıs 2012’de, Adana’da Fadime K., eşi Rahmi K.’den (37) şiddet gördüğü ve can güvenliğinin olmadığı şikaye-
tiyle jandarma karakoluna başvurdu. Bunun üzerine intihar girişiminde bulunan Rahmi K. polisler tarafından iğne ile 
sakinleştirildi. (23.05.2012) 
  
29 Mayıs 2012’de,    Adıyaman'da M.A., karısı K.A.'yı (28) dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
30 Mayıs 2012’de,  İzmir'de V.O., birlikte yaşadığı eski karısı D.K.'yi (22) mutfakta bir tava içinde kızdırdığı yağla 
yaraladı. D.K. ile V.O.'nun evli oldukları ve sekiz ay önce boşandıkları ancak V.O.'nun ailesinin ısrarı üzerine tekrar 
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birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. V.O.'nun daha önce de genç kadının kolunda sigara söndürdüğü, bacağına 
tornavida batırarak morarttığı söyleniyor. 

 
30 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanım Demirel, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Abdurrahman Demirel, 13.07.2011 tarihinde vefat etmiş olup, mirasçıları olarak ben ve çocuklarım kaldık. Ancak 
kayınlarım Ahmet ve Yusuf Demirel, eşim vefat ettiğinden bu yana bana ve çocuklarıma haksızlık yapmaktadır. 
Kayınlarım, okuma-yazma bilmediğim için hem genel hem de özel vekâlet hazırlatmış olup, üzerimize kayıtlı gayri-
menkullerin, destekleme paralarını, eşimin vefatı nedeniyle sigorta şirketinin ödemiş olduğu 73..000 TL ye el koy-
muşlardır. Şimdi de çocuklarımın velayetini almak için Aile mahkemesinde 2012/621 Esas sayısı ile velayetin kaldı-
rılması davası açmışlardır. Amaçları, çocuklarımın velayetini almak, çocuklarımın payına düşen miras hakkına da 
el koymaktır. Bu hukuksuz işlemlere son verilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şu-
besi)   
 
31 Mayıs 2012’de,     Konya'da İ.Ç. (35), karısı F.G. (25) ve oğlu B.G.'yi (2) dövdü ve silahla tehdit etti. Kadının 
şikayeti üzerine İ.Ç. gözaltına alındı. 
 
6 Haziran 2012’de,  Zonguldak'da E.K. (32), kendinden izinsiz plaja gittiği bahanesiyle karısı A.K.'yi (30) dövdü. 
Kadın hastaneye kaldırıldı, E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

 
6 Haziran 2012’de, Adana'da 35 yaşındaki kadın, yol kenarında kanlar içinde bulundu. Kafasından yaralanan ka-
dın, polise 'Nikahsız kocam dövüp otomobilden attı dedikten sonra bayıldığı öğrenildi. (06.06.2012) 
 
6 Haziran 2012’de, Mardin Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Rıhtım Sokak üzerinde meydana olayda,  iddiaya göre 
uçucu madde bağımlısı olan ve Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Erdal U., hastaneden kaçıp evine 
geldi. Evde uçucu madde kullanmaya devam eden Erdal U., kendisine engel olmak isteyen eşi Sibel U. ile tartıştı. 
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, komşuları Sibel U.'nun çığlıklarını duyarak polis ve 112 Acil Servis'e 
haber verdi. Tartışma sırasında mutfağa giren Erdul U., eline aldığı bıçakla eşini bıçaklamaya başladı. Bu sırada 
eve gelin polisler, saldırgan kocayı güçlükle engelledi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sibel U., 
Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, eşini 
bıçaklayan Erdal U.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 
(06.06.2012/DHA/Nusaybinajans.com/  
Stargazete.com/Aktifhaber.com/Focushaber.com/Diyarbakirsoz.com/Sondakika.com) 
 
7 Haziran 2012’de, Kars merkezde bulunan Bahri Dağdaş Caddesi Digor pazarında, Ticaret Borsası'nda çalışan 
Havvanur Kaya'nın, (41) işe giderken ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşi Şentürk Kaya (45) tarafından 
önü kesildi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şentürk Kaya, yanında getirdiği tabancayla 
eşini başından vurarak ağır yaraladı. Şentürk Kaya, ardından silahı başına dayayarak intihar etti. Olay yerine gelen 
ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur Kaya ise yoğun bakımda hayatını kaybetti. 
(07.06.2012/DHA/ANF/Sabah.com.tr/ Posta.com.tr) 
 
8 Haziran 2012’de,   Konya'da H.E. (23), karısı E.E.'yi (21) önce dövdü sonra bıçakla yaraladı. Kadın Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kocası E.E. gözaltına alındı. 
 
10 Haziran 2012’de, Diyarbakır'ın Ofis Semti'nde bulunan Ekinciler Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen çift 
sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra eşini bıçaklayan adam, kendisini engellemeye çalışan yurttaşlara da bıçak 
çekti. Daha sonra olay yerine gelen polis, havaya ateş açtıktan sonra sprey gazla adamı etkisiz hale getirmeye 
çalıştı. Yere yatırarak etkisiz hale getirilen adam daha sonra polis aracına alınarak karakola götürüldü. 
Ayaklarından yaralanan kadın ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. (10.06.2012/DİHA) 
 
15 Haziran 2012’de, İstanbu Esenyurt’ta Ç.Ş. eşi F. Ş. ni, kavga sırasında tavana eşarp bağlayıp, eşinin ‘intihar 
etmesini’ istedi. F. nın can havliyle sığındığı balkondan eşi tarafından aşağıya atıldığı iddia edildi.  
 
28 Haziran 2012’de,  Adana'da M.V., karısı A.V.'yi akraba ziyaretine götürmek istedi, kendinden sürekli şiddet 
gördüğü için teklifini kabul etmeyen karısını sokakta döven M.V. gözaltına alındı. 
 
3 Temmuz 2012’de,  Zonguldak'ta R.Ç. (52), karısı F.Ç.'yi dövdü. Kadının şikayeti üzerine R.Ç. 15 gün evden 
uzaklaştırma cezası aldı. Cezaya rağmen eve gelip karısına yine şiddet uygulayan R.Ç., tekrar gözaltına alındı, 
soruşturma devam ediyor. 
  
Erzurum’da,  Atatürk Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren ikinci sınıf öğrencisi olan A.K. (24) arkadaşları ile buluş-
tu. Lüks marka otomobile binerek arkadaşları önce nato yoluna giderek burada alkol aldı. Daha sonra, A.K.’nin 
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Evrenpaşa Mahallesi'ndeki bekar evine giden A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. evde alkol alarak eğlendi. Gece yarısına 
kadar devam eğlenceden  sonra A.K.’ye,  A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. tecavüz etti. Sabah uyandığında polise sığı-
narak ifade veren A.K., ”Arkadaşlarımla birlikte alkol aldık, alkolün etkisi ile direnemedim, tecavüz edenlerden şika-
yetçiyim” dedi. Ahlak Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan ikisi esnaf 5 kişi Cumhuriyet Savcı-
sı’nın tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. suçlamaları ka-
bul etmediler. Tutuklanan sanıklardan T.O., ”Benim sürekli görüştüğüm arkadaşım, birlikte toplandık alkol aldık. 
Yurt saati geç olduğu için arkadaşımızın bekar evine gittik. Burada eğlendik. Kız arkadaşımıza baskı ve tehditle 
saldırmadık. İlişkiye gönül rızasıyla girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.Cumhuriyet savcısının tutuklama 
talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. TCK’nin 102-2 maddesi kapsa-
mında kişinin ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde zincirleme şekilde ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak Erzu-
rum E Tipi Cezaevi'ne kondu. (03.07.2012/Sabah.com.tr/ Haberturk.com/Mynet.com) 
 
5 Temmuz 2012’de,   Kayseri'de K.İ., karısı A.İ.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, koca ifadesi alındıktan 
sonra serbest kaldı. 
 
5 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da İ.Y. (46), karısı E.Y. (32) ve dört çocuğu S.Y. (18), M.Y. (17), P.Y. (14), C.Y.'yi 
(10) taciz etti. Talep üzerine kadın ve dört çocuğuna koruma verildi. Kocaya ailesinin bulunduğu yere 300 metreden 
fazla yaklaşmama cezası verildi. 
 
7 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran C.T. şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık sekiz ay önce 
yani, 18.09.2011 de teyzemin oğlu olan S.T.  ile evlendim. Ancak evliliğimin ilk haftasından itibaren eşimden şiddet 
görmeye başladım. Bu durumu her seferinde de aileme anlatmama rağmen, ailem “bir şey olmaz, teyzenin oğludur” 
diyerek olayı kapatmamı istediler. En son 12.06.2012 tarihinde eşimden şiddet görünce aileme bile haber verme-
den evden kaçtım ve Diyarbakır’a geldim. 23 gün boyunca sığınma evinde kaldım. Buradan kaçan bir kadının kaçı-
şına şahit olup, bu durumu idareye bildirmediğim için iki gün önce çıkışımı verdim. İki gündür bir otelde kalmakta-
yım. Ailem aslen Siirtlidir. Beni bulurlarsa öldürmelerinden korkuyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyo-
rum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
10 Temmuz 2012’de, Urfa'da Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis H.Ş., karısı D.Ş.'yi dövdü. Koca 
gözaltına alınırken kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
15 Temmuz 2012’de,  İstanbul'da Y.I. (57) , karısı A.I.'ya (47) tecavüz etti. 
 
19 Temmuz 2012’de,   Zonguldak'ta M.O. (45), karısı Ü.O. cinsel ilişkiye girmeyi reddedince önce dövdü, ertesi gün 
de evde bıçakla yaraladı. Kadın hastanede, gözaltına alınan koca ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
25 Temmuz 2012’de,   Bursa'da İ.K., kendisine yeni bilgisayar almak istemeyen annesi A.K.'yi evde bıçakla 
yaraladı. 
 
25 Temmuz 2012’de,  Adana'da S.E. (41), kızı İ.Y.E.'yi (17) denizde bikiniyle fotoğraf çektirdiği için evde dövdü. 
Anne Y.E., kocasından kendisini ve kızını sürekli dövdüğü için şikayetçi oldu. S.E. aranıyor. 
 
25 Temmuz 2012’de,  Samsun'da U.D. (31) , babası annesi ile birlikte, eve geç geldiği bahanesiyle karısı F.D.'yi 

(28) dövdü. Kadının sürekli kocası ve kayınpederinden şiddet gördüğü öğrenildi. 
 

Melek Karaaslan, 8 çocuklu ailesinin en büyük 2. çocuğu. 1988 doğumlu. 8 yıl önce, 16 yaşında evlendirildi. Ağ-
rı’nın Hamur ilçesinde eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Eşinden ve ailesinden sürekli şiddet görüyordu. 
Evliliğinden 3 yıl sonra ilk çocuğu oldu. Yine dayak yediği bir gün dışarı atıldı. Hamile olan genç kadının evin dışın-
da tek başına doğurduğu çocuk öldü. Melek o saatten sonra psikolojik bunalıma girdi. Davranışları bozulmaya baş-
layan Melek, eşinin ailesinden daha fazla şiddet görmeye başladı. Sonraki yıllar Melek’in 2 çocuğu daha oldu. An-
cak şiddet hiçbir zaman bitmedi. Melek’in babası birkaç kez kızını alıp eve geri götürdü. Ancak ailelerin büyükleri 
kızı ‘namustur’ diyerek eşinin evine geri gönderdi. Eşinin evine dönen Melek, gördüğü şiddet karşısında tuvaletini 
dahi tutamaz hale geldi. Ailesi kızları Melek’i en son 3-4 ay önce görmüş, o saatten sonra da bir daha haber ala-
mamıştı. İstanbul’da çalışan Melek’in ağabeyi Reis, Ağrı’ya döndü. Ailesinin haber alamadığı Melek’i iki hafta önce 
görmeye gitti. Melek’in bir düğünde olduğunu söylediler. Evde 15 dakika kalan Reis, kardeşini tuvalette yatarken 
buldu. Türkçe konuşmakta zorlanan Reis, Melek için ‘Mahvolmuş’ ifadesini kullanabildi: “Melek’lere gittim. Baktım 
kapıyı çekmişler. ‘Düğüne gitti’ dediler. 15 dakika oturdum. Kapıyı açtım. Lavaboda gördüm. ‘Neden orada’ diye 
sordum. ‘Hasta’ dediler. Altına kaçırıyormuş. ‘Kayınpederi burada bıraktı’ dediler. Ben kardeşimi görünce dayana-
madım Babama söyledim. Çok üzüldüm. Ağladım. Annem perişan, herkes perişan. Ben en son 8 ay önce gördüm. 
O zaman çok normaldi, hafif bir hastalığı vardı. Şimdi hastanede. Sadece yatıyor, konuşamıyor. Tüm vücudu yara 
içinde.” Polislerle birlikte 18 Temmuz günü gittiği koca evinden Melek'i alan baba Kasım Levent, onu hemen Ağrı 

http://yurthaber.mynet.com/etiket/cumhuriyet-savc%C4%B1s%C4%B1-haberleri/1821
http://yurthaber.mynet.com/etiket/cumhuriyet-savc%C4%B1s%C4%B1-haberleri/1821
http://yurthaber.mynet.com/etiket/tutuklama-haberleri/1555
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ay/362/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ay/362/index.html
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Devlet Hastanesine götürdü. 'Öldüremedikleri için ölüme terk etmişler' denilen ve ruh sağlığını kaybeden Melek 
Karaaslan 19 Temmuz günü ise önce ambulansla Erzurum'a buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edil-
di. 25 Temmuz günü de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda eden Melek'in 
cenazesi, kadın derneklerinin girişimi ile Ankara'dan dün Ağrı'ya getirildi. 
  (28.07.2012/Sabah.com.tr/Cnnturk.com/Haberturk.com/Milliyet.com.tr) 

 
29 Temmuz 2012’de,   İzmir'de V.O. (24),  karısı D.K.'yi üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı. Şiddet gördüğü için 
boşanan kadın, tekrar denemek için V.O. ile beraber yaşamaya başlamıştı. 
 
29 Temmuz 2012’de,  Bursa'da doktorluk yapan İ.D., hemşire karısı E.D.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
1 Ağustos 2012’de,  İstanbul'da Ç.Ş. (30), karısı F.Ş.'yi(28) üçüncü kattan aşağı atarak yaraladı. Kadının vücudun-
da çeşitli kırıklar var ve bir ameliyat daha geçirecek. Ç.Ş. için beş yıla kadar hapis istendi. 
 
5 Ağustos 2012’de,   Aksaray'da İ.K. (75), iftarda tartıştığı karısı K.K.'yi (49) evde bıçakla yaraladı. Kadının hasta-
nede hayati tehlikesi sürüyor, İ.K. gözaltına alındı. 
 
6 Ağustos 2012’de, Samsun'da K.G. (59), karısı F.G.'yi (54) dövdüğü için gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.  
7 Ağustos 2012’de, Trabzon'da T.G., karısı C.G.'ye dövdü. Sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyen kadın karakola 
şikayette bulundu. 
 
8 Ağustos 2012’de, Kayseri'de T.Y., karısı H.Y.'yi evde döverek çenesini kırdı. Kadın, kocası T.Y.'den şikayetçi 
oldu. T.Y. tutuksuz yargılanacak. 
 
11 Ağustos 2012’de,  Aydın'da Y.K., karısı A.K.'ye şiddet uyguladı. Kadının ihbarı üzerine koca gözaltına alındı. 
İfadesi sırasında savcıya da hakaret ve tehditlerde bulunan koca tutuklandı. 
 
14 Ağustos 2012’de, Manisa'da S.A. (23), yolda yürürken tartıştığı karısı H.A.'yı (23) bıçakla yaraladı. Koca olaydan 
sonra kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
16 Ağustos 2012’de, İstanbul'da S.M. (42), karısı YM'yi (37) dövdü. Önce polisi arayıp şikayet eden Y.M. daha 
sonra şikayetini geri alsa da kocası kötü muamele ve basit yaralamadan 3 bin TL para cezası aldı. 
 
20 Ağustos 2012’de, Adana'da Ö.B. kendisine para vermeyen annesini dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
28 Ağustos 20122de, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 36 yıllık eşi M. C.'den 3 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen 2 çocuk 
annesi 52 yaşındaki N. C., bir fotoğraf stüdyosuna gidip moraran gözü ve vücudundaki morlukların fotoğrafını çek-
tirdi. Kamyon şoförü eşinin 3 yıldır bir başka kadınla ilişkisi olduğunu, buna karşı çıktığı için de sürekli dayak yedi-
ğini söyleyen N. C., Cumhuriyet Savcılığı’na yapacağı suç duyurusunda delil olsun diye stüdyoda kamera karşısına 
geçti.   
  
31 Ağustos 2012’de, Adana'da A.Ş., yeni evlendiği karısı ve kayınvalidesini beraber tatile gitmek istedikleri için 
dövdü. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken A.Ş. gözaltına alındı. 
 
1 Eylül 2012’de, Antep'te M.K.(44), karısı H.K.'nin (42) kulağını ısırarak kopardı. M.K.'nin karısını sürekli dövdüğü 
öğrenildi. Son şiddet olayı ise kadının kocasının iş bulması gerektiğini söylemesi üzerine yaşandı. M.K. tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. 
 
2 Eylül 2012’de, İstanbul Halkalı Merkez Mahallesi'nde akşam saat 23.00 sıralarından meydana gelen aile içi şiddet 
olayı edinilen bilgiye göre şöyle gelişti. Bir firmada şoför olarak çalışan 40 yaşındaki Öner Genç, arkadaşlarıyla 
birlikte birahanede alkol aldı, evine dönünce kendini kapıda karşılayan 33 yaşındaki karısı Gönül Genç’i 5 yaşında-
ki Ceyhun ile 10 yaşındaki Buse adlı çocukları ile annesinin gözleri önünde tekme ve tokat dövmeye başladı.  Aldı-
ğı darbeler sonucu suratı tanınmayacak hale gelen Gönül Genç, bir fırsatını bularak ayakkabılarını eline alıp kend i-
ni sokağa attı. Durumu yakınlarına bildiren Gönül Genç, olay yerine gelen “112 Acil Servis” ambülânsıyla Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünün büyük bölümü şişen ve dudaklarında yarıklar oluşan 
Gönül Genç, müşahede altına alındı.(3/9/2012 habertürk)  
 
2 Eylül 2012’de,  İstanbul'da T.S. (40), karısı A.S.'yi (38) Facebook'a girdiği gerekçesiyle dövdü. Kadın hastaneye 
kaldırılırken, koca gözaltına alındı. 
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3 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran L.Y. şu beyanlarda bulundu: “Eşim Ö.Y. ile yaklaşık 24 yıldır 
evliyiz. Ben 12 yaşında evlendirildim. Evlendirildiğimden beri sürekli bana şiddet uyguluyor ve hakaret ediyordu. 7 
çocuğum var. Çocuklarımdan dolayı şimdiye kadar hiçbir şey yapamadım. Ancak artık sabredemiyorum. Çocukla-
rımın da psikolojisi bozuldu. 2 erkek çocuğum madde bağımlısı oldu. Kızlarıma da sürekli hakaret ediyor. Kızım 
dışarı çıkınca sürekli “oruspu” diye hakaret ediyor. 02.09.2012 akşamı, kızıma hakaret edince bende ona karşı 
çıktım. Ben müdahale edince kafama çok sert bir şekilde vurdu. Ben bayılınca evden çıkmış. Biz evli olan oğlumla 
yaşıyoruz. Bende gece evden çıkıp kardeşimin evine geldim. Çocuklarım da evde kaldılar. Ben boşanmak istiyo-
rum. Aynı zamanda bana yaptığı işkencelerden kaynaklı ona dava açıp, şikâyetçi olmak istiyorum. Ancak bana ve 
aileme zarar verebileceğinden korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
4 Eylül 2012’de, İstanbul'da Ö.G. (40) karısı G.G.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
9 Eylül 2012’de, Konya'da B.A., hamile karısı Z.A.'yı (27) dövdü. Hastaneye kaldırılan kadın, taburcu olunca ailes i-
nin yanına taşındı. 
 
11 Eylül 2012’de,      İstanbul'da A.E.,(45), karısı M.G.'ye (39) sistematik olarak işkence uyguladığı ve cinsel tacizde 
bulunduğu için hakkında şiddetten ve nitelikli cinsel saldırıdan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

12 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan M.B eşinin kendisine her gün fiziksel şiddet uyguladı-
ğını (darp, sıcak su ile yakma v.s) ve bunu kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, 3 çocuğuna bakamadıklarından 
kaynaklı çocukların babası tarafından zorla bakım yurduna verildiğini ve kendisine sürekli hakaret ettiğini eşinden 
ayrılmak için  İHD’nin hukuki desteğini istediğini belirtmiştir. 

16 Eylül 2012’de, Sakarya'da Ö.Ç, karısı D.Ç.'ye şiddet uyguladı. D.Ç.'yi hastaneye götürmek için gelen ambulansa 
saldırıp şoförü yaralayan Ö.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
16 Eylül 2012’de, Adıyaman'da M.G., karısı H.G.'yi dövdü. Hayatı tehlikesi bulunan H.G. hastaneye kaldırılırken, 
M.G. gözaltına alındı. 
 
17 Eylül 2012’de, Sakarya'da Ö.D., annesi Y.D.'nin bıçakla boğazını kesti. Y.D. hastaneye kaldırılırken Ö.D. kaçtı. 
 
17 Eylül 2012’de, Kırıkkale'de S.Y.(75) kocası tarafından bir yıldır sopa ile şiddete uğradığı için şikayetçi oldu. 
 
17 Eylül 2012’de, Ankara Mamak’taki Şahintepe Mahallesi’nde oturan 36 yaşındaki Zülfü Öztürk, eşi tarafından 
akşam saat 18.00 sıralarında sokak ortasında öldürüldü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle defalarca boşanmak isteyip 
her seferinde eve geri dönmek zorunda kalan Zülfü Öztürk, eşi tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı, ardın-
dan boynu kırıldı ve son olarak da cansız bedenine kurşunlar sıkıldı.  
  
20 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran R.D. şu beyanlarda bulundu: “Kızım Dilek, 43 günden beridir 
iki çocuğuyla birlikte kayıptır. 4 yıldan beridir eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu bizlere zaman zaman 
söylüyordu. Son zamanlarda kızımı silahıyla da tehdit etmiştir. Çocuklarına şiddet uygulayarak büyük huzursuzluk 
çıkarmıştır. Kızımın kaybıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğum halde dilekçem işleme alınmamıştır. 
Ayrıca kızım geçen yıl boşanma davası açmıştı. Dava devam etmektedir. Ama eşi S. boşanmayı kabul etmemek-
tedir. Kızımın ve çocuklarının can güvenliğinden endişe etmekteyim. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.”   
(İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
25 Eylül 2012’de, Adana’da geçen yıl kendisini kaçıran kişiyle birlikte yaşamaya zorlanan 15 yaşındaki Kübra Ulaş, 
eşinin karnını tekmelemesiyle 2 aylık bebeği düşürdükten sonra Kübra’nın iple tavana asılı halde cesedi bulundu. 
Kübra Ulaş’ın intihar ettiği üzerinde durulurken, küçük gelinin babası Emin Ulaş, kızının nikahsız eşi tarafından 
öldürülüp, intihar ettiği görüntüsü verildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
 
26 Eylül 2012’de, Kayseri'de M.A.,eşi H.C.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, M.A. ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
26 Eylül 2012’de, Kayseri'de O.S., karısı F.S.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı, F.S. ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
27 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran A.Ç. şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 40 yıldır evliyim. 5 
çocuğum var. 2’si evli 3’ü bekâr ve şuan yanımdalar. Kızım özel bir kurumda çalışmaktadır. 2 oğlum çalışmıyor. 
Evlendiğimden beridir eşimle geçinemiyoruz. Bana her ay almış olduğu emekli maaşından sadece 50 lira veriyor. 
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Eskiden kendim dikiş-nakış yaparak para kazanıyordum. Ama şimdi yapamıyorum. Sürekli küfür ve huzursuzluk 
yaşamaktayım. Boşanmak istiyorum ama eşim istemiyor. Bana her türlü hakareti yaparak “sen kahır çekerek öle-
ceksin” diyor. Kızım da bana destek olmuyor. Kızımla da hiç anlaşamıyoruz. Daha önce intihar girişimim oldu. İlaçla 
psikolojik destek alıyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
29 Eylül 2012’de, Bolu'da M.K., karısı N.K.'yı sokakta dövdü. M.K. gözaltına alındı. 
 
30 Eylül 2012’de, Bursa'da E.S. (38), karısı M.S.'yi (35) evinde bıçakla yaraladı. E.S. hakkında evden uzaklaştırma 
kararı vardı. Olay yerine gelen jandarma E.S.'yi durdurmak için bacağından vurdu. Kadın ise boşanma davası aça-
cağını söyledi. (BK/ÇT) 
 
1 Ekim 2012’de, İstanbul'da A.T.(30) ve A.T.(24), hakaret ettikleri için evden çıkan kız kardeşleri A.T.'yi (30) evler i-
nin önünde beysbol sopasıyla dövdü ve hastaneye kaldırılan kadını şikayette bulunmaması için tehdit etti. Kadın 
Keçiören Aktepe Polis Merkezi tarafından kolluk korumasına alınırken mahkeme kardeşler için akıl sağlığı raporu 
isteyerek, tedavilerine hükmetti. 
 
2 Ekim 2012’de, Muğla'da karısına şiddet uygulayan H.G., karısı A.Y.G.'nin (27) jandarmaya şikayeti üzerine tutuk-
landı. A.Y.G. üç çocuğuyla birlikte Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi. 
 
11 Ekim 2012’de,  Muğla'da D.M. (42), karısı K.M.'yi bıçakla ağır yaraladı. D.M. tutuklandı. 
 
16 Ekim 2012’de,  Adana'da V.Ö., babasının evine yerleşen karısı G.Ö.'yü bir kere kapısını kırarak bir kez de bal-
kondan girdiği evde dövdü. Kadının kocası hakkında şikayette bulunduğu ve V.Ö. hakkında iki aylık evden uzaklaş-
tırma cezası olduğu öğrenildi. 
 
17 Ekim 2012’de,  Isparta'da K.A., karısı A.A.'yı tabancayla ağır yaraladı. Kadının öldüğünü zanneden koca intihar 
etti. Çiftin boşanma kararı aldığı, kocanın savcılık kararıyla evden uzaklaştırıldığı ve kadın hakkında da uzaktan 
koruma tedbiri alınmış olduğu öğrenildi. 
 
22 Ekim 20122de,  Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturan 4 çocuklu İ.A. (40) ve eşi  S.A.(32)  yı geçtiğimiz 
aylarda dövdüğü ve S.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A.’ya 3 ay 'evden uzaklaştırma' cezası verildiği öğ-
renildi.  Ancak en büyüğü 16 yaşında olan çocukları, eve gelmeyen babalarının dönmesi için annelerine baskı yap-
tı. Baskılara dayanamayan S.A., 14 Ekim’de eşini eve kabul etti. Tekrar  aralarında tartışma yaşanmaya başlaması 
nedeniyle eşiyle konuşmayan S.A., 21 Ekim akşamı çocukları uyuduktan sonra ceviz kırmaya başladı. Bu sırada 
mutfağa giden İ.A., iddiaya göre eline aldığı bıçakla önce ceviz kıran eşinin başını yere vurmaya başladı. Ardından 
da kendinden geçen S.A.’nın saçını derisiyle birlikte kesti. Hızını alamayan öfkeli koca İ.A., eşinin burnunu, daha 
sonra dudağını çenesine doğru kesti. Ardından da eşinin vücudunun çeşitleri yerlerine kesikler atıp iki kolunu da 
kırdı. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği belirtilen İ.A., Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı. 
 . 
23 Ekim 2012’de, Balıkesir’de, cezaevinden tahliye olduktan sonra birlikte yaşamaya başladığı boşandığı eşi Y.M'yi 
(28) darp ettiği ve 3 aylık bebeği B.S.D'nin de döverek ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan Ulaş D. (33), 
emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ulaş D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
3 Kasım 2012’de,Sivas'ta S.G. kocasının kendisine 18 yıldır şiddet uyguladığını söyleyerek Jandarma'ya şikayette 
bulundu. S.G. hastaneye götürüldüğünde kolunda ve elinde darp izleri olduğu tespit edildi. 
 
3 Kasım 2012’de, Bursa'da Ö.D. (35) eve arkadaşlarını getirip karısı N.D.'yi (25) onlarla ilişkiye girmeye zorladı. 
Kadın kocasını bıçakla yaraladı. N.D. ifadesinde bu durumun daha önce de yaşandığını, uyku hapı verilerek teca-
vüze uğradığını, Ö.D.'nin fotoğraflarını çektiğini söyledi. Ö.D. "cinsel saldırı" suçuyla tutuklanırken, N.D. tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
3 Kasım 2012’de, Samsun'da Y.A. (34), ayrılmak isteyen karısı H.A. (34)'yı dövdü. Boşanma davası açan kadının 
şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen Y.A., üç ay eşinden ve çocuklarından uzaklaştırma cezası aldı. 
 
3 Kasım 2012’de, İstanbul'da aile içi şiddetten sabıkası bulunan E.S. (36), yedi çocuğunu, kardeşini ve karısı 
Sacide Sargık'ı (39) evde silahla vurduktan sonra intihar etti. Sevda Sargık (15), Salih Sargık (17), Suzan Sargık 
(18) ile Bayram Sargık (30) olay yerinde, Sacide Sargık (39) Abidin (5), Erhan (8), Ercan (9) ve Gülcan (14) ve 
Engin Sargık (14) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. 
 
4 Kasım 2012’de, Yozgat'ta Ş.K.(70), kızı N.K.'yi (43) evde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 
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5 Kasım 2012’de, Konya'da U.K. (23), karısı L.K.'nin (21) omzunda ki atardamarı kesti. L.K.'yi hastaneye götüren 
U.K., çocukları evde yalnız kaldığı gerekçesiyle eve döndüğü sırada gözaltına alındı. Tedavi gören kadın, kocasıyla 
şakalaştıkları sırada yanlışlıkla yaralandığını söyledi. 
 
8 Kasım 2012’de, Adana’nın Kozan İlçesi’nde 28 yaşındaki Ziya Küçük, tartıştığı eşi 23 yaşındaki Tuğba Küçük’ü 
av tüfeğiyle yaraladı.  
 
15 Kasım 2012’de, İstanbul'da Ş.D. (45) kocası tarafından darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. 
 
16 Kasım 2012’de, Batman'da T.Ü., karısı T.Ü. marketten aldığı domatesleri beğenmeyip "Bu ne biçim domates, o 
kadar sert ki kafana vursam ezilmez" diyen karısını dövdü. Olaya polisler müdahale etti. T.Ü. ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. 
 
17 Kasım 2012’de, Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Barış Mahallesi Afet Evleri 139. Sokak’ta oturan Zuhal Yaman (39), 
henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kocası tarafından 30 yerinden bıçaklandı. Yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
(17.11.2012/Kenthaber.com/Diyarbakirsoz.com) 
 
19 Kasım 2012’de,  Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi'nde görevli polis memuru M.A.G., 
öğretmenlik yapan karısı S.G.'yi dövdü ve başına silah dayayarak öldürmekle tehdit etti. Kadın, Aile İçi Şiddet Bü-
rosu Savcılığı'na başvurarak kocasına uzaklaştırma cezası verilmesini ve silahına el konulmasını istedi. 
 
29 Kasım 2012’de,  Ankara'da A.B. (32), annesi H.H.'yi dövdü. Buna tepki gösteren üvey babası Kemal Hergüner'i 
(61) tavayla döverek öldürdü. 
 
30 Kasım 2012’de, İstanbul'da Y.Y., karısı T.Y.'yi dövdü ve tecavüz etti. Kadın ve bir yaşındaki bebeği sığınma 
evine yerleştirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.Y., darp ve tecavüz raporlarının henüz hazır olmadığı gerekçe-
siyle serbest bırakıldı. Boşanma davası açan kadının suç duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Y.Y.'ye 
eşe karşı yaralama ve cinsel saldırı suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. (BK/ÇT) 
 
1 Aralık 2012’de, İstanbul'da E.A., karısı S.A.'yı ekmek bıçağıyla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

2 Aralık 2012’de,  İstanbul'da Y.A., karısı Ş.A.'ya yumruk attı. Kadın aynı gece intihar etti. Savcılık, karısına şiddet 
uygulayan Y.A. hakkında basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapis istemiyle dava açtı. 

3 Aralık 2012’de,   İstanbul'da O.B., boşanmak isteyen karısı S.B.'yi (29) darp etti ve  bıçakla tehdit etti. Kadının 
telefonu üzerine olay yerine gelen polisler Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu'nu doldurdu ve buna göre risk gru-
bunda olduğunu tespit ettikleri kadın için koruma tedbiri alındı. 
 
3 Aralık 2012’de, Mardin’in Savur İlçesi'ne bağlı İçören Köyü'nde, çevresinde akli dengesi bozuk biri olarak bilinen 
Abdusselam Yılmaz, 19 yıllık eşi Emine Yılmaz'ı banyoya zorla götürerek bıçakla boğazını kesti. Genç kadın olay 
yerinde hayatını kaybederken, eşini daha önceleri de şiddet uyguladığı bilinen Abdusselam Yılmaz jandarmaya 
giderek teslim oldu.    (03.12.2012/DHA/Haberturk.com/Sabah.com.tr) 
 
3 Aralık 2012de, İzmit’te 23 yaşındaki kadın, kendisi ile isteği dışında ilişkiye girdiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu 
eşi 30 yaşındaki H.B. polis tarafından gözaltına alındı.  

4 Aralık 2012’de, Ankara'da İ.K., milletvekili olan karısı F.S.K.'yi dövdü. Sincan 4. Ağır Ceza Mahkemesi İ.K.'ya altı 
ay uzaklaştırma verirken, boşanma işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandı. İ.K. hakkında 3,5 yıldan 7 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. 

4 Aralık 2012’de, İzmit'te H.B., karısı S.B.'ye (23) tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine H.B. gözaltına alındı. 
 
5 Aralık 2012’de, Eskişehir’de bir hafta önce eşi 42 yaşındaki Yeter Bilgen’i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklaya-
rak öldürdükten sonra aynı bıçağı karnına saplayıp intihara kalkışan 41 yaşındaki Muharrem Bilgen taburcu oldu, 
adliyeye sevk edildi.  
6 Aralık 2012’de, Alanya'da H.K. (46), uzaklaştırma cezasını ihlal ederek karısı H.K.'yı (42) evinde darp ve tehdit 
etti. Olay yerine gelen polisleri de darp eden H.K., üç ay adli kontrol cezasına çarptırıldı. 

6 Aralık 2012’de, Konya'da İ.T. (36), karısı A.T.'yi (29) dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, İ.T. gözaltına alındı. 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Adana/default.htm
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6 Aralık 2012’de, İznik'in Kaynarca köyünde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Mehmet M. (55),  gece saat 03.00 sırala-
rında yatak odasında uyuyan eşi Kadiriye M.'yi (50) baltayla kafasına vurarak öldürdü.   

12 Aralık 2012’de, Adana'da A.D., hakkındaki üç aylık uzaklaştırma kararına rağmen  F.Ç.'yi (46) dövdü. 20 yıldır 
şiddet gördüğünü söyleyen kadın, sokakta üzerine benzin dökerek bedenini ateşe verdi. Polisin müdahalesiyle 
kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı. 

18 Aralık 2012’de, Kütahya'da A.T. (31), karısı Ö.T.'yi (22) izin almadan arkadaşına gittiği bahanesiyle dövdü. Polisi 
arayan kadın ve kocası ifade vermek için karakola götürüldü. 

18 Aralık 202’de, Sakarya'da H.A., karısı G.A.'yı dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

19 Aralık 2012’de, Sakarya'da E.E., karısı P.E.'yi darp etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma 
başlattı. 

23 Aralık 2012’de, Urfa'da M.U. adlı erkek, görücü usulü evlendiği kadının "bakire olmadığını" söyleyerek etrafa 
ateş açtı ve karısının ablası F.C.'yi kaçırarak, bir arkadaşının evine götürdü. M.U., karısının ablasına tecavüz etti ve 
dövdükten sonra babasının evine geri getirdi. 
 
23 Aralık 2012’de, Musa Ağamolla, yine eşi Zeynep ile tartışırken, 12 yaşındaki oğlu Y.'ye, "Git mutfaktan bıçağı 
getir anneni keseceğim" dedi. Bunun üzerine koşarak muhtarın evine giden Y., "Babam annemi öldürecek" diyerek 
yardım istedi. Babanın hastalığını bilen muhtar Tekin Aban, Ağamolla'nın yakınları ile birlikte eve gitti. Kapının kilitli 
olduğunu gören muhtar Tekin Aban ve yanındakiler polise bilgi verdi. Musa Ağamolla, 4 yaşındaki oğlu E.'nin ya-
nında 16 yıllık eşinin kestiği başını pencereden evin önünde bekleyenlerin önüne attı. Eve gelen polis, gözaltına 
aldığı Musa Ağamolla'yı önce hastaneye oradan emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusu devam eden Musa 
Ağamolla'nın 7 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü ve raporunun bulunduğu bildirildi. Olay nedeniyle büyük çok yaşa-
yan Ağamolla ailesinin yakınları ve komşuları, "Emniyet ve kaymakamlıktan defalarca yardım istedik. Böyle bir olay 
yaşanacağı belliydi. Zeynep, göz göre göre öldü. Hastanede tedavi görmesi gerek kişinin serbest bırakılması cina-
yete davetiye çıkardı" dedi.(Radikal) 

25 Aralık 2012’de, Kocaeli'de E.A., karısı A.A.'yı dövdü. Ardından mutfak bıçağıyla kadını yaralayan kocayı, çığlık-
ları duyan komşular engelledi. İfadesi alınan E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

25 Aralık 2012’de,  Kocaeli'de Ş.G. (57), karısı S.G.'yi (60) darp etti ve kuru sıkı tabancayla yaraladı. Kadın hasta-
neye kaldırılırken, Ş.G: tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
28 Aralık 2012’de, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, Gümbet Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki Myndos 
Evleri’nde yaşayan tekne kaptanı 36 yaşındaki Muammer Kaplan,  saat 03.30 sıralarında, eşi Arzu Tekinkaya Kap-
lan’ı kanlar içinde Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirdi. Arzu Kaplan 31 Aralık günü yaşam savaşını kaybetti.  Eşini 
hastaneye getiren Muammer Kaplan, hastane polisine verdiği ifadede "Eşimle arada tartışırdık. Olay gecesi de 
küçük bir tartışmamız olmuştu. Ben diğer odadayken eşimin çığlığını duydum. Salona gittiğimde kanlar içindeydi. 
Yanlışlıkla, başından zıpkınla vurulmuştu, hastaneye getirdim" dedi. Muammer Kaplan, çelişkili ifadeler üzerine 
gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Muammer Kaplan’a ait 7.65 milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca bulun-
du. Tabancaya balistik incelemeye gönderilmek için el konuldu. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk 
edilen Muammer Kaplan, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrollü olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.   
 
Samsun’nun Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde  Ü.Y.(28) adlı genç ile S.Y.(26) adlı genç kız akrabaları ara-
cılığıyla tanışıp nişanlandılar. Yaklaşık 7 ay nişanlı kalan gençler 04 Mayıs 2012'de resmi nikah kıydı, 26 Mayıs 
2012'de ise düğün yaparak evlendiler. Gerdek gecesi gelin S.Y., damadın alkollü olduğu gerekçesiyle dini vecibele-
rini yerine getiremediğinden gerdeğe girmek istemedi. Ancak, alkollü olduğu ileri sürülen Ü.Y.'nin zorla Gelin S.Y. 
ile gerdeğe girdiği iddia edildi. S.Y., eşinin gerdek gecesi kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia ederek Denizevleri 
Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili damat Ü.Y.,Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ü.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 
tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 7 aydır tutuklu bulunan S.Y. hakkında "Eşine karşı beden ve 
ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı ve hakaret" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
(Milliyet 28 Aralık) 
 

Davalar 
 

17. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Bodrum/default.htm


2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    192 

 

1 Ocak 2012’de, Antalya'da yaşayan H.B. (25), karısı Sultan Bakır'ı (23) bıçakla öldürdü. H.B. arabasında, üç 
yaşındaki çocuklarının yanında işlediği cinayetin ardından polise teslim oldu. (Bianet) 
 
2 Ocak 2012’de, İzmir'de V.C.D. (27), sevgilisi P.Ş.'yi (20) kürtaj olacağını öğrenince tabancayla vurarak yaraladı, 
ardından da intihara teşebbüs etti. 
 
2 Ocak 2012’de, İstanbul'da N.K. karısı S.A.'yı bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, N.K. gözaltına alındı. 
 
3 Ocak 2012’de, Urfa'da M.Ş. (48), karısı Şefika Şalka'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 
 
3 Ocak 2012’de, Kocaeli'de K.K. (33), hamile karısı Pınar Karik'i (27) av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından 
ambulans çağıran K.K., tüfeği temizlerken kazayla karısını vurduğunu söyledi. 
 

3 Ocak 2012’de, Kocaaeli, Dilovası Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda 6 aylık hamile Pınar Karik, 

iddiaya göre, tüfeğini temizleyen eşi Kerim Karik’in yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu karnından vuruldu. 

Ameliyata alınmasına rağmen anne ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Eşini ve doğmamış çocuğunu öldüren 

Kerim Karik ise polis tarafından gözaltına alındı. (03.01.2012) 
 
4 Ocak 2012’de, Adana'da evli ve iki çocuk babası olan Y.Y. (39), birlikte olma teklifini reddettiği için Emine 
Yergelen'i (31) adlı kadını çalıştığı kuyumcuda tabancayla vurdu, ardından intihar etti. Kadın ağır yaralandı.   
 
6 Ocak 2012’de, Tekirdağ'da E.A. (19) adlı erkek, birlikte yaşadığı ağabeyinin yedi aylık hamile karısı Hatice Alkan'ı 
(24) bıçaklayarak öldürdü. E.A. olayın ardından jandarmaya teslim oldu. 
 
15 Ocak 2012’de, Antalya'da tornacılık yapan M.D., karısı Ayşegül Demirkan (43) ve 7 ve 11 yaşlarındaki iki 
çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından intihar etti. 
 

15 Ocak 2012’de, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı Kelhasan Beldesi'nde evinde eşarbıyla boğularak öldürülen 

coğrafya öğretmeni 33 yaşındaki Sündüs Keleş'i, tecavüz etmek isteyen 21 yaşındaki zanlının kadın öğretmenin 

karşı koyup, direnmesi sonucu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarmaya teslim olup suçunu itiraf eden zanlı 

çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (15.01.2012) 
 
17 Ocak 2012’de, Konya'da Zeynep Yüksel boğazı kesilmiş bir şekilde evinin oturma odasında bulundu. Kadının 
kocası A.Y. (47) ve çocukları sorgu için gözaltına alındı. 
 
20 Ocak 2012’de, İstanbul'da Kadıköy Moda sahlinde Meryem Dalga'nın (23) cesedi bulundu. 
 

21 Ocak 2012’de, Adapazarı'nda 33 yaşındaki kadın cezaevinden bir süre önce tahliye olan eski sevgilisi tarafından 

kuaför dükkânında pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken eski sevgili ise olayın ardından 

pompalı tüfeği bırakarak kayıplara karıştı.  (21.01.2012) 

 
25 Ocak 2012’de, Antalya'da F.K. (25), yurtdışından gelen Elena K. adlı kadını bir evde zorla alıkonulduğu ve 
kadının kaçmaya çalışırken üçüncü kattaki evin balkonundan düşerek öldüğü iddia edildi. 
 
27 Ocak 2012’de, İstanbul'da market işleten A.Y. kendisinden boşanmak isteyen karısı N.Y.'yi silahla bacağından 
yaraladı. N.Y. hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, A.Y. henüz yakalanamadı. Daha önce de N.Y. "Eşimden 
tehdit alıyorum" demiş ve kendisine koruma tahsis edilmişti.  
 

29 Ocak 2012’de, Mersin'de Kimsesizler Mezarlığı'ndaki 51354 numaralı mezarda yatan kişinin 19 yıl önce ölen 
Fatma Akgül olduğu öğrenildi. Kadının eşi Hüseyin Akgül tarafından öldürüldüğü de tespit edildi.  Hüseyin Akgül, 
Fatma'nın önceki evliliklerinden olan altı çocuğunu, annelerinin başka erkekle kaçtığına inandırdı. Üvey kızı Niha-
yet'ten üç çocuk sahibi olduktan sonra onunla evlendi. (29.01.2012) 

 
30 Ocak 2012’de, Samsun’un Asarcık ilçesinde Dursune Alıcı (38), kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sür-
düğü 20 yıllık eşi Üstün Alıcı’yı (41), 2 çocuğunu da yanına alarak terk etti.  Eşinin boşanma davasından vazgeç-
mesini ve eve dönmesini isteyen Üstün Alıcı, teklifin kabul edilmemesi üzerine pense ile eşinin kafasına birkaç kez 
vurduğu ardından da aynı pense ile kadının vücudunun çeşitli yerlerinden etlerini sıkarak eziyet ettiği Dursune Alı-
cı’nın bağırıp yardım istemesi üzerine öğrenildi, komşuların polisi aramasından sonra gelen polis, kadını hastaneye 
kaldırırken Üstün Alıcı kaçtı. (30.01.2012) 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    193 

 

 
7 Şubat 2012’de, Ankara'da H.Y., (41), hakkındaki altı ay evden uzaklaştırma kararına rağmen karısı Fatma Yıl-
maz'la (40) buluşarak, pompalı tüfekle öldürdü. Cesedi bir tarlaya atan H.Y. kaçtı, kaçmasına yardımcı olan 2 arka-
daşı gözaltına alındı.  
 
10 Şubat 2012’de, Manisa'da M.Ş.Y. (45), karısı Vezne Yalçınkaya'yı (46) av tüfeğiyle öldürdü. Koca, olayın 
silahını temizlerken kazayla öldüğünü söyledi. 
 
10 Şubat 2012’de, Urfa ili Ceylanpınar ilçesi Kızıltepe yolu üzerinde bulunan Maden Köyü yakınlarında 8 Şubat 
günü dere kenarında boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan Naile Çatal'ın (19) cenazesi, 
Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Olaydan bir gün önce kayıp olduğu iddia edilen Çatal'ın cena-
zesi, Ceylanpınar'ın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan evine getirildikten sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. 
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıl-
dı. Taşyalak (Hello bello) Köyü korucularından Siraç Baburşah'ın 19 yaşındaki oğlu Yusuf Baburşah ve ağabeyi 
Ahmet Baburşah'ın, savcılıkta verdikleri ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Savcılıktan mahke-
meye gönderilen Baburşah kardeşler, hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 
cezaevine gönderilmesi beklenen sanıkların işlemleri devam ederken binlerce kişi Ceylanpınar Hükümet Konağı 
önünde toplandı. Yurttaşların toplanması ile polis kitleye gaz bombası ile müdahale etti.    
(10.02.2011/DİHA/Dha.com.tr/Mynet.com/ 
Milliyet.com.tr/Kanald.com.tr/Sabah.com.tr/ANF/posta.com.tr) 
 
11 Şubat 2012’de, İstanbul Küçükçekmece’de oturan 4 çocuk annesi Nuray Özdemir (76) kayboldu. Ailesinin, bu l-
mak için bir televizyon programına çıkıp yardım istediği yaşlı kadın, oturduğu binanın kömürlüğünde 26 yerinden 
bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Programa konuk olan Özdemir’in komşusu S.Y. ile F.Y. çifti çelişkili ifade-
leri üzerine gözaltına alındı. S.Y. sorgusunda, Özdemir’i saklaması için verdiği 500 lirasını geri alamadığı için öl-
dürdüğünü ve kömürlüğe kapattığını itiraf etti. (22.02.2012) 
 
12 Şubat 2012’de, Ankara'da A.Ö. adlı erkek, Ayşe Demir'i (30) sahibi olduğu bakkal dükkanın da bıçaklayarak 
öldürüp kafasını kesti. Polis A.Ö.'yü Demir'in kafasıyla bir köprü altında yakalayarak tutukladı. 
 
14 Şubat 2012’de, İstanbul'da ünlü bir lokantalar zinciri sahibinin 17 yaşındaki torunu, “Kızlara laf atma” diyen bula-
şıkçıları Nuriye Korkut’u 7 yerinden bıçakladı. Lokanta çalışanları aile büyüğü gelinceye kadar bekleyince,  kadın 
kan kaybından öldü.(14.03.2012) 
 
15 Şubat 2012’de, Bir süre önce dolandırıcılıktan hüküm giyip cezasını Gemlik Yarıaçık Cezaevi’nde çeken evli ve 
2 çocuk babası Özden Özsüt (51), mektuplaştığı Melek Özdemir’in ayrılmak istediğini öğrenince firar etti. Özsüt, 
tarihinde 17.00 sıralarında genç kadını ikna etmek için Osmangazi ilçesindeki evine gitti. Özdemir ayrılmakta ısrar 
edince Özsüt ruhsatsız tabancasını ateşleyerek, Özdemir’i iki bacağından vurdu. Sevgilisinin acı içinde yardım 
istemesine dayanamayan Özsüt, önce 112 Acil Servis’ten yardım istedi, ardından da 155’i arayarak ekip çağırdı. 
Yaralı Özdemir, hastaneye kaldırılırken, Özsüt tabancasıyla polise teslim oldu. (17.02.2012) 
 
16 Şubat 2012’de, Muğla'da V.C. (27) adlı erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi Yağmur Çorbacı'yı ormanda bıçaklaya-
rak öldürdü.  
 
20 Şubat 2012’de, İstanbul Sultangazi’de bir çocuk annesi Nilüfer Aygüler (25), eşinden 1.5 yıl önce boşanınca 
ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. 2 hafta önce çalıştığı işten ayrılan Aygüler,  sabah evdekilerin işe gitmesiyle 
yalnız kaldı. Annesi Vahide Aygüler ile birlikte bir konfeksiyon atölyesinde çalışan kız kardeşi Fatma, öğle saatler i-
ne doğru ablasını telefonla aradı. Genç kadın telefonu açmayınca Fatma Aygüler, erkek kardeşine haber verdi. Eve 
giden ve anahtarıyla kapıyı açıp giren Ercan Aygüler, ablasını kanlar içerisinde yerde buldu. Polisin ilk inceleme-
sinde, daire kapısının zorlanmadığı tespit edildi. Nilüfer Aygüler’in boğazının bıçakla kesildiği belirlenirken, vücudu-
nun çeşitli yerlerinde de çok sayıda bıçak yarası olduğu saptandı. Aygüler’in 3.5 yıl evli kaldığı eski eşi Sezer Ce-
beci ile hiçbir sorunu olmadığı ve 3 yaşındaki çocuklarının velayetinin babasında olduğu belirtildi. Polis, katilin ka-
dının tanıdığı biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor. (21.02.2012) 
 
22 Şubat 2012’de, Kastamonu'da M.T. (24), eski karısı Ferhat Hızarcı'yı av tüfeğiyle öldürdü  
  
22 Şubat 2012’de, Muğla'da K.K. (40), boşanma davası süren karısı T.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kadın hastaneye 
kaldırılırken, K.K. kaçtı.  
 
22 Şubat 2012’de, İstanbul'da Nuray Özdeniz (67) evinin kömürlüğünde bıçakla öldürülmüş şekilde bulundu 
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23 Şubat 2012’de, Bursa'da M.O. (25), sevgilisi D.B.'nin (21) boğazını kesti. Kadın hastaneye kaldırılırken, M.O. 
kaçtı.  
 
24 Şubat 2012’de, İstanbul'da 20.30 sıralarında yaşanan olayda tekstil işçisi Müslüm Yardım (28), kız kardeşi Yıldız 
Yardım (26) ve Nedim Koç'u bir otomobile binerken gördü. Müslüm Yardım, arabaya binerek kardeşiyle kavga et-
meye başladı ve sonrasında kardeşini kabinden bıçakladı. Kendisine engel olmak isteyen Nedim Koç’u da yüzün-
den yaraladı. Müslüm Yardım kaçarken, ağır yaralanan Yıldız Yardım hayatını kaybetti. Müslüm Yardım, bir süre 
sonra polis merkezine giderek teslim oldu.  
 
24 Şubat 2012’de, Ankara'da İ.K. (46), kızı Eda K.'yi (22) tabancayla öldürdü. Ardından komşularına gidip kızını 
öldürdüğünü söyleyen İ.K. tutuklandı. 
 
27 Şubat 2012’de, Tülin Kaplan (33) şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eşi Yaşar Kaplan’a (36) boşanma davası açtı 
ve kaymakamlıktan koruma kararı aldı.18 Şubat’ta koruma süresi sona erdi. Yaşar Kaplan günü eşini Keçiören 
Atapark Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evine davet ederek barışma talebini yineledi. Kadın reddedince, Kaplan 
pompalı tüfeğiyle eşini kurşun yağmuruna tuttu. Tülay Kaplan, başına ve göğsüne isabet eden 3 kurşunla hayatını 
kaybetti. Yaşar Kaplan gece yarısı yakalandı. (29.02.2012) 
 
27 Şubat 2012’de, Mersin'de yaşanan olayda Murat B. (46), 6 yıl birlikte yaşayıp 9 ay önce ayrıldığı öğrenilen 2 
çocuk annesi Gülsüm Ataman (44) ile Mersin Devlet Hastanesi önünde karşılaştı. Aralarında henüz belirlenemeyen 
bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen Murat B, Ataman'ı 6 
yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ataman, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesinde mü-
dahaleye rağmen kurtarılamadı. Murat B, polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. (28.02.2012) 
 
1 Mart 2012’de,  İzmir'de A.G (31), eski karısı Sebahat Gezer'i (33) parkta 4 yaşındaki kızının önünde bıçaklayarak 
öldürdü. A.G. cinayetin ardından polise teslim oldu, tutuklandı. 
 
1 Mart 2012’de,  İstanbul'da A.C., tartıştığı karısı Feride Canıbol'u işyerinde silahla öldürdü. A.C. polise teslim oldu. 
 
1 Mart 2012’de,  Ankara'da Y.K. (36), boşanma davası açan karısı Tülin K.'yi (31) evinde pompalı tüfekle öldürdü. 
Y.K tutuklandı. Daha önce koruma verilen kadın, kararın süresi dolunca ikinci kez koruma talebinde bulunmamıştı. 
 
2 Mart 2012’de,  İstanbul'da M.Ç. (27), karısı H.Ç.'yi (38) evlerinde av tüfeğiyle cinsel organından yaraladı, 
amcasının oğlu A.Ç.'yi (43) öldürdü. Polis olay yerine gelince M.Ç. teslim oldu. 
 
4 Mart 2012’de,  Antep'te A.Ç. (27), iş bulma vaadiyle kandırdığı Neslihan Polatbilek'e (29) tecavüze yeltendi, kadın 
direnince taşla vurarak öldürdü. A.Ç.'nin cinayetten bir gün önce Antep Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi. 
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde İstanbul'da Azeri uyruklu bir kadın Türk eşinin amcasının oğlu tara-
fından vurularak öldürüldü. İddialara göre, 2 çocuk annesi Azeri uyruklu kadın evinde kaldığı boşanma davası sü-
ren eşinin amcasının oğlu ile tartıştıktan sonra eşyalarını alıp evden ayrıldı. Çocuklarını evde bırakarak aynı mahal-
lede bulunan tıp merkezine gelen kadın kalacak yerinin olmadığını söyledi ve çalışanlardan sabaha kadar oturmak 
için izin istedi. Çalışanlardan izin alan kadın, bekleme salonunda oturmaya başladı. Yakınlarından kadının tıp mer-
kezinde kaldığını öğrenen kişi yaklaşık 1,5 saattir bekleme salonunda bulunan kadının yanına geldi. Yanında getir-
diği ruhsatsız silahı çıkartan adam kadına ateş etti.  Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamadı. (08.03.2012) 
 
11 Mart 2012'de İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde, Seyfettin Korkmaz, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Seval Aktaş’ı(31) ça-
kıyla 7 yerinden yaraladı.  Genç kadın velayetini aldığı 7 yaşındaki kızı Z.K. ile birlikte yaşamaya başladı. Aktaş ve 
eski eşi Korkmaz,  11 Mart günü kızları Z.K.’nin okul müsameresine birlikte katıldı. Dönüşte Korkmaz, eski eşi 
Aktaş’ın evine gidip hafta sonu kendisinde kalacak kızının akülü arabasını almak istedi. İkili arasında başlayan 
tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Korkmaz, cebinden çıkardığı çakıyla Aktaş’ı vücudunun 7 yerinden yara-
ladı. Korkmaz’ın elindeki çakının kırılması üzerine mutfağa bıçak almak için yönelmesini fırsat bilen Aktaş, komşu-
sunun evine kaçtı. Korkmaz, kadının balkona çıkıp yardım için bağırması üzerine kızını da yanına alarak olay ye-
rinden kaçtı. Aktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Korkmaz, polisin takibi sonunda yakalandı. 
 
11 Mart 2012’de, Ankara'da M.Y. (31), sevgilisi Funda Yıldırım'ı (28) tabancayla öldürdü. M.Y.'nin iki yıl önce de 
kadını silahla yaraladığı ve tehdit ettiği öğrenildi. 
 
12 Mart 2012’de, İzmir'de S.K. (40), eski karısı S.A.'yı (31) kolundan ve sırtından bıçakladı. 
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22 Mart 2012’de, İzmir'de T.Y. (50), kızı T.Y.'yi pompalı tüfekle ağır yaraladı, birlikte yaşadığı Ali Ürken'i (26) de 
öldürdü. Olayda etrafa isabet eden saçmalardan evinde televizyon izleyen K.Y. (52) adlı erkek de yaralanırken, 
T.Y. olayın ardından intihara teşebbüs etti. 
 

23 Mart 2012’de, Urfa'da A.Ü.G. (17), 20 Mart 2012’de, hırsızlık için evine girdiği Naime Solmaz'ı (74) kafasına 

sopayla vurup öldüdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek ve yaralama" suçlarından adliyeye sevk 
edilen A.Ü.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   
 
26 Mart 2012’de,     İstanbul'da H.İ.Y., hamile karısı Suzan Yıldırım'ı (28) arabada tabancayla öldürdü.   
 
27 Mart 2012’de,    Ordu'da V.A. (57), eski karısı Esme Türk'ü(48), pompalı tüfekle pazarda öldürdü. V.A. yakalanıp 
gözaltına alındı. 
 
27 Mart 2012’de,     İstanbul'da İ.F., boşanma davası süren karısı Demet Filcan'ı (30) davanın görüleceği dün Silivri 
Adliyesi'ne 150 ilerisinde bıçakla öldürdü. 
 
27 Mart 2012’de,    İstanbul'da T.Ç., karısı K.Ç.'yi işyerinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, nöbetçi 
mahkemeye çıkarılan koca akıl hastanesine kaldırıldı. 
  
30 Mart 2012’de,    Manisa'da A.B.(26), karısı Ş.B.'yi (25) bıçaklayarak öldürdü, ardından jandarmaya giderek 
teslim oldu. 
 
2 Nisan 2012’de, Şanlıurfa'da iki el silah sesi duyulan evde Rızvan Rızvanoğlu (80) ağır yaralı, birlikte yaşadığı 35 
yaşındaki Fahriye Arslan ise ölü bulundu.  
 
6 Nisan 2012’de, Konya'da banka müdürü A.G. (56), evde tartıştığı karısı Hülya Gümüş'ü (50) bıçaklayarak 
öldürdü, ardından polise teslim oldu. 
 
11 Nisan 2012’de, Adana'da H.K. (30) karısı S.Ü.'yü (29) pompalı tüfekle yaraladı. Tartışmanın H.K.'nın karısı 
üzerine yaptığı araziyi geri istemesiyle çıktığı öğrenildi. Savcı tutuksuz yargılanan H.K. hakkında "Silahla tehdit, 
korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 8 yıla kadar hapis istedi. 
 
13 Nisan 2012’de,  Adana'da B.D. (35) boşanmak isteyen ve ayrı yaşadığı karısı Özlem D.'yi tabancayla  öldürdü. 
 
14 Nisan 2012’de,  Van'da M.N.S., dokuz aylık hamile karısı Gülcan Sütçü'yü (23) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. 
 
18 Nisan 2012’de, Samsun'da A.C. (47), karısı Birsen Candan'ı (42) bıçakla öldürdü. Babasının annesini 
bıçakladığını gören 12 yaşındaki erkek çocuğu evden çıkarak polise giderek olanları anlattı. Gözaltına alınan koca 
ifadesinde karısını "internette chat yaptığı için" öldürdüğünü söyledi. 
 
18 Nisan 2012’de, Konya'da başından tabancayla ateş edilerek öldürüldükten sonra buğday ekili tarlaya gömülen 
kadın cesedi bulundu. Çürümüş cesedin 25-30 yaşlarında bir kadına ve yaklaşık 5 ay önce öldürülmüş olabileceğini 
tahmin eden jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede çevrede cesedin parçaları ile tişört ve tayt buldu. Parça-
landığı için sadece gövde ve baş kısmı kalan, kol ve bacakları da kayıp olan ceset, otopsi yapılmak üzere Konya 
Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (18.04.2012) 
 
22 Nisan 2012’de, Gaziantep’te 3 Mart 2012’de kaybolan 45 yaşındaki Emine Düzkaya, oğlu 27 yaşındaki Çağan 
Özoğlu ve gelini 22 yaşındaki Özlem Aslan Özoğlu’nun cesetleri, Kilis’in Afrin Çayı kenarında toprağa gömülü hal-
de bulundu. İddiaya göre işsiz Çağan Özoğlu, 1.5 yıldır arkadaşlık yaptığı Özlem Aslan Özoğlu’nun hamile kalması 
üzerine nikah kıydırıp düğün hazırlıkları için bir süre önce İstanbul’da yaşayan annesi Emine Düzkaya’yı çağırdı. 
Düzkaya, 3 Mart’ta Gaziantep’e gelip oğluyla birlikte gelinleri Özlem Aslan Özoğlu’nun ailesinin evine giderek, dü-
ğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüştü. Bu görüşmenin ardından evden ayrılan anne, oğlu ve gelinlerinden bir 
daha haber alınamadı. Düzkaya, Özoğlu ve Aslan aileleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü, 3 kişinin cep telefonlarını takibe aldı. Anne ile oğlunun telefonlarının sinyallerine Karşıyaka semtinde 
ulaşan polis, cihazları kullanan kişileri gözaltına aldı. Telefonların sim kartının şifresiz olduğu ve şüphelilerin tele-
fonları çöp kutusunda buldukları bu şekilde kullandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan bu kişiler serbest bırakıldı. 
Polisin sorguladığı Özlem Aslan Özoğlu’nun ailesi ise ifadelerinde Emine Düzkaya ve oğlunun evlerine gelip dü-
ğünle ilgili görüştüklerini ve daha sonra kızlarıyla birlikte ayrıldıklarını söyledi. Polis, kızın ailesinin otomobilinde 
bulduğu ’kan benzeri’ lekelerden örnekler alıp, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Olayla ilgili 
soruşturma çok yönlü sürdürülürken,  22 Nisan 20122de Kilis’in merkez Deliçay Köyü Afrin Çayı kenarında piknik 
yapanlar, topraktan dışarı çıkmış ve hayvanlar tarafından parçalanmış bir ayağı fark edince durumu jandarmaya 
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bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan kazılarda kayıp Emine 
Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu’na ait olduğu ileri sürülen 3 ceset bulundu. Cesetler, 
otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (23.04.2012/KentHaber) 
 
22 Nisan 2012’de, Bursa'da İ.Ö. (46), "internette okey oynadığı" gerekçesiyle karısı Nurcan Özcan'ı (43) av tüfeği 
ile öldürüp intihar etti. Cesetler Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 
 
23 Nisan 2012’de, İstanbul'da M.İ. (34) ayrı yaşadığı karısı Ayşe İnce'yi (34)  8 yaşındaki kızlarının katıldığı 23 
Nisan kutlamaları çıkışında bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Ayşe İnce'nin bir hafta önce kocasını kendisini 
ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği, ancak gözaltına alınan kocanın savcılık ifadesinin ardından serbest 
bırakıldığı ortaya çıktı. 
 
26 Nisan 2012’de,  İstanbul'da Y.Y. (31), karısı H.Y.'yi (34) tabancayla ateş ederek yaraladı. Karısının öldüğünü 
zanneden Y.Y. intihar etti. Apartmandaki komşuların polise haber vermesiyle gelen ekipler, H.Y.'yi ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırdı. 
 
26 Nisan 2012’de, Zonguldak’ta oturan 32 yaşındaki T.G., sokak ortasında tartıştığı eşi 28 yaşındaki 3 çocuk anne-
si Ö.G.’yi döverek hastanelik etti. Olay yerinden kaçan T.G. için Ö.G.’nin 2009’dan bu yana kendisine şiddet uygu-
ladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na 5 defa şikayette bulunduğu öğrenildi. Ö.G.’nin, 2011’deki şikayet dilek-
çesinde eşinin, "Seni öldüreceğim. Senin işin bitti" diye tehditte bulunduğu yönünde ifade verdiği belirtildi. Savcılık 
tarafından ifadesi alınan T.G.’nin ise daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (26.04.2012) 
 
27 Nisan 2012’de, Samsun'da M.Ç. (34), karısı S.Ç.'yi (29), evi terkettiği gerekçesiyle, çağırdığı kafeteryada dört 
yaşındaki çocuğunun gözü önünde ekmek bıçağıyla yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle M.Ç.'nin karısını 
öldürmesi engellendi. 
 
27 Nisan 2012’de,  Erzurum'da Ö.K. hamile karısı Elif Karanlıkbulut'u (20) babasının evinde kalbinden bıçaklayarak 
öldürdü. Kadının daha önce karakola giderek kocasından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ifadesi alındıktan 
sonra serbest kalan kocanın karısını bu şikayet nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. 
 
27 Nisan 2012’de,  İzmir'de M.K. (35), ayrı yaşadığı karısı H.K.'yi (29) yetiştirme yurdundaki çocuklarını ziyaretten 
dönerken görünce sokakta bıçakla yaraladı. M.K.'nın karısını bıçaklaması, sonrasında polisin havaya ateş ederek 
onu durdurması ve çevredekilerin sopalarla linç girişiminde bulunması kameralarca görüntülendi. Tutuklanan M.K. 
ifadesinde pişman olmadığını söyledi. 
 
28 Nisan 2012’de, Elazığ da Akif Y. (25) nişanlısı olan Bediha Oral’ı (21), ayrılmak istediği için silahla vurdu.  Akif 
Y, tabancasıyla polise teslim oldu. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanan Akif Y'nin ifadesinde, barışmak üzere gittiği evde konuştukları sırada kendisini tahrik etmesi sonucu yanında 
getirdiği tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü. Genç kızın cenazesi Karakoçan Merkez Camisi'nde 
kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.  
(29.04.2012/Cumhuriyet.com.tr/Haberturk.com/ Etha.com.tr/Trtturk.com.tr) 
 
29 Nisan 2012’de,  Edirne'de S.C., ayrılmak isteyen karısı A.C.'yi bıçakla sol yanağından boğazına kadar keserek 
yaraladı. S.C. olay yerinden kaçarken kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
1 Mayıs 2012’de, Malatya'da bir çift evlerinde ölü bulundu. Şahsın, önce eşini öldürdüğü, ardından da intihar ettiği 
ileri sürüldü. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Hançerli Köyünde meydana geldi. Erçin ailesinden gün boyu haber 
alamayan komşuları, durumu jandarmaya ihbar etti. Eve giren jandarma ekipleri Kemal Erçin (38) ile eşi Sibel 
Erçin'i (36) kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemeye göre, cinnet geçiren Kemal Erçin'in önce eşini 
silahla vurduğu, ardından da aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. (01.05.2012/KentHaber) 
 
9 Mayıs 2012’de, İzmir'de İ.İ. (35), sevgilisi Zeynep Köksal'ı (40) bir çay bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. 

Cinayetin ardından, Selçuk Bediyesi'nde görevli bir grup kadın, cinayetin yaşandığı Atatürk Caddesi'ni trafiği 
kapatarak kadına yönelik şiddeti protesto etti. 
 
11 Mayıs 2012’de, İzmir'de A.T. (62), karısı Fatma Tanrıkıulu'na (56) şiddet uyguladığı için yargılandığı davada  
hapis cezası aldı. Cezası paraya çevrilen A.T. kararın ardından eve gelerek kendisini şikayet eden karısını 
bıçaklayarak öldürdü. 
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12 Mayıs 2012’de, İstanbul'da N.M. (45), karısı Şakire Maviş'i (36) 16 yaşındaki kız çocuklarını önünde göğsünden 
bıçaklayarak öldürdü. 112'yi arayıp karısının vazonun üstüne düştüğünü söyleyen N.M. sorgusunda karısını 
öldürdüğünü itiraf etti. 
 
15 Mayıs 2012’de, Sinop'ta A.Y. (30), işyerinin önünde karısı Nuriye Yaşar'ı tabancayla vurarak öldürdü. 
 
15 Mayıs 2012’de, Tekirdağ'da eşinden iki yıldır ayrı olarak yaşayan Leyla A. ( 23 ) bir inşatta bıçaklanarak 
öldürülmüş bulundu. Şüpheli koca S.A. aranıyor. 
 
16 Mayıs 2012’de, Adana'da İ.E. (38), barışma teklifini reddeden karısı E.Ö.'yü (29) bıçakla ağır yaraladı. 
Hastandede tedavisi süren kadın korunma talebinde bulunurken, kadının annesi damadının E.Ö.'yü fuhşa 
zorladığını, kabul etmeyince öldürmeye kalkıştığını iddia etti. 
 
16 Mayıs 2012’de, Sivas'ta kimliği belirlenemeyen bir erkek, bir kadını sokakta dövüp, başından yaralayarak 

bayılttı. Kadın hastaneye kaldırılırken, erkek kaçtı. 
 
20 Mayıs 2012’de, Gaziantep’te üniversite öğrencisi kız arkadaşı Pınar Türkmen(21) ile Fidan T. isimli lezbiyen 
arkadaşıyla görüşmeyi kesmemesi üzerine tartışıp 17 Şubat 2012’de  tabancayla öldüren Emrah Gümüş (24), ömür 
boyu hapis cezasına çarptırıldı.(20.05.2012) 
 
20 Mayıs 2012’de,  İzmir'de M.B., İ.C. adlı erkek komşusuyla kavga ederken, onları ayırmaya çalışan karısı Medine 
Bakırcı'yı ruhsatsız tüfeğiyle öldürdü. M.B. olayın ardından intihar etti. 
  
23 Mayıs 2012’de,  Aksaray'da M.B. (22) karısı Esra Bilen'I (22) ve 20 günlük bebeğini mutfak bıçağıyla öldürdü. 

Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden E.B. hastaneye kaldırıldı. 
 
23 Mayıs 2012’de, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde dün gece akraba iki aile arasında 
tartışma yaşandı. İddiaya göre eşi tarafından dövülen L.G.’nin evine gelen kız kardeşi Cemile G. ve yakınları, 
burada kayınvalide Ş.G. ve yakınları ile tartıştı. İki kadın grubu arasındaki tartışma bir süre sonra sopa ve 
bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Cemile G. vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır şekilde 
yaralandı. Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemile G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olayın ardından polis kavgada bıçak kullandığını belirlediği Ş.G. ile 30 yaşındaki İ.G.’yi gözaltına alındı. 
(23.05.2012/KentHaber) 
 
24 Mayıs 2012’de,   Kayseri'de İ.Ü., ayrı yaşadığı karısı Demet Üçer' i oturduğu yeri tespit ederek boşanma 
duruşmasına bir gün kala bıçakla öldürdü. Demet Üçer' in kocasından gelen tehditler nedeniyle daha önce 23 
Şubat 2012' de savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra sığınma evine yerleştirildiği, ancak orada çok 
kalamayıp bir işe başladığı ortaya çıktı. 
 
24 Mayıs 2012’de,    Bursa'da Ö.G., boşanmak üzere olduğu karısı M.G.'yi çocukların velayeti konusunda 

anlaşamayınca tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ö.G. saldırının ardından polise teslim oldu. 
 
28 Mayıs 2012’de,    İzmir'de H.E. (25), hamile sevgilisi D.Ş.'yi (24) av tüfeğiyle öldürdü. 
 
29 Mayıs 2012’de,    Tokat'ta İ.E. (33), boşandığı karısı Havva E.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kadın hastaneye 
kaldırılırken, İ.E. tutuklandı. 
 
1 Haziran 2012’de,  Ankara'da eski karısının evine giden K.A. (62) barışma teklifine olumsuz yanıt alınca karısı 
Gülsüm Ata ve kızı Sibel Akgül'ü yanında getirdiği bıçakla öldürdü. Eski kocasından aldığı tehditler sebebiyle daha 
önce karakola başvuran Gülsüm Ata'nın teselli edilerek evine gönderildiği komşuları tarafından söylendi. Ölüm 
tehditleri ve eski kocasının sık sık rahatsız etmesi üzerine Gülsüm Ata yönetim kurulu kararıyla apartmana kamera 
taktırtmıştı. 
 
5 Haziran 2012’de, Küçükçekmece Adliyesi’nde meydana gelen olayda, polis memuru M. Ç., eşi S.Ç. İle birlikte 
boşanma dilekçesi vermeye gelen baldızı S.D. İle tartıştıktan sonra tabancasıyla ateş etmeye başladı. Ayağından 
yaralanan S.D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.(05.06.2012) 
 
11 Haziran 2012’de, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 51 yaşındaki adam beraber yaşadığı 35 yaşındaki kadını baca-
ğından bıçakladı. Yaralı halde evden kaçıp yakındaki polis karakoluna sığınan kadın hastaneye kaldırılırken, adam 
gözaltına alındığı öğrenildi. (11.06.2012) 
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13 Haziran 2012’de, Konya'da 15 yaşında ailesi tarafından  görücü usulüyle evlendirilen 2 çocuk annesi 37 yaşın-
daki kadın eşinden boşanmasına rağmen, 15 yıldır kaçtığını söyledi. Eski eşinin öldürmesinden korktuğunu ifade 
eden kadın yeni bir kimlik çıkartılmasını istedi. Konya'da bir sığınma evinde kalan kadın iddiaya göre 15 yaşında 
ailesinin zoruyla evlendirildi. Evlendikten kısa bir süre sonra ilk şiddeti kayınpederinden gördü. Ardından şiddete eşi 
de eklendi. Eşi ve kayınpederinden hiç bir sorun olmamasına rağmen sürekli şiddet gördüğünü öne süren kadın 15 
yıldır kaçak bir yaşam sürdüğü için çocuklarına da hasret kaldığını ifade etti.  (13.06.2012) 

 
15 Haziran 2012’de, Elazığ'da lokantada yemek yiyen 21 yaşındaki Türkan Barış, sonradan masasına gelip oturan 
ve bir süre sonra tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Barış, kaldı-
rıldığı hastanede öldü. (15.6.2012) 
 
23 Haziran 2012’de,    Muğla'da T.C. adlı erkek (33), sevgilisi Esin Tavaslı'yı (32) döverek öldürdü. T.C. gözaltına 

alındı. 
 
24 Haziran 2012’de,    Çorum'da D.K. (84), karısı Fatma K.'yi (74) uyurken odun baltasıyla öldürdü. Cinayetin 
ardından komşularına olayı anlatan D.K., cinayeti polise bildirmesini istedi. 
 
27 Haziran 2012’de,   Bursa'da S.Ö., kendisinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen karısı Büşra Özer ve 
kayınvalidesi Nazmiye Cece'yi sokakta tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından intihar etti. 
 
28 Haziran 2012’de, Diyarbakır'da A.Ç., ayrı yaşadığı karısı Hülya Ç.'yi(30) ve kayınvalidesi C.Ö.'yü (60) sokakta 
tabancayla vurdu. Hülya Ç kaldırıldığı hastanede öldü. C.Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.   
 
1 Temmuz 2012’de, İstanbul'da Ö.S. adlı erkek, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen karısı Neşe Sidar'ı (32) 
sokakta bıçakla öldürdü. Neşe Sidar şiddet gördüğü için kocası Ö.S.'den ayrı yaşıyordu. Kocasının kendisini tehdit 
ettiği yönünde polise şikayette bulunduğu ama koruma istemediği kaydedildi. 
 
1 Temmuz 2012’de,  Ankara'da A.T. (32) adlı erkek beraber yaşadığı sevgilisi Zeynep Ece Sevim'i (20) kendisiyle 

dalga geçtiğini söyleyerek evde önce bıçakladı sonra yastık kılıfıyla boğarak öldürdü. 
 
3 Temmuz 2012’de,  Tekirdağ'da E.Ş. (40) adlı erkek anlaşamadıkları için evi terk etmiş olan karısı Sündüs Şen'i 
(36) eve eşyalarını toplamaya geldiği sırada bıçakla öldürdü.  E.Ş. 155'i arayıp ''karımı öldürdüm gidin alın" dedi. 
E.Ş. gözaltına alındı. 
 
5 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da M.A. (39), karısı Neriman Acır'ı (29) elektrik kablosuyla boğarak öldürdü.   
 
7 Temmuz 2012’de,   Ankara'da Ü.K. (29) adlı komiser boşanmak isteyen karısı polis Gülşah Karakafa'yı (24) 
sokakta tabancayla öldürdü, ardından intihar etti. İki yıl önce savcılıktan koruma istemiş olan kadının koruma 
talebinin kabul edildiği ancak prosedürler uzadığı için koruma verilmediği öğrenildi. 
 
8 Temmuz 2012’de, Çankırı'da İ.A. (58) ayrı yaşadığı eşi Asiye Albay'yı (46) evde tabancayla öldürdü ardından 
intihar etti. Asiye Albay psikolojik tedavi gören kocasının evine temizlik yapmak için gitmişti. 
 
11 Temmuz 2012’de,  Kayseri'de İ.Ü., boşanma davası açan karısı Demet Üçer'i evde bıçaklayarak öldürdü. 

 
12 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da Y.Ç. (38), karısı G.Ç.'yi evde bıçaklayarak öldürdü.   

 
19 Temmuz 2012’de,  İstanbul'da Z.B. (31), karısı Mahmure Karakule'yi (19) evde bıçaklayarak öldürdü. Z.B. 

karısına sürekli şiddet uyguluyordu. Üç gün önce de şiddetli kavga ettikleri için komşuları tarafından polis çağırıldı, 
fakat karı-koca kavgası diyerek polis bir şey yapmadı. Z.B. ifadesinde "patatesli köfte yapmadığı için gözüm döndü" 
dedi. 
 
15 Temmuz 2012’de,  Bursa'da E.Y., sabah işe gitmek için evinden çıkan eski karısı E.S.'yi sokakta kamyonetle 
ezdi. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
19 Temmuz 2012’de,  İstanbul'da Ç.F. (35), karısı Zahide Feyzioğlu'nu (33) bıçakla öldürdü. Daha önce Ç.F. 
karısını döverek evden atınca, kadın şikayetçi olmuş, sığınma evine yerleştirilmişti ve koruma verilmişti. Daha 
sonra hasta çocuğunu görmek için eski evine giden kadın evde kocası Ç.F. tarafından mutfakta bıçakla öldürdü. 
 
19 Temmuz 2012’de,   Adana'da A.K. (23), evi terk eden karısı İpek Çınar (18) ve annesi Aysel Çınar'ı (35) 

tabancayla öldürdü. 
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19 Temmuz 2012’de,  İstanbul'da M.K., karısı M.K.'yi beraber işlettikleri lokantada tabanca ile yaraladı.   
  
21 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da H.G.  (34) ayrı yaşadığı karısı S.G. ile barışmak istedi, olumsuz cevap alınca 
tabancayla vurdu. SG'nin öldüğünü zanneden H.G. intihar etti. 
  
21 Temmuz 2012’de,  İzmir'de G.Ç. (28), eski sevgilisi Melike Demirel'i (25) barışmak istemediği için rehin aldı ve 
pompalı tüfekle öldürdü. G.Ç. cinayetin ardından intihar etti. 
 
23 Temmuz 2012’de,   Adana'da R.D. (29), şiddet yüzünden evi terk eden karısı ile iki çocuğunu kendisine 
göstermeyen baldızı F.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. 
 
24 Temmuz 2012’de,  Maraş'ta Ç.A. (35)  adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Nezihe Yavuz'u (31) sokakta tabancayla 
ateş ederek öldürdü. 
 
23 Temmuz 2012’de,    Konya'da M.Y. (45), kağıt toplayıcılığı yapan karısı A.Y.'yi (43) çöp konteynırına çarptığı için 

bir internet kafede bıçaklayarak yaraladı. 
  
23 Temmuz 2012’de, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çalılı Bayam köyünde cinnet geçirdiği öne sürülen bir kişi, 
gece yarısı eşinin başını taşla ezerek öldürdü. Olay, Kağızman ilçesine bağlı Çalılı Bayam köyünde  gece yarısında 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Faik Y. (70), gece yarısı eşi Fatma Y.’nin (65) başını taşla ezerek öldürdü. Ge-
ce uyurken eşinin başını ezerek öldüren Faik Y.’nin cinnet geçirdiği iddia edildi. Başından ağır darbeler alan Fatma 
Y., olay yerinde hayatını kaybetti. (24.07.2012/KentHaber) 
 
25 Temmuz 2012’de,  Samsun'da U.S. (34) adlı erkek, sevgilisi Gülnara Bak'ı (43) telefonda Gürcüce konuştuğunu 
bahane ederek bıçakla öldürdü.  1997'de cinayet suçundan tutuklandığı 2002'de 'Şartla Salıverme Yasası'ndan 
yararlanarak tahliye olduğu ortaya çıkan U.S.'nin savunması "küfür etti sandım" oldu. 
27 Temmuz 2012’de,   Antep'te C.T., boşanma davası açan ayrı yaşadığı karısı Ö.T.'yi ruhsatsız tabancasıyla ağır 
yaraladı. İfadesinde "oğlum beni arayarak annem Yağmur Fıstık adında Facebook sayfası açtı dedi ben de 
sinirlendim vurdum" dedi. 
 
29 Temmuz 2012’de,  Bolu'da F.D., karısı Derya Dağı'nı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Av tüfeğini 
temizlerken koltukta oturan karısını yanlışlıkla vurduğunu söyleyen F.D. tutuklandı. 
 
29 Temmuz 2012’de,   Ankara'da Ş.G. (42) adlı polis memuru, eski karısı Mine S.'yi (31) tabancayla öldürdü. 
 
1 Ağustos 2012’de,  İstanbul'da Y.T. (58), şiddet gördüğü için boşanmak isteyen karısı Ayten Taşdelen'i (56) so-
kakta tabanca ile öldürdü. Kadın, Y.T.'den şiddet gördüğü için mahkemeye başvurmuş, koca evden uzaklaştırılmış-
tı. 
 
1 Ağustos 2012’de,  Erzincan'da Y.Y. (46), boşandığı karısı H.A.'yla (40) sokakta karşılaştı. Y.Y. tartışmaya başla-
dığı H.A.'yı sokakta bıçakla yaraladı. 
 
2 Ağustos 2012’de,  Yozgat'ta H.İ. (38), tartıştığı karısı Gürcü İlbay'ı (28) bıçaklayarak öldürdü. H.İ. gözaltına alındı. 
 
4 Ağustos 2012’de,   Antep'te E.D., üç ay önce evi terk eden karısı S.D.'yi otobüs terminalinde bıçakladı. Hayati 
tehlikesi süren S.D. bir otobüste hosteslik yapıyordu. 
 
4 Ağustos 2012’de,    İstanbul'da E.Ö.Ç. (54), boşandığı karısı M.Ç.'nin (33) evine çocuklarını görmek için gitti ve 
M.Ç.'yi ve 12 yaşındaki çocuğunu yaraladı. E.Ö.Ç. yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Ağustos 2012’de, Çorum'da İ.A. (36) adlı erkek, arkadaşlık teklif ettiği Hülya Gençoğlu'nu (28) teklifini kabul et-

mediği için sokakta ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdü. 

6 Ağustos 2012’de, Hatay'da D.D., karısı Sadiye Döner'e şiddet uyguluyordu. Komşusuna sığınan Sadiye Döner  
"ben ölüyorum hakkınızı helal edin" dedi ve yere yığıldı. Komşunun polisi araması üzerine gelen ekipler astım has-
tası olduğu belirtilen Sadiye Döner'in hayatını kaybettiğini belirledi. 
 
7 Ağustos 2012’de, Antep'te F.K., şiddet gördüğü için evi terkeden karısı B.P.'yi (17) barışma bahanesiyle çağırdığı 
parkta bıçakla ağır yaraladı.   
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12 Ağustos 2012’de,   İzmir'de T.K. (51), boşandığı karısı Feride Aydın'ı (50) tabancayla öldürüp intihar etti. 
 
12 Ağustos 2012’de,  Mersin'de A.Ü., karısı Kamer Ünel'i darp etti, kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
16 Ağustos 2012’de, İstanbul'da iki kadın kocalarından şiddet gördüğü için Antalya'ya kaçtı. Kocaları, kadınların 
kaçmasına yardımcı olan iki kişiye işkence yaptı ve tecavüz etti. Olayın ardından iki kişi polise şikayette bulundu. 
Aileler de kaçan kadınları bulup karakola getirdi ve kaçmalarına yardım eden kişilerden şikayetçi olmaları için baskı 
yaptı. Polis ifadelerin ardından herkesi serbest bıraktı. Kadınlardan biri eve dönünce kocası tarafından öldürüldü. 
Soruşturmayı yürüten savcı Adil Özder, dosyada gizlilik kararı olduğunu söyledi. 
 
17 Ağustos 2012’de, İzmir'de N.Ö., kuma olmayı reddeden S.Ö.'yü bıçakla ağır yaraladı. 
  
19 Ağustos 2012’de, Balıkesir'de M.A., kendini terk eden karısı A.A.'yı sokakta bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye 
kaldırıldı, MA gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos 2012’de, Bursa'da R.G. (31), yolda karşılaştığı eski karısı Arzu Korkmaz'ı (25) sokakta bıçaklayarak 
öldürdü ve ardından intihar etti. 
  
21 Ağustos 2012’de, İzmir'de A.K., bir yıldır ayrı yaşadığı karısı H.K. barışma teklifini reddedince kadını dövmeye 
başladı. H.K.'nin kardeşi Menice Mutlucan buna engel olmaya çalışında, A.K.'nin kardeşi tarafından bıçaklanarak 
öldürüldü. Bu sırada Mutlucan'ın kocası da ağır yaralandı. A.K. ve kardeşi gözaltına alındı. 
 
21 Ağustos 2012’de, Bartın'da T.A. (30), boşandığı karısı Sema Çelikoğlu'nu tüfekle ateş ederek öldürdü. 
  
21 Ağustos 2012’de, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem 
Ö., yolda kız arkadaşı Merve E.’yi Mustafa G. ile yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giden Ekrem Ö., Merve 
E. ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada polis memuru Ekrem Ö., belinden çıkardığı beylik tabancası ile Merve 
E. ve Mustafa G.’yi kovalamaya başladı. Ekrem Ö., kaçmaya çalışan Mustafa G.’yi ayağından vurup yaraladıktan 
sonra Merve E.’yi yere diz çöktürüp ensesinden vurarak öldürdü.  (21.09.2012/KentHaber) 
 
22 Ağustos 2012’de, Çanakkale'de E.Y. (25), şiddet uyguladığı için kendini terk edip babasının evine giden karısı 
M.A.'yı (23) babasının evinden kaçırdı. Olay sırasında M.A.'nın babası Hüseyin Altan ve annesi Mediha Altan'ı ev-
lerinde av tüfeğiyle ateş ederek öldüren E.Y. yakalandı. 
 
23 Ağustos 2012’de, Samsun'da M.Ö., daha önce evlenmek için iki defa ailesinden istediği ancak reddedildiği Son-
gül Yılmaz ile dere kenarında buluştu, ardından kadının kafasına sert bir cisimle vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan 
kadın öldü. 
 
23 Ağustos 2012’de, Adana’da birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Emrah Dil’i, kendisinden ayrılmak 
istediğini söyleyince tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan 43 yaşındaki MikailUskaner, saklandığı 
evde yakalandı.   
  
24 Ağustos 2012’de, Urfa'da cinayetten hüküm giyip birkaç ay önce tahliye olan E.A., eski karısı Zuhal 
İbşanoğlu'nun adresini bulup kadını işe giderken sokakta bıçaklayarak öldürdü.   
 
24 Ağustos 2012’de, Aydın'da F.T. (40) adlı şizofreni hastası erkek, annesi Emine Tuna'yı (75) döverek öldürdü. 
Suçunu itiraf eden F.T. gözaltına alındı. 
 
25 Ağustos 2012’de,İzmir'de A.T. (74) adlı erkek, sevgilisi Nebahat Özyağan'ı (54) evinde boğarak öldürdü. Ayrıl-
mak istediği için sevgilisini öldürdüğünü söyleyen A.T. gözaltına alındı. 

 
27 Ağustos 2012’de, G.D İzmi’in çınaraltı semtinde ayrılmak istediği erkek arkadaşının kendisini sürekli tehdit et-
mesi nedeniyle 2 kızı ve damadı ile suç duyurusunda bulunmak üzere Bayraklı adliyesine  giderken T.Ö. yollarını 
keserek elindeki bıçakla G.D. yi 2 kızını ve damadını yaraladı. (milliyet.com.tr 27/8/2012) 
 
30 Ağustos 2012’de, Ankara'da H.Y. (51), boşandığı karısı Dilber Elgin'i (53) bir parkta bıçaklayarak öldürdü. HY 
yakalandı. 
 
3 Eylül 2012’de,  Adana'da Ç.Ç. (32), karısı Hayriye Çal'ı (27) dövdü, kurtulmak için sokağa çıkan kadını av tüfeğiy-
le vurarak öldürdü. 
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4 Eylül 2012’de,  İzmir'de O.Ç.'nin 2 kişinin yardımıyla karısı Hatice Çetin'i (20) boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 28 
Ağustos'ta meydana gelen olay, O.Ç.'ye yardım edenlerden birinin suçu polise itiraf etmesiyle açığa kavuştu. 3 
erkek tutuklandı. 
 
9 Eylül 2012’de, Kayseri - Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Büyükmenderes Caddesi Feslihan Sokak'ta oturan 
Cafiye Kaya, etek ve pijama giyip başına eşarp takarak kadın kılığına giren, ayrı yaşadığı eşi Rafet Kaya'nın bıçaklı 
saldırısına uğradı. Oturduğu eve kaçmak isteyen Cafiye Kaya, boşanma davası açtığı ve bir süreden beri ayrı ya-
şadığı eşi Rafet Kaya tarafından boğazının bıçakla kesilmesi sonucu yaşamını yitirdi. (Radikal) 
 
10 Eylül 20122de, Gaziantep'te 26 yaşındaki Yunus Yaşar, tartıştığı ablası 44 yaşındaki Ayşe Tut'u tabancayla 
vurarak öldürdü, diğer ablası 48 yaşındaki Gülperi Yaşar ile eniştesi 48 yaşındaki Mehmet Yaşar'ı da yaraladı. Ya-
kalanan şüpheli, "Ablalarımın fuhuş yaptığını duydum. O yüzden vurdum" dedi. (DHA) 
 
13 Eylül 2012’de, İstanbul Beykoz  Paşabahçe'de saat 17.15 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle 
gelişti: Beykoz Pasaport Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru Esra Adile S. (23) mesai bitiminde evine 
giderken önü eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından kesildi. İddiaya göre çıkan tartışmada eski sevgili, 
polis memuru Esra Adile S.'ye silahla ateş etti. Saldırıda Esra Adile S. ile bir polis memurunun eşi yaralandı. Yara-
lanan kadın polis memuru Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadın polis hastanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise kadın polis memurunun meslektaşları tarafından gözaltı-
na alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
14 Eylül 2012’de, İstanbul'da A.S.A. (33), polis memuru olan eski sevgilisi Esra Adile Seyfi'yi (23) otobüs durağında 
beklerken silahla öldürdü. Olay sırasında seken merminin isabet etmesi sonucu A.Y. adlı kadın da yaralandı. 
 
15 Eylül 2012’de, İstanbul'da H.T. (34), karısı Sevilay Tuzluca'yı (26) işyerinde silahla öldürdü. Olay sırasında 2 
kişiyi daha yaralayan H.T. intihara teşebbüs etti. 
 
15 Eylül 2012’de,  Aydın'da İ.A. (36), boşanmak isteyen karısı Z.A.'yı (36) sokakta pompalı tüfekle yaraladı. Kadın 
hastaneye kaldırılırken koca gözaltına alındı. 
 
15 Eylül 2012’de, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren rayları üzerinde Fatma Bilgin'in (37) cesedinin bulunmasıyla 
ilgili cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, kadının eşi Mehmet Bilgin'i (36) gözaltına aldı. Cinayet suçlamala-
rını reddeden Bilgin, yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. Mehmet Bilgin'in 
'Denetimli Serbestlik Yasasından' yaralanarak 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. 
 
20 Eylül 2012’de,  Eskişehir'de Y.E., boşandığı karısı Iraz Ekinci'yi (28) tabancayla vurarak öldürdü. Kadın boşan-
dıktan sonra kocası tarafından sokak ortasında darp edilmiş ve bunun üzerine bir ay ceza alan Y.E'nin cezası bir yıl 
ertelenmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderilen Y.E'nin insan öldürmeye 
teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanıp beş yıl ceza aldığı diğer davası da yargıtayda beklemede. 
 
20 Eylül 2012’de, Afyon'da B.S. (32) karısı Sultan Solmaz'ı (43) boşanmak için gittikleri adliyenin karşısındaki avu-
katlık bürosunda boşanma dilekçesi yazacakları sırada bıçaklayarak öldürdü.   
 
20 Eylül 2012’de, Kırklareli'nde M.D. (35), karısı Selda Duman'ı (34) av tüfeğiyle öldürdü. 
 
21 Eylül 2012’de, Ankara'da M.Ö. (43), telefonuna el koyduğu karısı Zülfiye Öztürk'ü (35) "kendisini aldatmak için 
yeni telefon aldığını" söyleyerek tabanca ile öldürdü. Daha önce boşanmak için mahkemeye başvurduklarını ama 
daha sonra vazgeçtiklerini belirten M.Ö. tutuklandı. 
 
22 Eylül 2012’de, Elazığ’da, kızı ve damadının yanında yaşayan Besi Kalman'ın (85) Rızaiye Mahallesi Safa So-
kak'ta kaldığı dairenin kapısının açık olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek eve girdi. Yaşlı kadının 
kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde, Kalman'ın, 
boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  
(22.09.2012/Stargazete.com/Zaman.com.tr) 
 
25 Eylül 2012’de, Malatya’da, psikolojik tedavi gören üniversiteli öğrenci, komşusunun evine kurşun yağdırarak 1 
kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı. İddiaya göre bir üniversitede öğrenci olduğu bildirilen ve psikolojik tedavi 
gören M.T.Ö. (25), bilinmeyen bir sebepten dolayı yan komşuları Akbulut ailesinin evine tabancayla saldırdı. Saldı-
rıda evin yaşlı kadını Ayşe Akbulut (85) olay yerinde ölürken, gelini Hayat Akbulut ile torunu Burak Akbulut ise ağır 
yaralandı. (25.09.2012/KentHaber) 
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26 Eylül 2012’de,  Adıyaman'da M.G., karısı Hacer Girgin'i (38) döverek öldürdü. M.G. tutuklandı. 
 
26 Eylül 2012’de, Çorum'da K.A. (21) barışma teklifini reddeden boşandığı karısı A.A.'yı (18) bıçakladı. Kadın has-
taneye kaldırıldı.. K.A. adliyeye sevk edilirken yanında olan babası Z.A. "Oğlum her şeyi namus ve şerefi için yaptı. 
Bitiremedi ama sağlık olsun, onlara örnek olsun" dedi. 
 
30 Eylül 2012’de, Adana'da H.D.(42), şiddete uğradığı için evden ayrılan ve şikayeti üzerine koruma verilen  karısı 
Hülya Işık'ı (38) koruma kararı süresini uzatmak için evden çıktığı sırada pompalı tüfekle öldürdü. 
 
2 Ekim 2012’de, İzmit merkeze bağlı Çubukluosmaniye Köyü yakınlarında bu sabaha karşı, dövülerek öldürüldüğü 
belirlenen bir kadına ait ceset bulundu. Bu sabah saat 05.30 sıralarında, jandarmaya yol kenarında bir kadın cesedi 
bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İzmit-Kandıra yolunun Çubukluosmaniye Kö-
yü ayırımında kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmayan 20- 25 yaşın-
daki İşkence yapıldığı ve acımasızca dövüldüğü anlaşılan genç kadına yapılan ilk tespitlerde 2 kolunda kırık ve 
vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görüldü.(habertürk)  
 
2 Ekim 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağabeyi ile tartışan Mustafa Akdemir (24) isimli kişi, ağabeyi Os-
man Akdemir ile yengesi Muhbet Akdemir'i (28) silahla vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan Mustafa ve Os-
man Akdemir kardeşler olay yerinde can verirken, Muhbet Akdemir'in ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ceylanpınar 
Devlet Hastahanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. (02.10.2012/DİHA)  
 
14 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Faruk Meydan, şu beyanlarda bulundu: “İmam nikâhlı eşim 
Dilek Kutlu, kardeşleri tarafından sürekli olarak tehdit edilmekteydi. En son eşim adına tapulu olan evini kardeşleri 
yüzünden satmak zorunda kaldı. Çıkan tartışmadan eşim kolundan yaralandı. Onu alıp hastaneye götürdüm. 
25.08.2012 tarihinde devlet hastanesinin bahçesinde eşim kardeşleri tarafından tekrar bıçaklandı. Etrafta bulunan 
kişiler tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.  Eşimin ölümüne sebebiyet 
veren kardeşlerinden şikâyetçi ve davacıyım. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını ve hukuki destek sunmanızı 
talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
4 Ekim 2012’de,  Eskişehir'de E.A. adlı kadın ve sevgilisi R.Ü., E.A.'nın eski sevgilisinin karısı Sevil Sağlık'ı (40) 
yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan E.A. ve R.Ü. suçlarını itiraf etti. 
 
4 Ekim 2012’de, Zonguldak'ta A.E. (38) kendisini terk eden karısı Hediye Eski'yi (32) sokakta silahla vurarak öldür-
dü, Kadının yanındaki arkadaşı H.E.'yi de yaraladı. A.E. intihar etti. 
 
9 Ekim 2012’de,  Antalya'da beş yıl önce eşi M.Ü.'nün tüfek temizlemeye yarayan 'harbi' ile tecavüz etmesi sonucu 
hastanede tedavi gören Saniye Ünlü (31) yaşamını yitirdi. M.Ü. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 
 
14 Ekim 2012’de, İstanbul Bahçelievler’de üniversiteli genç kız Fatmanur Ç. evinde elleri ve ayakları bağlanıp öldü-
rülmüş halde bulundu. Bahçelievler'de üniversite birinci sınıf öğrencisini öldüren 22 yaşındaki zanlı, cinayeti itiraf 
etti.  
 
16 Ekim 2012’de, Giresun'da H.Ö. (49), karısı Yeliz Özer'i (31) av tüfeğiyle öldürdü. Kadının daha önce kocasından 
şikâyetçi olduğu, H.Ö.'ye altı ay evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. H.Ö.'nün cezası bir buçuk ay önce 
sona ermişti. 
 
17 Ekim 2012’de, Sakarya'nın Pamukova  meydana gelen olayda 41 yaşındaki Osman Safa, iddiaya göre yaklaşık 
2 yıl önce boşandıktan sonra başka birisiyle evlenen ve bu beraberliğinden 9 aylık hamile olan eski eşi Neslihan 
Çelik'i oturduğu evinde tabanca ile vurdu. Neslihan Çelik'in karnındaki bebeği ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 
sezaryenle alındı. Sakarya'da ilk tedavisi yapıldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alı-
nan talihsiz bebek de dün yaşamını yitirdi. 
 
18 Ekim 2012’de, Kastamonu'da S.Ç. (75), karısı Hatice Ç.'yi (75) pompalı tüfekle öldürdü, üç arkadaşını da yara-
ladı. S.Ç. tutuklandı. 
 
22 Ekim 2012’de,  Kocaeli'nde S.K. (38), otostop yapan Serpil Kömürcü'ye (25) tecavüz girişiminde bulundu. Kadın 
direnince, arabayla üzerinden geçerek öldürdü. 
 
27 Ekim 2012’de, saat 17.00 sıralarında Malatya Melekbaba Mahallesi’nde Kalkan ailesi kurban kesiminin ardından 
evlerine dönerken önleri daha önce aralarında husumet bulunan Mehmet Emin Tetik ve kardeşi Hamit Tetik tara-
fından kesildi. İddiaya göre Mehmet Emin Tetik’in pompalı tüfekle ateş açması sonucu Leyla Kalkan ile kucağındaki 
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minik kızı Melisa Kalkan ağır yaralandı, baba Emir Kalkan ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Hemen hastaneye 
kaldırılan Leyla ve Melisa Kalkan, doktorların tüm çabasına karşın hayatlarını kaybetti. 
 
31 Ekim 2012’de, Gaziantep'te Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 çocuk sahibi olan Sinan B. (35) ve eşi 
Şenay B. (34) arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bir süre baba evinde kalan Şenay B. iddiaya göre aile bireyle-
rinin araya girmesiyle eşi Sinan ile yeniden barışarak eve döndü. Sabah saatlerinde yeniden tartışan karı koca 
çocuklarını komşuya gönderdi. Evde bulunan pompalı tüfeği alan Sinan B. iddiaya göre eşine bir el ateş etti. Eşi 
öldükten sonra pompalı tüfekle intihar eden Sinan B.'de eşinin yanında can verdi. (31.10.2012/KentHaber) 
 
3 Kasım 2012’de, Adıyaman’ın Altın Şehir Mahallesi K-9 Blok Kat-2'de ikamet eden şizofren hastası Alper A. (34), 
sinir krizi geçirerek evin mutfağında bulaşık yıkayan annesine saldırdı. Alper A. mutfakta bulunan piknik tüpü ve 
tencerelerle annesi olan Gülay A.'nın (56) başına defalarca vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Gülay Atmaca olay 
yerinde hayatını kaybettikten sonra Alper A. eline aldığı bıçakla kendi boğazını kesti. Alper A.'nın boğazı kesik 
halde balkona çıktığı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye 
çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs çıktığı balkondan inerek ambulansa bindi. Polis 
ekipleri eve girdiklerin de ise anne Gülay A.'nın cesediyle karşılaştı. Gülay A.'nın cesedi olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
(03.11.2012/Sabah.com.tr/ Posta.com.tr/Kenthaber.com) 
 
7 Kasım 2012’de, İstanbul'da H.B. (46) kendisinden, ayrılmak isteyen sevgilisi Aslıhan Sekendiz'i (31) sırtından 
bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan H.B.'nin para karşılığı cinsel ilişkiye zorlama ve teşvik suçlarından sabıkası bu-
lunduğu belirtildi. 
 
7 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayten Oral, şu beyanlarda bulundu: “Ben Karakoçan’da 
Pembelik Barajında sekreter olarak çalışıyordum. Çalıştığım yerin yöneticisinin adı Akif Yıldırım’dır. Kardeşim 
Bediha işyerime birkaç defa beni görmeye geldi. Yanıma gelip giderken patronum Akif ile aralarında duygusal bir 
bağ oluştu. İki aylık bir arkadaşlık sürecinden sonra 08.11.2011 tarihinde kardeşim ile Akif nişanlandı. İlk 2 ay 
Bediha çok mutluydu, neşeli, hayat doluydu. 2 aydan sonra kardeşim çok ciddi bir biçimde içine kapanmaya başla-
dı. Dalgın, huzursuz bir şekilde ruh gibi dolaşıyordu. Bana hep abla “Akif sandığınız gibi değil, yalan konuşuyor” 
diyordu. Bende Akif’le konuşup ne tarz problemleri olduğunu öğrenmeye çalıştım. Kardeşim Bediha giderek sessiz-
leşmeye ve durgunlaşmaya başladı. Her yere beraber gidiyorduk ancak Akif’in olduğu ortamlara gelmek istemiyor-
du. Birkaç defa sinir krizi geçirdi ve çok kötü bir durumdaydı. Bu krizlerden sonra Bediha ile konuşmaya karar ver-
dim. Bediha ile konuştuğumda hayalet gibiydi. Olaydan iki gün önce eve gittiğimde Bediha elini jiletle kesmeye 
çalışmıştı. Kendisi ile konuştum. Akif’in kendisini ölümle tehdit ettiğini, evimize silahla geldiğini ve kendisini uçurum 
kenarına götürdüğünü, öpmeye çalıştığını, tepki gösterince kendisini uçurumdan atmakla tehdit ettiğini anlattı. Bu-
nun üzerine biz de istemiyorsan bitsin dedik. Bediha o kadar sevindi ki, biz de Akif’i arayarak 2 gün sonra konuş-
mak istediğimiz söyledik. Akif konuşmak için geldi, her şeyi anlattık, bu işin olmayacağını söyledik, olay çıkmadan 
bitmesini dile getirdik. İlkin itiraz edip karşı çıktı ancak sonradan bize yönelik olarak bu işin sonu “ya ölüm ya dü-
ğün” dedi. Sonradan aynı gün ailesini de çağırdık. Amcası geldi, amcasının odaya girmesi ile birlikte karşılamak 
için amcasının olduğu odaya gittim. 5 dakika sonra bir patlama sesi geldi. Odaya gittiğimde kardeşim kanepede 
dizlerini göğsüne çeker vaziyette otururken abla diye seslendi, vurulduğunu anlayamadım. Babam odaya geldi, ne 
yaptın sen diye sordu. Ben o aşamada Bediha’nın vurulduğunu elime ve göğsüme kan bulaşınca anladım. Akif 
kaçtı, kardeşim Nurhayat peşinden koştu, Karakoçan Jandarma Komutanlığının önünde kardeşim onu yakaladı. 
Şuan Akif tutukludur. Duruşmamızın ilk celsesi 22.09.2012 tarihinde Elazığ Ağır Ceza da yapıldı. Bu konuda sizden 
ve kadın kurumlarından destek talep ediyoruz.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) NOT: Silahlı saldırıyı uğrayan genç ka-
dın olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
7 Kasım 2012’de, Sivas'ta A.T. (32), karısı M.T.'ye tabancayla ateş ettikten sonra intihar etti. M.T. ayakta tedavi 
edilirken, A.T. öldü. 
 
9 Kasım 2012’de, Mersin'de F.K. (35), beş yıl önce boşandığı karısı Aslı Yıldırım'ı (34) sokakta tüfekle öldürdü.   
 
15 Kasım 2012’de, Aydın'da inşaat işçisi N.Y. (39), karısı Türkan Yılmaz'ı (35) elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. 
 
12 Kasım 2012’de, İstanbul  Sarıyer Zekariyaköy'e bağlı Gümüşdere Köyü'nde Ergün Çelik'in sahibi olduğu çiftlikte 
karı koca olduğu ileri sürülen Türkmenistan uyruklu Ramazan Babakov ( 23) ve eşi baltayla öldürülmüş halde bu-
lundu. 
 
15 Kasım 2012 ‘de, Şanlıurfa'nın Siverek’in Erkonağı Köyü’nde yaşamını yitiren 18 yaşındaki Türkan G.'nin 'töre 
cinayetine kurban gittiği' ihbarı üzerine, mezarı açılarak cesedi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. (radikal) 
 

http://www.radikal.com.tr/index/istanbul
http://www.radikal.com.tr/index/Ramazan
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17 Kasım 2012’de, Sakarya'da S.Y. (22), şiddet gördüğü için evden ayrılıp ailesinin yanına yerleşen karısı Emine 
Yayla'yı (17) penceresinden girdiği evde bıçaklayarak öldürdü. Savcılığın geçen Haziran ayında kadın için Sakarya 
2. Aile Mahkemesi'nden koruma talep ettiği, mahkemenin de koca S.Y'ye eşine yönelik olarak şiddet tehdidi, haka-
ret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde tedbir kararı verdiği, ted-
bir kararına aykırı hareket eden S.Y'nin zorlama hapis tedbiri uygulanarak üç gün cezaevinde yattığı öğrenildi. 
 
18 Kasım 2012’de, Diyarbakır'da N.Y., karısı Zuhal Yaman'ı bıçaklayarak öldürdü. 
 
20 Kasım 2012’de, Antalya'nın Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi Şevkettokuş Caddesi, Cevkiroğlu Apartma-
nı'nın 5.'nci katında ikamet eden Sevilay Cevkiroğlu,nun şah damarı, evine giren   hırsız tarafından kesildi. Eşine 
telefonla durumunu haber veren kadın Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane de yapılan müdahalelere rağmen 
Sevilay Cevkiroğlu kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  
 
22 Kasım 2012’de, İzmir'de O.Ç., 16 yaşındaki yeğeni B.Ö.'yü kendisini aldattığını düşündüğü karısı H.Ç.'ye  teca-
vüz ettirdi ve öldürttü. 
 
25 Kasım 2012’de,  Erzincan'da uzman çavuş E.K. (41), karısı Hülya Kapıcı'yı tabancayla öldürdü, 8 yaşındaki 
kızlarını yaraladı. 
 
25 Kasım 2012’de, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampusu’nda eski sevgilisinin tabancasından çıkan 2 kurşunla 
yaşamını yitiren 20 yaşındaki Havva Ay’ın babası Aziz Ay, olanları ’kabus’ olarak nitelendirdi.   
 
26 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yeniköy (Înko) köyünde emekli astsubay olan Mehmet 
Karadayı, evine baskın yaptığı kayınvalidesini öldürdü. Melek Karadayı eşiyle yaşadığı sorunların ardında 20 gün 
önce ailesinin yanına yerleşti. Daha sonra eşinin kaldığı eve giden Mehmet Karadayı burada korucu olan 
kayınbabası Çağlar ile tartıştı. Karadayı, tartışma sonrası yanında getirdiği silahıyla kayınvalidesi Edibe Çağlar'ı 
öldürdü. Kayınpederi İbrahim Halil Çağlar'ı da elinden yaralayan Karadayı, sonrasında da eve el bombası attı. 
(26.11.2012/DİHA/Diyarbakirsoz.com) 
 
30 Kasım 2012’de,  Eskişehir'de M.B. (42), karısı Yeter Bilgen'i (42) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından 3 
yaşındaki çocuklarını kayınbiraderine bırakan M.T. intihara teşebbüs etti. 
 
3 Aralık 2012  İzmir’in Gültepe semtinde 24 yaşındaki Okan Özparıltı, birlikte olma ve evlilik teklifine olumsuz yanıt 
veren, eşinden boşanmış bir çocuk annesi 29 yaşındaki Pınar Ünlüer’i, sandviç büfesinin önünde pompalı tüfekle 
vurarak öldürdü. Bu sırada seken saçmalarla Ezgi B. de  yaralandı. Olayın ardından kaçan Özparıltı yakalandı. 
Genç kadının büfenin önünde, okuldan çıkacak çocuğunu beklediği öğrenildi.  

5 Aralık 2012’de,   Mardin'de A.Y., karısı Emine Yılmaz'ı evde bıçakla boğazını keserek öldürdü. Çocuklarının ev-
den kaçarak olayı komşulara bildirmesi üzerine A.Y. yakalandı. 
 
6 Aralık 2012’de,   İstanbul'da M.S. (57), iki aydır ayrı yaşadığı karısı, boşanma davası süren Dilek Sökmen'i (51) 
tabancayla öldürdü. M.S. cinayetin ardından teslim oldu. 
   
8 Aralık 2012’de, Van'da H.B., hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisi Gülşah Aktürk'ü (27), ruhsat-
sız tabancasıyla vurarak öldürdü. Aktürk, aylar önce H.B.'den ayrılmış, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ekim'de H.B. 
hakkında altı aylık uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Van'dan Konya'ya tayin olmak isteyen Aktürk, daha önce 
H.B.'nin tehditten yargılandığı Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede Van Vali Yardımcısı Zafer Coş-
kun'un kendisine "En kötü ihtimalle ölürsün" dediğini söylemişti. 

14 Aralık 2012’de, Konya'da M.Ç. (25), sevgilisi Emel Sayın'ı (33) boğarak öldürdü. Kadının darp ve tehdit nedeniy-
le 13 kez polise şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıktı.  

18 Aralık 2012’de, Kayseri'de emekli başkomiser Ö.T. (60), karısı Meliha Topçu'yu (57) tabancayla öldürdü. 

18 Aralık 202’de,  Adana'da İ.Ö. (23), karısı Cennet Özkahya'yı (22) mutfak bıçağıyla öldürdükten sonra, av tüfeğiy-
le intihar etti. 
 
20 Aralık 2012’de, Bursa’nın Mudanya İlçesinde 56 yaşındaki İsmail Aktürk, alkol aldığı barda, garson 49 yaşındaki 
Emine Bekereci’nin masasından kalkıp, başka kişilerin masasına oturmasına sinirlenerek dehşet saçtı. Aktürk'ün 
peşpeşe ateşlediği ruhsatsız tabancasından kurşunların isabet ettiği 4 kişiden Emine Bekereci ve 25 yaşındaki 
Bülent Öztaş hastanede yaşamlarını yitirdi. İsmail Aktürk, bar çalışanları tarafından polise teslim edildi. (Radikal) 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Antalya/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Alanya/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0zmir/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
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27 Aralık 2012’de, Batman Çayı'nda 20.12.202 tarihinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan Hatice Daşlı 
adlı kadınının Diyarbakır'da 2 kuzeni tarafından tecavüz edilerek hamile kaldığı iddia edildi. Aile bireyleri tarafından 
öldürüldüğü iddia edilen Daşlı'nın yapılan otopsi sonucunda 4 aylık hamile olduğu belirtildi. İddiaya göre, Daşlı, 
kuzenleri S.D. ve Ö.D.'nin tecavüzüne uğradı. Tecavüz uğradığını kimseye söylemeyen Daşlı'nın, karnının büyü-
mesiyle hamile olduğu ortaya çıkmış, aile bireyleri kararıyla Batman Çayı'na getirilerek amcaları tarafından boğula-
rak öldürüldüğü ileri sürüldü. Daşlı'nın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. Öte yandan 
Daşlı'nın dedesi R.D., amcaları H.D. ve E.D.'yi Daşlı'nın ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına 
alınarak tutuklandığı öğrenildi. Daşlı'ya tecavüz ettikleri ileri sürülen kuzenleri S.D. ve Ö.D.'nin ise arandığı bildiril-
di. (27.12.2012/DİHA/Radikal.com.tr/Taraf.com.tr) 
 
29 Aralık 2012’de, İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan Marissa Küçük'ü kızı Zadik Küçük bıçaklanmış olarak buldu.   
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan ve boğazı kesilen Marissa Küçük'ün hayatını kaybettiğini 
belirledi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme Polislerinin evdeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapı l-
mak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Yaşlı kadının bir alt katında oturan komşusu Ümit Başkan, "Ben 
4 aydır burada oturuyorum. Teyzeyi en son bugün saat 15.30 sıralarında gördüm. Ellerindeki poşetlerle marketten 
geliyordu. Sonra eşim telefon açtı. Teyzenin öldüğünü söyledi. Polisin dediğine göre boğazı kesilmiş. Yaşlı kadın 
evde tek başına yaşıyordu" diye konuştu.   (Radikal)  
 
29 Aralık 2012’de, Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde, zıpkınla başından yaralandığı ileri sürülerek Devlet Hastanesine 
getirilen, ancak başından tabancayla yaralandığı ortaya çıkan 30 yaşındaki Arzu Tekinkaya Kaplan’ın gözaltına 
alınan eşi M.K., sevk edildiği adileyede yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrollü olarak tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.   
 
30 Aralık 2012’de, Adapazarı'nda 6 ay önce cezaevinden tahliye olan sevgilisi Aşkın Traş tarafından pompalı tüfek-
le vurularak ayaklarından yaralanan 33 yaşındaki Mualla Akça adlı dansöz kadın, bu gece otomobilinde kimliği 
meçhul bir kişi tarafından başından tabanca ile vuruldu. Gece saat 21.00 sıralarında, 54 D 0464 plakalı otomobilin 
sürücüsü Mualla Akça, otomobilinin içinde siyah paltolu 45 yaşlarındaki kimliği meçhul kişi tarafından tabanca ile 
başından vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobilin yakınında Mualla Akça'ya ait olduğu 
belirtilen biber gazı spreyi buldu. Polise göre Akça, saldırgana biber gazı sıkarak karşı koymak istedi. Görgü tanık-
ları eşkalini verdikleri 45 yaşlarında bir kişinin otomobilden inerek hızla uzaklaştığını bildirdi.  

31 Aralık 2012’de,  Diyarbakır'da Ö.V. (24), karısı Gülcan Kodaş'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp intihar etti. (ÇT) 

 
 

17.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
3 Ocak 2012’de, Siirt merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde S.K. (20) isimli genç kadın, akrabalarının kaldığı 
Nuri Bayam Caddesi'ndeki 7 katlı İzgi Apartmanı'nın çatısından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan Kılıçer kaldırıl-
dığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.   
 
4 Ocak 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi’ne bağlı Yılmaz (Mori) Köyü'nde oturan 
Ayşe Aybar (22), dün akşam saatlerinde intihar ettiği iddiasıyla ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Göğsüne isabet eden iki kurşunla yaralanan Aybar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı. İddialara göre, Aybar'ın istemediği biri ile evlendirilmek istenmesinden dolayı intihara kalkıştığı belirtildi. 
(05.01.2012/DİHA) 
 

14 Ocak 2012’de, İzmir'de yaşayan Arzu Balcı (32) yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu ve 2 buçuk yaşındaki çocuğunun 

babası T.Ö. ile başka bir kadından gelen mesaj sonrası tartıştı. Tartışma esnasında sinir krizi geçiren Balcı kendini 

3’üncü katın penceresinden beton zemine bıraktığı iddia edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arzu 

Balcı, kurtarılamadı. (14.01.2012) 

 
16 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Köyü'nde 18 yaşındaki Ayşe Kocan isimli kadın sabah 
saatlerinde evin ahırında asılı olarak bulundu. Teşhis için köye gelen savcının tuttuğu raporda, Kocan'ın intihar 
ettiği iddia edildi.   
 
18 Ocak 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Umurlu Köyü'nde oturan 31 yaşındaki 
Nahide Yüce adlı kadının evde kimsenin bulunmadığı bir sırada, köy korucusu olan abisinin silahını seriye alarak 
bedenine 5 mermi sıkarak intihar ettiği iddia edildi.   
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30 Ocak 2012’de, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gökçimen Mahallesi'nde oturan Kezban Ekinci isimli kadın, evde 
silahla öldürülmüş olarak bulundu. Aile fertleri Ekinci'nin evde bulunan av tüfeğiyle intihar ederek, yaşamına son 
verdiğini iddia etti. 2 çocuk annesi Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
31 Ocak 2012’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Büyük Ağrı Mahallesi'nde oturan İpek Bozboğa (18) evlerinin 
bahçesindeki kömürlükte intihar etti. Kardeşi tarafından fark edilen İpek Bozboğa'nın kablo ile intihar ettiği belirtilir-
ken, olay yerine çağrılan polis ve savcı inceleme yaptı. İpek'in 6 ay önce T.T isimli bir kişi ile nişanlandığı ve sürekli 
sorun yaşadığı iddia ediliyor. İpek'in cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (31.01.2012/DİHA) 
 
27 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Şentepe Mahallesi'nde ikamet eden ve 18 aylık evli 6 aylık 
bebeği olan Leyla Demir adlı kadının, dün akşam 19.30 sıralarında evde bulunan ateşli silah ile intihar ettiği iddia 
edildi. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. (28.2.2012/DİHA/Diyarbakırsöz.com) 
 
10 Mart 2012’de, Ağrı ili Patnos ilçesinde psikolojik sorunları olan ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mensure 
İ.'nin, hastanenin camından atlayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan kadın ambulans-
la Van'a sevk edilirken, kadının yolda kalbinin durması nedeniyle Muradiye Devlet Hastanesi'ne yönlendirildiği kay-
dedildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mensure İ.'nin cenazesi Patnos'a geri getirildi.   
 
10 Mart 2012’de, Urfa’da Esentepe Mahallesi'nde bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen İslim Yılmaz, 
hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar 
tarafından fark edilen 4 çocuk annesi İslim Yılmaz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İslim Yılmaz, 
acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (11.03.2012/ANF) 
 
20 Mart 2012’de,    İstanbul'da kocası S.A tarafından şiddet gören O.A. evinde intihar ettiği iddia edildi. Cumhuriyet 
Savcısının intihar olayı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsiyi beklediği öğrenildi. 
 
22 Mart 2012’de, Kars'ın Halitpaşa Mahallesi'nde oturan İnci Tazegül (38) isimli kadının akşam saatlerinde doğal-
gaz borusuna bağladığı iple intihar ettiği iddia edildi. Asılı halde yakınları tarafından bulunduğu öne sürülen ve öğ-
retmen olduğu belirtilen Tazegül'ün cenazesi olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için Kars Devlet Hastane-
si'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilirken, Tazegül'ün psikolojik rahatsızlığının olduğu ve tedavi 
gördüğü iddia edildi. (22.03.2012/ANF) 
 
9 Nisan 2012’de, Diyarbakır Bismil İlçesi'nde ikamet eden Nurhan Demir'in (23), Sanayi Mahallesi'nde bulunan 
evlerinde tavana astığı iple intihar ettiği ileri sürüldü. Ailesi tarafından fark edildiği belirtilen Demir'in cenazesi, Bis-
mil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri için cenazenin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nişanlı 
olduğu öğrenilen Demir'in intihar iddiasına ilişkin her hangi bir bilgiye ulaşılamadı.(09.04.2012/ANF/DİHA/Ozgur-
gundem.com/Yeniozgurpolitika.com) 
 
9 Nisan 2012’de, Diyarbakır Bismil'e bağlı Başhan (Xanoserê) Köyü'nde ise, öğle saatlerinde Ayşe Altunç'un (23), 
koruculuktan emekli olan kayınbabasının keleşnikof silahı ile kafasına ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü. 
Altunç'un cenazesinin Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazenin, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Ku-
rumu'na gönderileceği belirtildi.  (09.04.2012/ANF/DİHA/Ozgurgundem.com/Yeniozgurpolitika.com) 
 
10 Nisan 2012’de, İsmi açıklanmayan erkek arkadaşı ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kalan ve 1,5 aylık hamile 
olduğu öğrenilen C.K.  yaşadığı sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu ihtihar etmek üzere Yukarı Tekke Me-
zarlığı'nda bulunan kayalıklara çıktı. Sık sık intihar vakalaranın yaşandığı kayalıkların uç kısmında bir genç kızın 
durduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç kızın tepki göstermesi 
üzerine güçlükle yanına yaklaşabildi. Burada C.K. ile konuşmaya çalışan ekipler bir sürez sonra genç kızı ikna ede-
rek bulunduğu yerden indirdi. (10.04.2012/DHA) 
 
13 Nisan 2012’de, Ağrı Diyadin İlçesi'ne bağlı Tutak (Dutak) Köyü'nde Necibe Yenigün'ün (20) evde bulunan beylik 
tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenigün yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (13.04.2012/DİHA) 
 
25 Nisan 2012’de, Urfa'nın Paşabağı Mahallesi'nde B.A. adlı genç kadın, babasıyla girdiği tartışmanın ardından 
intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Tartışmanın ardından gece saat 05.00 sıralarında balkona çıkarak kendisini 
aşağı attığı iddia edilen genç kadın, ayakları üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk 
müdahalesini yaptıkları genç kadını, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.  (25.04.2012/DİHA) 
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13 Mayıs 2012’de, Bitlis’in Hizan İlçesi'ne bağlı Kağışlı (Veras) Köyü'nde oturan ve 40 günlük bir çocuğu olan Leyla 
Özdemir evin tavanına asılı olarak bulundu. Kendisini asarak intihar ettiği iddia edilen Özdemir’in cenazesi otopsi 
yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (13.05.2012/DİHA) 
  
23 Haziran 2012’de, Bingöl'ün Genç İlçesi Tarlabaşı (Rotcan) Köyü'nde ikamet eden Halise Tezel (22) adlı kadının 
kendini av tüfeğiyle vurduğu iddia edildi.  Olayın değerlendiren Tezel'in ağabeyi Arif Gökçe, kardeşinin iki yıllık evli 
olduğunu belirtti. Kardeşinin iki yıllık evlilik süresi boyunca eşi Murat Tezel ile herhangi bir sorun yaşamadığını söy-
leyen Gökçe, "Kardeşimin eşinin ailesi, bize kardeşimin kendisini vurduğunu söyledi. Ama olayın nasıl olduğunu 
bilmiyoruz.  Tezel'in hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen Gökçe, şu ana kadar kardeşiyle görüşemedikleri için olayın 
nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söyledi.Tezel'in eşi Murat Tezel ise hastanede polislerce ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. (24.06.2012/DİHA) 
 
24 Haziran 2012’de, Ağrı’nın Yolcupınar (Zeynel) Köyü'nde 19 yaşındaki Ceylan Yılmaz isimli kadının intihar ettiği 
iddia edildi. Babasının tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Diyadin Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. İncelemenin ardından otopsi için Yılmaz'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
Buradaki otopsi işlemlerinin ardından alınan cenaze Yolcupınar Köyü’nde toprağa verildi. Yılmaz'ın ölümüyle ilgili 
soruşturma başlatıldı.  (24.06.2012/DİHA/Vanbulten.com) 
 
6 Temmuz 2012’de,   Urfa'da M.K. adlı erkek, kız kardeşi Y.K.'yı (18) erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle dövdü. 
Bunun üzerine Y.K. intihar etti. 

3 Ağustos 2012’de,    Adana'da D.B. adlı genç kadın, kardeşi ve iki kuzeni tarafından erkek arkadaşıyla yüzleştiril-
mek istenince intihar etti. Ön otopside cesedin üzerinde darp izine rastlandı de kardeşi, kuzenleri ve sevgilisi gözal-
tına alındı. 
 
6 Ağustos 2012’de, Urfa'da, eşinin ağabeyinin evinde misafir olan 25 yaşındaki Çiğdem Toprak, iddiaya göre ak-
şam geç saatlerde beşinci kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.   (06.08.2012/ANF) 
 
7 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Ortaklar (Bêsosin) Köyü'nde ikamet eden Ş.İ. (22) adlı ka-
dının silahla karnından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.  (07.08.2012/DİHA) 
 
19 Ağustos 2012’de, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Danal köyünde ikamet eden 2 çocuk Annesi Fatma Gücün (25) 
Ramazan ayının son gününde iftarını açtıktan sonra av tüfeğini göğsüne dayanarak tetiği çekti. Çocuklarının 
önünde av tüfeği ile intihar eden genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.  
(19.08.2012/Batmanpostasigazetesi.com) 
  
23 Ağustos 2012’de, Elazığ’ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde 20 yaşındaki N.Ç bilinmeyen bir nedenden dolayı 
kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgilere göre Arıcak İlçesi Bükardı beldesinde yeni evlendiği belirtilen N.Ç (20) 
sabah saatlerinde evinde asılı bulundu.   (23.08.2012/Haberayrinti.com) 
 
23 Ağustos 2012’de, Bingöl'de 19 yaşındaki M.E adlı genç kız, evlerinde asılı olarak bulundu. Genç kızın cenazesi 
otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
28 Ağustos 2012’de, Muş’un Bulanık İlçesi’ne Bağlı Seçme (Niftik) Köyü'nün Saliha Mezrası'nda oturan 18 yaşın-
daki Hilal Esener isimli genç kadının intihar ettiği iddia edildi. (28.08.2012/DİHA/ Ozgur-gundem.com) 
 
29 Ağustos 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Dumluca (Sêpnat) Köyü'nde ikamet eden Nura 
Bedirhanoğlu'nun, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi.  
(29.08.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
29 Ağustos 2012’de, Bitlis’in Güroymak ilçe merkezinde yaşayan Merve Sevika adındaki genç kadının ailesiyle 
birlikte yaşadığı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.   (29.08.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
29 Ağustos 2012’de, Muş’ta Betül Özcan adındaki kadının gördüğü şiddet yüzünden kendisini asarak intihar ettiği 
iddia edildi. (İHD Muş Şubesi) 
 
6 Eylül 2012’de, İstanbul Kartal Sahili’nde Leyla Kızak (40) isimli kadının denize atladığı ve çevre sakinlerinin haber 
vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin genç kadını ararken  bir saat sonra denize atladığı yerden 5 yüz 
metre ileride sahile çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavi altına alındığı sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  
 

http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/besiri-13.html
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
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7 Eylül 2012’de, Antalya’da 24 yaşındaki İlknur Karataş, bilinmeyen bir nedenle kendisini evinin balkonunda tavana 
bağladığı demire asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.  
 
15 Eylül 2012’de, Diyarbakır’da 1 hafta önce intihar eden 30 yaşındaki 7 aylık hamile Firdevs B.’yi intihara götüren 
nedenin genç kadının, eşine ait 16 bin lirayı borç verdiği yakınından alamayınca bıçaklı kişiler tarafından gasp edil-
diğini söylediği ancak gerçeğin polis soruşturmasında ortaya çıkmasıyla bunalıma girerek kendini astığı, olduğu 
öğrenildi.   
 
19 Eylül 2012’de, İstanbul'da kocasından şiddet gören M.C. (44) intihar etti. Kadın daha önce kocasını terk edip 
ailesinin yanına yerleşmişti. Ardından kocasıyla barışan M.C. eve dönmüş, şiddet görmeye devam edince polise 
şikayette bulunmuştu. Ancak şikayetini geri çekmişti. 
 
22 Eylül 2012’de, İstanbul'da tecavüzcüsü İ.B. ile evlendirilen H.B.(20) evlilik süresince kocası tarafından şiddete 
uğradı. Boşanma ve nafaka davası açmasının ardından kocası tarafından ölüm tehdidi almaya başlayan H.B. son 
tehdit telefonun ardından intihar etti. 
 
10 Ekim 2012’de, Sivas’ın Şarkışla İlçesi'nde 8 ay öce eşinden boşanarak ailesinin yanına dönerek kardeşleri ile 
birlikte yaşamaya başlayan Nazire Dinç, öğlen saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evin çatı katısına 
çıkarak, çamaşır ipiyle kendini tavana astı. Yakınları tarafından çatı katında asılı halde bulunan Dinç için eve sağlık 
ekipleri ve polis çağırıldı. Yapılan incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir eşinden 
ayrılmanın moral bozukluğunu yaşayan kadının bu yüzden intihar ettiği sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
  (10.10.2012/Haberturk.com/Bugun.com.tr/Aksamgazetesi.org) 
 
20 Ekim 2012’de, Gaziantep Üniversitesi İşletme Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Neriman Biçen, yurt 
odasında kalorifer borusuna bağladığı iple intihar ettiği iddia edildi.  
 
22 Ekim 2012’de, Aydın’da 18 yaşındaki genç kız., girdiği bunalım sonucu cam parçasıyla kendi boğazını keserek 
ölmek istedi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan genç kızın son bir ay içersinde iki kez de bileklerini keserek 
yaşamına son vermek istediği öğrenildi.  
 
22 Ekim 2012’de, Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel beldesinde tecavüze uğradığı iddiasıyla jandarmaya başvuran 46 
yaşındaki Finlandiya uyruklu kadın turist, olaydan bir gün sonra otel odasında ilaç içerek intihar ettiği bildiril-
di. Alanya'da tatil yapan Finlandiya uyruklu M. E. K. L.’nin iddiasına göre, bir diskoda tanıştığı M.K. (36) tarafından 
sahilde tecavüze uğradı. Olay sonrası M.K kaçarken, L. ise jandarmaya başvurdu. Jandarma ekibi zanlı M.K'nın 
eşkal tespitini yapmasının ardından bilgileri polisle paylaştı.  M. E. K. L. (46) ise kaldığı otel odasında ilaç içerek 
intihar etti. Turist kadının cesedi otel görevlileri tarafından bulunduğu dakikalarda, Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı 
ekipler M.K'yı Alanya merkezde bir arkadaşına ait evde gözaltına aldı.  M.K, polisteki sorgusunun ardından çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.  
 
23 Ekim 2012’de, Antalya’da, evinde aldığı ilaçlarla intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki Gamze E,   tedavi için 
kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin 9. katındaki tuvaletlerin pencere menteşelerini parçaladıktan sonra 
aşağıya atlayıp intihar etti.  
  
31 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan Evin Uygur (18) sabah saatlerinde yaşadı-
ğı evde asılı halde bulundu. Uygur'un iki gün önce nişanlandığını söyleyen akrabaları, sabah kahvaltıdan sonra ev 
sakinlerinin dışarı çıkmasından sonra olayın yaşanmış olabileceğini ileri sürdü. Uygur'un herhangi bir psikolojik 
baskı altında kalmadan nişanlandığını iddia eden akrabaları, tüm ailenin olay karşısında şokta olduğunu kaydetti. 
Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli işlemleri yaptıktan sonra Uygur'u ambulansla otopsi için Kızıltepe Dev-
let Hastanesi'ne götürdü.  (31.10.2012/DİHA)  
 
7 Kasım 2012’de Kayseri 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli kadın üsteğmen 29 yaşındaki 
N.D., bir parkta beylik tabancasıyla başına ateş ederek, yaşamına son verdi. (Milliyet.com.tr) 

2 Aralık 2012’de,  İstanbul'da Y.A., karısı Ş.A.'ya yumruk attı. Kadın aynı gece intihar etti. Savcılık, karısına şiddet 
uygulayan Y.A. hakkında basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapis istemiyle dava açtı. 
 
7 Aralık 2012’de, Adana'da S.B. (27) adlı kadın, kocasının kendisini hırsızlıkla suçlayıp, çıplak bir şekilde üstünü 
aramasının ardından intihar etti. Kadının annesi de, kızının kocasından şiddet gördüğü için  daha önce de intihar 
etmeyi düşündüğünü söyledi. 
 
11 Aralık 2012’de Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ne bağlı Köserecik Köyü'nde oturan 19 yaşındaki Aynur C., kendisine 
cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 23 yaşındaki Ümit A.'nın,  karar duruşmasında 5 ay hapis-

http://www.haberturk.com/etiket/antalya
http://www.haberturk.com/etiket/alanya
http://www.haberturk.com/etiket/kestel
http://www.haberturk.com/etiket/tecav%C3%BCz
http://www.haberturk.com/etiket/turist
http://www.haberturk.com/etiket/alanya
http://www.haberturk.com/etiket/tecav%C3%BCz
http://www.haberturk.com/etiket/turist
http://www.haberturk.com/etiket/antalya
http://www.haberturk.com/etiket/ila%C3%A7
http://www.haberturk.com/etiket/intihar
http://www.haberturk.com/etiket/hastane
http://www.haberturk.com/etiket/intihar
http://www.haberturk.com/etiket/zonguldak
http://www.haberturk.com/etiket/kozlu
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le cezalandırılmasının ardından evinde hap içerek yaşamına son verdi. Tutuksuz yargılanan Ümit A. katılmazken, 
Aynur C. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Karar öncesi hakimin söz verdiği Aynur C., "'Şikayetim devam 
etsin' desem bir sonuca varılmıyor, 'etmesin' desem yine aynı" dedi. Aynur C.'nin kemik yaşının 16 olarak belirlen-
mesiyle suç vasfının değiştiğini ve sanığın eyleminin, 'reşit olmayan mağdure ile cinsel ilişki' suçunu oluşturduğuna 
hükmeden mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak Ümit A.'ya 5 ay hapis cezası verdi. Mahke-
me, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.Kararın ardından üzüntü içinde adliyeden ayrılan Aynur 
C., eve gitti. Köyde babaannesinin evinde kalan Aynur C., saat 20.00 sıralarında odasına çekildi. Aynur C., aynı 
evde yaşayan ve tüberküloz hastası olan halasının anti tüberküloz haplarından çok sayıda içerek intihar etti. Uzun 
süre odasından çıkmaması üzerine içeriye giren yakınları, yatağında baygın buldukları Aynur C. için 112 Acil Ser-
vis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aynur C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.  (Habertürk) 
 
12 Aralık 2012’de, Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde N.E, isimli kadın, ikamet ettiği binanın üçüncü katın-
dan atlayarak intihar etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.  
(12.12.2012/Bingolonline.com/Bingolmedya.com) 

12 Aralık 2012’de,  Adana'da A.D., hakkındaki üç aylık uzaklaştırma kararına rağmen  F.Ç.'yi (46) dövdü. 20 yıldır 
şiddet gördüğünü söyleyen kadın, sokakta üzerine benzin dökerek bedenini ateşe verdi. Polisin müdahalesiyle 
kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı. 
 
13 Aralık 2012’de, yaşanan intihar olayı sabah saatlerinde Bingöl Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üze-
rindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi F.U. (36), 3. kattan atlayarak yaşamına son verdi. Ambu-
lansla Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan F.U.'nun cenazesinin yapılacak otopsinin ardından defnedileceği 
belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
16 Aralık 2012’de, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Ailesi ile oturan ve saat 23.30 sıralarında belirlenemeyen bir ne-
denle ailesiyle yaşadığı tartışma ardından odasına giden Zeynep Yırtıcı’nın 9’uncu kat balkonundan kendisini boş-
luğa bıraktığı iddia edildi. Yaklaşık 28 metre yükseklikten beton zemine düşen Yırtıcı, yoldan geçenler tarafından 
fark edildi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ve jandarma, Yırtıcı’nın öldüğünü belirledi. Bir inşaat şirketinde 
sekreter Yırtıcı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Me-
zarlığı Morgu’na gönderildi. 
 
19 Aralık 2012’de, Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Menekşe D.'nin kendisini evin 
tavanına eşarpla astığı iddia edildi. Menekşe Deniz hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme-
lerde bulundu.   (19.12.2012/DHA/DİHA/Adiyamanaktuel.com) 
 
25 Aralık 2012’de, İstanbul Beyoğlu’nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç kız, 6 katlı bir 
apartmanın 4’üncü katından atlayarak yaşamına son vermek istedi.  
 
27 Aralık 2012’de, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Bağcılar (Hacana) köyünde S.S. isimli kadının intihar ettiği öne 
sürüldü. S.S.'nin cenazesinin otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Konuya ilişkin 
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (27.12.2012/DİHA) 
 
29 Aralık 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Fırat Mahallesi'nde oturan lise son sınıf öğrencisi Emine 
Baş (19) adlı genç kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından fark edildikten sonra 
hastaneye kaldırılan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   (29.12.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com) 
 
29 Aralık 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Çarşı Mahallesi'nde G.A adlı genç kadının öğle saatlerinde bahçele-
rinde bulunan kuyuya kendisini atarak, intihar ettiği iddia edildi. G.A.'ın cenazesinin yakınları tarafından bulunması-
nın ardından, ambulans çağrıldı. Yaşamını yitirdiği anlaşılan G.A'nın cenazesi Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
(29.12.2012/DİHA) 
 
31 Aralık 2012’de, Batman Tilmerç TOKİ konutlarında oturan 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayten Orak adlı kadının 
intihar ettiği iddia edildi. Gece geç saatlerde ailesi tarafından banyoda asılı olarak bulunduğu ileri sürülen Orak'ın 
neden intihar ettiğine dair bir bilgi edinilemedi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken, Orak'ın cenazesi otop-
si yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.    (31.12.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 

17.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 

http://www.haberturk.com/etiket/ceza
http://www.haberturk.com/etiket/ceza
http://www.haberturk.com/etiket/intihar
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Zeynep/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Alanya/default.htm
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1 Ocak 2012’de, İstanbul'da Taksim ve Nişantaşı sokaklarında düzenlenen yılbaşı kutlamalarında 22 kadın tacize 
uğradı. Üçü 18 yaşın altında 17 tacizci gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken, diğerleri ifadelerin ardından serbest 
bırakıldı. 
 
1 Ocak 2012’de, Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S. (35), bir ay önce boşandığı karısı 
avukat P.S.'yi (31) öldürmekle tehdit etti. 
 
3 Ocak 2012’de, Trabzon'da uzman onbaşı U.C., sokakta  bir kadını taciz etti. U.C. tutuklandı. 
 
3 Ocak 2012’de, Balıkesir'de B.Ö. adlı erkek, 4 kadını taciz etmekten tutuklandı. 
 
6 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda genç bir kadının silahlı 
saldırıya uğradığı belirtildi. Görgü tanıkları, silah sıkıldıktan sonra genç kadının yaklaşık on erkek tarafından bir 
apartmana konulduktan sonra bir daha kendisini görmediklerini söyledi. Olayı çevredeki esnaf da doğrularken, 
genç kadının kimliği konusunda bilgi edinilemedi. Bazı görgü tanıkları, genç kadını apartmana koyan kişilerin sivil 
polis olduğunu ve daha önce de onları gördüklerini iddia etti. Genç kadının akıbetine ilişkin ise bilgi edinilemedi. 
(06.01.2012/DİHA) 
 
7 Ocak 2012’de, İzmir'de G.Y. ve B.K. adlı şahıslar, G.C. ve F.D. adlı 2 kadını fuhuşa zorlamaktan gözaltına alındı. 
 
7 Ocak 2012’de, Erzurum'da Ş.F., 10 yıl önce boşandığı  eski karısı B.N.Y. yi dövdü ve bıçaklamaya çalışırken 
araya giren M.S ve T.G. adlı iki işçi ise bıçaklanarak yaralandı. Ş.F. gözaltına alındı. 
 
9 Ocak 2012’de, Urfa'da  C.A.Ç. , G.D., Y.D., M.Ö, K.K, İ.K., A.K, H.İ.K, S.B., Z.G., Y.G.  adlı erkekler, F.K'yi (52), 
T.Ş.'yi (17)  fuhuşa zorlamaktan gözaltına alındı.  Zanlılar adliyeye sevk edildi. 
 
9 Ocak 2012’de, Aydın'da M.H. (34) ve K.K. (43) adlı iki erkek, B.U.'yu (33) borcunu ödemesi için fuhuşa zorladı.   
İki kişi adliyeye sevk edildi. 
 
10 Ocak 2012’de, İstanbul'da M.C. Ö. adlı erkek, G.S. (25) ve E.Ç. adlı iki kadını tramvay durağında taciz etti. M.C. 
Ö. daha sonra polis tarafından yakalandı. 
 
10 Ocak 2012’de, Trabzon'da O.B. adlı bir erkek N.K. isimli bir üniversite öğrencisini taciz etti. O.B.'nin alkollü 
olduğu iddia edildi. O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
12 Ocak 2012’de, Mersin'de M.A., Y.A., D.A, E.D. , I.S. adlı erkekler S.A.'ya tecavüz etti. zanlılar çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandılar. 
 
14 Ocak 2012’de, Denizli'de tekstil atölyesi sahibi O.U. (69) boşandığı karısı M.K. (61) ve kızı S.A.'yı (26) darp etti. 
Darp sonucu M.K.'nın vücudunun bir kısmı felç geçirdi.   Kadın ve kızı koruma altına alınırken, koca gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
14 Ocak 2012’de, İzmir'de aile hekimliği yapan G.K. meslektaşı A.Ç.'yi çalışma odasında darp ettikten sonra taciz 
etti. Gözaltına alınan G.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
15 Ocak 2012’de, Samsun'da H.K. (28), N.L. (21) ve T.L. (21) adlı erkekler, G.I. (18) adlı kadının evinin kapısını 
kırarak tecavüze teşebbüs etti. Kadının bağırması üzerine kaçan erkekler daha sonra yakalanarak tutuklandı. 
 
17 Ocak 2012’de, İzmir'de Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda daktilograf olarak çalışan 
N.K, birim amiri tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyerek olayı geçen yıl yargıya taşıdı. Ancak yargılama 
sürerken, birim amirinin de imzasıyla Edirne'ye tayin edildi. 
 
23 Ocak 2012’de, İzmit'te G.T., Facebook üzerinden tanıştığı B.T.'ye bir köprü altında buluşup tecavüz etti. Kadının 
şilayeti üzerine G.T. gözaltına alındı, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

23 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Z.Ş 2008 yılında işten çıkarıldığını ve bunun nedeninin 
ise; iş yeri müdürü tarafından Z.Ş’nin evinde çekilen kendi çıplak görüntülerini servis edeceğini iddia ederek Z.Ş’ye 
ahlaksız teklifler sunduğunu ret cevabını almasından kaynaklı kovulduğunu, bu şahsı mahkemeye verdiğini ama 
mahkemenin delil yetersizliğinden bu kişiyi beraat ettiğini bu konu hakkında gerekli takiplerin yapılması için İHD’den 
yardım istediğini belirtmiştir. 
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25 Ocak 2012’de, Manisa'da S.G. adlı öğrenci ve yakınları, H.A. (41) adlı kadın öğretmeni  karne günü okulda darp 
etti. 
 
31 Ocak 2012’de, İstanbul'da İ.A. (28) çalıştığı hastanede röntgen çektirmek isteyen G.O. (22) adlı kadını taciz etti. 
Kadın, İ.A.'nın kendisini soyup vücuduna dokunduğunu söyleyerek şikayette bulundu. 
 
1 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gurbet Erden : “ Kızım aynı işyerinde 
birlikte çalıştığı Reşat Özer ile birlikte işe gidip geliyordu. Reşat Özer kızımı bir internet cafeye götürüp, kimsenin 
olmadığı bir vakitte darp ederek tecavüz etmiştir. Savcılığa başvurduk. Dava, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde devam etmektedir. İHD’den hukuki destek talep ediyoruz.” 
 
1 Şubat 2012’de, İstanbul'da M.C.(21), G.K.(30), V.K.(30), F.G.(26), O.N.(22), E.T.(23) adlı tanımadığı erkekler,  
mental engelli S.O.'ya (25) iki gün boyunca alıkoydukları bir evde tecavüz etti. Gözaltına alınanlar Üsküdar 
Adliyesi'ne sevk edildi. 
 
2 Şubat  2012’de, Muğla'da A.A.(34), Almanya'dan Muğla'ya gelen yeğeni Ö.A.'ya (18) evinde tecavüz etti. 
 
2 Şubat 2012’de, Ankara'da İ.S. (32) kendi evlerinde kız kardeşleri B.S. (22), Ş.S. (19) VE S.Z.'ye (18) tecavüz 
ettiği gerekçesi ile tutuklandı. 
 
4 Şubat  2012’de, İstanbul'da M.A.İ. (34) adlı erkek, Ukrayna'da tanıştığı A.B. (27) ve arkadaşı İ.B.'yi (23) İstanbul'a 
davet ettikten sonra bir villada beş gün boyunca rehin tutup tecavüz etti.  
 
5 Şubat 2012’de, İstanbul'da tramvay durağında cinsel organını gösteren bir erkek, A.Ö. adlı kadının şikayeti üzeri-
ne aranmaya başlandı. 
 
7 Şubat 2012’de, İstanbul'da mankenlik yapan B.A., Beyoğlu'nda gezerken tacize uğradı. 
 
9 Şubat 2012’de, İstanbul'da 3 erkek, S.Y. (28) adlı kadına önce sözlü tacizde bulundu, ardından çantasını çalıp 
kadını darp ettikleri öğrenildi. Saldırganlar kaçtı, kadın hastaneye kaldırıldı. 
  
10 Şubat 2012’de, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biri başhemşire 2 hemşirenin hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Yusuf Yağmur'un şoförü ve koruması tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Çarşamba günü gerçekleşen 
olay hakkında bilgi veren SES Diyarbakır Şube Yöneticisi Saliha Aydeniz, başhekimin korumasının bir yakınını 
hastanenin özel odasına yatırmak isteyince "yer yok" cevabını veren hemşirelerin darp edildiğini söyledi.   
(10.02.2011/DİHA) 
 
12 Şubat 2012’de Sakarya'da B.E., eski karısı N.D.'ye tecavüz teşebbüsünde bulundu. Kadın direnince kadını döv-
dü. Kadın, eski kocasından şikayetçi oldu. 
 
12 Şubat 2012’de İstanbul'da T.K., öğretmenlik yapan S.D. adlı kadını Facebook üzerinden taciz etti. Kadının şika-
yeti üzerine kamu davası açıldı. T.K. tehdit, taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçlarından altı yıla kadar 
hapis istemiyle yargılanacak.  
 
14 Şubat 2012’de, İstanbul'da M.C:, barda tanıştığı D.Y. adlı kadını evine götürdü. Kadın sabah polisi arayarak 
zorla alıkonulduğunu ve cinsel saldırıya uğradığını anlattı. M.C. gözaltına alındı. 
 
15 Şubat 2012’de, İzmir'de H.D. (25), 9 kadını asansörde bıçakla gasp edip cinsel tacizde bulundu. H.D. yakalana-
rak tutuklandı.  
 
16 Şubat 2012’de, Samsun'da, kendisine boşanma davası açan eşi 26 yaşındaki E.Ç.’yi sokak ortasında dövdüğü 
gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki Erdal Ç., 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, denetimli ser-
bestlik yasası çerçevesinde sanığın cezasını 1.5 ay kamu hizmetinde çalışmaya çevirdi.(16.02.2012) 
 
16 Şubat 2012’de, Aydın’da il dışında çalışan oğlu V.P. (34) evde yokken sürekli tacizde bulunduğu gelini 32 ya-
şındaki R.P.’nin kendisini reddetmesi üzerine dövdüğü için gözaltına alınan 62 yaşındaki Mustafa P. tutuklandı. 
(16.02.1012) 
 
17 Şubat 2012’de, Denizli'de T.Ş. (36) adlı erkek, sevgilisi Ö.A.'yı (35) evde darp etti. Kadın kaçıp markete sakla-
nınca, T.Ş. kadını markette müşterilerin arasında dövmeye devam etti. T.Ş. gözaltına alınırken, kadının şikayetçi 
olmaması üzerine serbest bırakıldı.  
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22 Şubat 2012’de,  Bursa'da D.Y. (32), kendini polis olarak tanıtıp O.Y. (30) adlı kadını telefonla taciz etti. Kadının 
Emniyet Müdürlüğü'nü araması üzerine olay ortaya çıkınca, D.T. "ünvan gaspı, cinsel saldırı ve tehdit" suçlarından 
tutuklandı. 
 
23 Şubat 2012’de, Konya'da H.M., eski karısı G.P.'yi (27) dövüp, 4 çocuğunu kaçırdı. Hastaneye kaldırılan kadın 
kocasını birçok kez şikayet ettiğini söyledi. 
 
23 Şubat 2012’de, Konya'da M.A., evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen sevgilisi K.G.'yi (29) sokakta dövdü. 
 
24 Şubat 2012’de, Kocaeli'de Y.T., eve yaklaşmama cezası aldığı karısını bir alışveriş merkezinde dövdü. Y.T. 
gözaltına alındı.  
 
26 Şubat 2012’de, İstanbul'da S.P. adlı kadın, kocasını şikayet etmek için gittiği karakol dönüşünde kocasının am-
cası ve karısı tarafından dövüldü.  
 
26 Şubat 2012’de, Samsun'da S.K. (31), boşanma davası süren karısı A.K.'ye (32) evinde tecavüz etti.  
 
Şubat  (2012) ayında Samsun’da 43 yaşındaki Ender Çavuş, 2 yıl önce boşandığı 30 yaşındaki eşinin yüzü, başı 
ve ellerini falçatayla kestiği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, eski eşinin 
halasının kızını tehdit ettiği için de 5 ay hapis cezası verildi.  
 
3 Mart 2012’de,  İstanbul'da E.M. (20), eski sevgilisi E.K'yi çalıştığı çantacıya çağırdı ve tecavüz etti. E.K savcılığa 
gidip şikayetçi oldu. E.K'nin kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenen E.M Kadıköy- Eminönü vapurundan denize 
atlayarak intihar etti. 
 
5 Mart 2012’de,  Muğla'da A.T. (32), şiddet gördüğü için kendisini terk eden eşi E.E.'yi (22) sokakta görünce 

boğazına bıçak dayadı. Olay yerine gelen polisler A.T.'yi etkisiz hale getirdi. E.E'nin şikayetçi olmadığını bildirmesi 
üzerine A.T. Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. E.E ise sığınma evinde koruma altına alındı. 
  
7 Mart 2012’de,   Adana'da H.G. (33), eski karısı G.S.'yi (31) tehdit etti. Kadının yaşadığı sokağın başında bekleyen 
H.G.'nin üzerinden bıçak çıktı. İfadesi alınan H.G. serbest bırakıldı. G.S. ise eski kocası hakkında 30 ayrı suç 
duyurusunda bulunduğunu, 21 ayrı dava açıldığını, eski kocasının dört davadan üç yıl hapis cezası aldığını ancak 
kararların temyiz edildiğini söyledi. 
 
9 Mart 2012’de,    Malatya'dan İstanbul'a giden bir otobüsün muavini B.A., M.W. (23) adlı kadını uyurken taciz etti. 
Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan muavine yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı. 
 
11 Mart 2012’de, Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde sabah 07.30 sularında Mihan Çiçekten 
isimli kadın, zil çalması üzerine evin kapısını açtı. DEDAŞ görevlisi olduğunu söyleyen şahıs, kadının ağzını kapa-
tarak kolundaki altınları almak istedi. Kadının bağırması üzerine o sırada evde uyumakta olan Selahattin Çiçekten, 
eşinin yardımına koştu. Elindeki ‘rambo’ bıçağıyla kadına ve kocasına saldıran şahıs dehşet saçtı. Mihan-
Selahattin Çiçekten çifti bıçak darbeleriyle yere yığılırken, görgü tanıklarına göre hırsız olan şahıs elindeki bıçakla 
beraber hızla uzaklaştı.  (11.03.2011/Diyarbakirsoz.com) 
 
12 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Medine Alökmen, şu beyanlarda bulundu: “09.03.2012 tari-
hinde saat 23.35 civarında çalıştığım Ezel fabrikasında çıkmak üzere ayrıldım. Servis arabası beni Sento cadde-
sinde bıraktı. Evime yakın bir yerde yüzünü tam olarak görmediğim bir kişi tarafından saldırıya uğradım. Ağzımı 
kapatarak kafama vurmaya başladı. Ertesi sabah Diyarbakır Savcılığına başvurdum ve şikâyetçi oldum. Beni polis 
karakoluna yönlendirdiler. Daha sonra doktor raporu almak için hastaneye gittim. Beni döven kişiden şikâyetçiyim. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Mart 2012’de,    Adana'da A.G., O.A.(31), B.B.(23), E.G.(30), A.K.(24) ve E.A.(40) adlı erkekler, E.B. (21) adlı 
kadına tecavüz etti. E.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler, tecavüzü kadının seks işçisi olduğunu söy-
leyerek savundu. 
 
16 Mart 2012’de,    Kocaeli'nde R.T., sevgilisiyle birlikte bisiklete binen bir kadını kamyona alarak zorla oral seks 
yaptırmak istedi. Çevredekilerin şikayeti üzerine jandarma olay yerine geldi. R.T. gözaltına alındı. 
 
16 Mart 2012’de,    Adana'da D.K. ve üç arkadaşı, telefonla tanıştığı bir çocuk annesi A.T.'yi (23) kaçırdı. Kadının 
üç yaşındaki kızını da rehin alan şüpheliler, kadına ormanlık alanda tecavüz etti. Çocuğunu öldürme tehdidiyle 
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kadına zorla seks işçiliği yaptıran dört kişi, kadının Kırşehir'deki annesine mesaj göndermesinin ardından düzenle-
nen operasyonla tutuklandı. 
 
17 Mart 2012’de,    Samsun'da H.M. (46), karısı F.M.'ye (42) zorla seks işçiliği yaptırdı. F.M. polise giderek yardım 
istedi. 
  
18 Mart 2012’de,     İstanbul'da H.T. (32), yılbaşı gecesi bir otelde G.K. (44) adlı kadının odasına girip, yanına yattı. 
Odaları karıştırdığını ve kadını karısı zannettiğini iddia eden H.T.'ye nitelikli cisel saldırı suçundan dava açıldı.   
  
22 Mart 2012’de,    Eskişehir'de A.A. (36), Y.K. (28) adlı kadını darp ederek apartmana sokup, ellerini plastik 

kelepçeyle bağlayıp gasp etti. Yakalanan A.A.'nın daha önce de E.O. (16) adlı bir kız çocuğunu taciz ettiği 
öğrenildi. 
 
23 Mart 2012’de,    İstanbul'da öğretmenlik yapan Y.C.A. (29), "parti var" diyerek evine çağırdığı kadın öğrencisi 
D.A.'ya (18) tecavüz etti. Y.C.A. tutuklandı. 
 
24 Mart 2012’de, Bağcılar’da gece yarısı sokakta çıplak halde yardım isteyen genç kadının imdadına yoldan geçen 
araçtakiler yetişti. Polis merkezine götürülen S.K., silah tehdidiyle tecavüze uğradığını ve aynı evde kuzeni N.K.'nın 
zorla tutulduğunu öne sürdü.Bunun üzerine genç kadının verdiği adrese baskın düzenleyen polis, N.K.'yi kurtardı, 
evdeki 2 kişi C.A ve C.Ö. Tutuklandı. (24.03.2012) 
  
25 Mart 2012’de,     Adana'da B.D., internette tanıştığı T.G. adlı kadına önce tecavüz etti, sonra zorla seks işçiliği 
yaptırdı. Ailesinin şikayeti üzerine polisin aradığı kadın, B.T. (64) adlı erkekle birlikte olmaya zorlanırken yakalandı. 
B.D. ve B.T. gözaltına alındı. 
 
27 Mart 2012’de,    Trabzon'da H.Ş. (27), sivil olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şubesi'nden kadın polis memuru 
M.K.'ya elle ve sözle cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine H.Ş. gözaltına alındı. 
 
28 Mart 2012’de,    İstanbul'da lise müdürü J.A., Türkçe tercümanına zorla Deniz Baykal'ın kasetini izlettirdiği 
iddiasıyla hakkında cinsel tacizden iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. 
 
2012 yılının Nisan ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde H.Ö. hastaneye gitmek için beklediği minibüs durağından zorla 
kaçırılarak kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişinin tecavüzüne uğradı.Polisin yakalayıp gözaltına aldığı şüpheliler-
den E.G. ve F.G., H.Ö. tarafından da teşhis edildi. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 
 
1 Nisan 2012’de, Antalya'da, ihbar üzerine bir gecekonduya baskın düzenleyen polis, baskında seks işçiliğine 
zorlandıkları belirlenen L.Y. (16) ile  N.M.'yi  (29) kurtardı. Onları 'fuhuşa zorladıkları' iddiasıyla N.K. (27) ile İ.K (30) 
gözaltına alındı. Zanlılar 'küçük yaşta çocuğa fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 
tutuklandı. 
 
1 Nisan 2012’de, Diyarbakır'da bir erkek işlettiği kafede tehditle 3 kadına seks işçiliği yaptırdı. "Zorla fuhuş 
yaptırmak, fuhuş için yer temini ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. 
 
3 Nisan 2012’de,  Uşak'ta M.İ. (17); D.P. (18), Z.Ç. (23), N.A. (22) ve K.N.Ş.(19) isimli dört kadını sokakta taciz etti. 
Kadınların şikayeti üzerine arama başlatan polis M.İ.'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan M.İ. adliyeye sevk 
edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
6 Nisan 2012’de,  İstanbul'da diş hekimliği yapan Prof. Dr. İ.H.Ö., eski karısı Doç.Dr. E.N.Ö. ile birlikte kalan 
çocuğunu görmek için gittiği evde fiziksel ve sözlü tacizde bulundu. Kadın kendisini dövdüğü gerekçesiyle eski 
kocasını savcılığa şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma sonucunda, koca İ.H.Ö. 
hakkında 'Eşe karşı kasten basit yaralama' suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası 
açıldı. 
 
9 Nisan 2012’de, Mersin'de C.S. adlı erkek, sevgilisi S.Ç.'yi (29)  darp etti. Kadın polise şikayette bulundu, can 
güvenliğinin olmadığını ve öldürülebileceğini söyledi. 
 
9 Nisan 2012’de,  Adana'da devlet hastanesinde görevli uzman doktor Ş.Ş. hakkında bir hemşire ve stajyer 
öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla idari soruşturma açıldığı ve doktorun açığa alındığı bildirildi. 
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11 Nisan 2012’de, Bolu'da askerden izinli olarak gelen İ.K. (22), zihinsel engelli K.K. (19) adlı kadına tecavüz etti. 
Rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan K.K.'nin 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesinde tecavüzü itiraf eden İ.K. 
tutuklandı. 
 
11 Nisan 2012’de, Samsun'da N.Y. (38) arkadaşının kocası Y.K.'nin (57) kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek 
şikayette bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Y.K., suçun ispat edilememesi nedeniyle beraat etti. 
 
13 Nisan 2012’de,   Çorlu'da H.Ç.(43), S.G. (43), K.Ç.( 28) ve R.S. adlı erkekler, D.K. (25) adlı kadına tarlada 
tecavüz etti. R.S. "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel saldırı", diğer üç şüpheli ise ''kişiyi hürriyetinden 
yoksun bırakma'' suçlarından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. 
 
15 Nisan 2012’de, İzmit'te B.Y. (20) adlı erkek, sevgilisi M.Ç.'ye (19) tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına 
alınan zanlı adliyeye sevk edildi. 
  
15 Nisan 2012’de, Kocaeli'de bir erkek, sağlık ocağından eve dönen H.A.'ya (39), sokakta tecavüz girişiminde 
bulundu. Kadının direnmesi üzerine kaçan saldırganın bulunması için polis çalışma başlattı. 
 
15 Nisan 2012’de,  İstanbul'da göz doktoru E.D. (63), sekreteri Ş.Ş. (22) adlı kadını taciz etti. E.D. hakkında yedi 
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
18 Nisan 2012’de, Karabük'te E.Ö. (22) adı açıklanamayan turist kadına (20) tecavüz girişiminde bulundu. Genç 
kadının direnmesi üzerine kaçan E.Ö. şikayet üzerine yakalanıp tutuklandı. 
 
21 Nisan 2012’de, İstanbul'da yurtdışından gelen 10 kadının 157 yardım hattını arayarak yardım istemesiyle 
başlatılan operasyonda Kumburgaz'da bulunan dokuz otelle 52 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 80 
kadının seks işçiliğine zorlandığı ortaya çıkarken, kadınlara ''senet imzalatıp borçlandırıp tehdit ederek fuhşa 
zorladığı'' iddiasıyla 168 kişi gözaltına alındı. 
 
21 Nisan 2012’de, Erzurum'da Ü.B., hastanede üniversiteli bir kadına cinsel tacizde bulundu. Yakalanan Ü.B. 
çıkarıldığı mahkeme tarafından 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak Erzurum H  Tipi Cezaevine gönderildi. 
 
22 Nisan 2012’de, Bursa'da bir inşatta vinç operatörü olarak çalışan A.F.(24), M.H. (32) adlı kadına tecavüz 
girişiminde bulunu. A.F. kadının bağırınca paniğe kapılıp kaçtı. Polise haber veren M.H. saldırganı sürdüğü 
losyonun kokusundan teşhis etti. A.F. cinsel saldırı şuçundan adliyeye sevk edildi. 
 
23 Nisan 2012’de, Antalya’da Şerife T. (34), 23 Nisan Bayramı kutlamalarına götürmek istediği oğlunu almak için 
eski eşi Haşim Uyanık’ın (40) Muratpaşa’daki işyerine gitti. Uyanık, çocuğu vermek istemeyince çıkan tartışma 
kavgaya dönüştü. Uyanık, demir çubukla eski eşine saldırdı. Kaçmaya çalışan Şerife T., peşinden koşan Uyanık 
tarafından demir çubukla dövüldü. Sırt, bel, bacak ve boynundan yaralanan  kadın hastaneye kaldırıldı.   
(23.04.2012) 
 
24 Nisan 2012’de, Kırklareli'de S.Ç. (44) sokakta karşılaştığı eski karısı N.S. (40) ve kadının kocası E.S.'yi bıçakla 
yaraladı. N.S. ve E.S. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken S.Ç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 
 
24 Nisan 2012’de, Antalya'da H.U. (40) çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götürmek isteyen eski karısı Ş.T.'yi (34) 
demir çubukla dövdü. 
 
25 Nisan 2012’de, İstanbul'da bir taksici, Anzak haftası için Avustralya'dan Türkiye'ye gelen T.M. adlı kadını darp 
edip tecavüze etti. T.M. taksiciden şikayetçi oldu.   
 
25 Nisan 2012’de, Mardin Derik'te saat 15.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçen Azadiya Welat 
Gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz, sivil polisler tarafından üst araması ve kimlik sorgusu için durdu-
ruldu. Yapılan aramadan sonra Yılmaz'ı karakola götürmek isteyen polislere, Yılmaz'ın direnmesi üzerine saçların-
dan sürüklenerek gözaltına alındığı iddia edildi. 
 
26 Nisan 2012’de,  Ankara'da Ş.Ç. (23) kardeşi I.Ç. (14) ile F.A. (28), A.C.(36)  ve Y.D. (34) adlı kişiler seks işçisi 
iki trans kadına tecavüz ettikten sonra, kadınların eşyalarını gasp edip kaçtı. Kadınların başvurusuyla polisin 
başlattığı soruşturma sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı. Ş.Ç. ve F.A. mahkemece tutuklanırken, I.Ç. yaşı 
küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. 
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27 Nisan 2012’de, Zonguldak'ta T.G. (32) sokakta tartıştığı karısı Ö.G.'yi (28) dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
Ö.G.'nin 2009'dan bu yana kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi hakkında Cumhuriyet Savcılığına beş defa 
şikayette bulunduğu öğrenildi. 
 
27 Nisan 2012’de, Batman'da rehabilitasyon merkezinde çalışan bir hizmetlinin engelli 2 kızdan birine tecavüz ett i-
ği, diğerine de tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Yüzde 30 zihinsel engelli Y.B. (19) adlı genç kız, 20 gün kadar önce 
merkez yöneticilerine hizmetli S.Y.’nin (35) kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Merkez yöneticileri de durumu Batman 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Savcılığın yaptığı soruşturmada Y.B.’nin tecavüze uğradığı doktor raporuyla 
belirlendi. Bu arada merkezde kalan G.E. (18) adlı kızın da aynı kişinin cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı. 
(27.04.2012) 
 
29 Nisan 2012’de,  Yalova'da M.Y. (27), M.Ç. (25) ve İ.Ü. (25) adlı erkekler, Z.Y.'ye (27)  ormanda tecavüz etti. 
Ardından kadını dövüp kaçan zanlılar kadının şikayeti üzerine jandarma tarafından yakalandı ve suçlarını itiraf etti. 
Zanlılar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.  
  
29 Nisan 2012’de,  İstanbul'da E.A. adlı kadın ve kızı A.A. yırtılan ayakkabıyı iade etmek için gittikleri mağazada 
satıcı tarafından darp edildi. Anne ve kız satıcıdan şikayetçi oldu.  
 
1 Mayıs 2012’de, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde S.T. (28), kocası B.T. (36) ile tartışmaya başladı. Tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T, S.T'yi darp ederek yaraladı. Gölbaşı Havsak Devlet Hastanesi'ne gide-
rek darp edildiğine ilişkin rapor alan S.T, Gölbaşı Polis Karakolu'na yaptığı başvuruda eşinden şikayetçi oldu. 
(01.05.2012) 
 
1 Mayıs 2012’de, İstanbul'da bir hastanede kadın Acil Tıp Uzmanı Dr. G.A.K. muayene olmaya gelen hastası 
K.A.'nın kayıt için nufüs cüzdanını istediğini, hastanın nüfus cüzdanını fırlatıp karnına yumruk attığını, neden 
vuruyorsun dediğinde, "siz ölmeyi hakediyorsunuz, sizi boşuna vurmuyorlar, ağrımı dindirsene diyerek bağırdığını 
söyledi. 
 
1 Mayıs 2012’de, Samsun'da M.S.(61), akrabasının gelini H.S.'yi (20) evinde taciz etti. H.S.'nin şikayeti üzerine 
gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.S.çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından Denetimli Serbestlik 
Yasası kapsamında serbest bırakıldı. 
 
3 Mayıs 2012’de,  İstanbul'da Televizyon kanalında yayımlanan dizinin oyuncusu D.F. dizinin set amiri Y.Y.'nin 

kendisini tehdit ederek birlikte olmaya zorladığını söyledi. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.   
 
4 Mayıs 2012’de, Antalya'da F.K. (35) zihinsel engelli kocasıyla birlikte yaşayan komşusu M.A.'ya (30), arkadaşı 
T.A.'nın (25) ondan hoşlandığını ve evlenmek istediğini söyledi. T.A.'nın zihinsel engelli kocasına da yardım 
edeceğini söyleyince, kadın tanışmayı kabul etti. Otomobille M.A.'yı alan F.K. ve T.A. ormanlık alana götürüp 
tecavüz etti. 
 
7 Mayıs 2012’de, Antalya'da İ.U. (37), sevgilisi Ş.T. (39) ayrılmak isteyince tehdit edip, işyerinde cinsel tacizde 
bulundu. Ş.T.'nin şikayetiyle gözaltına alınan İ.U. "cinsel saldırı, şantaj ve hakaretten" tutuklandı. 
 
8 Mayıs 2012’de,  Ankara'da bir diş hastanesinde Başhekim M.Y. aynı hastanede görevli kadın doktor N.Ö.'ye  
cinsel taciz uyguladığı için Başbakanlık Etik Kurulu'na şikayet edildi.  Dava açacağını öğrendiğinde de psikolojik 
taciz uygulayan Başhekimi Sağlık Bakanlığı görevinden görevden aldı.   
 
9 Mayıs 2012’de, Adana'da S.T., boşanma davası açan iki aylık hamile karısı G.T.'nin (24) ve 2 yaşındaki kızı  ve 
kayınvalidesi E.D. (49) kız kardeşi E.D.'nin (28) bulunduğu araca 4-5 kez  arkadan çarparak uçurumdan 
düşmelerine neden oldu.    
 
10 Mayıs 2012’de,  Antalya'da M.Y.(18), turist kadın M.B.S.B.'yi (24) kaldırımda yürüdüğü sırada elle taciz etti. 
Kadının çığlığı üzerine çevredekiler tarafından yakalanan M.Y. ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. M.Y. 
sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
10 Mayıs 2012’de,  Bursa'da V.Ş. (27) kendisini postacı olarak tanıtarak evine girdiği M.K.'yi (25) taciz etti. Kadının 
bağırmasından dolayı panikleyerek kaçmaya çalışan V.K. mahalle sakinlerinin geldiğini görünce kendini çatıya 
kitledi.  Linç edilme korkusu yaşayan V.K. telefonuyla polisi arayarak yardım istedi. Gözaltına alınan zanlının altı 
suçtan arandığı öğrenildi. 
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10 Mayıs 2012’de,  Adana'da T.B. (24), otobüs durağında bekleyen kadın E.S.'ye (22) arkadaşlık teklifi etti. T.B., 

kadın teklifini reddedince şiddet uyguladı. Polise verilen eşkâller sonucunda bulunan zanlı suçlamaları reddetti. 

Emniyetteki sorgusunun ardından T.B. "taciz ve darp" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

11 Mayıs 2012’de, Samsun'da S.K.(31), fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı için boşanmak isteyen karısı A.K.'yi (32) 
eve çağırarıp tecavüz etti. Komşular bağırma seslerini duyunca polise haber verdi. Karısının şikayetçi olduğu S.K. 
hakkında tecavüz etmek suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
11 Mayıs 2012’de,  Antalya'da taksi şöförü H.B.(28), taksisine binen turist kadın J.P.'yi (38) taciz etti. H.B. kadının 
şikayeti üzerine gözaltına alındı. 
  
12 Mayıs 2012’de, İstanbul'da kocasından boşanan S.B.(55), oğlu tarafından darp edildi. Kadın kurtulmak için 
üçüncü kattaki evinin balkonundan atladı. Gözaltına alınan erkek, mahkemeden tahliye edilince, kadın karara itiraz 
ederek oğlundan şikayetçi oldu. 
  

12 Mayıs 2012’de, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin prefabrik kız yurdu binasında banyoların bulunduğu bölmede 

kazan dairesi ile ortak olan duvara delik açıldığı ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren öğrenciler, hiç bir 
güvenliklerinin olmadığını belirterek, faillerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. 

  
13 Mayıs 2012’de,  Antalya'da T.G. ayrı yaşadığı karısı B.G.'ye (23) sokakta motoruyla çarptı, sonra yere düşen 
kadının motor kaskıyla kafasına vurup başını duvara vurduğunu iddia etti. B.G. kocası hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
13 Mayıs 2012’de, Antalya'da turist M.G.(36) iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek ormanda tecavüze uğradı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlatlılırken, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntülerde incelemeye alındı. 
 
15 Mayıs 2012’de, Sivas kent merkezinde, bir kadının bir erkek tarafından dövülmesi kamera ile görüntülendi. Yan-
larında bir çocuğun da olduğu sırada sokakta birbiriyle tartışan kadın ve erkek, bir süre sonra kavgaya tutuştu.  
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile olay yerinden uzaklaşan ikili ve çocuğun kimlikleri belirlenemedi. Kadının 
dövüldüğü sırada çocuğun ağladığı görüldü. (15.05.2012) 
 
19 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran A.E., şu beyanlarda bulundu: “Ben İnönü İlköğretim 
okulunda Veri Hazırlama ve İşletmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuza geçici görevle gelen A.T., kısa bir 
süre müdür yardımcılığı olarak görev yaptığı dönemde öğrencilere aynı zamanda öğrenci velilerine de şiddet 
uygulamaktadır. Bundan dolayı okulumuza çok sayıda veli gelerek şikâyette bulunuyorlar. Bu şahıs okulda bulunan 
diğer idareciler ve öğretmenlerle de sorun yaşamaktadır. Ancak bu olayın daha fazla yaşanmaması için kimse 
onunla muhatap olmuyor. 15.05.2012 tarihinde okulda bana ayrılan odada çalıştığım esnada ismini verdiğim bu 
şahsın izin istemeden odama girerek, çalıştığım bilgisayara benim üzerimden uzanarak flaş belleğini taktı. Bende 
bir saniye kalkayım siz sonra çalışın, dedim ve bilgisayar başından kalkıp hizmetli odasına geçtim. Ders zili çalınca 
bende odama geçtim. Odama geçtikten sonra çok ani bir şekilde iki idareci gelip neden müzik çalıyorsun diye bana 
söylendiler. Bende müzik çalmadığımı söylediğim halde bana inanmayıp bilgisayarımı kontrol ettiler. O sırada 
ismini verdiğim şahıs odaya gelerek kendisinin yaptığını itiraf etti. Bende keşke bana bilgim olsaydı bana 
söyleseydiniz deyince o da bilgisayar benim babamın malı diye çıkıştı. Bende adamı bildiğim için sesimi 
çıkarmadım. Daha sonra bankaya gitmek üzere okuldan dışarı çıkarken müdür yardımcısının benden bahsettiğini 
duydum. Neden benim hakkımda konuşuyorsunuz deyince A.T., kolumdan sıkıca tutmaya başladı. Bunun etkisiyle 
bayıldım ve ne kadar yerde kaldığımı hatırlayamıyorum. Kendime geldiğim zaman yanımda kimse yoktu. Bir 
arkadaşımla birlikte devlet hastanesine gittim ve darp raporu aldım. Hastanede bulunan polisler de olayı öğrendiler. 
Beni Yenişehir karakoluna götürdüler ve onlara bana bunu yapan kişiden şikâyetçi olduğumu söyledim. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)        
 
22 Mayıs 2012’de,  İzmir'de H.G. (30), eski karısı Z.K. (28) barışma teklifini kabul etmeyince kadını falçatayla 

yaralayıp tekmeleyip kaçtı. Gözaltına alınan H.G., üç yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
23 Mayıs 2012’de,  Adana'da S.E., eski karısı O.Ş.'yi bir kafede dövdü. Çalışanların araya girmesiyle, S.E. kaçtı. 
Kadın S.E.'nin daha önce de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. 
 
23 Mayıs 2012’de,   Adana'da E.D. (39), eski karısı A.H. barışma teklifini reddedince dövdü. Kadını öldürmeye 
teşebbüs eden E.D. dört ay kadının yanına yaklaşmama ve iletişim (telefon gibi) kurmama cezası aldı. A.H.'nin eski 
kocasını bir senede üç kez şikayet ettiği ortaya çıktı. 
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23 Mayıs 2012’de, Adana’da 3 çocuk annesi 37 yaşındaki kadın 5 yıl önce boşandığı 39 yaşındaki eşi tarafından 
tekme ve yumruklarla dövüldü. Geçen pazar uğradığı saldırıda gözü moraran, vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler 
oluşan kadın hastanede yatarken 6 ay önceki şikayeti nedeniyle mahkemeden eski eşi için 4 ay uzaklaştırma kara-
rının geldiğini, her an öldürülme korkusu yaşadığını söyledi. (23.05.2012) 
 
23 Mayıs 2012’de,   İstanbul'da Z.Z. (71) adlı erkek, H.İ.K. (22) adlı kadının evinin kapısını çalıp cinsel tacizde 

bulundu. Z.Z. adliyeye sevkedildi. 
 
24 Mayıs 2012’de,    Maraş'ta Z.K. (35), ishal şikayetiyle hastaneye götürdüğü 1 yaşındaki oğlunun ölüm haberini 
alınca haberi veren kadın doktor N.E.' ye saldırdı. Güvenlik görevlilerine de saldıran Z.K. gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs 2012’de,   Kayseri'de M.Y., karısı Z.Y.'yi (25) "evde yemek yapmadığı" bahanesiyle sokakta dövdü. Kadın 
hastaneye kaldırıldı. 
 
24 Mayıs 2012’de,    Adana'da E.D. (39), eski karısı A.H.'yi (37) dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, eski koca 
dört ay uzaklaştırma cezası aldı. Kadının daha önce de üç dava açtığı, bu davalardan birinin 18 gün hapis 
cezasıyla sonuçlanarak para cezasına çevrildiği biliniyor. 
 
24 Mayıs 2012’de,    Antalya'da E.T. (40), zihinsel engelli R.M.D. (23) adlı turist kadına sokakta önce tokat atıp 
sonra cinsel tacizde bulundu. E.T. gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs 2012’de,   Aydın'da A.Y., genç bir kadına cinsel tacizde bulunduğu için tutuklanarak cezaevine yollandı. 

 
26 Mayıs 2012’de,    Adana'da H.Y. (36), kendisini savcılığa şikayet etmeye giden karısı E.K.'nin (37) yolunu kesip 

sokakta dövdü. H.Y. gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs 2012’de,    Samsun'da G.K. (28), boşanma davası devam eden karısı D.K.'yi (23) dövdü ve mezarlıkta 
tecavüz etti. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan G.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
28 Mayıs 2012’de, Erzurum'da üniversite öğrencisi İ. C., terk ettiği eski erkek arkadaşı tarafından 'konuşalım' 
bahanesi ile götürüldüğü evde tecavüze uğradı. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda 2. 
sınıf öğrencisi olan İ.C., Emre Ö. ile birkaç ay süren flört ilişkisi yaşadı ve daha sonra ayrıldı. Yurtta kalan eski kız 
arkadaşının karşısına çıkıp son kez konuşma bahanesi ile kandıran Emre Ö., İ.C.'ye nişanlı olmadığını söyleyerek 
ikna etmeye çalıştı. İ.C.'yi daha rahat konuşup barışma bahanesi ile bir eve götüren Emre Ö., genç kızın iddiasına 
göre evin kapısını içeriden kilitleyerek şiddet uygulayıp tecavüz etti. Emre Ö., genç kıza olayı polise bildirmesi 
halinde durumu ailesine söyleyeceği tehdidinde bulunup evden ayrıldı. Tecavüze uğradığını iddia eden İ.C., olayı 
polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri tarafından yakalanan Emre Ö., Emniyetteki 
ifadesinde tecavüz yalanlayıp İ.C.'nin de isteği doğrultusunda ilişkiye girdiklerini iddia etti. Emre Ö., çıkarıldığı 
mahkemece "cinsel saldırı, darp ve tehdit' suçlarından tutuklandı. İ.C.'nin alınan sağlık raporunda ise tecavüze 
uğradığı ve vücudunda darp izleri olduğu belirlendi.  (28.05.2012/KentHaber) 
 
28 Mayıs 2012’de İstanbul’da 11 Mart 2012’de Taksim’de eğlenmek için gittiği gece kulübünde kimlik kontrolü sıra-
sında gözaltına alınan Patimat Abdurakhmanova’nın Taksim Polis Merkezi Amirliği’nde, komiser yardımcısı N.K. 
tarafından önce fiziksel tacize ardından iki kez tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Şikâyet üzerine tutuklanan N.K. hak-
kında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
29 Mayıs 2012’de,     Afyonkarahisar'da B.Z. adlı erkek öğrenci, kadın öğretim görevlisi Y.Ç.'yi (32) notunu 
beğenmediği gerekçesiyle dövdü. B.Z. gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs 2012’de, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde deprem sonrası kampus içinde hem onarım hem de yeni bina-
ların yapımıyla öğrencilerin sık sık taciz edildiği iddia edildi. Öğrenci yurtlarının hasar görmesi üzerine kurulan kon-
teynırların tam karşısında bulunan inşaattaki işçilerin gece kampüste kalması da, taciz vakalarını arttırdığı belirtili-
yor. Üniversitede sürekli sözlü tacize maruz kalan kadın öğrenciler ise, üniversite yönetiminden sürekli tehdit aldık-
larını belirterek, konu hakkında bilgi vermekten kaçındı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın öğrenci, üniver-
site yönetiminin cemaatçi olduğu için bu sorunları yaşadıklarını söyledi. Özellikle deprem sonrası bilinçli olarak 
kampusun güvenliksiz bırakıldığını belirten öğrenci, "Aylarca biz burada güvenliksiz yaşadık. Amaç güvenlik olmaz-
sa bunları yaşarsınız deyip bizi kapana kıstırmak" dedi. Deprem sonrası kadın ve erkek öğrencilerin konteynırlarda 
kaldığını ve Nisan ayının ilk haftasında bir gece elektriklerin gittiğini ve bir kadın öğrencinin bağırma sesi geldiğini 
söyleyen öğrenci, "Biz o gece ne olduğunu anlayamadık. Sabah olduğunda bir kadın öğrencinin üniversitedeki gö-
revlilerin tecavüzüne uğradığını öğrendik. Biz o kadın öğrenciye ulaşmaya çalıştık ama ulaşmadık. Üniversite ola-
yın üzerini kapattı.  "En son 8 Mayıs tarihinde öğlen saatlerinde bir kadın öğrenci banyo yaptığı bir sırada banyo 
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duvarındaki bir delikten birinin kendisine baktığını fark etti. Kamera kayıtlarından da bunun inşaatta çalışan bir işçi 
olduğu ortaya çıktı. Bizler olayı duyunca bir sürü kadın öğrenciyle beraber eylem yapma kararı aldık. Ama yönetim 
'elimizde görüntüleriniz olabilir, rezil olursunuz' dediği için kimse eylem yapmaya cesaret edemedi. Olay o şekilde 
kapandı. Sonra o öğrenci başka kampusa geçti" dedi. En son yaşanan olayla kampusta güvenliğin artırıldığını söy-
leyen öğrenci, "Kadınlar öğrenciler burada kapana kısılmak isteniyor. Daha önce güvenlik yoktu bu tür olaylar ya-
şandı bahane edilerek bizi kapana kıstıracaklar" dedi. Yaşananlarla ilgili rektörlükle görüşmeye gittiklerini belirten 
öğrenci, "Biz rektörlükle gerekli önlemlerin alınması için görüştük. Rektörlük bize, 'ne yapalım kızlar yapıyor. Kızlar 
açık giyinmezse bunlar olmaz' dedi. Biz bu sözlerden sonra hiç bir şey yapamadık" dedi. Konuyla ilgili kadın öğren-
ciler olarak imza topladıklarını ve defalarca rektörlüğe dilekçeler gönderdiğini söyleyen öğrenci, şuana kadar rektör-
lükten hiçbir cevap alamadıklarını söyledi. (29.05.2012/DİHA) 
 
30 Mayıs 2012’de, Silopi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün saat 22.00 sıralarında aşırı titreme ve terleme şikâ-
yetiyle getirilen Emin Yavşin'in yakınları, serviste görevli hemşire Pınar Çevik'i darp etti. Yaşanan olaya ilişkin SES, 
Silopi Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında basın açıklaması yaparak olayı protesto etti. Tartaklanan hemşire 
Çevik, 3 günlük "İş göremez" raporu alırken, saldırganlardan şikâyetçi oldu. (30.05.2012/DİHA) 
 
30 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Cizre (Cizir) İlçesi'nde 30 Nisan günü hastaneye gitmek için evinden çıkan evli ve 5 
çocuk annesi H.Ö.'nün dolmuş durağından bir araçla kaçırıldığı ve 5 kişi tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. 
İntihar etmek için bir kutu ilaç içen kadının yaşadıkları hastaneye götürülünce anlaşıldı. Hastanede tedavi altına 
alınan kadının başından geçenleri eşine ve doktorlara anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili tecavüz mağduru kadı-
nın 5 Mayıs'ta verdiği bilgiler doğrultusunda E.G. ve F.G. isimli sanıklar gözaltına alındı. Tecavüz mağduru H.Ö. 
tarafından teşhis edilen ve hastanenin kamera kayıtlarında da tespit edilen E.G. ve F.G. isimli sanıklar tutuklanma 
istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak sanıklar mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Savcının sanıkların ser-
best bırakılmasına itiraz etmesi üzerine 5 sanık hakkında tekrar tutuklanma kararı çıkarıldı. Olayla ilgili A.Ö. ve 
S.G. isimli iki zanlı 12 Mayıs'ta "Tecavüz, hürriyetten yoksun bırakma, cebir ve tehdit" suçlamalarıyla Cizre Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.(30.05.2012/DİHA) 
 
1 Haziran 2012’de,  Ankara'da T.D. ve A.Y. isimli iki erkek yolda yürürken gördükleri bir kadını kaçırıp açık araziye 
götürerek tecavüz etti. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi kadının cep telefonunu, cüzdanını ve 70 lirasını da gasp 
eden T.D.'yi ve A.Y.'yi 9 yıl hapse mahkum etti. 
  
4 Haziran 2012’de, Samsun'da boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başlayan 31 yaşındaki M.Ş.’ye teca-
vüz etmekle suçlanan Hakan Selim (30) ve Burak Korkmaz (24) gözaltına alındı. Hamile kalan M.Ş. bir erkek çocuk 
dünyaya getirirken, suçlamayı kabul etmeyen Hakan Selim ile Burak Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  Bu sırada İstanbul Adli Tıp Kurumu, M.Ş.’nin bebeğinin babasının yüzde 99.99 Burak Korkmaz olduğunu 
tespit etti. Bunun üzerine Hakan Selim, genç kadının ailesi ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek kendisine 
iftira atıldığını ileri sürdü. Burak Korkmaz ise daha önceki ifadelerini değiştirerek M.Ş. ile kendi rızasıyla ilişkiye 
girdiğini söyledi. Duruşmaya katılan M.Ş. 2 sanığın da bıçakla tehdit edip kendisine tecavüz ettiklerini ileri sürerek 
şikâyetini yineledi. Mahkeme heyeti, olay nedeniyle genç kadının ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, Hakan 
Selim’in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Burak Korkmaz ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıl-
dı.(04.06.2012) 
 
5 Haziran 2012’de,  Adana'da T.B. (26), durakta gördüğü E.Y. (22) adlı kadını taciz etti. E.Y.'nin tepki göstermesi 
üzerine kadının boğazını sıkan T.B.'ye 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
  
6 Haziran 2012’de,   Muğla'da tanımadığı bir erkek tarafından kaldığı otel odasında turist kadın S.C. (22) tecavüze 
uğradı. Soruşturma devam ediyor. 
  
7 Haziran 2012’de,   İstanbul'da Milli Eğitim'de müdür olan Ş.Ç. adlı erkek dört kadın personele cinsel tacizde 
bulundu. Ş.Ç. 13 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. 
 
7 Haziran 2012’de,   Adana'da B.S., ayrılmak isteyen eşi S.K.'yi dövdükten sonra otomobille götürdüğü ıssız bir 
yere attı.   
  
10 Haziran 2012’de,   İstanbul'da Y.D., metroda kadınlara taciz etti. Suçüstü yakalanan Y.D. adliyeye sevk edildi. 
  
15 Haziran 2012’de,   Adana'da E.D. (40), eski karısı A.H.'yi (37) apartmanda dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
Savcılık E.D. hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açtı. 
  
20 Haziran 2012’de,   Ankara'da M.T. ve M.Y. adlı iki erkek, evden kaçıp kendilerine sığınan S.G.'ye tecavüz etti. 
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22 Haziran 2012’de,   Kastamonu'da M.Ü. (48), eski karısı K.Ü.'yü (37) sokakta dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı, 
M.Ü. aranıyor. 
  
22 Haziran 2012’de,   Afyon'da komiser E.İ., S.Ç. ve N.Ş. adlı erkekler, hemşire E.Ç. 'ye sokakta tecavüz ve darp 
etti. Üç erkek gözaltına alındı. 
 

23 Haziran 2012’de,   C.Y. (36), yolda gördüğü P.Y.'yi (24) adlı kadını taciz etti. C.Y. yakalandı. 
 
23 Haziran 2012’de, Tekirdağ'da H.Ç., yolda  bir kadını taciz etti. Kısa süre sonra yakalanan H.Ç.'nin başka 
suçlardan da sabıkası olduğu öğrenildi. 
  
24 Haziran 2012’de,    İstanbul'da Prof. Dr İ.H.Ö. (48) adlı diş hekimi, eski karısı Doç. E.N.Ö'ye (45) tecavüz etti. 

İ.H.Ö. hakkında soruşturma açıldı. 
  
25 Haziran 2012’de,    İstanbul'da iş insanı E.M. adlı erkek, yoga öğretmeni olan sevgilisi C.A.'yı dövdü. CA'nın 

kafasına votka şişesiye vuran E.M. hakkında 5 yıl hapis cezası istendi. 
 
26 Haziran 2012’de,  Antalya'da T.Y. (19), takip ettiği M.P.'yi (49) adlı kadını apartmanda taciz etti. Apartman 
sakinleri tarafından yakalanan T.Y. polise teslim edildi. 
  
27 Haziran 2012’de,  İstanbul'da bir erkek, eski manken D.U.'yu evinin önünde taciz etti. Kadının kick box'la etkisiz 
hale getirmeye çalıştığı tacizci motosikletle kaçtı. 
 
28 Haziran 2012’de,  İstanbul'da bir taksi şoförü, G.O. adlı kadını arabadan inerken taciz etti. Hakkında soruşturma 
açıldı. 
 
28 Haziran 2012’de,  Adana'da F.H.A. adlı erkek, bir yıl öncesine kadar beraber yaşadığı eski sevgilisi D.K.'yı (18) 
dövdü. F.H.A. gözaltına alındı. 

28 Haziran 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubemize gelen C. Ö. eski eşinin ablası ve yeni eşinin yakınları 
tarafından altın ve eşyalarına el konulması ve eski eşinin avukat ablası tarafından kendisi aleyhine açılan birçok 
davadan mağdur olması ve sahte belgelerle maddi ve manevi yıpranması nedeniyle derneğimize başvurmuştur.  

Erzurum’da bir süre önce Pamuk Evlerde oturan genç bir kıza gönlünü kaptıran Haydar Yıldız, onu zorla kaçırdı. 
Yıldız'ı sevmediği için elinden kurtulan genç kız baba evine döndü. Songül isimli genç kızı çok sevdiği için 
akrabaları olan Bişar Cavdar (43) ile Hürriyet Çavdar’la (40)  birlikte kaçırdığı kızı ailesinden istemek için evlerine 
gitti. Kızın evde olmadığını Tekman'a gittiğini öğrenen Yıldız, genç kızın evden kaçmasına yardımcı olduğunu 
düşündüğü akrabaları Bişar Cavdar ile Hürriyet Çavdar’ı af tüfeği ile vurdu. Akrabalarını öldüren Haydar Yıldız, 
daha sonra av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı 
sürdürürken 3 kişinin cesedi otopsi için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
(29.06.2012/DHA/Haberturk.com/ Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr) 
 
2 Temmuz 2012’de,  Antalya'da motorsikletli iki erkek 52 yaşındaki bir kadını kaçırarak ıssız bir yere götürdü, 
tecavüze direnen kadını döverek bacağını kıran iki erkek daha sonra kadına tecavüz ettiler.   
 
4 Temmuz 2012’de,   Bursa'da bir hafta önce hapisten çıkan S.E. (26), boşanmak isteyen karısı Y.E.'yi (24) sokakta 
dövdü. Polis S.E.'yi gözaltına alırken Y.E. hastaneye kaldırıldı. 
 
7 Temmuz 2012’de,   Manisa'da M.S.Ö. adlı erkek, tartıştığı sevgilisi M.Ş.'yi dövdü, hastaneden darp raporu alan 
kadını ertesi gün bıçakladı.   
 
7 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.K. şu beyanlarda bulundu: “Nisan ayında erkek arkada-
şım olan Ast subay R.G.’nin zorlamasıyla evine gittim. Evde bana cinsel tacizde bulundu. Üzerimdeki kıyafetleri 
çıkarıp, zorla ilişkiye girmek istedi. Ancak ben istemediğim için bağırdım, ağladım bütün bunlara rağmen zorla yap-
tı. Bana evlilik vaat etti. Şikâyetçi olmamam için beni kandırdı. Korktuğum için daha önce şikâyetçi olamadım. Aynı 
gün evde olan R.G.’in erkek arkadaşı Ü.G. ve R. isimli kişide evde olup biteni gördü. Ben o olaydan sonra intihar 
etmeye kalkıştım. Psikolojim bozuldu. Bana yaptığı tacizden sonra vücudumda morluklar oluştu. Ailemin olayı 
duymaması için sağlık raporu çıkaramadım. Ailemin duymasını istemiyorum. Ailem duyarsa beni öldürürler. Bana 
yapılan bu taciz olayını kabul etmem imkânsızdır. Bana bütün bunları reva gören ve eski erkek arkadaşım olan 

http://www.haberturk.com/etiket/intihar
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Rıdvan Güneyden davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şu-
besi) 
 
8 Temmuz 2012’de,  Urfa'da kadın uzman doktor Sadiye Yolcu, hastanede gürültü yapıp hastaları rahatsız eden bir 
grubu uyardığı için saldırıya uğradı. Sadiye Yolcu 'ya beş günlük iş göremez raporu verilirken saldırganlar gözaltına 
alındı. 
  
8 Temmuz 2012’de,  Muğla'da K.T. (50) ve S.İ. adlı iki erkek, F.A.'ya (19) evde bıçak zoruyla tecavüze teşebbüs 

etti. K.T.'nin elindeki bıçağı alıp onu hafif yaralayan kadın camı kırarak kaçtı ve jandarmaya haber verdi. Ertesi gün 
planlı bir şekilde adamla buluşan kadın, jandarmaya K.T.'yi yakalattı. K.T. tutuklandı, S.İ. tutuksuz yargılanacak. 
 
11 Temmuz 2012’de,   Trabzon'da bir grup erkek arkadaşının aracına binen tanımadıkları Ç.B. adlı kadına tecavüz 
etmeye kalkıştı. Çantasındaki biber gazıyla kendini koruyan Ç.B.'yi darp ettiler. 
 
12 Temmuz 2012’de,   İzmir'de pediatri uzmanı G.M., 2 kadına Ege Üniversitesi kampüsünde cinsel organını 
göstererek tacizde bulundu. Gözaltına alınan G.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
  
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'da izin verilmeyen "Özgürlük İçin Demokratik Direniş" mitinginde polisin sert tepkisi 
her yerde kameralara yansıdı. Darbe dönemini aratmayan görüntülerde, polisler bütün mahalle, sokak ve caddeleri 
ablukaya aldı. Kameraya yansıyan görüntülerden biri de polisin İstasyon Caddesi'nde bulunan caminin avlusunda 
oturan genç bir kadını elleriyle taciz etmesi oldu. Objektiflere yansıyan taciz olayında polisin ayaküstü genç kadının 
çenesine elini götürdüğü görülüyor. Daha sonra genç kadının gözaltına alındığı öğrenildi.  (14.07.2012/DİHA) 
 
15 Temmuz 2012’de,  Antalya'da F.Y., S.U. adlı kadını bayıltıp tecavüz etti. 
 
15 Temmuz 2012’de,   Maraş'ta M.V. adlı imam, R.K. adlı kadını taciz etti. Kendisine selam vermek için yanına 
gelip elini öpen eski öğrencisi R.K.'yi sokakta dudağından öperek taciz eden M.V. tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
  
15 Temmuz 2012’de,   Kayseri'de MHP Belediye Başkanı E.K. (63), hayvanlarını S.D. adlı kadının merasında 

otlatmaya başladı. Kendisine "Burası benim bahçem, burada pek çok meralık alan var hayvanlarını oraya götür" 
diyen S.D.'yi elindeki sopayla dövdü. Kafasına 10 dikiş atılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan kadının 
hayati tehlikesi devam ediyor. 
 

17 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da metrobüslerde etek giyen kadınları çantasındaki kamerayla çeken  M.Ş. (35) adlı 

erkek yakalandı. 

  
17 Temmuz 2012’de,   Samsun'da C.K.T. (37) adlı erkek, eski sevgilisi B.Ö.'ye (25) evinde tecavüz etti. Daha önce 
B.Ö.'yü döverek kolunu kırdığı için davalık olan C.K.T., evine zorla girerek kadını yine darp etti. 
 
21 Temmuz 2012’de,  Antalya'da N.D. ve O.G. adlı erkekler, taksilerine aldıkları O.K. (27) adlı turisti ormanlık alana 
götürüp tecavüz ettiler. Erkekler gözaltına alındı. 
 
21 Temmuz 2012’de,   Samsun'da K.S. (32) adlı erkek sevgilisi S.K.'ya(33) evinde tecavüz etti. K.S. gözaltına 

alındı. 
 
23 Temmuz 2012’de,   Adana'da Ş.C., karısı M.C. şiddet gördüğü için babasının evine dönünce kadının babası ve 
erkek kardeşini kiralık katil tutarak öldürttü. 
 
25 Temmuz 2012’de,   İzmir'de Y.K.T. (37), eski karısı Y.B.'yi (25) eve geri dönmeye ikna etmek için rehin aldı. 
Y.K.T. kendisini ikna etmeye çalışan İl Emniyet Müdür Yardımcısı A.S.'yi bıçakla yaraladı. 
 
29 Temmuz 2012’de,  İstanbul'da Ş.O. adlı erkek, sivil polis memuru H.A. adlı kadını sokakta taciz etti. Olay 
sonrasında H.A. tarafından gözaltına alınan Ş.O. adliyeye sevk edildi. 
 
31 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da H.K.V. adlı erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi S.Ü.'yü caddede bir arkadaşıyla 
gördü ve arabasına alarak darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, H.K.V. kaçtı. Daha sonra kadını arayıp hastanede 
bulan H.K.V., kadını bir eve kapatıp iki gün ona işkence yaptı. Savcılık soruşturma başlattı. 
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31 Temmuz 2012’de,  Adana'da D.K., N.C., A.A., C.A. adlı erkekler, Facebook'ta taınştıkları A.P.'ye tecavüz ettiler 
daha sonra seks işçiliğine zorladılar. Erkekler tutuklu yargılanırken, kadınla para karşılığı beraber olan erkekler 
tutuksuz yargılanacak. (EZA/ÇT) 
 
31 Temmuz 2012’de,  Antalya'da M.E. adlı erkek şiddet uyguladığı için bir buçuk yıl önce boşandığı eski karısı 
Y.B.'nin sevgilisi olduğunu öğrenince kadını yüzünden yaraladı. 
 
3 Ağustos 2012’de, İstanbul'da tecavüzden ceza almış olan ve geçen sene hapisten çıkan E.Y., yalnız yaşayan 
kadınların evlerini tespit edip geceleri kadınların evine cam ya da balkondan girdi ve 4 kadını bu şekilde taciz etti. 
EY yakalandı. 

3 Ağustos 2012’de,    İstanbul'da U.B., R.L., M.K., B.K. adlı erkekler L.B. adlı kadını önce kaçırıp bir eve kilitledi. 
Ellerini bağladıkları kadına tecavüz etti. Çarşaflarla sarkıp yardım isteyen kadın çevredekilerin ihbarıyla kurtarıldı. 
 
6 Ağustos 2012’de, Muğla'da T.G. (28) adlı erkek, nişanlısı Ö.A.'ya (18) tecavüz etmeye kalkıştı. İki gencin ailesi 
"kadın tecavüze uğrarsa ayrılamaz" diye anlaşarak, T.G. ve Ö.A.'yı bir odaya kapattı. T.G.'nin tecavüz girişimine üç 
saat direnen Ö.A., T.G. odadan çıkınca camdan kaçtı. İki aileden dokuz kişi tutuklandı 
 
11 Ağustos 2012’de,  Antalya'da R.B. (26) ve B.N. (30) adlı erkekler, otelde tanıştıkları turist M.H.E.'ye tecavüz etti. 
Erkekler gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos 2012’de,  Balıkesir'de İ.A. (55) adlı erkek, Z.A.'ya (30) evde tecavüz etti. İ.A. yakalandı, kadın hastane-
ye kaldırıldı. 
 
12 Ağustos 2012’de,  Adana'da C.S. (45), yanında çalışan A.Ç.'ye (32) işyerindeki odasında tecavüz etti. C.S. tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
12 Ağustos 2012’de,  Ankara'da bir erkek parkta tartıştığı sevgilisini dövdü. Çevredekilerin polise haber vermesi 
üzerine çift gözaltına alındı. 
 
13 Ağustos 2012’de,  İstanbul'da bir alışveriş merkezinde S.H. adlı kuaför, saçlarını yıkadığı iki kardeş B.Ç. ve 
İ.Ç.'ye cinsel tacizde bulundu. Savcılık S.H.'ye  "cinsel saldırı suçundan" dört yıldan 14 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açtı. 
  
14 Ağustos 2012’de, Adana'da M.E. (34) ve S.Ç. (24) adlı erkekler, parkta sevgilisiyle oturan Ö.K.'yi (23) bıçakla 
tehdit edip kaçırdı ve bir mısır tarlasında tecavüz etti. M.E. tutuklandı S.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
14 Ağustos 2012’de, Kayseri'de hakkında evden uzaklaştırma kararı olan A.B., karısı H.N.B.'ye parkta şiddet uygu-
ladı. Polisin gelmesi üzerine A.B. gözaltına alındı, kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
15 Ağustos 2012’de, Antalya'da M.U., daha önce birlikte yaşadığı F.T., tekrar beraber yaşama isteğini reddedince 
kadını sopa ile dövdü. İfadesi alınan M.U. serbest bırakıldı. 
  
15 Ağustos 2012’de, İstanbul'da bir erkek sabah koşusu yapmakta olan avukat H.Ş.A. adlı kadını sokakta taciz etti. 
Polisi arayan ve tacizcinin peşinden koşan H.Ş.A. 1,5 km sonra tacizciyi yakalattı. 
  
16 Ağustos 2012’de, İstanbul'da M.C. adlı erkek, aynı apartmanda yaşadığı E.S.'nin evine zorla girerek kadını taciz 
ve gasp etti. M.C. tutuklandı. 
 
17 Ağustos 2012’de, Manisa'da E.S. (37), dört ay önce kendisine boşanma davası açan ve sığınma evine yerleşen 
karısı M.T.'yi (32) ve baldızı Ö.T.'yi alışverişe çıktıkları sırada sokakta bıçakla yaraladı. İki kadın hastaneye kaldırı-
lırken ES kaçtı. 
 
19 Ağustos 2012’de, Antalya'da İ.F. (32) adlı erkek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yakınlarında hemşire H.S.'ye 
tecavüz girişiminde bulundu. Kendine direnen ve bağırmaya başlayan kadının telefonunu gasp edip kaçtı. Sonraki 
günlerde hastaneye tedavi için gelen İ.F.'yi tanıyan H.S. polisi arayıp İ.F.'nin yakalanmasını sağladı. 
  
20 Ağustos 2012’de, Adana'da V.D. adlı erkek, sevgilisi Z.C.G.'ye silahla tehdit ederek tecavüz etti. Daha sonra 
V.D. ve Z.C.G. arasında söz kesildi. Kadın, annesi ile düğün alışverişine çıktığı sırada annesini arabadan atan 
V.D., kadına tekrar tecavüz etti. V.D. hakkında 28 yıl 6 ay hapis cezası istendi. 
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20 Ağustos 2012’de, Gaziantep Şehitkamil İlçesi Pirsultan Mahallesi’nde, iddiaya göre çalışmayan Mehmet kısa, 
okula gitmeyen ve esnaf yanında çalışan çocuklarının haftalıklarına el koyunca eşi Hatice Kısa ile tartıştı. Öfkele-
nen Mehmet Kısa, 18 yıllık eşine saldırıp sağ kulağını ısırdı. Kopan kulak parçasını ağzında çiğneyen Mehmet 
Kısa, yere tükürüp, kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Hatice Kısa, çocuklarının yardımıyla kopan kulağının parçasını bir 
beze sararak Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Hatice Kısa’nın sağ kulağının ısırılan parçası çiğnendiği için yerine dikile-
medi. Mehmet Kısa, olay sonrası polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, taburcu edilen 
eşi Hatice Kısa ise 3 çocuğuyla birlikte annesi ve kardeşleriyle yaşamaya başladı. (31/08/2012-radikal) 
  
21 Ağustos 2012’de, Antalya'da çiçekçilik yapan F.L.G. adlı erkek, otelde çalışan J.B.'yi mesaisi bittikten sonra 
arabasıyla evine bırakmak istedi. Yorulduğunu söyleyerek kadının evine giren F.L.G., kadına tecavüz etti. F.L.G. 
gözaltına alındı. 
 
22 Ağustos 2012’de, İstanbul'da H.D., boşanmak isteyen karısı D.D.'nin babasını ve kardeşinin kocasını sokakta 
bıçakladı. D.D.'nin babası Adem Yurdakul orada yaşamını yitirdi. Olay günü kadının, H.D.'nin ailesini ve kendini 
ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle polise müracaat ettiği öğrenildi. H.D. cinayet suçundan tutuklandı. 
  
22 Ağustos 2012’de, Samsun'da O.Ö., dört ay önce boşandığı karısı N.E.'nin babasının evine gitti ve babası R.E. 
ve erkek kardeşi S.E.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. RE ve SE hastaneye kaldırıldı. 
 
22 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.M., şu beyanlarda bulundu: “Ben halen yukarıda belirt-
miş olduğum adreste ailem ile birlikte ikamet etmekteyim. Şüpheli A.T., olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden beni 
arayıp bana ilgi göster yoksa gelip ağabeyini öldürürüm diye sürekli olarak beni tehdit ediyordu. 13.08.2012 tarihin-
de bizim eve komşularımız misafirliğe gelmişlerdi. Onlar oturduğu sırada ben mide rahatsızlığından dolayı ilaç alıp 
gece 11.00 sıralarında odama yatmaya gittim. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama uyuduğum sırada A.T., eli ile 
ağzımı kapattı ve elinde bulunan tabancayı başıma dayayarak “bağırma yoksa anneni öldürürüm” dedi. Annem de 
misafirleri yolcu edip o arada gelip yanıma uyumuştu. Ben de korktuğum için ve ağzımı bağladıkları için sesimi 
kimseye duyuramadım. Beni ağzım kapalı bir vaziyette damdan arkadaşı E.İ. ile birlikte indirip yaklaşık 50-60 metre 
ileride duran kırmızı renkli bir kamyona bindirdiler.  Kamyonun sahibi ve aynı zamanda kamyonun şoförü M.Y., 
kamyonun yanında bekliyordu. Kamyonun yanına beni götürdüklerinde M.Y., A.T.’nin korucu silahını getirip ona 
verdi. O da silahı alıp arkadaşı olan E.İ.’ye vererek “sen burada kal olup biteni bize haber verirsin” dedi. Sonra beni 
kamyonun ön tarafına bindirerek başımı eğerek konuşma diye beni tehdit etti. Kamyonla yaklaşık 2-2,5 km kadar 
gittikten sonra kamyonu durdurup kendi telefonundan beni arayıp “gel bu akşam beni kaçır neredesin niye gelme-
din” gibi benzer şeyler söylettirdiler. Bu şeyleri bana söylettirirken M.Y. kafama silahı dayamış, A.T.’de yaklaşık 20-
25 metre kadar bizden uzağa gitmişti. Daha sonra beni tekrar kamyona bindirip Diyarbakır’a götürdüler. Diyarba-
kır’a geldiğimizde M.Y.’nin Koşuyolunda bulanan evine götürdüler. Evde kimse yoktu. Evde bulunduğumuz süre 
zarfında elimi ve ağzımı kapattılar. Daha sonra ailesini ve tanıdıklarını arayıp durumu anlatarak meselenin çözümü 
için devreye girmelerini istedi. Ancak anladığım kadarı ile kimse kabul etmedi. Kimse kabul etmeyince “ben seni 
burada bırakıp köye gideceğim ki kimse benden şüphelenmesin. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra gelip seni alıp 
Adana ya götüreceğim” dedi. Bu arada M.Y.’ye de kendi eşini arattırıp çocukları içeri alıp kendilerine dikkat etmesi-
ni söylemesini istedi. M.Y.’nin eşi evde değildi. O sabah eve geldi. Eşi sabah geldiğ inde biz hala onun evindeydik. 
Sabah öğleye doğru anladığım kadarı ile A.T.’yi Kocaköy Emniyet Müdürlüğü’nden birileri arayıp olayı sordu. O da, 
“ben onu kaçırmadım. onu kaçıranların elinden kurtardım. O şimdi yanımda emniyete getireceğim” diyordu. Daha 
sonra bana Diyarbakır’da tanıdığımın olup olmadığını sordular. Ben de “ablam var” deyince beni oraya götürdüler. 
Ablama bıraktıklarında dahi beni sürekli tehdit edip nasıl ifade vermem gerektiği konusunda beni yönlendiriyorlardı. 
Ablamın yanında iken A.T., ailemi arayıp “kızınız burada ablasının yanında ben onu kaçırmadım onu kurtardım 
gelip alın kızınızı” dedi. Bu arada Emniyet Amiri sanırım onu aramış, o da telefonu bana uzatarak “ne söyleyeceğini 
biliyorsun” deyip beni tehdit edince ben de telefonda onun beni kaçırmadığını başkası kaçırdığını, onun da beni 
kurtardığını söylemek zorunda kaldım. Öğleden sonra ağabeyim ablamın evine gelerek beni aldı. A.T. de yanımız-
da olduğu halde Kocaköy emniyetinde ifade verdim. Orada verdiğim ifadede de her ne kadar beni A.T.’nin kaçır-
madığını söylediysem de bu doğru değildir. Bunu tehdit altında ve olayın sıcağında, ayrıca onların korucu olmasın-
dan da korkarak aileme bir şey yapmalarından korktuğum için onun istediği şeyleri söyledim. Olayın gerçeği yuka-
rıda anlattığım şekilde olmuştur. Bu nedenle beni zorla kaçırıp beni tehdit eden kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. 
Bunların yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
23 Ağustos 2012’de, İstanbul'da bir barda çalışan B.G., eğlenmeye gelen G.Y. adlı kadına barın tuvaletinde teca-
vüz etti. B.G. ile birlikte bir çalışan daha gözaltına alındı ve haklarında tecavüz suçundan yasal işlem başlatıldı.   
  
24 Ağustos 2012’de Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı tutuklu bulunan T.K.’nin (22) baca-
ğını kırması sonucu kaldığı cezaevi içindeki hastanede B.E. (55) adlı gardiyanın tecavüzüne uğradığı T.K.’nin olayı 
kardeşine anlatması üzerine ortaya çıktı. 
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24 Ağustos 2012’de, Çanakkale feribotunda M.A., tanımadığı F.E. adlı kadını sözle taciz etti. Ardından kendisiyle 
kavga eden F.E.'nin kocası B.E.'yi bıçakladı. M.A. iskelede yakalandı. 
 
25 Ağustos 2012’de, Mersin'de A.A. (25) adlı erkek, internette tanıştığı Ö.S.'ye (18) boş bir arazide tecavüz etti. 
Olay sırasında kadının çıplak fotoğraflarını çekerek onu daha sonra da sürekli tehdit ve tecavüz eden A.A., Ö.S.'nin 
polise gitmesi üzerine yakalandı. 
 
26 Ağustos 2012’de,  İzmir'de A.T. (69) adlı erkek, sevgilisi S.S.'yi (42) dövdü. Sürekli şiddet uğradığı için dava 
açan kadın koruma altına alınırken A.T. 30 gün evden uzaklaştırma cezası aldı. 
 
27 Ağustos 2012’de, Nevşehir nüfusuna kayıtlı bulunan bir yıl önce küçük çocuklara cinsel taciz, hırsızlık, 
adam dövme gibi suçlardan yakalanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne konulan, 3 ay önce de, cezası 
500 günden az olanlar için kanun kapsamında Kırşehir Yarı Açık Cezaevi'ne gönderilen cezaevinden 4 gün için izin 
alarak Nevşehir'e gelen zanlı S.G. (29), önce Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde oturan 60 yaşlarında sağır ve 
dilsiz öz teyzesine, sonra da aynı mahallede bulunan evlerinin önünde birbiriyle sohbet eden 8 ve 10 yaşlarında 2 
erkek çocuğu zorla tenha bir mekana götürerek tecavüz etti. 10 yaşındaki çocuğu direnmeye çalışması üzeri-
ne darp ettiği de öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2012’de, Trakya ’da, 2009 yılında evlenip 1 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki L.K. ile 21 yaşındaki 
B.K.nin, birlikteliklerini daha fazla yürütemeyeceklerini anlayınca 4 ay önce boşandığı, B.K nin hamile olduğunu 
anlayınca evine döndüğü, ancak kendisini istemeyen eski eşinin yecavüzüne uğradığını ifade ederek suç duyuru-
sunda bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak bilgisine başvurulan L.K.’nın, “Eski eşimin evimde kalmasını isteme-
dim. Ben başka biriyle evleneceğim. Ne dedimse evden gitmedi. Ben de gider düşüncesiyle onunla zorla ilişkiye 
girdim” dediği ileri sürüldü.Savcılığa çıkarılan L.K., ifadesinin alınmasından sonra mahkemece tutuklandı.   
(Habertürk 29/08/2012) 
 
29 Ağustos 2012’de, İstanbul'da Ş.M. adlı masör, tıbbı tedavi için masaj salonuna gelen İ.Y. adlı kadına cinsel ta-
cizde bulundu. Ş.M. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar ceza 
istemiyle yargılanacak. 
  
30 Ağustos 2012’de, Adana'da B.S., kendisinden şiddet gördüğü için sığınma evine yerleşen sevgilisi S.Ç.'yi buldu 
ve sokakta dövdü. Devriye gezen polisler tarafından bulunan kadın hastaneye kaldırıldı. B.S. hakkında Adana İkinci 
Sulh Ceza Mahkemesi'nde basit cinsel saldırı suçundan 7 yıl, tehdit suçundansa 2 yıl, toplam 9 yıl ceza istemiyle 
dava açıldı. 
 
31 Ağustos 2012’de, Eskişehir'de E.Y. ve S.B. adlı erkekler, piknik alanında arkadaşları olan M.Y. ve A.B. adlı ka-
dınlara tecavüz etti. Gözaltına alınan iki kişi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. (EZA/ÇT) 
 
1 Eylül 2012’de, İstanbul'da E.E.Ş. adlı kadın, bir alışveriş merkezi önünde motorsikletli bir erkeğin tacizine uğradı. 
 
2012 yılının Eylül ayında Bursa’da ülkesine dönmek isteyen Gürcistan vatandaşı 1 çocuk annesi 29 yaşındaki 
R.K.’ye yardım vaadinde bulunarak evlerine götürerek 3 gün tecavüz ettiği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Olay, 
Gürcistanlı  K.T.’nin polisten yardım istemesi sonucu ortaya çıktı.  
 
4 Eylül 2012’de, İstanbul'da N.E., internette tanıştığı P.A. (20) adlı kadına tecavüz etti. N.E. tutuklandı. 
 
6 Eylül 2012’de,  akşam saatlerinde Pazar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, ihbar üzerine bir bar önünde 
park halindeki otomobilde oturan S.K.’nın yanına geldi. Polislerden "Beni kurtarın" diyerek yardım isteyen 
S.K., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Andırın’dan Kadirli’ye gitmek için otogarda beklerken daha önceden tanıdığı 25 
yaşındaki Sami D. ile 22 yaşındaki Selçuk D.’nin yanına geldiğini, Kadirli’ye gittiklerini söylemeleri üzerine otomobile 
bindiğini söyleyen genç kız, ifadesinde şunları anlattı: "Yolda durup bira satın aldılar. Bana da içirdiler. Sarhoş 
olunca yolda 3 kez tecavüz ettiler. Daha sonra da bir kadını arayıp, ’Elimizde fıstık gibi bir kız var. Sana getiriyo-
ruz’ dediler. Gittiğimiz bar önünde beni otomobilde bırakıp konuştukları kadının yanına gittiler. O sırada polisleri 
görünce de ’Beni kurtarın’ dedim." Genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, Sami D. ve Sel-
çuk D. ile bu kişilerin S.K.’yı erkeklere pazarlamak üzere para karşılığında satmak istedikleri ileri sürülen barda 
çalışan 39 yaşındaki Ayten P.’yi gözaltına aldı. İddiaları kabul etmeyen Ayten P.’nin, genç kızı, barın temizlik işlerini 
yapması için işe aldığını söylediği öğrenildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
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10 Eylül 2012’de, Diyarbakır'da R.E., çocuklarını görme bahanesiyle eski karısının evine giderek kadını dövdü. 
Polise gidip şikâyette bulunan kadın karakol dönüşü eski kocasının tecavüzüne uğradı. Kadın koruma talep etti 
ancak "Bizim gözümüz üzerinizde, motorize ekipler sık sık adresini kontrol edecek. 24 saat esasına göre koruma 
sağlanması mümkün değil, ancak önleyici kolluk hizmetleri olarak merkeze doğrudan ulaşabileceğiniz numaralar 
var" yanıtını aldığını söyledi. 
 
12 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İsmet-Metin Tunçok, şu beyanlarda bulundu: “Ben şuan itiba-
riyle Bingöl M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktayım. Ailemin bana vermiş olduğu bilgiye göre kızım olan 
Beyhan Tunçok, Bedri Kamçı adlı köy korucusu tarafından kaçırıldığını söylediler. Ancak kızım emniyet birimleri 
tarafından Sosyal Hizmetler Bünyesine teslim edilmiş olmasına rağmen bu korucu eşimi ve annemi kaçırmakla 
tehdit etmektedir. Bende hükümlü olduğum için hiçbir şey yapamamaktayım. Kızım henüz 15 yaşındadır. Bu konu-
da sizden destek bekliyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
12 Eylül 2012’de, İstanbul'da F.A. (17), bir parkta spor yapan kadınları taciz ediyordu. F.A., üç kadının verdiği eşkal 
üzerine yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
12 Eylül 2012’de, Samsun'da H.U. (60), karşı apartmanında oturan kadınlar M.Y. ve R.Y.'te sözlü ve cinsel tacizde 
bulunduğu için gözaltına alındı. H.U. çıkarıldığı mahkemede Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında serbest bıra-
kıldı. 
 
20 Eylül 2012’de, İstanbul'da V.A., arkadaşı P.Ç.'ye evinde tecavüz etti. Tutuksuz yargılanan V.A. hakkında ağır 
ceza mahkemesi tarafından dokuz yıl altı aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
21 Eylül 2012’de, Diyarbakır merkez Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı pasaport büronun karşı kaldırımında annesiyle birlikte yürüyen genç kadına bir erkek sözlü tacizde bulunup 
tehdit etti. Karşı kaldırımda bulunan polisin gözetiminde yaklaşık 10 dakika boyunca tehditler savurup genç kadını 
taciz eden genç, polislerin kadının yanına gelmesiyle uzaklaştı. (21.09.2012/DİHA/Diyarbakiryenigun.com) 
 

22 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde BDP Kadın Meclisi tarafından "Kadına şiddete hayır" şiarı ile düzenle-
nen yürüyüşe polis gaz bombaları ile müdahale etti. (22.09.2012/ANF/DİHA/İHA) 

 
26 Eylül 2012’de, Diyarbakır'da A.T., Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan R.B. adlı kadına tuvalette cinsel 
tacizde bulundu. 
 

26 Eylül 2012’de, Tunceli’nin Hozat İlçesi'nde '4+4+4' eğitim sistemi nedeniyle ortaöğretim öğrencilerine 41. Motor-
lu Piyade Tugayı içinde bulunan ve ilçe merkezine bir kilometre uzaklıkta olan YİBO binasının tahsis edilmesin 
sonra,  24.09.2012 tarihinde Hozat merkezden okula giden ve boykot nedeniyle sınıfın boş olduğunu gören kadın 
öğretmenler, okuldan ayrılırken bahçede bulunan askerlerin sözlü tacizine maruz kaldıklarını belirtti. Yaşadıkları 
durumun soruşturulması için Hozat Kaymakamlığı'na başvuran öğretmenlere, Kaymakamlık tarafından, "Ne yazık 
ki askeriyenin olduğu yerlerde bu tür şeyler olabilir. Başka bir yer olmadığı için okul orda kalacaktır" cevabının ve-
rildiği öğrenildi. (26.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 

 
1 Ekim 2012’de, İstanbul’da 30 Ağustos 2012’de eski iş ortağı olan emekli bir polis memurunun şikâyeti üzerine 
Kâğıthane İlçesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’na giden R.T. adlı kadın, polis merkezinde darp 
edilerek 4. kata çıkarıldığını ve burada bir odada 2 saat bekletildiğini sonra yanına kendisinden şikâyetçi olan 
emekli polis memuru M.Ç.’nin geldiğini, M.Ç.’nin ardından odaya giren 2 polis memuru ile birlikte kendisine tecavüz 
ettiklerini, vücuduna soğuk su döktükleri, geç bir saatte götürüldüğü hastanede doktorun kendisini görmeden “te-
miz” yazılı bir rapor verdiğini ve serbest bırakıldığını savunarak Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. 
 
1 Ekim 2012’de Konya  Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek  Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi olan Ş.S. 
(20) ile aynı sınıftaki arkadaşı T.K. (19) ders arasında bir şeyler almak için kantine indikleri sırada  İsmail B. (26), 
okula gelerek daha önce arkadaşlık teklif ettiği üniversite öğrencisi Ş.S'yi,   ile konuşmak isteyen İsmail B., genç 
kızın konuşmak istememesi üzerine çantasına gizlediği asit dolu şişeyi çıkardı. İsmail B., elindeki asit dolu şişeyi 
kaçmaya çalışan Ş.S'nin üzerine boşalttı. Asidin üzerine dökülmesiyle birlikte kıyafetleri eriyen genç kızın vücudu-
nun büyük bölümünde de yanıklar oluştu. Vücudu yanmaya başlayan genç kızın yardımına yanında bulunan arka-
daşı T.K.  nın da vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Saldırgan şahıs, yardım çığlıkları üzerine okulda bulunan 
erkek öğrenciler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra güvenliğe teslim edildi. 
 
1 Ekim 2012’de, Erzurum'da T.O. (19), K.C.(29), Y.Y. (31), A.K. (32) ve B.K. (38), A.K.'ye (19) tecavüz ettikleri idd i-
asıyla tutuklandı. 5 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/1~Ekim/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2012/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Sel%C3%A7uk~%C3%9Cniversitesi/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/sald%C4%B1rgan/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/okulda/default.htm


2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    225 

 

3 Ekim 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Reyhan Topal 30 Ağustos 2012 tarihinde üzerine atılan 
bir suçlamadan dolayı kendisini aklamak için Kağıthane Asayiş Büro’ya gittiğini ve orada biri emekli 3 polis tarafın-
dan tecavüze uğradığını ifade etti.  
 
8 Ekim 2012’de, Ankara'da yaşlı ve tek başına yaşayan kadınları takip ederek tecavüz eden, annesine de polise 
ihbar etmemesi konusunda tehdit ederek cinsel tacizde bulunan S.D. (27) tutuklandı. 
 
13 Ekim 2012’de, İstanbul’da 19 yaşındaki S.Y. adlı genç kız, bir arkadaşının evinde grup seksle tecavüze uğradı-
ğını öne sürerek şikâyetçi oldu. Genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen erkeklerden ikisi, eşcinsel olduklarını ve kızla-
ra ilgi duymadıklarını öne sürüp suçlamaları reddetti.  
 
15 Ekim 2012’de, Antalya'da M.T. (33), eski sevgilisi E.K.'ye (31) evinde tecavüz etti. M.T. Antalya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde yargılanıyor. 
 
15 Ekim 2012’de, İstanbul'da G.T., bir otelde temizlik görevlisi olan A.S.'yi taciz etti. G.T. hakkında basit cinsel sal-
dırı suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
15 Ekim 2012’de, Konya'da H.Y., S.S.'ye (20) cinsel ilişkiye girerlerse kendisine olan borcunu kapatacağını söyledi. 
S.S. savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
 
16 Ekim 2012’de,  Aksaray'da T.Ö. (40) ve üç arkadaşı, ailesinden isteme bahanesiyle evine gittikleri A.S.'yi (25) 
kaçırıp, beş gün boyunca alıkoydukları evde tecavüz etti. Dört kişiden ikisi tutuklandı. 
 
16 Ekim 2012’de, Bursa'da K.S.(24), T.T.(23), Ş.T. (24) ve Y.T.(24) adlı erkekler, bir parkta ağlarken gördükleri 
R.K.'yi bir evde üç gün boyunca alıkoyarak tecavüz etti. R.K.'nin sevgilisinin ihbarı üzerine kamera görüntülerinin 
incelenmesiyle kadının alıkonulduğu ev saptandı ve dört erkek gözaltına alındı. 
 
16 Ekim 2012’de, Afyon'da D.U. (32), S.Y.'yi zorla bir arabaya bindirerek tecavüz etti. D.U. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 
 
18 Ekim 2012’de,  Mersin'de genelevde çalışan 32 yaşındaki S.K., geçen yıl şiddet uyguladığı için terk ettiği gene-
lev patronu M.Ş.Ç.'nin, kendisinden intikam almak için 11 yaşındaki oğlu B.K.'yı kaçırıp, tecavüz ettirdiği iddiasıyla 
şikayetçi olduğu öğrenildi.  Çocuğun tecavüze uğradığı Adli Tıp raporuyla belgelendi. Hakkında tutuklama kararı 
verilen M.Ş.Ç. ortadan kaybolurken, şikayetten vazgeçmesi için baskı gören S.K.'nın içinde bulunduğu otomobil 
kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı.   
  
22 Ekim 2012’de, Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel beldesinde tecavüze uğradığı iddiasıyla jandarmaya başvuran 46 
yaşındaki Finlandiya uyruklu kadın turist, olaydan bir gün sonra otel odasında ilaç içerek intihar ettiği bildiril-
di. Alanya'da tatil yapan Finlandiya uyruklu M. E. K. L.’nin iddiasına göre, bir diskoda tanıştığı M.K. (36) tarafından 
sahilde tecavüze uğradı. Olay sonrası M.K kaçarken, L. ise jandarmaya başvurdu. Jandarma ekibi zanlı M.K'nın 
eşkal tespitini yapmasının ardından bilgileri polisle paylaştı.  M. E. K. L. (46) ise kaldığı otel odasında ilaç içerek 
intihar etti. Turist kadının cesedi otel görevlileri tarafından bulunduğu dakikalarda, Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı 
ekipler M.K'yı Alanya merkezde bir arkadaşına ait evde gözaltına aldı.  M.K, polisteki sorgusunun ardından çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.  
  
31 Ekim 2012’de,  İnternette bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla tanıştığı arkadaşıyla buluşmak için ülkesinden 
Antalya’ya gelen Alman 27 yaşındaki A.K.’ye yardım etme bahanesiyle otobüsüne alan 35 yaşındaki 
H.B.,turist kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı 

1 Kasım 2012’de, Bursa'da Z.T. isimli erkeğin, zihinsel engelli S.C.'nin hamile olmasının anlaşılmasıyla S.C ‘ye 
tecavüz ettiği ortaya çıktı. Z.T. tutuklandı. 

1 Kasım 2012’de, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'-
nin ambar memuru M.K. (44), hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve ambara malzeme için giden S.A.'ya 
cinsel tacizde bulundu. M.A. kendisine direnerek kaçan kadına olayı anlatırsa onu öldüreceğini söyledi. Kadının 
şikayeti üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis M.A.'yı tutukladı.  

1 Kasım 2012’de, Antalya'da H.B. (35), yardım etme bahanesiyle otobüsüne aldığı turist A.K.'ye cinsel saldırıda 
bulundu. H.B. tutuklandı. 
 
2 Kasım 2012’de, Kocaeli'nde kendini şeyh olarak tanıtan A.E. (55), "büyü bozmak" için parasını aldığı kadınları 
cinsel ilişkiye zorladı. G.T.'nin şikayeti üzerine olayın ortaya çıkmasıyla A.E. "cinsel saldırı ve nitelikli dolandırıcılık" 
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suçundan tutuklanırken, tanıştığı kadınları A.E.ye getiren M.K. denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest 
bırakıldı. 
 
7 Kasım 2012’de, İstanbul'da A.D. iki arkadaşıyla beraber, eski sevgilisi Ş.B.'yi başka biriyle sözlendiği bahanesiyle 
dövdü, cep telefonu ve parasını gasp etti. Tehdit ederek evine getirdiği kadının kalçasına jiletle adının baş harfini 
yazdı. Ş.B.'nin şikayeti üzerine A.D. tutuklandı. Savcılık, A.D. ve iki arkadaşı hakkında "hürriyetten yoksun bırakma, 
birden fazla kişi ile silahla yağma ve yaralama" suçlarından 28'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. 
 
10 Kasım 2012’de, İzmir'de Z.K. adlı erkek, tehdit ve hakaret iddiasıyla hakkında şikayette bulunan T.Y., kızı ve 
torununa mahkeme için gittikleri adliyede saldırdı. Z.K. gözaltına alındı. 
 
13 Kasım 2012’de,  20 yaşındaki Karadağlı manken Sandra Markoviç’in,Türkiye’de çalıştığı ajans tarafından 
fuhuşa zorlandığı iddiasıyla Karadağ Başkonsolosluğu aracılığıyla şikâyetçi olduğu öğrenildi.  
 
16 Kasım 2012’de, İstanbul'da E.T. (35), aynı mahallede oturan F.P. adlı kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının 
çığlıkları üzerine toplanan komşular, E.T.'ye linç girişiminde bulundu. Gözaltına alınan E.T., çıkarıldığı mahkemece 
serbest kaldı.   
 
16 Kasım 2012’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ercan Beyazkurt: “Bursa Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Uludağ Karakolu ve komşum Hüseyin Yaşar Genç tarafından bana ve aileme komplo hazır-
lanmış. Eşimi tehdit ederek, çocuklarımı korkutarak cinsel istismarda bulunmuşlar. Kayıtları eşimin telefonunda 
buldum. 40 sayfalık dosyamı, cd ve fotoğrafları size teslim ediyorum.” dedi.  
 
17 Kasım 2012’de, Bursa'da C.G. (33), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eski karısı N.G.'ye tehdit içerikli 
sms atınca tedbir kararına aykırılık suçundan üç gün hapis cezasına çarptırıldı. 
  
19 Kasım 2012’de,  İstanbul'da G.K. (18), P.İ. adlı kadına sokakta tecavüz girişiminde bulundu. Kadının etraftaki 
dükkânların kepenklerine tekme atarak gürültü yapması üzerine kaçmaya çalışan G.K. tutuklandı. 
 
20 Kasım 2012’de, İstanbul'da polis memuru M.Ç., evlenme planı yaptığı sevgilisi S.N.'yi dövdü ve arabasını gasp 
etti. Kadının şikayeti üzerine M.Ç.'ye evden uzaklaştırma, kadına ise çağrıya dayalı koruma verildi. Ancak kadına 
M.Ç.'nin görev yaptığı merkezden bir koruma verilmesiyle yasanın uygulanmasında yaşanabilecek bir sorun fark 
edildi. 
 
22 Kasım 2012’de, İstanbul'da Trafik Denetleme şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Şahinlerde ekip şefi olarak görev yapan 
B.K., kadın polis memuru E.C.'ye arabada tecavüz etti. Ayrıca şantaj için fotoğraflarını çektiği kadını darp etti. B.K. 
hakkında 'nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, şantaj, tehdit' suçlarından açılan davada 10 yıl 9 aydan 24 
yıla kadar hapsi istendi. 
 
22 Kasım 2012’de, Erzurum'da Ö.T., karısı N.T.'yi evlerinin önünde darp etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, Ö.T. 
tutuklandı. 
 
22 Kasım 2012’de,  Zonguldak'ta T.G. (32), şiddet gördüğü için boşanmak isteyen karısı Ö.G.'ye (29) tecavüz etti. 
 
23 Kasım 2012’de,  Zonguldak'ta, kendisinden kaçarak mahalle bakkalına sığınan eşini yumruklayıp, saçından 
tutarak yerde sürükleyen koca, güvenlik kameralarına yansıdı. Taksi sürücüsü Murat Ö., iddiaya göre şiddetli ge-
çimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi M.Ö.'yü evde dövmeye başladı. Eşinin şiddetinden kaçan kadın, mahalledeki bak-
kala sığındı.   
 
24 Kasım 2012’de,  İstanbul'da H.A.H. (31), G.Ç. (24) ve S.S. (39) adlı erkekler, O.G.'ye (35) kendilerini polis olarak 
tanıttıktan sonra alıkoydukları evde tecavüz etti. 

28 Kasım 2012’de,  Zonguldak'ta M.C.D. (37), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen karısı N.D.'yi dövdü. Kara-
rı ihlal ettiği için üç gün hapis cezasına çarptırıldı. 
 
28 Kasım 2012’de, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde komşusu 19 yaşındaki F.S.'yi  taciz ettiği iddia edilen emekli ast-
subay 67 yaşındaki M.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.  
 
28 Kasım 2012’de, Çanakkale ili Cevatpaşa, İsmetpaşa ve Esenler mahallelerinde son iki ayda 60’ın üzerinde ka-
dının tacize uğradığını öne sürüp polise başvurması üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tüm birimleriyle alarma 
geçti. Taciz olaylarının mobese kameralarından uzak bölgelerde olması polisi zora sokarken, özel ekipler oluşturul-
du. Kepez Beldesi’nde de bir taciz iddiasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 32 yaşındaki E.Y.’yi yakaladı. Atatürk 
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Caddesi’nde dün saat 18.30’da bir kadını taciz ettikten sonra kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alınan E.Y.’nin 
polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.   ( Milliyet.com.tr )  

1 Aralık 2012’de, Antalya'da F.G. (36), bir süredir taciz ettiği Ş.Ü. (19) adlı kadını kaçırıp, bir eve kapatarak dört 
gün boyunca tecavüz etti. 

2 Aralık 2012’de,   İstanbul'da Ö.Ç. (43), kendisini doktor olarak tanıtarak bir kadına cinsel tacizde bulundu ve cep 
telefonuyla görüntüleri kaydederek şantaj yaptı. Kadının şikayeti üzerine Ö.Ç. tutuklandı. 

4 Aralık 2012’de,   İstanbul'da garsonluk yapan E.T., bir alışverişinde çalıştığı restorana müşteri olarak gelen D.A. 
adlı kadını taciz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan R.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

4 Aralık 2012’de,   Tekirdağ'da H.M. (31), 8 kadını apartman girişleri ve asansörde taciz etti. Gözaltına alınan H.M. 
"Pişmanım ama elimde değil. Bu benim hastalığım" dedi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

4 Aralık 2012’de,   İstanbul'da T.O. (21), çamaşır makinesi için yardım bahanesiyle evine çağırdığı N.M. (54) adlı 
kadına tecavüz etti. T.O. tutuklandı. 

7 Aralık 2012’de, Antalya'da iki erkek, işten eve dönen P.B. adlı kadını bıçakla kaçırarak bir evde zorla alıkoydu ve 
dövdü. Sabaha karşı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendini balkona kapatan kadın bağırarak yardım istedi. 
  
8 Aralık 2012’de, Adana merkez Seyhan İlçesi’nin Kocavezir Mahallesi’ndeki Pazarlar Caddesi’nde bulunan Aytan 
İşhanı 3’üncü katından gelen kadın çığlıklarını duyanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelip çığ-
lıkları işiten polis ekipleri, zile basarak kapıyı açmaya çalıştı. Uzun süre zile basmalarına rağmen kapı açılmayınca 
polis kapıyı tekmelerle kırdı. Mobilya döşeli ofise giren polisler,  Ozan S.’yi, kadına (N.C.) tecavüz etmeye çalışır-
ken yakaladı. Gözaltına alınan Ozan S. ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

10 Aralık 202’de, İstanbul'da E.D., arkadaşlarının tanıştırdığı N.E. adlı kadını bıçakla tehdit ederek evine götürdü ve 
tecavüz etti. Ardından E.D.'nin üç arkadaşı daha kadına tecavüz etti. N.E.'nin şikayeti üzerine E.D. tutuklanırken, 
diğer üç erkek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 
 
11 Aralık 2012’de, Erzurum’da Muayene olmak için hastaneye giden T.C. İsimli kadın, doktorun odasının önünde 
beklerken karşısında oturan Y.U. önce gülerek sonra bakışlarıyla genç kadını taciz etti. Genç kadın Y.U.’nun otur-
duğu yerden cinsel organını çıkarak kendisine göstermesi üzerine durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Bu sırada 
kaçmaya çalışan Y.U., güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi. Y.U. polis tarafından ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürülürken, T.C. tacizciden şikayetçi oldu.   
 
11 Aralık 2012’de, Zonguldak Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki H.K., hasta takip 
sisteminden telefon numaralarını bulduğu kadın hastaları arayarak ve mesaj atıp taciz ettiği iddiasıyla gözaltına 
alındı. Zonguldak Devlet Hastanesi’nin psikiyatri servisinde tedavi gören genç bir kız, 20 gün önce polis merkezine 
başvurup hastanede sağlık memuru olarak çalıştığını söyleyen bir kişinin kendisini arayarak ve mesaj atarak taciz-
de bulunduğunu ileri sürdü. Kısa süre sonra aynı serviste tedavi gören başka bir kadın hasta da aynı kişinin tele-
fonla kendisini arayıp rahatsız ettiğini söyledi. Şikayetçi olan 2 kadın hasta da söz konusu kişinin kendilerine gön-
derdiği, “Çok güzelsin, seninle tanışmak istiyorum, hastaneye gelmen gerekiyor, gelmezsen tedavide yardımcı 
olamayız” gibi mesajları polise delil olarak sundu.  
 
11 Aralık 2012’de, Adıyaman’da Hacı Ali M., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın sığınma evinde 
kalan kızı K.M'yi (28) ziyaret etti. Baba ile kızı arasında bu esnada ''eve dönme'' konusunda tartışma çıktı. Tartış-
mada baba Hacı Ali M.'nin bastonuyla kızına vurduğu iddia edildi. Başından yaralanan K.M., 112 Acil Servis ekiple-
rince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından baba Hacı Ali M., polis 
tarafından gözaltına alındı. (aa)  
 
11 Aralık 2012’de, Olay İstanbul Maltepe’de öğle saatlerinde Maltepe Girne Mahallesi Demet Sokak üzerinde bulu-
nan bir sitedeki 10 katlı binanın 6. katında yaşandı. İddiaya göre, şizofren hastası Öner Boy (27), evde bulunan 
annesi Emine Boy ve kız kardeşi Gülcan Kurt’u beysbol sopasıyla darp etti. Anne ve kızın çığlıkları üzerine komşu-
ları Turgut Alan yardım etmek istedi. Ancak komşusunu da darp eden Öner B., ardından kendini eve kilitledi. 

12 Aralık 2012’de,  Adana'da A.D., hakkındaki üç aylık uzaklaştırma kararına rağmen  F.Ç.'yi (46) dövdü. 20 yıldır 
şiddet gördüğünü söyleyen kadın, sokakta üzerine benzin dökerek bedenini ateşe verdi. Polisin müdahalesiyle 
kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı. 

13 Aralık 2012’de, Eskişehir'de F.U. (25), internette tanıştığı B.M. (19) adlı kadına evinde bıçakla tehdit ederek 
tecavüze etmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan B.M., bıçakla F.U.'nun cinsel organını kesti. Tecavüzcü hastaneye kaldı-
rılırken, kadın gözaltına alındı. 
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14 Aralık 2012’de, Yalova’da Fevzi Çakmak mahallesinde saat 05.00 sıralarında İddiaya göre tek başına yaşayan 
İ.Ç. adlı kadının evine giren bir kişi, tecavüz girişiminde bulundu. İ.Ç.’nin bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, 
dövdüğü kadının parmağındaki altın yüzüğü alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis çalışma başlattı. Eşgal 
üzerine arama yapan ekipler, kuyumcuları uyarıp, evde parmak izi aldı, çevre işyerlerinin güvenlik kamerası görün-
tülerini izledi. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin hırsızlıktan kaydı bulunan ve yine bu suçtan aranan D.Z. olduğu 
tespit edildi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası D.Z.  yolda yürürken yakalandı.  

15 Aralık 2012’de, Diyarbakır'da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören E.K. ve M.T., Diyarba-
kır Büyükşehir Belediyesi Sığınmaevi'ne yerleşen ve tedavi için hastaneye gelen B.A.'ya (19) tecavüz ettikten sora 
kaçtı. 

16 Aralık 2012’de,  Yalova'da D.Z. (52) adlı erkek, İ.C.'nin (82) evine girerek tecavüz etmeye çalıştı. Kadının ba-
ğırması üzerine İ.C.'yi dövüp parmağındaki yüzüğü alarak kaçtı. D.Z. aynı gün yakalandı. 

17 Aralık 2012’de,  Diyarbakır'da bir erkek sokak ortasında bir kadını tehdit ederek dövdü. Çevredekilerin tepki 
göstermediği olayın ihbar edilmesi üzerine polis geldi ancak erkek ve kadın gitmişti. 
 
17 Aralık 2012’de, Bursa'nın İnegöl ilçesinde B.D., isimli üniversite öğrencisi genç bir kız, evde yalnız olduğu sırada 
kimliği belirsiz şahsın kafasına sert bir cisimle vurması sonucu ağır yaralandı. Ölüme terk edilen genç kız, eve ge-
len arkadaşı tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı.  

17 Aralık 2012’de,  Yozgat'ta yanında çalışan kadın personele cinsel saldırıdan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan ancak 
görevden alınmayan bir belediye başkanı taciz ettiği kadını işten attı. Kadın, valiliğe başvurdu. 

17 Aralık 2012’de,  İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi yurdunun resepsiyon görevlisi E.A., yurtta kalan E.R.M.'ye 
cinsel saldırıda bulundu. Savcılık E.A. hakkında soruşturma açtı. 

17 Aralık 2012’de,  Ankara'da İstihbarat Astsubayı A.K., boşandığı eşi H.D.'yi telefonla taciz etti ve fotoğraflarını 
internette paylaştı. Kadın, telefon numarasını değiştirmesine rağmen A.K.'nin istihbaratçı olduğu için yeni numara-
sını hemen bulduğunu söyleyerek meclise başvurdu. TBMM Dilekçe Komisyonu'nun şikayeti işleme koyması ve 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgi istemesi üzerine Bakanlık A.K. hakkında idari soruşturma başlattı. 

18 Aralık 2012’de,  İzmir'de D.Ö., M.Y., E.Ç., H.İ.A, Ç.Ö., E.Ş., ve H.A. adlı erkekler, G.S. (33) adlı kadına komşu-
sunun evinde tecavüz etti. Kadına çektikleri çıplak resimlerle şantaj yapan erkekler, kadını çeşitli evlere ve ormana 
çağırarak tecavüz etmeye devam etti. G.S.'nin yaşadıklarını kocasına anlatması üzerine yedi zanlı gözaltına alındı. 

 
18 Aralık 2012’de,  Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu’nu arayan 33 yaşındaki E.K., polise 
A.K.’nin  (42) kendisini dövdüğünü ve zorla fuhuş yaptırdığını, para karşılığı erkeklere sattığını söyledi.  
 
19 Aralık 2012’de, Gün Radyo çalışanı Rohat Ekmekçi, 2008 yılında Diyarbakır’da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış 
Günü etkinliklerinde sunuculuk yaptığı için ’Terör örgütü propagandası yapmaktan 7.5 ay hapis cezasına çarptırıla-
rak Mardin Cezaevi’ne gönderildiğini, cezası bittikten sonra Gün Radyo’da çalışmaya başladığını ve cezaevinde 
çektirdiği bir fotoğrafın Yeni Akit gazetesinin 16 Aralık tarihinde ’Al sana gazeteci’ başlığıyla yayınlanmasının ardın-
dan saldırıya uğradığını söyledi.  
 
20 Aralık 2012’de, İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıtan H.C. (32), "Kıyamet kopacak, evinizi okuyup üfleyece-
ğim" diyerek girdiği evde, ilaçlı su içirdiği K.B. (26) ve S.B. (24) adlı kadınlara tecavüz etti. Tecavüzün ardından 
hamama giden H.C., kadınların şikayeti üzerine güvenlik kameraları aracılığıyla yakalandı 

20 Aralık 2012’de,  İstanbul'da Lale Devri dizisinin setinde oyuncu T.S., H.A. adlı kadın oyuncuyu darp etti. 
 
22 Aralık 2012’de, Sakarya’daki evinden kaçan M. Nin Eskişehir’deki kız arkadaşı F’nin yanına geldiği, F. ninde 
evden kaçıp M ile birlikte daha önce internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebookta tanıştıkları Eskişehir’de oturan 
G.B.’nin evine gittikleri,  M. ve F.’ye burada, G.B. (19) ve arkadaşı M.T. (32) ile zorla cinsel ilişkiye girdiği, M.T. ve 
G.B. daha sonra iki küçük kız çocuğunu fuhşa zorladığı öğrenildi. 
 
22 Aralık 2012’de, BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde yolda yürürken tartıştığı kız arkadaşını  döven 20 yaşındaki Metin 
K., gözaltına alındı.   
 
22 Aralık 2012’de,  Şafak Pavey Malatya AKP İl Gençlik Kolları MYK Üyesi Melik Birgin’in kendisi hakkındaki ‘ay-
rımcı’ tweet’i üzerine Başbakan’a bir mektup yazdığını açıkladı.  Şafak Pavey, Birgin’in, “Allah bir bacağını almış, 
hâlâ küfürden uyanmazsın, nedir bu inatçılık!” şeklindeki tweet’ini “her türlü nefret söylemine dur denilmesi için” 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a şikayet etti.  
 

http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Bursa/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0neg%C3%B6l/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Emniyet~M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Sakarya/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Eski%C5%9Fehir/default.htm
http://www.radikal.com.tr/index/Adalet-Ve-Kalkinma-Partisi
http://www.radikal.com.tr/index/Recep-Tayyip-Erdogan


2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    229 

 

22 Aralık 2012’de, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece,saat 23.30 sularında, boş inşaatta Necati Gürcan’la (31) 
içki içen Caner Gülhan (28) dengesini yitirince asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Gürcan’ın haber vermesiyle 
olay yerine gelen 112 Acil Servisi görevlisi Dr. Ayşen Çakır yaralı işçiye müdahale etti. Arkadaşının hastaneye gö-
türülmesi için doktorla tartışmaya giren işçi Gürcan, 2 aylık hamile Dr. Çakır’ı kafa atarak yaraladı. Doktor ve inşaat-
tan düşen yaralı Gülhan hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan Gürcan sevk edildiği mahkemede serbest 
bırakıldı.   

23 Aralık 2012’de,  Bursa'da askerden dönen M.K. (20), sevgilisi İ.E.'yi sokakta darp etti. 

23 Aralık 2012’de,  Kayseri'de cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan M.D. (32), 10 yıl önce boşandığı karısı S.Ç.'yi 
bıçakla ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, zaten cinayetten hükümlü olan M.D. cezaevine geri gönderildi. 
 
26 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulsamet Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Berivan 
Ataş, 2012 yılının Ekim ayının 2. veya 3. günü evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra aynı gece saat 23.00-24.00 
sularında eve telefon geldi. Telefonda bir kadın vardı. Kadın, komşumuzu arayarak bizimle görüşmek istediğini 
söylemiş. Kızımın kendi yanlarında olduğunu ve oğlu ile evlendireceklerini, iznimizin olup olmadığını sordu. Ben de 
bizim için problem olmadığını ve evliliğin olabileceğini söyledik. Bu tarihten yaklaşık bir iki ay önce de Berivan’ın 
evden kaçması üzerine, Şehitlik, Bağlar ve Çarşı Karakoluna kızımın kayıp olduğuna dair başvuru yapmıştım. Şe-
hitlik karakolunda ifadem de mevcuttur. Ben kayıp başvurusu yaptığım için, telefonda kızımın yanında olduğunu 
söyleyen kadının oğlu ve kızım ertesi gün Şehitlik karakoluna getirildi. Ancak kızımla evleneceğini söyleyen çocuk, 
şuan öğrenci olduğunu ve evlilik yönünden gücü olmadığını beyan etti ve kızımı alıp eve geldim. Kızım 3 gün am-
cası olan Abdulkerim’in yanında kaldı. Daha sonra diğer amcasının evine yemeğe gittik. Ertesi sabah polisler eve 
gelip, kızımın can güvenliğinin olmadığından bahisle kızımın şikâyetçi olduğunu söyleyip, kızımı evden aldılar.  
Sonradan öğrendiğim kadarıyla kızımı sığınma evine göndermişler. Biz kadın kurumundan bir bayanla görüştük. 
Kızımın bir veya iki ay kadar sığınma evinde kaldıktan sonra oradan ayrılmış. Beni telefonla arayan ve kızımın ya-
nında olduğunu, oğluyla evlendirmek istediğini söyleyen kadın, 24.12.2012 tarihinde kardeşim Abdulkerim’in iş 
yerine gelerek, kızımın başına gelenleri duyup duymadığını sormuş. Ağabeyim de olayı internetten haberi okuyun-
ca öğrenmiş. Kızım sığınma evinden Diyarbakır Devlet Hastanesine muayene için getirildiği sırada, o an hastanede 
bulunan ve açık cezaevinden gelen 2 kişi tarafından tecavüze uğramış. Bu vahim olayın etkisiyle şok geçirdim. 
Bugün Valiliğe giderek kızımın durumunu bana anlatmalarını söyledim. Vali ile görüşmemde, kızımın görüntüleri 
olduğunu, kendi isteği ile hastanede odaya girdiğini gösteren kamera kayıtlarının dosyada olduğunu ve kardelen 
kadın evinde başına bir şey gelmiş olabileceğini ve basına yansıyanların yalan olduğunu söyledi. Bugün de ağabe-
yim derneğe başvuru için geldiği sırada diğer ağabeylerim beni arayarak kızımın devlet hastanesinde olduğunu 
söyledi. Bizde ağabeyimle birlikte hastaneye gidip kızımı gördük, durumunu sorduk. Kızım bizimle gelmek isteme-
diğini söyledi. Kızımı polisler tekrar sığınma evine götürdükleri bilgisini aldık. Kızımın durumunu merak ediyorum. 
Bir baba olarak kızımın yanında olduğumu söylemek isterim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
27 Aralık 2012’de, Batman Çayı'nda 20.12.202 tarihinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan Hatice Daşlı 
adlı kadınının Diyarbakır'da 2 kuzeni tarafından tecavüz edilerek hamile kaldığı iddia edildi. Aile bireyleri tarafından 
öldürüldüğü iddia edilen Daşlı'nın yapılan otopsi sonucunda 4 aylık hamile olduğu belirtildi. İddiaya göre, Daşlı, 
kuzenleri S.D. ve Ö.D.'nin tecavüzüne uğradı. Tecavüz uğradığını kimseye söylemeyen Daşlı'nın, karnının büyü-
mesiyle hamile olduğu ortaya çıkmış, aile bireyleri kararıyla Batman Çayı'na getirilerek amcaları tarafından boğula-
rak öldürüldüğü ileri sürüldü. Daşlı'nın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. Öte yandan 
Daşlı'nın dedesi R.D., amcaları H.D. ve E.D.'yi Daşlı'nın ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına 
alınarak tutuklandığı öğrenildi. Daşlı'ya tecavüz ettikleri ileri sürülen kuzenleri S.D. ve Ö.D.'nin ise arandığı bildirildi. 
  
28 Aralık 2012’de,  İstanbul'da R.G. (26), karısının evlerinde kalan arkadaşı S.C:'ye tecavüz etti. Uyurgezer oldu-
ğunu, alkolün etkisiyle birlikte olduğu kadının karısı olduğunu söyleyen R.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
24 Aralık 2012’de, İstanbul Kadıköy'deki  bir otelde meydana gelen olayda, odalarında yüzüne biber gazı sıkıp, 
kendisini kelepçeleyen sevgilisinden kaçan L.Y'nin "Beni öldürecek imdat" çığlıklarıyla yardım istedi. Otel çalışanla-
rı genç kadını güçlükle sakinleştirirken, odadan çıkan bilgisayar uzmanı sevgilisi V.A. otele çağırılan polislere teslim 
edildi. Çantasından satır, bıçak, koli banda, çöp torbası çıkan V.A. sevk edildiği savcılık sorgusundan sonra nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklanırken; “Evlenmeden önce beni sevdiğine ve aldatmayacağına emin olmak için korkut-

mak istedim” dedi.   
 
Gaziantep’te oturan A.D., yaklaşık 1 yıl önce bir otelde barmenlik yapan 27 yaşındaki Gani Y. ile tanıştı. İddiaya 
göre Gani Y., genç kıza tecavüz etti ve ilişkiyi de kamerayla kaydetti. Gani Y., görüntüleri ailesine gösterileceği 
tehdidiyle A.D.’nin arkadaşları 25 yaşındaki Beyhan K., 26 yaşındaki Emrah A., 28 yaşındaki Ferdi Ö. ve 19 yaşın-
daki Ramazan O. ile birlikte olmasını sağladı. Gani Y., "İlişkiye devam edeceksin, yoksa çektiğimiz görüntüleri aile-
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ne göstereceğiz" diye tehdidi devam ettirerek genç kızı para karşılığı Gaziantep’te bağ evlerinde erkeklere pazarla-
dı. Başına gelenlerden utanç duyan ve ailesine anlatamayan A.D., polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete ge-
çen polis, Gani Y., Beyhan K., Emrah A., Ferdi Ö. ve Ramazan O.’yu gözaltına aldı.    
 
 
(Kadınların yaşam hakkı ve diğer ihlallerin önemli bir bölümü Bianet’ten alınmıştır) 
 

  

Davalar 
 

18. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
15 Ocak 2012’de, Antalya'da tornacılık yapan M.D., karısı Ayşegül Demirkan (43) ve 7 ve 11 yaşlarındaki iki 
çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından intihar etti. 
 
21 Ocak 2012’de, Çanakkale'de hastanede röntgen teknisyeni olarak çalışan S.S. (34), aynı hastanede çalışan 
hamile karısı Türkan Sevinç (33) ve 2 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ardından intihar etti. 
 

24 Ocak 2012’de, Bursa'da madde bağımlısı Şeyhmus S.(35) evdeki tartışmanın ardından eşi Altun S. (26) ile 8 ve 

6 yaşlarındaki 2 kızının ellerini bağlayıp tüp gazı açarak ölüme terk etti. Ellerini çözmeyi başaran Altun S. polisi 

arayarak kurtuldu.Bir akrabasının evinde üzerinde 6 gram esrar ile yakalanan Şeyhmus S., tutuklandı. (24.01.2012) 
 
3 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğretmen dehşet saçtı. 
TOKİ konutlarında saat 04.00 sıralarında Hazım Şahin İlköğretim Okulu'nda Türkçe öğretmeni olan N.S, eşi ve 3 
çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra, oturduğu binanın dördüncü katından atladı. Evde bıçakla öldürülen N.S'in eşi 
33 yaşındaki Songül, çocukları 4 yaşındaki Serhat, 2 yaşındaki ikizleri Havin ve Helin'in cenazeleri otopsi için Dev-
let Hastanesi morguna kaldırıldı.   (03.02.2011/DİHA/DiyarbakırOlay/Posta.com.tr) 
 
Gaziantep'te 26 Ocak’ta sofrada 16 yaşındaki İbrahim Akgün ile kardeşi arasında yer konusunda tartışma çıktı. 
Tartışmaya müdahale eden ayakkabı boyacısı Yakup Akgün (48), İbrahim’e tokat attı. Buna sinirlenen İbrahim Ak-
gün de sofradan kalkınca babası arkadan bıçak fırlattı. Boynuna saplanan bıçakla ağır yaralanan İbrahim Akgün, 
30 Ocak’ta beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetiminin talebi üzerine acılı baba, oğlunun organlarını bağışladı. 
Fırlattığı bıçağın boynuna saplanması nedeniyle oğlu İbrahim’in ölümüne neden olan Yakup Akgün kastının onu 
yaralamak veya öldürmek olmadığını söyledi. Yakup Akgün, cenaze töreninden sonra tutuklandı.  ( 
05.02.2011/Posta.com.tr) 
 
23 Şubat 2012’de, Osmaniye'de Sinan Dursun (29), birlikte olma teklifini kabul etmeyen lise öğrencisi Fatmanur 
Gedik (16) ve arkadaşı Fatmagül Yalçın'ı (16) okula gittikleri servise pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayın 
ardından Dursun intihar etti.  
  
2 Mart 2012’de, Van Başkale İlçesi'nde kayıp olan 11 yaşındaki Şahin Koç’un cesedi bulundu. Tepebaşı Mahalle-
si'ndeki evlerinden çıkarak süt satmak için çarşıya giden Nezmi Koç'un 11 yaşındaki oğlu Şahin Koç, okuldan eve 
dönmedi, Okulda, çarşıda ve süt sattığı iş yerlerine giden aile, çocuğu bulamadı. Arayışlarını sürdüren aile fertleri, 
mahallenin dağlık alanında bulunan inşaat halindeki evde Koç'un cesedini buldu. Vücudunun yarısı karın altına 
gömülmüş ve boğularak öldürüldüğü belirtilen çocuğun cesedi, polis ve jandarmanın olay yerinde inceleme yaptık-
tan sonra Başkale Devlet Hastanesi'ne getirildi.   
 
25 Mart 2012’de, Mardin ili Nusaybin İlçesi Akarsu Beldesi'ne bağlı İlkadım Köyü'nde çobanlık yapan İsmail Akın ile 
kızı 11 yaşındaki Berfin Akın hayvanlarını otlattıkları dağlık alanda kafalarına birer el ateş edilerek öldürülmüş ola-
rak bulundu. Alınan bilgilere göre, baba ve kızı sabah erken saatlerde hayvan sürüsünü alarak dağlık alana götür-
dü. Akşamüstü koyunların çobansız köye dönmesi üzerine şüphelenen köylüler, baba ve kızını aramak üzere dağ-
lık alana gitti. Aramalarını sürdüren köylüler kısa sürede baba İsmail Akın ile kızı Berfin Akın'ı (11) bir birlerine ya-
kın mesafede başlarına birer el ateş edilmiş halde ölü vaziyette buldu. Berfin Akın'ın başında meydana gelen par-
çalamanın taş ile yapılmış olabileceği de belirtiliyor.   
 
28 Nisan 2012’de, Antalya'da M.Ç.'nin (26) 'ranzandan düştü' diyerek hastaneye getirdiği bebeği S.Ç.'nin (2) 
kafastasında çatlak, vücudunda ısırık izleri, kırıklar ve morluklar bulundu. Beyin kanaması geçiren bebek, tüm 
çabalara rağmen kurtarılamadı. Baba ile birlikte yaşadığı S.S. (24) adlı kadın gözaltına alındı. 
 

http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=Gaziantep
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=Tokat
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=b%C4%B1%C3%A7ak
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=beyin%20%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=hastane
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1 Mayıs 2012’de, Adana'da madde kullanan T.C.(23), iki kere kaçırmaya kalkıştığı sevgilisi T.G.'yi (17) boğarak 
öldürdü. T.C. tutuklandı. 
 
1 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde 30 Nisan gecesi 2 komşu arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaşa-
mını yitirdi. Turgut Özal Mahallesi'nde komşu aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavgada Ali 
Dalmış (13) isimli çocuk göğsüne isabet eden pompalı tüfek mermisiyle ağır yaralandı. İdil Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (01.05.2012/DİHA) 
 
13 Mayıs 2012’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı 
saldırıya uğrayan Ayşe Muhacır (15) başına ve vücuduna isabet eden 8 kurşun sonucu yaşamını yitirdi. 
  
17 Mayıs 2012’de, Denizli'de H.D., 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü ve karısı Z.D.'yi dövdü. Kocanın karısına 

şiddet uyguladığı için daha önce cezaevine girdiği ama kadının şikâyetini çekmesi üzerine serbest bırakıldığı ortaya 
çıktı. 
 
23 Mayıs 2012’de,  Aksaray'da M.B. (22) karısı Esra Bilen'I (22) ve 20 günlük bebeğini mutfak bıçağıyla öldürdü. 
Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden E.B. hastaneye kaldırıldı. 
 
23 Mayıs 2012’de, 2,5 ay önce Mersin‘de “uyuşturucu sattığı” iddiasıyla tutuklanarak Pozantı M Tipi Kapalı Çocuk 
Cezaevi’ne gönderilen Yasin Akyüz (16) isimli Kürt kökenli çocuk cezaevinde boğularak öldürüldü. 
 
11 Haziran 2012’de Erzurum Karayazı İlçesi’nde aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askeri aracın çarptığı ayakkabı 
boyacılığı yapan Yusuf Yılan (9)  tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  yaşamını yitirdi  
 
12 Haziran 2012’de, Diyarbakır’da, otomobilden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen iki çocuğa kimliği belirsiz 
bir kişi tarafından pompalı tüfekli ateş açıldı. Olayda 16 yaşındaki Baran Türk, ölürken, 14 yaşındaki M.E., yaralan-
dı. Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 228. sokakta sabaha karşı meydana gelen olayda, iddia-
ya göre, park halindeki otomobillerden hırsızlık yapmaya çalışan Baran Türk ile M.E.’yi gören bir kişi önce çocukları 
kovaladı, ardından da pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar kanlar içinde 2 çocu-
ğu yerde yatarken bulup, polis ve 112 Acil Servis’e haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği ço-
cuklardan Baran Türk yaşamını yitirirken, M.E., Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E’nin de 
durumunun ciddi olduğu belirtildi. (12.06.2012/ANF/DİHA/Posta.com.tr) 
 
15 Haziran 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi Sütlüpınar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan sobadaki yanmış 
kemiklerin Adli Tıp'taki incelemesi tamamlandı. Kemiklerin 20 gün önce evinin bahçesinde kaybolduğu belirtilen 
Muhammet Taşdemir'e ait olduğu ortaya çıktı. Küçük Muhammet'in amcasının eşi Aliye Acar tarafından önce boğ-
durulduğu, daha sonra parçalara bölünerek sobaya atılıp yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Aliye Acar, İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aliye Acar, sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(15.06.2012/DİHA/Sabah.com.tr/Mynet.com/Turkiyegazetesi.com) 
 
28 Haziran 2012’de, Gaziantep’te doğduktan sonra annesi ve babası ayrılınca halası ve eniştesinin nüfusa kayde-
dilip büyütülen 13 yaşındaki Zekiye D. iddiaya göre yanında yaşadığı öz babası Şeref E. tarafından dövüldü, kül 
tablasıyla başına vuruldu ve kırılan kül tablasının cam parçalarıyla vücudu çizilerek işkence edildi. Kaçan babanın 
arkadaşları tarafından 'Boş arazide bulduk' denilerek hastaneye götürülen küçük kız kurtarılamadı.(28.06.2012) 
  
8 Temmuz 2012’de, Lüleburgaz'da Ş.A. (36), evi terk eden karısından intikam almak için çocuğu Kağan Altay'ı (10) 
alıp şehir dışına çıktı. Önce oğlunu bir ağaca asarak öldürdü sonra da intihar etti.   
 
27 Temmuz 2012’de,  İzmit'de A.K., boşandığı karısı A.G.'nin evine gidip kızlarını aldı ve boş bir arazide kızını 
boğarak öldürdü. Daha sonra da intihara teşebbüs eden A.K., hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye 
sevk edildi. 
 
4 Ağustos 2012’de,    İstanbul'da E.Ö.Ç. (54), boşandığı karısı M.Ç.'nin (33) evine çocuklarını görmek için gitti ve 
M.Ç.'yi ve 12 yaşındaki çocuğunu yaraladı. E.Ö.Ç. yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 
 
17 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan cesedin 15 yaşlarındaki bir engelli çocuğa ait olduğu 
ortaya çıktı. 16 Ağustos günü ilçenin Güngör mahallesinde bulunan bir tandır evinde bulunan cesedin 15 yaşındaki 
Abdulkadir Baykal'a ait olduğu belirlendi. Engelli olan çocuklarını teşhis eden aile çocuklarının günlerdir kayıp 
olduğunu belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda Baykal'ın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazına sarılan tel ve 
iplerle boğarak öldürüldüğü bildirildi.  (17.08.2012/KentHaber) 
 

http://www.firat-news.com/tag/kayapinar-ilcesi/
http://www.firat-news.com/tag/silah-sesleri/
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27 Ağustos 2012’de, İzmir ’in Konak ilçesinde ailesiyle gittiği parkta kaydırakta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan, 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu öldü.    
 
31 Ağustos 2012’de, Diyarbakır’da akılalmaz bir cinayet yaşandı. Kayapınar ilçesi Metropol semtinde yaşayan 17 
yaşındaki R.A., eşcinsel olduğu için ailesi tarafından sürekli şiddet görüyordu. Hergün dayak yiyen talihsiz genç 
ailesinin işkencelerine dayanamayıp evden kaçtı ve bir arkadaşının evine sığındı. Ancak R.A.’nın kaldığı evi basan 
amcası zorla bir araca bindirdi. R.A. bir süre amcasıyla tartıştı. Ardından olay yerine gelen baba, silahını çekerek 
R.A’ya 14 kurşusn sıktı. R.A’nın cesedini arabaya koyan baba ve amca, cesedi yol kenarına atarak kaçtı. Olayın 
ardından annenin polise giderek yaşananları anlatması üzerine baba ve amca gözaltına alınıp mahkemece 
tutuklandı. (31.08.2012/KentHaber) 
 
2 Ekim 2012’de, edinilen bilgiye göre Kayseri Kocasinan Mahallesi’nde babası O.D. (27) tarafından sağlık ocağına 
getirilen 3 yaşındaki T.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 18 yaşındaki üvey anne S.D.’nin (18), ilk sorgusunda su-
çunu kabul ettiği ve 3 yaşındaki T.D.’yi altına yaptığı için dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. 
 
16 Ekim 2012’de, Ağrı'ın Eleşkirt ilçesine bağlı Alagün köyünde oturan 9 yaşındaki Gökhan Bayram ile amcasının 
oğlu 7 yaşındaki Azat Bayram, 8 Ekim günü ortadan kaybolmuş, aileleri tüm aramalara rağmen bulunamayan 
çocukların, köyde yaşayan ve psikolojik tedavi gören H.Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Öldürülen 
çocuklardan Gökhan Bayram'ın dayısı Mirza Yami'nin eşi olan 3 çocuk annesi H.Y.'nin eve çağırdığı çocukların 
ellerini ve ayaklarını naylon iple bağlayıp boğduktan sonra fosseptik çukuruna attığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 10 
yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ağır depresyon ilaçları kullandığı belirlenen katil zanlısı kadın H.Y., sabah 
saatlerinde kaldığı koğuşta herkesin uyuduğu bir sırada kendini tavana astı. Görevlilerin durumu fark etmesi 
üzerine Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Y.'nin kalbinin bir kez durduğu, ancak tekrar çalıştırıldığı bildirildi. 
Erzurum'a sevk edilen H.Y.'nin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. (16.10.2012/KentHaber) 
 
17 Ekim 2012’de, Sakarya'nın Pamukova  meydana gelen olayda 41 yaşındaki Osman Safa, iddiaya göre yaklaşık 
2 yıl önce boşandıktan sonra başka birisiyle evlenen ve bu beraberliğinden 9 aylık hamile olan eski eşi Neslihan 
Çelik'i oturduğu evinde tabanca ile vurdu. Neslihan Çelik'in karnındaki bebeği ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 
sezaryenle alındı. Sakarya'da ilk tedavisi yapıldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alı-
nan talihsiz bebek de dün yaşamını yitirdi. 
 
17 Ekim 2012’de, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Taşyalak (Helobelo) köyünde 3 günden bu yana kayıp 
olduğu öğrenilen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yağmur Ö. ölü olarak bulundu. 8 yaşındaki küçük çocuğun, jandarma 
tarafından yaşadığı köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir mısır tarlasında elleri ve kolları bağlı şekilde bulundu-
ğu öğrenildi. Çocuğun cenazesinin, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme ardından 
otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.   (17.10.2012/DİHA)   
 
18 Ekim 2012’de, Samsun’da, hamile kalan 21 yaşındaki A.D., dünyaya getirdiği kız bebeğini, bezle boğup öldür-
dükten sonra naylon torbaya koyup çöp konteynerine attı. Genç kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
23 Ekim 2012’de, Balıkesir’de, cezaevinden tahliye olduktan sonra birlikte yaşamaya başladığı boşandığı eşi Y.M'yi 
(28) darp ettiği ve 3 aylık bebeği B.S.D'nin de döverek ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan Ulaş D. (33), 
emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ulaş D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
  
26 Ekim 2012’de, OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi’nde oturan 17 yaşındaki Beyza Ziyan, tabancayla vurularak öldürü l-
dü. Apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine kapıyı kıran polisler, genç kızın cesediyle karşılaştı. Cina-
yetle ilgili Beyza Ziyan’ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Babacan G. gözaltına alındı.  
  
27 Ekim 2012’de, saat 17.00 sıralarında Malatya Melekbaba Mahallesi’nde Kalkan ailesi kurban kesiminin ardından 
evlerine dönerken önleri daha önce aralarında husumet bulunan Mehmet Emin Tetik ve kardeşi Hamit Tetik tara-
fından kesildi. İddiaya göre Mehmet Emin Tetik’in pompalı tüfekle ateş açması sonucu Leyla Kalkan ile kucağındaki 
minik kızı Melisa Kalkan ağır yaralandı, baba Emir Kalkan ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Hemen hastaneye 
kaldırılan Leyla ve Melisa Kalkan, doktorların tüm çabasına karşın hayatlarını kaybetti. 
 
28 Ekim 2012’de, akşam saat 18.00 sıralarında Van’ın Özalp ilçesinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Hazreti 
Ebubekir Camii tuvaletinin işletmecisi Ali İhsan Oğuz, çevre esnaflardan Emrah Tayyan'ı arayarak, tuvaletteki oğlu 
11 yaşındaki Serdar Oğuz'a eve gelirken ekmek getirmesini söylemesini istedi. Bunun üzerine tuvalete giden Em-
rah Tayyan, içeride kimsenin bulunmadığını, musluğun açık bırakıldığını ve suyun boşa aktığını gördü. Suyu ka-
patmak için tuvalete yönelen Emrah Tayyan, 11 yaşındaki Serdar'ı tuvalette ve kanlar içerisinde ölü bir şekilde bul-
du. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Serdar'ın cenazesini Özalp Devlet Hastanesi 
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morguna kaldırdı. Gece boyunca olayı inceleyen polis, durumundan şüphelenilen ve yaşları 16 ile 22 arasına deği-
şen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken, Serdar Oğuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere 
Van'a gönderildi.  (29.10.2012/DİHA) 
 
3 Kasım 2012’de, İstanbul'da aile içi şiddetten sabıkası bulunan E.S. (36), yedi çocuğunu, kardeşini ve karısı 
Sacide Sargık'ı (39) evde silahla vurduktan sonra intihar etti. Sevda Sargık (15), Salih Sargık (17), Suzan Sargık 
(18) ile Bayram Sargık (30) olay yerinde, Sacide Sargık (39) Abidin (5), Erhan (8), Ercan (9) ve Gülcan (14) ve 
Engin Sargık (14) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. 
 
6 Kasım 2012’de, Iğdır’ın Aralık ilçesi merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan köyünde cinnet geçiren M.H. 
(44) isimli baba, evdeki pompalı tüfek ile eşi N.H. ile 4 yaşındaki kızı M.H.’yi vurduktan sonra intihar etti. Köye 
gelen jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, baba, anne ve kızın hayatını kaybettiğini 
tespit etti.  (06.11.2012/Sabah.com.tr/ Kenthaber.com/Samanyoluhaber.com.tr) 
 
25 Kasım 2012’de,  Erzincan'da uzman çavuş E.K. (41), karısı Hülya Kapıcı'yı tabancayla öldürdü, 8 yaşındaki 
kızlarını yaraladı. 
 
28 Kasım 2012’de, İstanbul, Beyoğlu’nda erkek arkadaşının evinde doğurduğu bebeğini tuvaletin penceresinden 
apartman boşluğuna atan kadın gözaltına alındı.  Olayın, çamaşır asan bir bayanın bebeğin cansız bedenini gör-
mesi üzerine polise haber vermesiyle öğrenildi.  
 

18.1. Çocuk İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
1 Ocak 2012’de, Sinop'ta G.Ö. (16) adlı kadın, evde sevgilisi ile mesajlaşırken gören annesinin babana söylerim 
tehdidi üzerine evde bulduğu ilaçlardan çok sayıda içerek hayatını kaybetti. 
 
1 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Eşme (Salika) köyünde zorla evlendirilmek istenen P.S adlı 17 
yaşında genç bir kadının intihar ettiği iddia edildi. Daha önce ailesi tarafından   nişanlandırılan kadının evlenmek 
istemediği için nişanını geri çevirdiği daha sonrada ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenmesi üzerine genç 
kadının bir ay önce, jandarmayı arayarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine savcılık tarafından 
sığınma evine gönderilen P.S.'nin daha sonra tutanak karşılığında ailesine teslim edildiği belirtildi. Sığınma evinden 
ayrılan genç kadının 30 Ekim akşamı köyde bulunan evlerinde intihar ettiği iddia edildi. 
(01.01.2012/DİHA/Silvanmucadele.com) 
 
10 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'ne bağlı Huzurevleri Semti'nde akşam saat 20.45 sıralarında Fer-
hat Dinç (15) adlı çocuk, bedenini ateşe verdi. Huzurevleri Semti son durakta bulunan Kuça Mahallesi'nde boş bir 
arazide bedenini ateşe veren Dinç, yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabah 08.00 
sıralarında yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Dinç'in evlerinin karşısında boş bir arazide üzerine benzin dökerek 
bedenini ateşe verdiği, olayı gören komşuların ailesine haber verdiği ve ailenin çocuklarını yaralı halde hastaneye 
kaldırdığını söylüyor. Fırında çalıştığı öğrenilen Dinç'in abisi Fırat Dinç, kardeşinin herhangi bir psikolojik durumu-
nun olmadığını belirterek, kardeşinin PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için eylem yap-
mış olabileceğini öne sürdü. (11.01.2012/DİHA) 
 
12 Ocak 2012’de, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı (Taqyan) köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı 17 
yaşındaki H.S. isimli genç kadının, babasının tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Silopi Devlet Hastanesi'ne kal-
dırılan genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (12.11.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
6 Şubat 2012’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bir bacağı protez olan 55 yaşındaki Ramazan Aslan ile 15 yaşındaki 
kızı D.A'yla birlikte Midyat Devlet Hastanesi'ne gitti. Yüzde 46 iş göremez raporu olan baba Aslan, tekerlekli san-
dalye almak için "üçlü heyet" raporu için başvuru yaptı. Aslan'ı sağlık kontrolüne tabi tutan heyet, sağlık durumun iyi 
olduğu ve yürüyebilecek durumda olduğu yönünde görüş belirterek, rapor talebini reddetti. Bu duruma tepkisini 
gösteren Aslan'ın 15 yaşındaki kızı D.A., 3 katlı hastanenin çatısına çıkarak, herkesin bakışları içinde kendini boş-
luğa bıraktı. Hastane görevlileri tarafından açılan battaniyenin içine düşen D.A., hastanenin acil servisine kardırıldı. 
Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardında D.A., Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta-
nede tedavi altına alınan D.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı, ancak bir süre hastanede tedavi göreceği belirtildi. 
(07.02.2011/DİHA/Milliyet.com.tr/DHA/Gazete5.com) 
 
22 Şubat 2012’de, Nusaybin Barış Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde Süleyman Akgün (13) isimli bir çocuğun he-
nüz bilinmeyen nedenlerden dolayı pompalı silahla intihar ettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 
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evde babasına ait pompalı silahı alan Akgün, evin bir başka odasına geçerek silahı kafasına dayayarak ateşledi. 
Silah sesinden sonra odaya koşan Akgün ailesi çocuklarının cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının 
olay yeri incelemesinden sonra Akgün'ün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cumhuriyet 
Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. (23.02.2011/DİHA/Nusaybinim.com) 
 
21 Mart 2012’de,    Sakarya'da yaşları 19 ila 22 arasında değişen üç kişinin tecavüzüne uğrayan Ö.D. (13) adlı kız 

çocuğu, tecavüzcüler tahliye edilince intihara teşebbüs etti. 
 
25 Mart 2012’de, Van'ın Bahçesaray İlçesi'ne bağlı Günay Yamaç (Taxa Beroj) Köyü'nde oturan 14 yaşındaki De-
niz Alıç kayboldu. Ailesi tarafından aranmaya başlanan Deniz, sabah saatlerinde evlerin altında bulunan ve kendi-
lerine ait ahırda tavana asılı olarak ölü bulundu. Aile fertlerin jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen 
askerler tarafından alınan cenaze, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan incelemeden sonra 
cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kuruma'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 
(26.03.2012/DİHA / Habercaldiran.com / Gazetevan.com) 
 
7 Nisan 2012’de, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Elif Aydın (17) isimli genç kadının ilaç içerek intihar ettiği iddia 
edildi. Odasında baygın halde bulunduğu öne sürülen Aydın'ın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk mü-
dahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. 3 gündür yoğun bakımda 
tutulan Aydın'ın 10 Nisan 2012’de,  yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine Diyadin İlçesi'nde oturan Aydın'ın babası 
Abdurrahman Aydın, kızının lise öğrencisi olduğunu belirterek, 40 gün önce M.T., adlı kişi ile kaçarak evlendiğini 
söyledi. Kızının herhangi bir sorunun olmadığını belirten baba Aydın, "Kızım kendi halinde biriydi. Sevdiği biri ile 
kaçarak evlendi. Biz de buna karşı çıkmadık. Ancak bu sabah bize kızımın 3 gün önce intihar ettiği haberi geldi. 3 
gündür kızım intihar etmiş ve bize kimse söylememiş" dedi. Kızının cenazesinin Erzurum'dan yola çıktığını belirten 
baba Aydın, M.T. ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. Aydın'ın cenazesinin Diyadin Şehir 
Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.  (10.4.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.com) 
  
24 Nisan 2012’de, Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki 
Ayşe Gül,  kaldığı apartmanın 4. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Siirt 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.     
(25.04.2012/DİHA/Siirttenote.com/Mynet.com) 
 
26 Nisan 2012’de, Siirt Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış caddesinde, ailesi ile yaşayan ve engelli olduğu öğ-
renilen 16 yaşındaki Ayşe Gül isimli genç kız balkondan atlayarak intihar etti. Olay yerine çağrılan ambulans ile Siirt 
Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Gül’e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
(26.04.2012/Mynet.com/Haberler.com/Siirtte.net/ Siirtliler.net) 
 
1 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Yukarı Molla Ali Köyü'nün Doluçanak (Asi) Mezrası'nda ailesi ile 
birlikte yaşayan 16 yaşındaki Rojin Babat isimli genç kadının gece saatlerinde evin bitişiğindeki ahırda kendini asa-
rak intihar ettiği iddia edildi. Olayı sabah saatlerinde fark eden aile fertleri, Çınar Belediyesi'ni arayarak ambulans 
istedi. Ambülansla genç kadının cenazesi Çınar Entegre Hastanesi'ne getirildi. Hastanede cenaze üzerinde yapılan 
incelemelerden sonra ölümün şüpheli olduğu gerekçesi ile otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. 
Çınar Entegre Hastanesi Pratisyen hekimlerinden Dr. Mehmet Emin Akçer, olay ile ilgili "Ölümünün intihar mı cina-
yet mi olduğunun belli olmadığı, şüpheli olması sebebiyle daha detaylı araştırma ve otopsinin yapılması için Diyar-
bakır Adli tıp Merkezine gönderdik'' dedi. (01.05.2012/DİHA) 
  
8 Mayıs 2012’de, Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi'nde eğitim gören ve sınıf arkadaşı oldukları öğrenilen Ö.U. 
(16), N.K. (16) ve B.S. (16) okuldan çıktıktan sonra bileklerini keserek bir apartman içerisinde intihara teşebbüs etti. 
Kan kaybeden Ö.U.'nun baygınlık geçirmesi üzerine N.K. ve B.S. 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri 3 genç kızı ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörekselim Ek 
Hizmet Binası'na getirdi. Tedavi altına alınan genç kızların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ö.U.'nun 
sevgilisinden ayrıldığı için N.K. ve B.S.'nin ise tanımadıkları şahıslarla kavga ettikleri için intihara teşebbüs ettikleri 
iddia edildi.  (08.05.2012/KentHaber)  
 
20 Mayıs 2012’de, Şanlıurfa’da bir genç, babasına ait tekstil fabrikasında kendini iple astı. Olay, sabah saatlerinde 
Şanlıurfa Akçakale yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, sebebi bilinmeyen 
bir nedenle bunalıma giren H.Y.(17), babasına ait tekstil fabrikasında kendini astı. Bekçi tarafından bulunan ceset 
jandarmaya haber verildi. (20.05.2012/KentHaber) 
 
25 Mayıs 2012’de,    Trabzon'da Ç.T., önce karısını ardından da 14 yaşındaki oğlu A.T.'yi dövdü. Olayın ardından 

A.T. intihar etti. Ç.T. aile içi şiddet suçundan tutuklandı. 
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26 Mayıs 2012’de, Diyarbakır’da, Yenişehir İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi ve 9 Haziran’da yapılacak Seviye 
Belirleme Sınavı’na (SBS) hazırlanana Rengin Şimşek (14),  ailesi ailesinin bilgisayarının kapatması nedeniyle 
tartıştıktan ve annesiyle babasının odadan çıkmasından 15 dakika sonra 10. kattaki evlerinden kendini boşluğa 
bıraktı. Rengin Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. (26.05.2012/KentHaber) 
 
4 Haziran 2012’de, Şirvan'a bağlı Cevizlik köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Z.Z., girdiği bunalım so-
nucu babasına ait silahla odasında intihar etti. Ağır yaralı olarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık talimatıyla jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.   
(04.06.2012/Ozgur-gundem.com/Yuksekovahaber.com/İha.com.tr/Mynet.com/ Siirtmanset.com/Siirtli.com) 
 
11 Haziran 2012’de, Batman'ın Sason İlçesi'nde bulunan Aykut Ozan Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Yusuf 
Aksoy dün saat 10.00 sıralarında girdiği odasından bir daha çıkmadı. Bir süre sonra odaya giren aile fertleri, Yusuf 
Aksoy'u tavana asılı olarak buldu. Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Aksoy yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.   (11.06.2012/DHA/DİHA/Milliyet.com.tr/ 
Mynet.com/Hurriyet.com.tr/Batmanmedya.com/İnternethaber.com/Medya73.com) 
 
15 Haziran 2012’de, Siirt Batı Mahallesi'nde yaşayan Bekir Güneş (13) adlı erkek çocuk, dün akşam saat 19.30 
sularında odasında kendisini iple tavana asarak intihar etti. Bekir Güneş'in uzun süre odasından çıkmaması üzerine 
odaya giren ailesi, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesinin polise haber vermesi ardından Güneş'in cena-
zesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş'in ailesi çocuklarının herhangi bir sıkıntısı olmadı-
ğını belirtirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.  (15.06.2012/DHA/Yuksekovaguncel.com/ 
Vanbulten.com) 
 
28 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, 15 yaşındaki S.S. adlı 
kız çocuğunun evde kimsenin olmadığı bir anda silahla intihar ettiği ileri sürüldü. S.S.'nin cenazesinin otopsi için 
Diyarbakır'a götürüldüğü bildirildi. (28.06.2012/DHA) 
 
9 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'da merkeze bağlı Bozek Köyü'nde ailesiyle yaşayan İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi 
Müzeyyen Dalkılıç (11) evlerinin ahırında zincire asılı halde bulundu. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Bozek 
Köyü'nde yaşayan 11 yaşındaki Müzeyyen Dalkılıç adlı çocuk, kardeşleri tarafından ahırda zincire asılı halde bu-
lundu. (09.07.2012/ANF/DİHA/ Diyarbakirsoz.com 
 
1 Ağustos 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde akşam 21.00 sıralarında Mehmet Yalçın (16) isimli bir çocuk be-
denini ateşe verdi. Evde tek başına olduğu söylenen Yalçın'ın, üzerine kolonya dökerek kendini yaktığı belirtildi. 
Bedenini ateşe verdikten sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, daha sonra ambulansla Dicle Üni-
versitesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Yalçın'ın PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridi pro-
testo etmek için bedenini ateşe vermiş olabileceği iddia edildi. (02.08.2012/DİHA) 
 
29 Ağustos 2012’de, Siirt'in Pervari İlçesi'ne bağlı Düğüncüler (Besta) Köyü'nde yaşayan S.E. (15) adlı çocuğun 
evlerinin odunluğunda tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi.   
(29.08.2012/DİHA/Siirttehaber.net) 
 
5 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi Ortaağaç Köyü'nde ikamet eden F.U. (16) isimli çocuk evde bulunan av 
tüfeği ile intihar etti. Girdiği bunalım sonucu intihar ettiği iddia edilen  F.U. olay yerinde yaşamını yitirdi.  
(05.09.2012/DİHA/Skyturk.net/Erganisoz.com/Diyarbakirgundem.com) 
 
13 Eylül 2012’de, Konya’da 17 yaşındaki M.D.’nin ailesinin sevdiği gençle evlenmesine izin vermemesinden dolayı 
2’nci kattaki evlerinin balkonundan atladığı ve halen hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 

20 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan Ş.E., oğlu A.B.E.’nin 10 ay önce Adana Emniyet Müdürlü-
ğü’ne bağlı TMŞ ekipleri tarafından eyleme katıldıkları iddiasıyla iki arkadaşı ile birlikte darp edilip gözaltına alındı-
ğını ifade etmiştir. Ailenin verdiği bilgiye göre çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ne 
götürülen A.B.E. hapishanene ilk kabulde çırılçıplak soyulup üzerlerine su dökülerek hortumlarla dövülmüştür. Son 
iki ay içerisinde tek kişilik hücreye alınan A.B.E.’ye elektrik verilip sopayla tecavüz edilmiştir. Son iki hafta Pozantı 
Hapishane’nde kalan A.B.E. oradan tahliye olmuştur. Hapishanene girmeden önce son derece sağlıklı olan 
A.B.E.’nin tahliye olduktan sonra psikolojisinin bozulduğunu fark eden aile artık her şeyden korkar olduğunu, gece-
leri bağırarak sayıkladığını dile getirmiştir. A.B.E., 16.09.2012 tarihinde saat 13.00 sularında intihar etmiştir.  

 
28 Eylül 2012’de, Adana'da K.U. (15) evlendirildiği tecavüzcüsünden şiddet gördüğü için bebeğini düşürdükten 
sonra intihar etti. Babası, koca hakkında cinayet suçlamasıyla savcılığa başvurdu. 
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2 Ekim 2012’de, İzmir Tuğba Özbek Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mert Halil Işık, öğle yemeği sırasında 
arkadaşı O.Ç. ile şakalaşıp birbirlerinin üzerine kaşıkla pilav attı. İddiaya göre, bunu gören okulun öğretmenlerin-
den biri, Işık ile O.Ç.'yi uyardı. Öğretmeninin ailesine şikâyette bulunacağından korktuğu ileri sürülen Işık, 5'inci 
kattaki sınıfa giderek pencereden kendini boşluğa bıraktı. Sınıftaki ve okulun bahçesindeki diğer öğrencilerin gözü 
önünde atlayan Işık, çakıldığı beton zeminde yaşamını yitirdi 
 
8 Ekim 2012’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Örtülü (Ortıli) köyü nüfusuna kayıtlı Kader Tüteng. (16) adlı 
çocuk, çobanlık için gittiği Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde evin bahçesinde bulunan ağaca kendini asarak intihar ettiği 
iddia edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren K.T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon'a gönderildi. 
(08.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Çavuş (Çawuş) Köyü'nde ikamet eden 13 yaşındaki Dilser 
Karakuzu isimli çocuğun kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Annesi Kevser Karakuzu'un evden çıktıktan son-
ra asılı bulunduğu iddia edilen Dilser Karakuzu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na 
götürüldü. (12.10.2012/DİHA)  
 
24 Ekim 2012’de, Adana'da ailesinin istememesine rağmen 16 yaşındayken sevdiği 20 yaşındaki bir kişiyle evlenen 
Z.A. (16) kız çocuğu 2 ay sonra trenin önüne atlayarak intihar etti. Aile, damat Mehmet Aslan Güven (20) den şikâ-
yetçi olarak Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.   
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Eşme (Salika) köyünde istemediği bir kişiyle zorla evlendirilmek 
istenen P.S adlı 17 yaşında genç bir kadının intihar ettiği iddia edildi. Daha önce ailesi tarafından eşi ölen bir kişiyle 
nişanlandırılan kadının evlenmek istemediği için nişanını geri çevirdiği daha sonrada ailesi tarafından zorla 
evlendirilmek istenmesi üzerine genç kadının bundan yaklaşık bir ay önce, jandarmayı arayarak yardım talebinde 
bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine savcılık tarafından sığınma evine gönderilen P.S.'nin daha sonra tutanak 
karşılığında ailesine teslim edildiği belirtildi. Sığınma evinden ayrılan genç kadının 30 Ekim akşamı köyde bulunan 
evlerinde intihar ettiği iddia edilirken, cenazenin ilk olarak Silvan Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi işlemleri için 
Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi. (30.10.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 

6 Kasım 2012’de, Bingöl’de bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Anadolu Lisesi'nde 
öğrenim gören S.K. adlı öğrenci, bilinmeyen bir sebepten dolayı Düzağaç mevkiinde ağaçlık bir alanda ağaca 
bağladığı iple intihar ettiği iddia edildi.  Gencin cenazesi daha sonra otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk 
edildi. Suat.K’nın Solhan’da ikamet ettiği ve Bingöl’de eğitim gördüğü için yurtta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma devam ettiği bildirildi.   (06.11.2012/Bingolgazetesi.com/Bingolhaber12.com) 
 
19 Kasım 2012’de, Viranşehir ilçesinde 13 yaşındaki İ.K. isimli kız çocuğunun evinde iple kendini asarak intihar 
ettiği iddia edildi. (19.11.2012/DHA/DİHA) 
 
10 Aralık 2012’de, Bursa’da annesine "Bir kızı sevdim ama bana yüz vermiyor onun yüzünden kendimi öldürece-
ğim" diyen lise öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Can Ataş, evlerinin merdiven korkuluklarına bağladığı iple asarak 
intihar etti.  
 
12 Aralık 2012’de, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Cilligöl köyünde bir hafta arayla isimleri öğrenilemeyen ve 
küçük olduğu belirtilen 2 genç kızın, bilinmeyen bir sebepten dolayı intihar ettiği öğrenildi. 
(12.12.2012/Bingolmedya.com/ İLKHA) 

13 Aralık 2012’de,  Zonguldak'ta A.C. (16) adlı kız çocuğu, üç yıl önce tecavüzüne uğradığı Ü.A. sadece beş ay 
hapis cezasına çarptırılıp, cezasının açıklanması geriye bırakılınca intihar etti. 
 
19 Aralık 2012’de, İstanbul’da B.M adlı kız öğrenci Esenler'deki okulunun 4 kat penceresinden atlayarak ağır yara-
landı. Olaya tanık olan öğrencilerin anlattığına göre B.M okulda yapılan "yasak madde" aramasından sonra pence-
reden atladı. Genç kızın telefonuna el koyan öğretmeni, ailesine haber vereceğini söyledi. Dersin bitmesinin ardın-
dan bahçeye çıkan öğrenciler büyük şok yaşadı. Bilize, bahçedeki öğrencilerin gözü önünde dördüncü kattaki pen-
cereden kendisini bırakarak beton zemine düştü. B.M nin hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. 
 
19 Aralık 2012’de, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Eski Kasaplar Çarşısı Özmuhaciroğlu Apartmanı'nın 5'inci katında aile-
siyle birlikte ikamet eden M.D. (17) isimli genç kadının, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulun-
duğu öne sürüldü. Dün akşam saat 21.30 sularında evlerinin camından kendini aşağıya bıraktığı iddia edilen M.D., 
apartmanın altında bulunan dükkanların tentesine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye 

http://www.haberler.com/anadolu/
http://www.haberler.com/halil-isik/
http://www.milliyet.com.tr/index/Mehmet~Aslan/default.htm
http://www.haberturk.com/etiket/esenler
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kaldırılan M.D.'nin, vücut ve kafasının çeşitli yerlerinde kırıkların oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
   (19.12.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
20 Aralık 2012’de, Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki kayalıkların üzerinde genç kızın 
bulunduğu ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Kayalıkların uçuruma bakan kısmındaki tel örgüleri aşan 
16 yaşındaki Esra Irmak, okul çantasını karlı zemine bıraktıktan sonra, polis ve itfaiye ekipleri olay erine ulaşmadan 
kendini kayalıklardan aşağı bıraktı. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan zemindeki karların üstüne çakılan genç kız, 
ağır yaralandı. Esra Irmak’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Esra, ambulansla Numune Has-
tanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk 
edilen Esra Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.  
 
24 Aralık 2012’de, Van'ın Saray ilçesine bağlı Kargalı (Zax) köyünde ikamet eden 15 yaşındaki Demet Kazanlı'nın 
intihar ettiği iddia edildi. Kazanlı'nın köy korucusu olan babası Turan Kazanlı'nın uzun namlulu silahı ile intihar ettiği 
iddia edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.  (24.12.2012/DİHA/Yuksekovaguncel.com) 
 
28 Aralık 2012’de, Elazığ’ın Baskil İlçesi Gemiciler İlköğretim Okulu 8’nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet 
Tekin, okul bahçesinde başına tabancayla ateş ederek canına kıydı. Arapuşağı Köyü Muhtarı babası Alirıza Tekin’e 
ait ruhsatlı tabancayı beraberinde okula getiren Muhammet Tekin, tenefüs sırasında okul bahçesinde başına bir el 
ateş etti. Okul idaresi tarafından çağrılan 112 ambulansı ile ağır yaralı olarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne 
kaldırılan Muhamet Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
28 Aralık 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi Nisan Sokak'ta oturan Emire Gözü Lisesi öğrencisi 17 
yaşındaki Emine Baş, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam evin bodrum katına giderek intihar ettiği iddia 
edildi. Baş'ın akşam yemeğine gelmemesi üzerine yakınları onu çağırmaya gittiklerinde cesedini bodrumun tava-
nında asılı buldu. 
 
30 Aralık 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayın ardından 
ağır yaralı halde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. Ceylanpınar'ın Yalçınkaya köyünde evde kimsenin bulunmadığı bir saatte tabancayla kafasına 
ateş ederek intihar ettiği iddia edilen M.Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi iş-
lemlerinin ardından alınan M.Y'nin cenazesi Yalçınkaya köyünde toprağa verildi.  (31.12.2012/DİHA) 
 

18.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 
2 Ocak 2012’de, İzmir'de su bayisinde çalışan İ.B.'nin (33),  eşi S.F.'yi (15) dövdü. S.F. hastaneye kaldırıldı. İ.B.'nin 
çocuğa tecavüz ettiği ve çocuğun hamile kaldığı ortaya çıkınca evlendirilmişlerdi. Son darp olayından sonra 
hastaneye gidilince Ahlak Büro Amirliği İ.B.'yi gözaltına aldı. 
 
6 Ocak 2012’de, Maraş'ta K.C. adlı erkek, Ş.D.'ye (12)tecavüz edip, boğarak öldürdü. K.C.'nin yedi ay önce de 
S.Ç'ye ormanlık alanda tecavüz ettiği belirtiliyor. 
 
6 Ocak 2012’de, Nevşehir'de A.Ü. isimli erkek, yeğeni Ş.E.K.'ye tecavüz etti. A.Ü ve annesi,  Ş.E.K'ye işkence 
ederek, yüksek bir yerden aşağıya attı. A.Ü. (25) ve annesi tutuklanırken, Ş.E.K. hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Ocak 2012’de, Adana'da M.Y. (33) ve İ.K. (31) adlı erkekler, D.K.'ye (16) İ.K.'nin iş yerinde tecavüz ettiler.   M.Y. 
ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 
7 Ocak 2012’de, Adana'da  34 erkek, A.N. (17), N.R. (16) ve A.L. (15) adlı üç kız çocuğuna tecavüz etti. 34 kişi, 
adliyeye sevk edildi. 
 
9 Ocak 2012’de, Konya'da G.Y. (48) çay ocağında çalışan erkek çocuğu R.M.'yi (13) boş bir depoda taciz etti.  
GY.(48)    adliyeye sevk edildi. 
 
9 Ocak 2012’de, Urfa'da  C.A.Ç. , G.D., Y.D., M.Ö, K.K, İ.K., A.K, H.İ.K, S.B., Z.G., Y.G.  adlı erkekler, F.K'yi (52), 
T.Ş.'yi (17)  fuhuşa zorlamaktan gözaltına alındı.  Zanlılar adliyeye sevk edildi. 
 
11 Ocak 2012’de, Niğde'de Ç.Ş. adlı bir öğretmen, kız öğrencileri taciz etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 
Ç.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/T%C4%B1p~Fak%C3%BCltesi/default.htm
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12 Ocak 2012’de, Samsun'da S.K. (35) adlı bir erkek, inşaatta G.S.'ye (17) tecavüz etti. S.K. çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
 
14 Ocak 2012’de, Isparta'da bir ilköğretim okulunda temizlik işçiliği yapan A.N. , 12 yaşındaki kız öğrenciyi okulda 
taciz etti. Gözaltına alınan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
16 Ocak 2012’de, Konya'da M.K. (30) adlı kadın, yaşları 3 ila 10 arasında değişen dört çocuğuyla kocasından 
şiddet gördüğü ve ölüm tehditi aldığını söyleyerek polise sığındı. 
 
18 Ocak 2012’de, İzmir'de kahvecilik yapan A.B., karısı F.B. ve oğlu E.B.'yi silahla yaraladıktan sonra 16 yaşındaki 
kızını da darp etti. Karısıyla oğlunun öldüğünü zanneden koca intihar etti. Kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. 
Olayın elektrik faturasının yüksek gelmesi nedeniyle çıktığı söylendi. 
 
22 Ocak 2012’de, Eskişehir'de okul müdür yardımcısı Z.Ü., bir öğrenciyi taciz ettiği için açığa alındı. 
 
20 Ocak 2012’de, Samsun'da yaşları 28 ila 30 arasında değişen üç erkek, B.Y. (16) adlı kadını zorla arabalarına 
bindirip cinsel istismarda bulundu, zorla oral seks yaptırdı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlılar 
tutuklanarak cezaevine yollandı. Haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
25 Ocak 2012’de, Adana'da kuaför S.Ş. (21), H.Ş. (15) adlı voleybolcu bir kadına harabe bir evde tecavüz etti. S.Ş. 
hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
26 Ocak 2012’de, Bursa'da lise öğrencisi NB(17), iddialarına göre sosyal paylaşım sitesinde kendisini mühendis-
işadamı olarak tanıtan F.Y. (25) ile tanıştı ve evlenme teklifini kabul edip evden kaçtı. Günlerce tecavüzüne uğradı-
ğı F.Y’nin kaynakçılık yapan evli, 1 çocuk babası olduğunu öğrenince yine kaçtı. Ailesine dönmekten korkan genç 
kız, yine internetten tanıştığı F.T.’nin (27) yanına gidip tecavüze uğradı, kendini sokakta buldu. Polis, şüphelileri 
yakaladı, ancak F.T. ve F.Y. mahkemece serbest bırakıldı, N.B. ailesine teslim edildi.(26.01.2012)  
 
26 Ocak 2012’de, Adana'da M.D., kuzeni M.D.'nin (17) evlenmek istediği Murat Ünverdi'yi (24) kalbinden 
bıçaklayarak öldürdü. M.D.'nin (17) babası A.D. kızına "bakirelik testi" yapılmasını istedi. " Üç erkek kardeşim var. 
Beni öldürecekler" diyen M.D. (17), sığınma evine yerleştirildi. 
 
27 Ocak 2012’de, İstanbul'da M.O. (21), G.K. (30), V.K. (30), F.G. (26), O.N. (22), E.T. (23) adlı erkekler bir kafede 
zihinsel engelli S.O.'ya (16) tecavüz etti. Saldırganlar Üsküdar Adliyesine sevk edildi. 
 
27 Ocak 2012’de, İstanbul'da manken D.A.'nın kızı, dadısı tarafından darp edildi. 
 
Yaklaşık 3 ay önce Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Karabörtlen Köyü’nde yaşayan 46 yaşındaki S. A. amcasının kızı 
M.Y.'yi arayarak eşinin doğum için hastanede yattığını, kendilerine yardım etmesi için kızı 16 yaşındaki E.Y.’yi 
Muğla’ya göndermesini istedi. Bunun üzerine Muğla’ya giden ve yüzde 30 zihinsel engelli olan E.Y., bir süre sonra 
4 çocuk babası S.A.'nın tecavüzüne uğradı. E.Y.’nin iddiasına göre, S.A. kendisini tehdit ederek kimseye olaydan 
söz etmemesini istedi. Ardından da E.Y., biletinin kesilerek Van’a gönderildiğini anlattı. Bir süre sonra mide bulantı-
sı ve baş ağrısı şikâyetiyle ağabeyi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen E.Y.’nin bu-
rada yapılan tahlilleri sonucunda 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine E.Y.’nin ailesi Özalp Cumhuri-
yet Başsavcılığı'na giderek, 4 çocuk babası S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi 
alınan E.Y. tekrar doktor kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken, tecavüzden suçlanan S.A.'nın 
gözaltına alınması için Muğla Savcılığı'na bilgi verildi. Nüfus kaydında 22 yaşında görünen E.Y.’nin de ölen ablası-
nın nüfus cüzdanını kullandığı belirtildi. Bu arada E.Y.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde S.A.'nın kendisini telefonla 
arayarak tehdit ettiğini söyledi. (05.02.2011/Milliyet/DİHA) 
 
4 Şubat  2012’de, Adana'da at arabacılığı yapan A.A. (36), gezdirmek için arabasına aldığı üç çocuğu domuz çiftli-
ğine götürerek U.Y. (8) adlı kız çocuğuna tecavüz girişiminde bulundu. A.A. cinsel istismar suçundan tutuklandı. 
 
5 Şubat 2012’de, Adana'da G.K. (31), baraj gölü yakınlarında 13 yaşındaki H.L.'ye cinsel istismarda bulunurken 
yakalandı. G.K., cinsel istismar suçundan tutuklandı. 
 
6 Şubat 2012’de, Antalya'da B.E. (17), ziyaret için gelen yeğeni S.E.'ye (10) bahçesinde tecavüz etti.  
 
7 Şubat 2012’de, Kayseri'de çiftçilik yapan H.K., kızı A.K.'yi (14) dövdü. Kız çocuğu jandarmaya gidip babasından 
şikayetçi oldu ve savcılık kararıyla Kayseri İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait yurda yerleştirildi. 
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7 Şubat 2012’de, Antalya'da A.Ö. (39) ve karısı Z.Ö. (34), 15 ve 16 yaşında kızları B.Ö. ve H.Ö. ile kızlarının sınıf 
arkadaşları E.E. (16) ve zihinsel engelli Ç.K.'ye (14) silah tehdidiyle tecavüz etti. A.Ö. ve Z.Ö. tutuklandı. Her bir 
çocuk için 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. 
 
7 Şubat 2012’de, Muğla'da H.K (18), V.S (22), S.V (18), C.Ö (17) ve O.K. (17) adlı erkekler, Z.K.'ye (17) cinsel 
istismarda bulundu. Zanlılar gözaltına alındı. Z.K.'ya 14 yaşındayken tecavüz ettiği öne sürülen 22 yaşındaki 
Y.G.'nin yakalanması için ayrıca soruşturma başlatıldı. 
 
8 Şubat 2012’de, Adapazarı’nda tartıştığı bedensel engelli eşi Ş.O.’yu (30) keser sapıyla dövüp, üzerine kaynar su 
dökerek haşladığı suçlamasıyla tutuklanan Keramettin O.’nun (33), 13 yıllık eşine tecavüz ettiği de ortaya çıktı. 
Koca Keramettin O. cezaevine gönderildi. Annelerine yapılan işkencelere şahit olan kızları Y.O. (12) ve S.O. (8) ile 
4 yaşındaki oğulları H.O. ve 3 yaşındaki Ş.O. koruma altına alındı.(09.02.2012) 
 
9 Şubat 2012’de, Adana'da, A.U. (15) adlı kız çocuğu jandarmayı arayarak zorla evlendirileceğini söyledi. Kına 
gecesini basan jandarma A.U.'yu Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirdi. A.U. bir hafta sonra yurttan ayrıla-
rak ailesinin yanına döndü.   
 
10 Şubat 2012’de, İzmir'de Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı Bölümü'ne kaldırılan Y.Ö. (15) adlı erkek çocuğu, 300 
erkekle para karşılığı birlikte olduğunu anlattı. 
 
10 Şubat 2012’de, Muğla'da M.E. (20) adlı erkek, M.M. (14) adlı kız çocuğunu zorla alıkoyduğu ve cinsel ilişkiye 
girdiği için tutuklandı. M.M.'nin beş aylık hamile olduğu tespit edildi. 
 
11 Şubat 2012’de, Konya'da Ö.A. (53), kızı E.A.'ya (17) tecavüz edip hamile bıraktıktan sonra, doğan bebeği öldü-
rerek bir dereye attı. E.A. hastanede, baba tutuklandı.  
 
14 Şubat 2012’de, Manisa'da N.T., Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan 15-17 yaş arası üç çocuğa tecavüz ettiği 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Şubat 2012’de, Muğla'da N.T. (40), üvey kızı G.A.'ya (16) evde yalnızlarken tecavüz etti. N.T. tutuklandı. 
 
15 Şubat 2012’de, Muğla'da S.A., Van'dan gelen zihinsel engelli E.Y.'ye (16) tecavüz etti. Olay E.Y.'nin hamile 
kalmasıyla ortaya çıktı. 
 
19 Şubat 2012’de, Bursa'da garsonluk yapan A.G., O.L. (16) adlı kız çocuğuna bir parkta tecavüz ettiği öğrenildi. 
Bu sırada O.L.'nin çıplak fotoğraflarını da çeken A.G., şantaj yaparak zorla seks işçiliği yaptırdı. Kız çocuğunun 
polise sığınması üzerine, tecavüz eden beş kişiden dördü tutuklandı.  
 
23 Şubat 2012’de, Konya'da çiftçilik yapan C.E.(25), hastane bahçesinde karısının doğum yapmasını beklerken, 11 
yaşındaki B.K. isimli kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine gözaltına alındı.  
 

25 Şubat 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatış-
tıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan çocukların talepleri olmaksızın adli mahkûmlarla aynı koğuşlara yerleştirildikler i 
ve çocukların defalarca cinsel tacize ve tecavüze uğradığı öğrenildi (DİHA, 24 Şubat).  

 
23 Şubat 2012’de, Konya’da düşük yapma tehlikesi olan eşini hastaneye getiren çiftçi 25 yaşındaki C.E., doğum 
yapan annesini görmek için hastaneye gelen 11 yaşındaki B.K.’ya cips ve kola verip, cep telefonuyla oynatma ba-
hanesiyle hastane bahçesinin ıssız bölümüne götürdü. İddiaya göre, burada küçük kıza  tacizde bulunan C.E., çev-
redekilerin ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı.(23.02.2012) 
 
23 Şubat 2012’de, Muğla'da K.T. (14) adlı erkek çocuk, rehber öğretmenine babası, amcası ve dayısı tarafından 
tecavüze uğradığını anlattı. Savcılık soruşturma başlattı. Çocuk bir yurda yerleştirilirken, baba, amca ve dayı ifade-
leri alınıp serbest bırakıldı.  
 
1 Mart 2012’de, Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj ve tehditle tecavüz eden ismi verilmeyen erkek, 
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
4 Mart 2012’de,  İstanbul'da kick-boks antrenörü Y.B.(42), sahibi olduğu spor salonunda lise öğrencisi D.G.'ye (14) 
tecavüz etti. Olayı kimseye anlatmayan kız çocuğu, iki kez daha tecavüze uğrayınca spor salonuna gitmek 
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istemedi. Babasının ısrarları üzerine olanları anlattı. Baba İ.G, polise başvurdu. D.G. avukat, pedagog ve psikolog 
eşliğinde ifade verdi. Y.B. gözaltına alındı. 
 
6 Mart 2012’de, Kütahya'da öğretmenlik yapan M.K., M.Ü. (13) adlı kız öğrencisine bir sosyal paylaşım sitesinde 
sözlü tacizde bulunduğu için gözaltına alındı. M.K. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
4 Mart 2012’de, Siirt merkeze bağlı Sağlarca (Billoris) Köyü'nde ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ö.B ağabeyi 
25 yaşındaki M.B tarafından taciz edildiği gerekçesi ile jandarmaya başvurdu. M.B. kız kardeşinin şikâyeti üzerine 
jandarma tarafından evinden gözaltına alınarak Siirt Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadesi alınan M.B çıkarıldı-
ğı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (04.03.2012/DİHA) 
 
9 Mart 2012’de,  Isparta'da okul müdürü H.A.A., öğrencisi E.Y.'ye (16) tecavüz etti. Kız çocuğunun hamile 
kalmasıyla ortaya çıkan olayın ardından H.A.A. açığa alındı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. 
 
9 Mart 2012’de, Tekirdağ'da seyyar köfteci Ş.B (62), sokakta oynayan M.K. (4) adlı kız çocuğunu evine götürdü. 
M.K'nin "Bu dede bana şeker verip seviyor" sözlerinden şüphelenen babaanne, Ş.B'nin evine çağırdığı torununu 
takip etti, torununu yarı çıklak gördü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Ş.B. tutuklandı. 
 
15 Mart 2012’de,  Isparta'da İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni B.S., Z.E. adlı öğrencisiyle ilişkiye girdi ve 
 DVD'ye kaydetti. DVD'yi bulan B.S'nin karısı G.S savcılığa suç duyurusunda bulundu. G.S. kocasının tehditleri 
yüzünden Fransa'ya kaçtığını söyledi. Isparta Valiliği, B.S'nin açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını 
açıkladı. 
 
19 Mart 2012’de,  Adana'da A.A. (42) üvey kızı S.K.'ya (13) karısı evde yokken tecavüz etti. Karısı H.A. olaydan 
haberdar olunca kızıyla beraber polise gidip şikayet etti. Gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğu ise yurda yerleştirildi. A.A.'nın 18 yıl hapsi isteniyor. 
 
20 Mart 2012’de, Van'da E.Ö. (22), halasının kızı N.H.'ye (14) tecavüz etti. N.H.'nin karın ağrısı şikayeti ile 

hastaneye gitmesiyle hamile olduğu anlaşıldı. N.H. koruma altına alındı. 
 
21 Mart 2012’de, Samsun'da Y.K. (37), asansörde H.Y. (17) adlı kadını taciz etti. Y.K. tutuklandı. 
 
21 Mart 2012’de, Sakarya'da yaşları 19 ila 22 arasında değişen üç kişinin tecavüzüne uğrayan Ö.D. (13) adlı kız 
çocuğu, tecavüzcüler tahliye edilince intihara teşebbüs etti. 
 
22 Mart 2012’de, Eskişehir'de A.A. (36), Y.K. (28) adlı kadını darp ederek apartmana sokup, ellerini plastik 
kelepçeyle bağlayıp gasp etti. Yakalanan A.A.'nın daha önce de E.O. (16) adlı bir kız çocuğunu taciz ettiği 
öğrenildi. 
 
23 Mart 2012’de,  Bartın'da 22 erkek, Ç.K. (14) adlı kız çocuğuna tecavüz etti. Olay, çocuğun okul psikoloğuyla 
konuşmasıyla ortaya çıkınca 22 şüpheli gözaltına alındı. Dördü serbest bırakılırken, 18'i tutuklanma talebiyle 
mahkemeye çıkarıldı. 
 
27 Mart 2012’de, Bolu'da A.A. (29), lise öğrencisi N.Ş.'ye (17) tecavüz etti. Hamile kalan N.Ş devlet korumasına 
alındıktan sonra savcının talimatıyla ailesine teslim edildi. Polis kaçan A.A.'yı arıyor. 
 
27 Mart 2012’de, Kars'ta üç erkek A.K. (8) adlı kız çocuğunu boş bir araziye götürerek istismar etti. Çocuğunu 
bulamayan anne polise haber verdi. Kızı ağlarken bulan polisler üç kişiyi kaçarken yakaladı. 
 
27 Mart 2012’de, Bursa'da S.A. ve F.K., sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları D.H.'yi (16) evlerine götürerek 
tecavüz etti. Alkol alan saldırganlar uyuya kalınca D.H. polisi aradı. Saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
1 Nisan 2012’de, Antalya'da, ihbar üzerine bir gecekonduya baskın düzenleyen polis, baskında seks işçiliğine 
zorlandıkları belirlenen L.Y. (16) ile  N.M.'yi  (29) kurtardı. Onları 'fuhuşa zorladıkları' iddiasıyla N.K. (27) ile İ.K (30) 
gözaltına alındı. Zanlılar 'küçük yaşta çocuğa fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 
tutuklandı. 
 
1 Nisan 2012’de, Zonguldak'ta Müzik dersleri veren A.U. (50 ) ilköğretim öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını 
göstererek tacizde bulundu. Öğrencinin durumu anlattığı babasının şikayeti üzerine A.U. gözaltına alındı. 
İfadesinde suçlamaları reddeden A.U. Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
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2 Nisan 2012’de, Maraş'ta K.C (19), İ.F. (25), Z.O. (26) ve İ.A. (21) adlı erkekler, Ş.D. (12) adlı kız çocuğunu 
tecavüz ettikten sonra boğarak  öldürdü. Saldırganlar hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. 
  
2 Nisan 2012’de, İstanbul'da M.D. (35), 12 ve 19 yaşında iki kız çocuğuna cinsel organını gösterip cinsel tacizde 
bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığına gönderilen M.D. serbest bırakıldı. 
 
2 Nisan 2012’de, Samsun'da öğretmen S.Y. (57), M.Y. (10) adlı kız öğrencisinin bacağını ellediği iddiasıyla 
gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan S.Y. hakkında 15 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
2 Nisan 2012’de, İstanbul'da beden eğitimi öğretmeni Y.C.A. (29), öğrencisi D.A.'ya (17) tecavüz etti. Ailenin 
şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.C.A. sevkedildiği mahkemece tutuklandı. İddianamede; Y.C.A.'nın "Çocuğun 
nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıla kadar hapis cezası ile cazalandırılması istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülecek. 
 
2 Nisan 2012’de,Tekirdağ'da S.Y. (20) kız arkadaşı G.Y.'yi (17) götürdüğü tadilat işleri yaptığı villada ellerini bağla-
yarak tecavüz etti. G.Y. polise giderek şikayetçi oldu. Tecavüzü S.Y. çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta kızı alı-
koymak ve cinsel saldırı' suçlarından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı 
 
4 Nisan 2012’de, Mersin'de M.C., kızı H.C.'yi (13) istismar etti. Kız çocuğu babasını daha önce şikayet etmiş ancak 
şikayetini geri çekmişti. M.C. istismara devam edince çocuk tekrar şikayetçi oldu. Tutuklanan baba hakkında 15 yıl 
hapis istemiyle dava açıldı. 
  
5 Nisan 2012’de, Aydın'da G.Ö. (23), H.T.A. (14) adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. 
 
5 Nisan 2012’de, Zonguldak'ta aralarında esnaf ve pazarcıların bulunduğu beş erkek, E.K. (13) adlı kız çocuğuna 
tecavüz ettikleri suçlamasıyla, gözaltına alırken, E.K. koruma altına alındı. Soruşturma Gökçebey Cumhuriyet 
Savcılığı'nca yürütülecek. 
 
5 Nisan 2012’de, Sakarya'da T.C. (16) adlı kız çocuğu tecavüze uğradı. Çocuğun amcasının şikayetinin ardından 
polis savcının talimatı üzerine 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kızın rızası ile ilişkiye girdiklerini öne sürdü. 
 
8 Nisan 2012’de, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki kız çocu-
ğuna adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunmak isteyen zanlı, çocuğun korkup bağırması üzer i-
ne kaçtı. Çocuğun çığlıklarına koşarak zanlıyı kovalayan vatandaşların verdiği eşkal üzerine harekete geçen polis, 
şüpheli F.I.'yı  yakaladı.   (12.04.2012/Sabah.com.tr/DİHA) 
 
12 Nisan 2012’de, Bolu'da F.T. (29), baldızı Z.B.'ye (15) tecavüz etti. F.T. tutuklanarak cezaevine konulurken, 
küçük kız korunmaya alındı. 
 
12 Nisan 2012’de,  Antalya'da anne H.Ç., kocası Y.A.'nın kızları S.Ç.'yi (13), 30 bin liralık kumar borcu karşılığında 
sattığı için şikayette bulundu. Karakola ve savcılığa gitmesine rağmen bir sonuç çıkmaması üzerine anne bir 
mektup yazarak yetkililerden yardım istedi. 
 
13 Nisan 2012’de, Adıyaman'da F.I. (17), A.T. (5) adlı kız çocuğunu taciz ettiği isuçlamasıyla gözaltına alındı. 
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.I. nöbetçi mahkemece tutuklanarak Adıyaman cezaevine gönderildi. 
 
13 Nisan 2012’de, Adana'da E.A. (47), M.A. (21) ve S.K. (35); H.K. (17) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda 
bulundukları için gözaltına alındı. Zanlılar "Fuhuşa yer temin etmek ve fuhuş yaptırmak" suçlarından adliyeye sevk 
edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
17 Nisan 2012’de,  Burdur'da kız çocuğu T.U. (14) kendisiyle ilişkiye girmek isteyen A.Ç., Ç.Y., M.B., S.C., M.T., 
K.R. ile ismi açıklanmayan lise öğrencisini emniyet müdürlüğüne giderek şikayet etti. Gözaltına alınan zanlılar iki 
gün süren sorgularının ardından "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanıp Burdur cezaevine gönderildi.  T.U. ise 
ailesinin yanından alınarak çocuk yurduna yerleştirildi. 
 
18 Nisan 2012’de, Zonguldak'ta A.Ç. kendisini savcılığa şikayet eden karısı G.Ç.'yi ve annesini dövmesine tepki 
gösteren 14 yaşındaki kızını dövdü. Savcılık kocaya 15 gün evden uzaklaştırma cezası verdi. 
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22 Nisan 2012’de,  Samsun'da H.D.( 15) akrabasının altı yaşındaki kızını oyun oynama bahanesiyle evin 
odunluğuna götürüp tecaüz etti. Kız çocuğu durumu ailesine anlattı. Kız çocuğunu muayene eden doktor durumu 
jandarmaya bildirdi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
 
22 Nisan 2012’de, Samsun'da F.A. (27), B.Ç. (14) adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği için gözaltına alındı. F.A. 
ifadesinde "Onunla evlilik hayalleri kuruyordum. Benimle evlenmek zorunda kalsın diye tecavüz ettim" dedi. 
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.A. tutuklandı. 
  
24 Nisan 2012’de, Samsun'da E.M. (19), kız çocuğu M.K.'ya (14) tecavüz ettiği için gözaltına alındı. Polisteki 
sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  
25 Nisan 2012’de, Muğla'da eski Milli Eğitim Müdürü olan öğretmen T.K. (52), tecavüz edip hamile bıraktığı 
öğrencisi G.K.'ya (14) kürtaj yaptırdığı ve bir başka öğrencisini de taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece "cinsel saldırı" ve "çocuk yaşta kişiye cinsel istismar" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönder ildi. 
  
26 Nisan 2012’de,   Adıyaman'da doktor A.T., hastası A.B.'ye (16) cinsel tacizde bulundu. Emniyetteki ifadesinin 
ardından savcılığa çıkarılan doktor, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildikten sonra 
cezaevine gönderildi. 
  
27 Nisan 2012’de, Erzurum'da milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni evli iki çocuk babası S.S. (29)  iki kız 
öğrencisi G.B. (13) ve K.Y. (14) ile oğlan öğrenciler Ç.Y. (14), Y.F. (14) ve H.K.'ye (15) cinsel tacizde bulunduğu 
iddiasıyla aileler tarafından polise şikayet edildi. Gözaltına alınan S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
27 Nisan 2012’de,  Aydın'da öğrenci servisi şöforü S.B. (42), H.K. (16) adlı kız çocuğuna üç yıl boyunca silah 
zoruyla tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  
29 Nisan 2012’de, Afyon'da E.D. (16) adlı kız çocuğu tecavüze uğradı. Annesiyle polise giderek şikayetçi oldu. 
Başlatılan operasyonda yaşları 17 ila 35 arasındaki 14 erkeği gözaltına alındı. Zanlılardan yedisi tecavüz 
suçlamasıyla tutuklanırken ikisi tutuksuz yargılacak. Diğerleri ise serbest bırakıldı. 
  
1 Mayıs 2012’de, Manisa'da İ.C.(36) karısı S.C.'yi (33) dövdü. Kadın evden çıkıp komşularına sığındı. Polisin 
geldiğini gören İ.C. kız çocuğu E.C.'yi (8) bıçakla rehin aldı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi terk etmesini isteyen İ.C. 6 
saat süren ikna çabaları sonucunda kızını serbest bıraktı. İ.C. gözaltına alındı. 
 
3 Mayıs 2012’de, Şanlıurfa'da 8.sınıf öğrencisi kızını, babasının kumar borcuna karşılık 30 bin TL'ye  borçlu olduğu 
kişiye sattığı iddia edildi. Şanlıurfa'da "Haydi kızlar okula kampanyası" çerçevesinde Danimarkalı öğretmenler 
tarafından okutulan ilköğretim 8. sınıf öğrencisini babasının 30 bin TL kumar borcuna karşılık verildiği kişinin 
elinden jandarma tarafından kurtarıldı. (03.05.2012/KentHaber) 
 
3 Mayıs 2012’de, Samsun'da 4 yaşındaki çocuğunun önünde eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan 29 yaşındaki 
kadın kurtarıldı. (03.05.2012) 
 
6 Mayıs 2012’de, Osmaniye'de bir lisede okul müdürü olan M.A., 17 yaşındaki öğrenciyi taciz etti. Şikayet üzerine 
polis okul müdürü M.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak Osmaniye Cezaevi'ne gönderildi. 
 
9 Mayıs 2012’de, Adana'da S.T., boşanma davası açan iki aylık hamile karısı G.T.'nin (24) ve 2 yaşındaki kızı  ve 
kayınvalidesi E.D. (49) kız kardeşi E.D.'nin (28) bulunduğu araca 4-5 kez  arkadan çarparak uçurumdan 
düşmelerine neden oldu.    
 
9 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rufai Tırak: “ Yeğenim Bedriye Tırak, 
Kardeşleri Büşra Tırak ve Hasan Tırak üvey anneleri tarafından sürekli dövülüp hakarete uğruyorlardı. Diyarba-
kır’da çocuk yuvasına sığınıyorlar. Orada 40 (kırk) gün kaldıktan sonra Bedriye Tırak İstanbul’a kaçıyor. Babası 
polise ihbarda bulunuyor, Bedriye otogarda polis tarafından alınıp Beyoğlu Rotari Kulübü’ne teslim ediliyor. Kardeş-
leri Büşra ve Hasan Diyarbakır’da dedesinin yanında kalıyorlar. Ben Rotari Kulübünde yeğenim Bedriye’yi üç kez 
ziyaret ettim. Daha sonra üvey annesi gelip çocuğu alıyor. Telefonla görüştüğümde üvey anne çocuğu almadığını 
söyledi. Rotari Kulübü müdürü de doğru bilgi vermiyor. Yeğenimin akıbeti hakkında ve nerede olduğunu öğrenmek 
istiyorum.” 
 
Batman M Tipi Cezaevi'nde bulunan bir hükümlü, Batman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı mektupta, 
vahim iddialarda ve itiraflarda bulundu. 2007 yılında Mardin'in Midyat İlçesi Barıştepe Köyü kilisesi papazı Edip 
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Gabriel'i kaçırıp 330 bin euro fidye istediği gerekçesiyle yargılanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki 
A.O., aynı cezaevinde annesini öldürmekten tutuklu bulunan 17 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğuyla kadınlar koğu-
şunda cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Vicdan azabı çektiğini savunan A.O. cezaevinde personel olarak çalışan 
cezaevi müdürünün eşiyle birlikte kadın koğuşuna gittiklerini, müdürün eşinin koğuşta kalan ve sakız çiğneyen bir 
kadına hakaretlerde bulunduğunu, odadan çıktıktan sonra da kendisine "Sen de artık bir personelsin. Bu kadını 
istediğin şekilde cezalandırabilirsin" dediğini iddia ileri sürdü. Söz konusu iddiaya ilişkin Batman M Tipi Cezaevi'nde 
kalan PAJK'lı kadın tutuklular, yazılı açıklama yaptı. PAJK'lı tutuklular, olayı araştırdıklarını belirterek iddiaları doğ-
ruladı. (10.05.2012/DİHA) 
 
13 Mayıs 2012’de, Bolu'da E.B. (23), sevgilisi E.K.(17) adlı kız çocuğuna işyerine tecavüz etti. Tecavüzü 
fotoğraflayan E.K., kız çocuğunun şikayeti üzerine yakalanıp, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
 
17 Mayıs 2012’de, Diyarbakır’da 16 yaşındaki G.N. adlı kız, polisin yaptığı fuhuş baskınında annesi tarafından 
fuhuşa teşvik edildiği ortaya çıkınca korumaya alındı. Anne Sultan N.’nin, kızını “Artık büyüdün” diyerek kendisini 
pazarlayan Kahraman Ö.’yle birlikte fuhuşa zorladığı iddia edildi. (17.05.2012/KenHaber) 
 
25 Mayıs 2012’de,    Trabzon'da Ç.T., önce karısını ardından da 14 yaşındaki oğlu A.T.'yi dövdü. Olayın ardından 
A.T. intihar etti. Ç.T. aile içi şiddet suçundan tutuklandı. 
 
26 Mayıs 2012’de, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) İlçesine bağlı Kılavuz (Xêlila) Beldesinde yapımı süren Dargeçit-
İdil İlçeleri arasındaki yol yapım inşaatında şoför olarak çalışan bir kişinin, 3 kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürüldü. 
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Dargeçit İlçesi'ne sınava katılmak için yolda araç bekleyen 3 kız çocuğu, 
yoldan geçen yol yapım şantiyesine ait bir kamyona bindi. Kamyonun şoförünün 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddia 
edildi. Çocukların ailelerine haber vermesiyle açığa çıkan olayda, çocukların aileleri şantiyeye ait araçların önünü 
keserek tacizci olduğu ileri sürülen şoförün kendilerine teslim edilmesini istedi. Ailelerin yolu kestiğini gören şoför 
ise, durmayarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çocukların yakınlarından bazıları kamyona pompalı tüfeklerle ateş 
açtı. Olayın duyulması ile kamyonların önünün kesildiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Tacizci olduğu iddia 
edilen şoför ve çocukların yakınlarından bazılarını gözaltına alan polis, gözaltına alınan kişileri Dargeçit İlçe Emni-
yet Müdürlüğü'ne götürdü. (26.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de,     Konya'da İ.Ç. (35), karısı F.G. (25) ve oğlu B.G.'yi (2) dövdü ve silahla tehdit etti. Kadının 
şikayeti üzerine İ.Ç. gözaltına alındı. 

 
2 Haziran 2012’de,   Samsun'da Ç.Ç. (18) adlı erkek, sevgilisi H.B.'yi (16) bir eve götürerek tecavüz etti ve şantajla 
kadından para aldı. Ç.Ç. 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 
 
4 Haziran 2012’de,   Ankara'da O.Ç. (67) adlı erkek, 17 yaşındaki torununu oğlu ve gelini evde yokken taciz etti. Kız 

çocuğunun ailesine durumu söylememesi için tehdit eden O.Ç. Sabiha Gökçen Havalimanında Almanya'ya 
kaçarken yakalındı. Tutuksuz yargılanıyor. 

18 Haziran 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan İ.Ç 2 kişi tarafından keyfi bir şekilde fiziksel şiddete 
maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu, çocuklara karşı yapılan bu tip şeylere karşı çıkılması için İHD’nin 
kamuoyu yaratmasını talep ettiğini belirtti. 

18 Haziran 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan M.A 2 kişi tarafından keyfi bir şekilde fiziksel şiddete 
maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu, çocuklara karşı yapılan bu tip şeylere karşı çıkılması için İHD’nin 
kamuoyu yaratmasını talep ettiğini belirtti.  

28 Haziran 2012’de, Tekirdağ'da U.T. (19) adlı erkek, sevgilisi K.K.'ye (17) tecavüz etti. U.T. tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
9 Haziran 2012’de,   Samsun'da otel müdür yardımcısı U.A. (33), stajyer öğrenci B.D.'yi (17) taciz etti. B.D.'yi otel 
restoranında ve asansörde taciz eden U.A. tutuklandı. 
 
21 Haziran 2012’de,   Urfa'da bir erkek, akrabası M.G.'ye (16) tecavüz etti. Sekiz aylık hamile olduğu anlaşılan 
M.G. koruma altına alınırken tecavüz eden yakını aranıyor. 
 
5 Temmuz 2012’de,   İstanbul'da İ.Y. (46), karısı E.Y. (32) ve dört çocuğu S.Y. (18), M.Y. (17), P.Y. (14), C.Y.'yi 
(10) taciz etti. Talep üzerine kadın ve dört çocuğuna koruma verildi. Kocaya ailesinin bulunduğu yere 300 metreden 
fazla yaklaşmama cezası verildi. 
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6 Temmuz 2012’de Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde Aktepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Y.Y.’nin kimli-
ğini gösterdikten sonra çocuğuyla kavga eden F.B.A.’nın (13) burnunu kırdığı öğrenildi. 
 
9 Temmuz 2012’de,  Zonguldak'ta S.K. (22) ve M.Y. (23) adlı iki erkek, D.Ö. (14) ve G.H.'ye (16) adlı kız 
çocuklarına tecavüz etti ve zorla seks işçiliği yaptırdı. Olayla ilgili yaşları 17 ila 23 arasında değişen dört erkek 
tutuklandı, yaşları 25 ila 32 arasında değişen altı erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Erkeklerden 
biri sorgu sırasında camdan atlayarak kaçmaya çalıştı, hastaneye kaldırıldı. 
 
11 Temmuz 2012’de,   Adana'da İ.Y. adlı erkeğin tacizine uğrayan L.A. (17) Seyhan gölü kıyısında baygın bulundu. 
Boğazında ve göğsünde darp izi bulunan L.A. hastaneye kaldırılırken İ.Y. gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz 2012’de,   Alanya'da S.E. (28) adlı erkek, gece yarısı çalıştığı otelde tatil yapan İsveçli turist E.R.P.'nin 
(16) odasına gizlice girerek tecavüz etmeye kalktı. S.E. tutuklandı. 
 
23 Temmuz 2012’de,    Balıkkesir'de evlenme vaadiyle kandırdığı sevgilisini ailesinin medya vasıtasıyla aradığını 
öğrenen M.K.G. (37) adlı erkek, sevgilisi B.D.'ye (17) şiddet uyguladı. Kaçan kadın polise sığındı ve sevgilisinden 
şikayetçi oldu. 
  
24 Temmuz 2012’de, Urfa merkeze bağlı Koruklu Beldesi'nde çiftçilik yapan Salih Dağ, ailevi nedenlerle babası 
Sami Dağ ile tartıştı. Tartışmanın ardından öfkelenen Salih Dağ, bıçağı ile 6 yaşındaki oğlu Mustafa'yı rehin aldı. 
Oğlunu öldüreceğini söyleyen ve bıçağı oğlunun boğazına dayayarak kimsenin yanına yaklaşmasına izin verme-
yen Salih Dağ, kendisini oturduğu evin yanında bulunan ve odunluk olarak kullanılan barakaya kilitledi. Yaklaşık 1 
saat süren çaba sonunda ikna olan Salih Dağ, elindeki bıçağı dışarı atıp, oğlunu serbest bıraktı. Daha sonra Salih 
Dağ, polisler tarafından gözaltına alındı.  (25.07.2012/Haberturk.com/Posta.com.tr/ Stargazete.com) 
 
25 Temmuz 2012’de, Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolda karşılaştığı 6 yaşındaki akrabası İ.P’ye “sana para ve-
reyim” diyerek evine götüren çoban S.T, evde küçük çocuğa tecavüz etti. Eve dönen İ.P yaşadığı durumu 10 ya-
şındaki ağabeyine anlattı. Annenin de olaydan haberdar olması üzerine aile fertleri polise giderek S.T.’ den şika-
yetçi oldu. Gözaltına alınan S.T. sorgusunun ardından Sulh ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. S.T. 
çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. (25.07.2012/DHA/Posta.com.tr) 
 
25 Temmuz 2012’de,  Adana'da S.E. (41), kızı İ.Y.E.'yi (17) denizde bikiniyle fotoğraf çektirdiği için evde dövdü. 
Anne Y.E., kocasından kendisini ve kızını sürekli dövdüğü için şikayetçi oldu.   
 
4 Ağustos 2012’de,    İzmir'de Y.D. (36) adlı erkek, evinde yeğeni B.D.'ye (16) silahla tehdit ederek tecavüz girişi-
minde bulundu. Y.D.'nin elinden kurtulan B.D. olayı önce ailesine sonra da polise anlattı. Y.D. tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. 
 
11 Ağustos 2012’de,  Antalya'da Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan kaçan L.E. adlı kız çocuğuna iki kişi tecavüz etti ve 
L.E.'yi fuhuşa zorladılar. Tecavüz edenler tutuklandı. 
 
15 Ağustos 2012’de, Zonguldak'ta kick box şampiyonu B.K. (26), işlettiği spor salonunun müşterisi E.T.'yi (17) evi-
ne davet edip tecavüz etti. B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
16 Ağustos 2012’de, İstanbul'da C.Y. (20) adlı erkek, internette tanıştığı ve evini terk edip kendisine sığınan S.Y.'ye 
(17) tecavüz etti. S.Y., C.Y.'den şikayetçi oldu. 
 
22 Ağustos 2012’de, Bingöl’ün Genç ilçesinde bayramın ilk günü evlerinden şeker ve harçlık toplamak için çıkan 
B.Y. ile kuzeni A.Y.’ye Kupar Mezarlığı’na gitti. Burada mezar ziyareti yapanlardan şeker toplayan iki çocuğun önü, 
bir süre sonra 17- 18 yaşlarında oldukları belirtilen 3 genç tarafından kesildi. Çocukları mezarlığın yakınında 
bulunan koruluğa götüren 3 genç, burada topladıkları şekerleri ellerinden alıp, üzerlerindeki paraları istedi. Ancak 
çocukların üzerinden para çıkmayınca, iddiaya göre 3 saldırgan çocukları kemer ve dikenli çubukla dövdükten 
sonra vücutlarında sigara söndürdü. 3 saldırgan çocukları yarı baygın halde bırakıp kaçtı.  (22.08.2012/KentHaber) 
 
26 Ağustos 2012’de, Şırnak'ta kuran kursunda imam olarak çalışan M.D., yedi yıl boyunca H. adlı kadına ve 11-16 
yaş arası öğrencilere "muska yazıp hayatınızı karartırım" tehdidiyle tecavüz etti. 
 
27 Ağustos 2012’de, Nevşehir nüfusuna kayıtlı bulunan bir yıl önce küçük çocuklara cinsel taciz, hırsızlık, 
adam dövme gibi suçlardan yakalanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne konulan, 3 ay önce de, cezası 
500 günden az olanlar için kanun kapsamında Kırşehir Yarı Açık Cezaevi'ne gönderilen cezaevinden 4 gün için izin 
alarak Nevşehir'e gelen zanlı S.G. (29), önce Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde oturan 60 yaşlarında sağır ve 
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dilsiz öz teyzesine, sonra da aynı mahallede bulunan evlerinin önünde birbiriyle sohbet eden 8 ve 10 yaşlarında 2 
erkek çocuğu zorla tenha bir mekana götürerek tecavüz etti. 10 yaşındaki çocuğu direnmeye çalışması üzer i-
ne darp ettiği de öğrenildi. 
 
4 Eylül 2012’de, İzmir'de O.Ç., yeğeni Ş.E.'yi (16) yıllardır taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı. 
 
7 Eylül 2012’de,   Şanlıurfa ’da, sosyal paylaşım sitesinde kadın olarak tanıştıkları genç kızı dolaşma bahanesiyle 
Bursa’dan çağırdıktan sonra bir eve kapatıp tecavüz ettiği ileri sürülen 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Bir ay 
boyunca cinsel istismara maruz kalan genç kız koruma altına alındı. Bursa’da yaşayan 15 yaşındaki K.K., yaklaşık 
bir ay önce ortadan kayboldu. Genç kızın sosyal paylaşım sitesi hesabını inceleyen polis, K.K.’nın kendisini ’Aycan’ 
ismiyle tanıtan bir kadınla iletişim kurduğunu ve yaptığı görüşmeler sonrası davet edildiği Şanlıurfa ’ya gittiğini sap-
tadı.  
 
8 Eylül 2012’de,  Adana'da S.D. (22) ve S.D., otobüs bekleyen S.K. (17) adlı genç kadını gideceği yere bırakma 
bahanesiyle arabaya bindirerek tecavüz etti. S.K.'nın arabada bağırarak yardım istediğini gören polis ekipleri 2 
erkeği gözaltına aldı. Tacizciler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
8 Eylül 2012’de, Antalya'da M.Ş., sevgilisi N.D.'yi (17) 10 gün boyunca alıkoyarak tecavüz etti, ardından bir fuhuş 
şebekesine sattı. Bir ay seks işçiliğine zorlanan N.D., tutulduğu çiftlikten kaçarak karakola gitti. Eve düzenlenen 
baskın üzerine 3 erkek gözaltına alındı. 
 
10 Eylül 2012’de, Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde polis tarafından sokakta ağlarken bulunan 15 yaşındaki K.Ç., 
askerde olan 20 yaşındaki A.K.’nın kendine ormanda tecavüz ettiğini ileri sürüdü. Genç kızın 7 haftalık hamile ol-
duğu anlaşıldı. 
 
10 Eylül 2012’da, Edirne’de, ailesi tarafından kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülen işitme en-
gelli Z.K'nın, yapılan muayenesinde 14 haftalık hamile olduğu belirlendi. Z.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ka-
dın Hastalıkları ve Doğum servisinde tedavi altına alındı. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları 
iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Eylül 2012’de, İzmir'de A.G. (52), komşusunun zihinsel engelli kızı E.K.'ye (17) tecavüz ettiği için tutuklandı. E.K. 
koruma altına alındı. 
 
12 Eylül 2012’de, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki 
E.Ç.'nin hamile olduğu ortaya öğrenildi. Küçük kızla ilişkiye giren ve sevgilisi olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Ç.Ç. 
tutuklandı. 
 
19 Eylül 2012’de, Antalya'da M.S.'nin (17), kardeşi Ö.S.'ye(17) uzun süredir tecavüz ettiği ortaya çıktı. M.S. savcı-
lıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ö.S. dava süreci bitene dek devlet korumasına alınarak yurda yer-
leştirildi. 
 
20 Eylül 2012’de, Antalya'da Milli Takım Antrenörü, Atletizm İl Temsilcisi Yardımcısı ve ilköğretim okulu beden eği-
timi öğretmeni, eski milli atlet N.Y, 17 yaşındaki kız öğrencisi M.Ş.'ye üç yıldır tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına 
alındı. M.Ş. "İğne yapma bahanesiyle bana tecavüz etti ve kimseye söylememem için tehdit etti" dedi. Hakkındaki 
suçlamaları reddeden N.Y tutuklandı. 
 
29 Eylül 2012’de, Nevşehir'de İ.D.(28), internette tanıştığı İ.R.Y. (15) ile fotoğraf ve konuşmalarını yaymakla tehdit 
ederek buluştu ve İ.R.Y.'ye tecavüz etti. İ.D. tutuklandı. 
 
6 Ekim 2012’de, Trabzon’da 14 yaşındaki kız çocuğu B.B.’ya cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 8 kişi 
tutuklandı. Kızı B.B.’nın cinsel istismara uğradığını öğrenmesi üzerine 4 Ekim günü şikayette bulunan babanın baş-
vurusunun ardından polisin gözaltına aldığı 2 kişi 5 Ekim günü tutuklandı. Küçük kızın ifadesi doğrultusunda soruş-
turmayı genişleten polis, 6 Ekim günü’de,  6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, sorgulamanın ardından çıkartıldıkları 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
8 Ekim 2012’de, Uşak'ta R.A. (24) ve M.Ç. (23), B.T. (13) adlı kız çocuğuna alıkoydukları bir evde ilaçla uyutarak 
tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 
 
9 Ekim 2012’de,  Nevşehir'de İ.D.(28), Facebook'ta tanıştığı ve kendisiyle buluşmaması halinde konuşmalarını 
internette yayınlayıp ailesine göndereceği tehdidiyle buluştuğu İ.R.Y.'yi (15) inşaat halindeki bir apartmana götüre-
rek tecavüz etti. İ.D., İ.R.Y.'nin annesinin şikayeti üzerine tutuklandı. 
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10 Ekim 2012’de,  Bursa'da E.K. (23), kardeşi F.K. (22) ve A.B.(20), internette açtıkları sahte profille tehdit ettikleri 
komşularının kızı N.L.'ye (17) tecavüz etti. Üç erkek "şantaj, tehdit ve yaşı küçük kıza cinsel saldırı" suçlarından 
tutuklandı. 
 
14 Ekim 2012’de, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde, çocuk yaşta evlendirilmek istenen 13 yaşındaki G.U. adlı kızın yar-
dımına güvenlik güçleri yetişti. Küçük kız koruma altına alınırken, anne ve babası ile 13 yaşındaki kızla evlenmek 
isteyen 28 yaşındaki akrabası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.  
 
15 Ekim 2012’de, Aydın'da E.Y. (45), komşusunun kızı E.D.'ye (15) evinde tecavüz etti. M.Y. tutuklandı. 
 
16 Ekim 2012’de İstanbul'da annesinin eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailene gösteririm diyerek tecavüz ettiği 
16 yaşındaki B.K. nın olayı ağabeyine anlatmasıyla öğrenildi. Ağabeyin başvurusu üzerine Cesur 
Y. Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Savcılık, Cesur Y.'nin 'çocuğun cinsel istismarı, kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, silahla tehdit' suçlarından 17,5 yıldan 41 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı-
lanması için dava açtı.  
 
17 Ekim 2012’de, 5 yıldır kaldığı İstanbul Bahçelievler'deki Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan ve hakkında, yurttan izin-
siz ayrıldığı, yurttaki disiplin dışı tutum ve davranışlarından dolayı tutanak tutuldu ve başka yurda gönderilmesine 
karar verildiğini öğrenen  D.M, (15) 13.08.2012 tarihinde yurttan kaçtı. Alkol ve uyuşturucu batağına düşen D.M.'nin 
yurttan kaçtığı 3 aylık süreç içerisinde Zeytinburnu’nda tanıştığı G.Y. adlı bir kadın tarafından 30 ile 100 lira arasın-
da erkeklere pazarlanmaya başladı. Kaçmaması için de cinsel ilişki için gittiği yerlerde D.M’ye G.Y’nin erkek yeğeni 
F. isimli bir genç eşlik ettiği öğrenildi.  
 
18 Ekim 2012’de, Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Emin Kurbu Mahallesi’nde yaşayan birbirlerine akraba olan iki 
aile, çocuklarını beşik kertmesi yaptı. Aileler arasında yapılan nişanın ardından çocuk yaştaki kız ile O.C.Z., ara-
sında iddiaya göre cinsel birliktelik yaşandı. Düğün tarihi belirlenen nişanlı gençler, yakınlarının ihbarı üzerine gö-
zaltına alındı. Emniyet, çocuk şubesinde verdiği ifadede nişanlısının evine sıkça gittiğini belirten A.İ.(11) “Eve gitti-
ğimde O. bana ‘öpüşelim, soyun’ dedi. Soyundum ve cinsel ilişkiye girdik” dedi.  
 
18 Ekim 2012’de,  Mersin'de genelevde çalışan 32 yaşındaki S.K., geçen yıl şiddet uyguladığı için terk ettiği gene-
lev patronu M.Ş.Ç.'nin, kendisinden intikam almak için 11 yaşındaki oğlu B.K.'yı kaçırıp, tecavüz ettirdiği iddiasıyla 
şikayetçi olduğu öğrenildi.  Çocuğun tecavüze uğradığı Adli Tıp raporuyla belgelendi. Hakkında tutuklama kararı 
verilen M.Ş.Ç. ortadan kaybolurken, şikayetten vazgeçmesi için baskı gören S.K.'nın içinde bulunduğu otomobil 
kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı.   
 
26 Ekim 2012’de, Aydın'da F.I. (18), yurttan kaçan Z.A.'ya (15) bıçakla tehdit ederek tecavüz etti. Yakalanan F.I. 
tecavüz suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında hırsızlıktan kesinleşmiş 2.5 yıllık ha-
pis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. 
 
30 Ekim 2012’de, İstanbul'da A.U., arkadaşı Ş.K.'yı (17) bir eve götürerek uyuşturucu verdi ve tecavüz etti. Genç 
kadının çıplak resimlerini çeken A.U., şantaj yaparak Ş.K.'yla buluşup tecavüz etmeye devam etti. A.U. ayrılmak 
isteyen Ş.K.'yi elektrikli testereyle tehdit ederken, çığlıkları duyan komşular polis çağırdı. A.U. tutuklandı, Ş.K. ko-
ruma altına alındı. 
 
31 Ekim 2012’de, İstanbul'da öğretmen R.Y., öğrencisi A.'yı (16) ormanlık alana götürerek tecavüz girişiminde bu-
lundu. Devriye gezen polislerin olayı görmesiyle R.Y. tutuklandı. (BK/ÇT) 
 
31 Ekim 2012’de, İzmit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne başvuran bir kadın, 9 yıl önce boşandığı koca-
sının yanında kalan işitme engelli 15 yaşındaki kızının, ”Babası tarafından cinsel istismara uğradığını” söyleyerek 
şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 34 yaşındaki baba gözaltına alarak, İzmit Asayiş Büro Amirl i-
ği’ne götürdü. 1 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bayramın 3'ncü gününde akli dengesi yerinde olmadığı 
iddia edilen 14 yaşındaki S.İ isimli çocuğun 5 kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Tecavüz zanlısı 5 kişi 
tutuklanırken, S.İ.'nin ise Şırnak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındığı öğrenildi. Kızının henüz 14 
yaşında olduğunu, henüz neyin ne olabileceğinin farkında bile olmadığını belirten baba S.İ., "Kızım bu günde beni 
aradı. Olayı sorduk. Kızım da bize; dolaşmak için bayramda parka gittiğini burada 5 kişinin kendisini Cizre Parkı ile 
Bırca Belek Surları'nın yanındaki kuytu alana götürdüğünü söyledi. Orada da kendisine tecavüz ettiklerini belirtti. 
Olay ile ilgili kızım hiçbir şeyi doğru düzgün hatırlamadığını söyledi. Tecavüz esnasında bayıltıldığını söyledi. Üze-
rindeki tüm elbiseleri param parça edildiğini söyledi. Kızımı görmek istedim fakat bize göstermiyorlar. Kızım utandı-
ğı için bizimle görüşmüyor. Kızım kendisine tecavüz edenlerin ise İ.A., F.E., D.A., S.O. ve S.A. olduğunu söyledi" 
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diye konuştu. Baba S.İ. Cizre Devlet Hastanesi'nin "Tecavüz Raporu" vermediğini, rapor ile ilgili kızının polis dene-
timinde Diyarbakır'a götürüldüğünü kaydetti. (01.01.2012/DİHA) 

1 Kasım 2012’de, Kocaeli'nde E.K. (34) boşandıktan sonra velayetini aldığı kızı M.K.'ye (15) tecavüz ettiği ve  
M.K.'nin yaşadıklarını annesi S.K.'ye (32) anlatmasıyla öğrenildi.  E.K. gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2012’de, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi İstasyon Caddesi civarlarında 70 yaşındaki 
A.Ö., 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederken, suçüstü yakalandı. 70 yaşındaki A.Ö.'nün bir çocuğa tecavüz eder-
ken ki görüntüleri, resmi bir kurumun güvenlik kamerasına takıldı. MİT lojmanlarına ait olduğu belirlenen güvenlik 
kameralarına takılan görüntüleri fark eden kurum çalışanları, durumu Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 
Y.A. adlı 8 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken, yakalanan 70 yaşındaki A.Ö. adlı şahsın Tatvan İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne götürüldü. (02.11.2012/DİHA) 
 
4 Kasım 2012’de, Bingöl'de 78 yaşındaki kişi cinsel istismardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşlı adam, 
sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   Edinilen bilgiye göre, 
İ.B. (78), 10 yaşındaki D.Y'yi ''kandırarak Bingöl Asri Mezarlığı'na götürüp cinsel istismarda bulunduğu'' şikayeti 
üzerine yakalandı. Gözaltına alınan yaşlı adam, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  (04.11.2012/KentHaber) 
 
6 Kasım 2012’de, İzmir'de Z.C. (16), kendisine tecavüz ettikleri gerekçesiyle 10 erkek hakkında şikayette bulundu. 
10 erkek ve Z.C.'yi para karşılığı cinsel ilişkiye zorlayan bir kadın gözaltına alındı. 

 
6 Kasım 2012’de, Sakarya'da M.S., 15 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandı. 
 
7 Kasım 2012’de, Adananın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan E.E.'nin (15) annesi Z.K. ile babası M.E. bo-
şanmasından sonra baba M.E. yurtdışına gittiği için  annesiyle  yaşamaya başlayan E.Ebaşladı. İlköğretim okulunu 
bitirdikten sonra okula devam etmeyen E.E.nin 1 Kasım 2012’de evden kaçtı. Anne Z.K., polis merkezine giderek 
kızının evden kaçtığını bildirip bulunmasını istedi. Kayıplar Bürosu polisleri E.E.'yi ararken küçük kız 3 Kasım gece-
si evine geldi. Anne Z.K. bir gün sonra kızıyla birlikte polis merkezine giderek  E.E., internette tanışıtığı ve arkadaş 
olduktan sonra kaçtığı A.K.'nin kendisine tecavüz ettiğini bu kişiden şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine küçük 
kızın 2 yıl önce 13 yaşındayken ilköğretim okuluna gittiği sıralarda yaşadığı korkunç tecavüz olayları ve erkeklere 
para karşılığı satılması da ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.E., psikolog gözetiminde verdiği 
ifadesinde 2 yıl boyunca kendisine tecavüz eden ve para karşılığı erkeklere pazarlayanların isimlerini tek tek verdi. 
İsmini hatırlamadığı bazı kişilerle de para karşılığı ilişkiye girdiğini söyledi. E.E.'nin ifadesinde isimlerini verdiği te-
cavüz zanlıları küçük kızın sevgilisi Y.A., M.D. (41), B.T. (38), Y.E. (24), M.T. (19), H.H.Ç. (17), O.G. (23), T.C. (18), 
C.A. (19) ve H.A.K. (18) ile küçük kızı otoyolda erkeklere 30 lira karşılığında pazarladıkları iddia edilen kadınlar 
H..B (39) ile F.D. (23) yakalanarak gözaltına alındı. (Milliyet.com.tr)  
 
8 Kasım 2012’de, Adana'da E.E. (15) adlı kız çocuğunun, erkek arkadaşı Y.A.'nın tecavüzüne uğraması nedeniyle 
yaptığı şikayette iki yıl boyunca kendisine tecavüz eden ve para karşılığı cinsel ilişkiye zorlayan kişilerin isimlerini 
de vermesiyle 9 erkek ve 2 kadın gözaltına alındı. 
 
8 Kasım 2012’de, Bolu ili Akpınar Mahallesi’nde, 17 yaşındaki kız kardeşi B.Y.'yi fuhuşa sürüklediği iddia edilen 27 
yaşındaki H.Y. ile erkek arkadaşı 28 yaşındaki Emrah E., tutuklandı.    
 
11 Kasım 2012’de, Çanakkale'de S.G. (17) ve A.A.Ç. (17) adlı iki erkek psikolojik rahatsızlığı olan N.B.'ye (15) te-
cavüz etti. İkisi de tutuklandı. 
 
18 Kasım 2012’de, İstanbul'da O.Ç. (19), bir arkadaşının evine götürdüğü F.K.'ye (16) ilaçlı içecek koyup tecavüz 
etti ve çektiği çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı. F.K. olayı ailesine anlattı, O.Ç. ve tecavüzün yaşandığı evin sahibi 
tutuklandı. 
 
19 Kasım 2012’de, İstanbul'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan İ.A., üst arama bahanesiyle kız öğrenci B.K.'yı 
(16) taciz etti. Savcılık İ.A. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 
 
19 Kasım 2012 ‘de, Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde, 9 yaşındaki öz kızına tecavüz etmekle suçlanan 29 yaşındaki M.T. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk sağlık kontrolü için Muğla’ya götürülürken, baba M.T. suçlamaları kabul 
etmedi.  
 
19 Kasım 2012’de, Adana'da 14 yaşlarındaki 2 kızı, "mahallenin o...." diyerek ıssız bir yere götürüp tecavüz ettikten 
sonra "kızlarınızı parkta bulduk" diyerek ailelerine teslim ettikleri ileri sürülen 7 kişiden 6'sı yakalandı. Edinilen bilgi-
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ye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şehit Duran 
Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki N.A., aynı mahallede oturan aynı yaştaki arkadaşı İ.G. ile akşam saatlerinde 
evlerine giderken 19 yaşındaki U.U., 18 yaşındaki S.Ç., 23 yaşındaki B.F.K. ve 19 yaşındaki Ş.Y. ve 17 yaşındaki 
Ö.Ö. ile karşılaştı. 5 arkadaş, 2 kızın kollarından tutup zorla İt Adası olarak bilinen mevkiye götürdü. 5 Kafadar, 
kızların bağırmaması için de ağızlarını kapattı. Burada, 2 kıza fiili livata yoluyla tecavüz edip, elle cinsel istismarda 
bulunan şahıslar, bununla da yetinmeyip kızları, yoldan geçen 25 yaşındaki M.K. ile 21 yaşındak A.A.’ya kızlardan 
N.A.’yı para karşılığı sattılar.   5 tecavüz zanlısı sabaha karşı, kızları evlerinin yakınındaki parka götürdü. Bura-
da karşılaştıkları kızlardan İ.G.’nin annesine, “Bu kızları parkta bulduk. Telefonlarını başka çocuklar almış, biz o 
çocukları dövdük, ellerinden telefonları alıp kızlara verdik” diyerek teslim etti. Kızlardan N.A.’nın yaşadıkları toplu 
tecavüzü halasına anlatması üzerine olay ortaya çıktı. N.A., 24 Kasım’da halasıyla gittiği Çocuk Şube Müdürlü-
ğü’nde arkadaşı İ.G. ile nasıl kaçırılıp tecavüze uğradıklarını ayrıntılarıyla anlattı. N.A. ve İ.G.’nin ifadelerinin ardın-
dan tecavüz zanlılarından 6’sı yakalandı. (Milliyet.com.tr ) 
 
20 Kasım 2012’de, Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir ilkokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki A.S. 
iddiaya göre 1'inci sınıf öğrencisi K.G'yi kandırarak, tuvalette fiili livatada bulunduğu öğrenildi. Eve gelen K.G'nin 
olayı ailesine haber vermesi üzerine polis ekipleri A.S'yi gözaltına aldı. Temizlik görevlisi A.S. çıkartıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
22 Kasım 2012’de,  Kayseri'de S.U. (45), oğluyla "sözlü" olan Ş.D.'ye (14) arabasında cinsel tacizde bulundu. S.U. 
hakkında cinsel istismar suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 
29 Kasım 2012’de,  Antalya’da yaşayan isimleri açıklanmayan 2 lise öğrencisi kız, ders çalışmak amacıyla evlerine 
gittikleri arkadaşlarının babasının kendilerine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek, polise başvurdu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan Sanayi Polis Merkezi Amirliği, M.U’yu gözaltına aldı.  
 
30 Kasım 2012’de, Erzurum’da Lisede okuyan E.Ö., aynı okuldan M.T.’ye, emekli memur M.A.’yı arkadaşının ba-
bası olarak tanıttı. Bazı günler kızları otomobiliyle gezdiren M.A., 3 aylık dönemde yakınlaştığı M.T. ile alkol alıp 
iddiaya göre cinsel ilişkiye girdi. Kızın daha önce bir başka erkekle birlikte olduğunu öğrenen ve bunu ailesine söy-
leyeceği tehdidiyle ilişkisini sürdüren M.A., son olarak 18 Ağustos günü, Tortum ilçesinde bulunan M.T.’yi yine oto-
mobiline alarak Erzurum’a getirdi. Kent girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobildeki kızı gören bir 
polis memuru, M.A.’ya kızın kim olduğunu sordu. M.A.’nın "Kızım" diye tanıttığı M.T.’nin tedirgin tavırlarından şüp-
helenen polis, yaptığı araştırmada gerçeği ortaya çıkardı. Bu sırada başından geçenleri polise anlatan M.T.’nin 
ifadeleri üzerine gözaltına alınan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (30.11.2012/KentHaber) 
 
3 Aralık 2012’de,   Alanya'da matematik öğretmeni S.G., özel ders vermeye gittiği E.K. adlı kız çocuğuna cinsel 
tacizde bulundu. S.G., Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce cinsel istismar suçundan tutuklandı 
 
4 Aralık 2012’de, Muğla ili Dalaman ilçe Teknik ve Endüstri Lisesi’nde yabancı dil öğretmenliği yapan B.T sınıftaki 
öğrencilerden bir tanesine hakaret etti, kafasını kapıya vurdu. Bunun üzerine öğrenci konuyu ailesine iletti ve aile 
de emniyet müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu. Olayın patlak vermesi üzerine 50’ye yakın öğrenci ve veli, B.T. 
hakkında sert davranışlarından dolayı şikayetçi oldu. B.T.’nin öğrencilere son 1 yıldır özellikle ders sırasında ve 
teneffüste sözle cinsel tacizde bulunduğu da iddia edildi.  
 
4 Aralık 2012’de, Trabzon'da yaşları 18'den küçük 3 kızın şikayeti   'cinsel istismar'da bulundukları gerekçesiyle 
gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 9 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
7 Aralık 2012’de Van’ın Gürpınar İlçesi’nde bulunan Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gürpınar Kaymakamı Nurullah 
Kaya’ya okulun yatılı kısmındaki sorunları aktaran fakat kaymakamın yardım etmeyeceğini söylemesine öğrencile-
rin itiraz etmesi üzerine kaymakamın korumasının öğrencilerden V.C.’yi darp ettiği öğrenildi. 
 
8 Aralık 2012’de, Samsun’da 20 yaşındaki Halil İbrahim T., sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki kıza cinsel tacizde 
bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, son zamanlarda küçük çocuklara karşı cinsel eğilim i-
nin başladığını söyleyerek, "O an bana cinsel yönden çekici geldi" dedi.   

13 Aralık 202’de,  Adıyaman'da K.K., kızı H.K.'yi (16) arkadaşları bir kafeden çıkarken görünce, sokakta bıçakladı 
ve oğlu M.K. ile birlikte yere yığılan kızını darp etti. Etraftakilerin polisi araması üzerine H.K. hastaneye kaldırılırken, 
iki erkek gözaltına alındı. 

13 Aralık 2012’de, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli; ikisi sağlık, biri güvenlik personeli olmak 
üzere üç erkek, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 13 yaşındaki kız çocuğunu arabayla kaçırarak, ormanda teca-
vüz ve darp ettikten sonra yaralı bir şekilde bırakarak kaçtı. Yoldan geçen bir kişinin fark etmesi üzerine kız çocuğu 
hastaneye kaldırılırken, failler tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
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14 Aralık 2012’de, Kayseri ve Manisa'da 61 erkek, 16 yaşındaki T.P.'ye cinsel istismarda bulundukları için gözaltına 
alındı. Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde sorgulanan zanlılardan 13'ü serbest bırakılırken, 
17'si yetişkin 6'sı 18 yaşından küçük 23 zanlı adliyeye sevk edildi. Tamamı tutuklanmak istemiyle mahkemeye sevk 
edilen zanlılardan 22'si tutuksuz yargılanacak, T.P'nin listesinde ilk sırada yer alan 16 yaşındaki K.Ö. ise tutuklandı. 
Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. 
 
22 Aralık 2012’de, Tekirdağ’da 71 yaşındaki Hüseyin D., yanlarında kalan 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey toru-
nuna 2 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Hüseyin D., "Torunum ellememi istedi, ben de onun isteğiyle 
yaptım" diyerek kendisini savundu.  
 
24 Aralık 2012’de, Samsun’da şoförlük yapan 47 yaşındaki Adem T., çocukluk arkadaşı 41 yaşındaki Betül Y.’nin 
kızı 17 yaşındaki M.H.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi. Tutuksuz sanık Adem T., 
kendisine iftira atıldığını iddia etti. M.H. ise "Benimle zorla ilişkiye girdi. Anneme bu olayı anlattım. Ama daha önce-
den de başıma böyle bir şey geldiği için rezil olmaktan çekindi ve şikayetçi olmadı" dedi. Betül Y. ise sanıktan şika-
yetçi oldu.   
 
Afyonkarahisar'da Facebook’tan tanıştığı 13 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye giren meslek yüksek okulu öğrencisi 20 
yaşındaki A.S. ile bu ilişkiyi kamerayla görüntüleyen 25 yaşındaki H.A., olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklan-
dı. Yaşanılan olaydan sonra A.S küçük kızı telefonla, "Birlikte olduğumuzu kimseye söyleme. Hayatını karartırım. 
Kamera görüntüleri var elimde. Rezil ederim seni" diyerek tehdit eden A.S., aynı içerikli SMS’ler gönderdi. Kızları-
nın başına gelenlerden, rehber öğretmenin anlattıkları sayesinde haberdar olan kızın ailesi, 24 Aralık 2012’de,   
Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu. A.S. ile video kamerayı kullandığı öne sürülen H.A. gözaltına alın-
dı. A.S. ve H.A. sorgularının ardından dün gece çıkarıldıkları Sandıklı Nöbetçi Mahkemesi’nce tutuklanarak, San-
dıklı Cezaevi’ne konuldu.  
 
27 Aralık 2012’de, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesinin yaklaşık 6 gün önce ka-
yıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğunun kentteki bir masaj salonunda çalıştırıldığı ihbarı üzerine hare-
kete geçti. Masaj salonunda cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun olayın deşifre olması üzerine 
yolcu otobüsüne bindirilerek Antalya'ya gönderildiğini öğrenen polis, kız çocuğunu Bilecik'te otobüsten alarak Ada-
pazarı'na getirdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri 
emekli polis 9 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı.  

 
28 Aralık 2012’de, İzmir’in Konak İlçesi’nde 11 yaşındaki Y.A. ve 10 yaşındaki L.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu 
iddiasıyla 59 yaşındaki esnaf A.H. polis tarafından gözaltına alındı.   

 
 

18.3. Gözaltınan Alınan/Tutuklanan/Toplumsal Olaylarda Şiddet Uygulanan ve Yaralanan  Çocuklar 
 
1 Ocak 2012’de, Şırnak ili Silopi ilçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde 31 Aralık 2011’de,  devriye gezen polis aracına 
taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İ. A. (16) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (01.01.2012/DİHA) 
 
1 Ocak 2012’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 31 Aralık günü sabaha karşı evlere düzenlenen operasyonlarda 
gözaltına alınan BDP ilçe yöneticisi Ercan Erkuş, Feyaz Aslan, Orhan Şahin, Erkan Tanrıkulu ile M.A. (17) ve M.B. 
(16),   (6 kişi),   "polise taş atmak" ve " örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. 2 çocuk, Ağrı Cezaevi'-
ne gönderilirken, 4 kişi ise Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (01.01.2012/DİHA) 
 
1 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından 38 insanın bombalanarak katledilmesini 
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonu-
cu 9 çocuk gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 9 kişiden 3 ü  4 Ocak 2012’de tutuklandı. (ANF, 2 Ocak) 
 (Zaman, 4 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de, Muş'ta Roboski katliamı protesto etmek için yapılan yürüyüş sırasında gözaltına alınan 10 kişi, 
emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, 
Barış Güvenç (18), H.B. (16) , S.K. (17) , A.K. (17), tutuklanma talebiyle Muş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 4 kişi "polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. (02.01.2012/DİHA) 
 
2 Ocak 2012’de, Manisa’da Uludere katliamını protesto ederken 4 ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı. 
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3 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuran Maltepe Çocuk  cezaevinde bulunan 1995 doğumlu Ah-
met Davut Kaya’nın babası Mehmet Hanifi Kaya: “ Oğlum ve arkadaşları koğuşuna giren askerler tarafından dö-
vülmüştür. Kendisi kamera olan tarafa geçmiş o yüzden diğerleri kadar darp edilmemiş. Oğlumun arkadaşlarından 
biri hastanedeymiş. Diğerlerinin de vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar varmış. İHD’nin bir heyet göndermesini 
talep ediyorum.” 
 
3 Ocak 2012’de Urfa Demokrasi Platformu'nun Roboski Katliamı'nı kınamak amacıyla 31 Aralık’ta yapmak istediği 
yürüyüşe polis müdahalesi ile başlayan olaylarda gözaltına alınan 14'ü çocuk 58 kişiden 43'ü savcılık işlemlerinin 
ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Ali Polat ile çocukları Gülistan Polat ve Rahime Polat, Mehmet Oymak, Aytekin Kılıç, 
Fevzi Eriş, Yusuf Gümüş, Yusuf Alagöz, Ahmet Yeşil ve Kerem Taşdemir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise 
"Polise mukavemet" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönde-
rildi. (03.01.2012/DİHA)  
 
3 Ocak 2012’de, İstanbul'un Güngören ve Bağcılar ilçelerinde sabah saat 05.30 sıralarında polisler tarafından yapı-
lan ev baskınlarında aralarında 15 yaşındaki E.A.,nın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.   
 
3 Ocak 2012’de Hakkari’de, Uludere katliamını kınamak amacıyla 31 Aralık’ta yapılan açıklama sonrası çıkan olay-
lara karıştıkları gerekçesiyle evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve yaşları 18’den küçük olan 6 çocuk sav-
cılığa çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan çocuklardan D.A. ile S.A. sorgularının ardından serbest bırakılırken, R.Ö., E.A., 
B.D. ve A.T. ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti 4 
çocuğu kentteki olaylara karıştıkları gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi. (03.01.2012/DİHA) 
 
4 Ocak 2012’de Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde evlere bas-
kın düzenledi. Baskınlarda 6’sı çocuk 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 11 kişinin 
kentte yaşanan gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alındıkları belirtildi. (04.01.2012/DİHA) 
 
5 Ocak 2012’de, 9 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da “canlı bomba olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) 
ailesi, çocuklarının polis ekibi tarafından gözaltına alınırken ve önce götürüldüğü Küçükçekmece Polis Karakolu ile 
yaşının küçük olması nedeniyle götürüldüğü Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde yoğun bir şekilde darp 
edildiğini açıkladıklar.  
 
6 Ocak 2012’de Şırnak'ın Cizre İlçesi Yafes Mahallesi'nde akrep tipi zırhlı polis aracına taş atıldığı gerekçesiyle bir 
eve baskın düzenledi. Evi basan polisler, taş attığını ileri sürdükleri A.E. (9) adlı küçük çocuğu ve konuşma engelli 
babası Guri Ertener'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve oğul İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(06.01.2012/DİHA) 
 
9 Ocak 2012’de, İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 1 Ocak günü bakkala gitmek için dışarıya çıkan Ö.A.’nın (9) Şır-
nak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde meydana gelen katliamı protesto eden gruba 
müdahale eden güvenlik güçleri arasında yer alan bir polis memuru tarafından polis copuyla başına ve omzunu 
vurulması suretiyle darp edildiği öğrenildi. Kafatasında göçme, köprücük kemiğinde kırık meydana gelen Ö.A.’ya 
“darp raporu” verildi. (Radikal, 9 Ocak). 
 
10 Ocak 2012’de Muş Malazgirt'te sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
Danışmentgazi Mahallesi'nde yapılan ev baskınında F.G. (16), Anadolu Lisesi pansiyonuna yapılan baskında ise 
K.K (17) isimli çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen iki çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gö-
türüldüğü belirtildi. *(10.01.2012/DİHA)  
 
11 Ocak 2012’de BDP Halfeti İlçe Başkanı Mustafa Bayram, evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. İlçe 
Başkanlığı'na yeni seçilen Bayram'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, Bayram'ın Diyarbakır'a getirileceği öğrenil-
di.Viranşehir İlçesi'nde ise, F.E. (17) bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenile-
meyen F.E.'nin Hatay'a götürüleceği öğrenildi. (11.01.2012/DİHA) 
 
15 Ocak 2012’de, Manisa’da 5 çocuk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. 
 
20 Ocak 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 17 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipler i-
nin “KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çocuk 7 kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı (Zaman, 20 Ocak). 
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25 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 24 Ocak 20912’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekip-
lerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde gözaltına alınan 24 kişiden 19 u tutuklandı. Tu-
tuklananlardan biri çocuk. (Özgür Gündem, 27 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de Mersin’de 22 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev bas-
kınları sonucu gözaltına alınan 5’i çocuk 8 kişi “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. (ANF, 25 Ocak). 
 
1 Şubat 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 31 Ocak günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3’ü 
çocuk 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (Cumhu-
riyet, 1 Şubat).  
 
8 Şubat 2012’de Mersin’de 8 Şubat 2011’de “yasadışı gösterilere katılarak slogan attıkları” gerekçesiyle tutuklanan 
F.A. (17), Ö.İ. (16) ve H.D. (17) adlı üç çocuk hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 
tamamlandığı öğrenildi. İddianameyi hazırlayan savcı, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri”; 
“kamu malına zarar verdikleri”; “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”; “suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları” ve 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından çocuk hakkında 30’ar 
yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde üç çocuğun yargılanmasına Mersin 2. Çocuk 
Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak (ANF, 8 Şubat). 

10 Şubat 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran Z.B.  evlerine yapılan TEM ekipleri tarafından 
10.02.2012 tarihindeki baskında 16 yaşındaki oğlu H.B. gözaltına alındığını belirtti.   

11 Şubat 2012’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde R.C. (10) adlı çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 
gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi (ANF, 11 Şubat).  
 
11 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde 10 yaşındaki R.C. adlı çocuk polisler tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen R.C.'nin Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi'ne 
götürüldüğü bildirildi. (11.02.2012/ DİHA) 
 
11 Şubat 2012’de, Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde polis aracının camını kırdığı ve cezaevine 
taş attığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 yaşındaki R.C. adlı çocuk, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de ifadesi alın-
dıktan sonra serbest bırakıldı. Çocuğun ifadesinin avukat bulundurulmaksızın alındığı belirtilirken, çocuğun hırpa-
landığı da ileri sürüldü. 11.02.2011/DİHA) 
 
11 Şubat 2012’de Hakkâri’de 7 Şubat günü çeşitli mahallelere zırhlı araçlarla baskın düzenleyen polis ve özel ha-
rekât ekiplerinin gözaltına aldığı üçü çocuk 17 kişiden beşi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 
tutuklandı (Zaman, 11 Şubat). 
 
14 Şubat 2012’de Adana’da 10 Şubat günü “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 15’i çocuk 42 kişiden biri çocuk 14 kişi  tutuklandı (ANF, 
14 Şubat). 
 
15 Şubat 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde 14 Şubat günü akşam saatlerinde birçok eve baskın düzenlendiği öğ-
renildi. Tepebağ ve Söğütözü mahallelerinde düzenlenen baskınlarda M.E. (16) adlı çocuk gözaltına alındı. Evi 
basılan yaşlı kadın Fatma Atay, baskın sırasında kalp krizi geçirdi. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atay'ın 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düzenlenen baskınların gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına alınan M.E. adlı ço-
cuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.02.2012/ DİHA) 
 
15 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, Feridun Mahallesi'nde bir araya gelen yüzü kapalı kalabalık bir 
grup genç, Diyarbakır Caddesi'ni trafiğe kapatarak 15 Şubat'ı protesto etti.  Zırhlı araçlarla olay yerine gelen çok 
sayıda polis gençlere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederken, gençler polise taş, havai fişek ve ses bom-
baları ile karşılık verdi. Bir anda savaş alanına dönen cadde üzerinde, atılan çok sayıda gaz bombası nedeniyle sis 
bulutu oluştu.  Atılan yoğun gazdan çevredeki yurttaşlar da nasibini alırken, gaz bombası çevredeki evlerin içine 
kadar girdi. Atılan yoğun gaz nedeniyle evde bulunan 10 günlük bir bebeğin dumandan fenalaştığı belirtildi. 
(15.02.2012/ DİHA/ANF) 
 
16 Şubat 2012’de, Mardin Derik'te PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat 
öncesi birçok eve yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan M.E. (16) adlı çocuk, emniyetteki işlemlerin ardından 
savcılığa getirildi. "Evinde molotof kokteyli bulundurduğu" iddiasıyla gözaltına alınan M.E. (16) tutuklanma talebiyle 
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nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla M.E.'yi tutuklayarak Mardin 
Cezaevi'ne gönderdi. (16.02.2012/ DİHA/Aktifhaber.com) 
 
18 Şubat 2012’de,  Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde (Dêrgulê) dün gece özel harekat timleri, sivil polis ve jandarma 
tarafından birçok eve baskın düzenlendi. Baskınlar sırasında birçok evin kapıları kırıldı. Ev sahipleri, silahın namlu-
larıyla kapıya vurulduğunu ve bu sırada bir silahın namlusunun kırıldığını söyledi. Beldede yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınanların arasında 2 kız çocuğunun da olduğu öğrenilidi.  (18.02.2012/DİHA/İmc-
tv.com/Showhaber.com/Diyarmedya.com) 
 
20 Şubat 2012’de, Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde polis aracının camını kırdığı ve cezaevine 
taş attığı iddiasıyla 11 Şubat 2012’de gözaltına alınan 10 yaşındaki R.C. adlı çocuk, Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube'de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Çocuğun ifadesinin avukat ve psikolog bulundurulmaksızın 
alındığı ve çocuğun sorgu esnasında tehdit edildiği belirtildi. Konu hakkında DİHA'ya konuşan R.C.'nin amcası 
Hüseyin Caruş, çocuğu gözaltına alan polisler aileyi durumdan haberdar etmediklerini belirterek, çocuğun hırpala-
narak gözaltına alındığını söyledi. Çocuk Şube'de R.C.'nın sorgusu sırasında yasal prosedürün yerine getirilmedi-
ğini kaydeden Caruş, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve bu konu da İHD'ye hukuki yardım talebinde bulunacaklarını 
söyledi. Çaruş, yeğenin arkadaşlarıyla sokakta oyun oynarken, yanlarına akrep tipi 2 polis aracın geldiğini belirte-
rek, R.C. ve arkadaşlarının aracı görürken kaçtıklarını, kendilerine aktardığını söyledi. Polisler tarafından yakalanan 
R.C.'nin, daha sonra yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığını ifade eden Caruş, "Çocuğu hırpalayarak gözaltına 
alıyorlar. Daha sonra telsizden anons geçerek, 'Şüpheliyi yakaladık. Üzerinde kırmızı kazak var' diye bildiriyorlar" 
dedi. Yeğeni R.C.'nin gözaltına alındığını emniyetten değil çocuklardan öğrenebildiklerini ifade eden Caruş, aldıkla-
rı duyum üzerine ilçe emniyetine gittiklerini, oradan da Çocuk Şubesi'ne yönlendirildiklerini belirtti. Yeğenin 7 saat 
gözaltında tutulduğunu dile getiren Caruş, "Ailesinin haberi olmadan çocuğu hukuka aykırı bir şekilde sorguya alı-
yorlar. Polis sorgu sırasında çocuğu tehdit ediyor. Bize polisin kendisine köpekleri göstererek 'Bir daha yaparsan 
seni köpeklerin yanına atarız' diye korkuttuklarını söyledi" diye kaydetti. Caruş, çocuğun gözaltından çıktıktan sonra 
sürekli tedirgin olduğunu dile getirerek, çocuğun psikolojisinin iyi olmadığını ve yolda polis gördüğü zaman korkarak 
kaçtığını kaydetti. Polisler hakkında davacı olacaklarını bu konuda İHD'den hukuki yardım talebinde bulunacaklarını 
söyleyen Caruş, "Polis deyince insanların aklına can güvenliklerini koruyan bir birim gelmesi gerekirken, gerçekte 
can güvenliğimizi daha çok riske atıyorlar" diye konuştu. (20.02.2011/DİHA) 
 

25 Şubat 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatış-
tıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan çocukların talepleri olmaksızın adli mahkûmlarla aynı koğuşlara yerleştirildikleri 
ve çocukların defalarca cinsel tacize ve tecavüze uğradığı öğrenildi (DİHA, 24 Şubat).  

 
2 Mart 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatıştıkla-
rı gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere katıldık-
ları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan N.Ö.’nün cezaevindeki cinsel tacize ve tecavüz iddialarıyla ilgili olarak 
Mersin E Tipi Cezaevi’nden İHD Mersin Şubesi’ne yazdığı mektuba “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle cezaevi yöne-
timinin el koyduğu öğrenildi (Milliyet, 2 Mart). 
 
2 Mart 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatıştıkla-
rı gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere katıldık-
ları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan A.T.’nin cezaevinde uğradığı cinsel tacize olaylarıyla ilgili olarak Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’nden yazdığı mektuplara “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin el koyduğu 
öğrenildi (ANF, 2 Mart). 

2 Mart 2012’de, tarihinde İHD Adana Şubesi’ne başvuru yapan V.Y. 2008 yılında tutuklanarak Tarsus C Tipi Hapis-
hane’ne gönderildiğini, hapishaneye ilk kabulde askerlerin mahkûmları çembere alarak sıra dayağı çektiğini dile 
getirmiş. Tarsus hapishanesine 1 hafta kaldıktan sonra Pozantı Çocuk Hapishane’ne sevk edildiklerini ve burada 
da aynı muameleyle karşılaştıklarını belirtmiştir. Hapishane girişinde çırılçıplak soyularak aramadan geçirildiklerini 
ve girdikten sonra gardiyanlar tarafından karanlık bir odaya alındıklarını bildirmiştir. Burada tekrar çırılçıplak soyu l-
duktan sonra üzerlerine su dökülüp hortumlarla dövüldüklerini dile getirmiştir. Bu başvuruyu geciktirmesinin nede-
ninin ise duyduğu korku olduğunu, yaşadığı işkence ve aldığı tehditlerden etkilendiğini belirtmiştir. Son zamanlarda 
Pozantı Hapishane ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması ve kamuoyunun bu duruma duyarlılığının artması üzerine 
cesaretlenip başvuruda bulunduğunu bildirmiştir. 

5 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran T.T. 2008-2009 yılları arasında tutuklanıp Kürkçüler Hapishane’ne 
gönderildiğini ve burada 1 hafta kaldığını belirtmiştir. Bu süre zarfında askerler tarafından çırılçıplak soyularak taciz 
ve darp edildiğini ifade eden T.T. Daha sonra Pozantı’ya sevk edildiğini ve burada kaldığı koğuşta bulunan Ö.Y. 
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tarafından taciz edildiğini, bu durumu müdüriyete şikâyet ettiğinde başka bir koğuşa alındığını ancak tacizlerin ha-
len devam ettiğini dile getirmesine rağmen yetkililerin bu duruma göz yumduklarını bildirmiştir. 

10 Mart 2012’de, Adana İHD Şubesi’ne başvuru yapan G.Ö. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan oğlu H.Ö. ile yapmış olduğu görüşme ile ilgili bilgileri aktarmıştır. Buna göre Hapishanende mahkûmlara uzun 
zamandır sıcak su verilmediğini, kaloriferlerin yakılmadığını, mektuplara el konulduğunu, aramalarda mahkûmların 
kantinden aldıkları meyvelerin toplanıp götürüldüğünü; ayrıca H.Ö.’nün ilk gözaltına alındığında polisler tarafından 
darp edildiğini bildirmiş, Darp nedeniyle mahkûmun kolunda ciddi bir zedelenme olduğunu, revire çıkarıldığında 
sadece ağrı kesici verildiğini aktarmıştır. Tam teşekküllü bir tedaviye ihtiyacı olan H.Ö.’nün sağlığından endişeli 
olduklarını belirtmiştir. 4 aydır H.Ö. ile açık görüş yapamadıklarını belirten G.Ö. cezaevlerinde sudan sebeplerle 
politik mahpuslara disiplin cezası verildiğini aktarmıştır.  

10 Mart 2012’de İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) Bakır-
köy Kadın Cezaevi’nde adli mahkûmlarla kaldığı ve darp edildiği R.G.’nin gönderdiği mektup sonucu öğrenildi (Öz-
gür Gündem, 10 Mart). 
 
12 Mart 2012’de, Şırnak'ta 3 gün önce İsmetpaşa, Gazipaşa, Yeşilyurt, Yenimahalle ve Dicle mahallelerinde evlere 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiden biri emniyette serbest bıra-
kıldı, 10 kişi ise, bu gün adliyeye çıkarıldı. 3 kişi savcılıkta serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanma talebiyle Şırnak 
Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2 çocuk pişmanlık yasasından faydalandırılarak serbest bırakılırken, E.Y. 
(17), F.E. (16), S.B. (16), Melike Başçı (18) ve Mehmet Sıtkı Özcan "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (12.03.2012/DİHA) 

12 Mart 2012’de,İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan Ş.U., Y.Ö. ve S.B. Pozantı Hapishane-
si’nden Ankara Çocuk ve Genç Hapishanesi’ne sevk edildiklerini ve bu nedenle Mersin’de yaşayan aileleriyle görü-
şemediklerini ve psikolojilerinin bozulduğunu, kendilerine zarar vermekten korktuklarını ifade etmişlerdir. 

İzmir ve ilçelerinde Newroz kutlamaları öncesi İzmir Terörle Mücadele Şubesince operasyon yapılarak 40 kişi gö-
zaltına alınmıştır. Bu göz altılardan 8 i çocuk 21 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştır.  (İHD İzmir şubesi) 

15 Mart 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 13 Mart tarihinde yapılan ev baskınları sonucu 7'si çocuk 13 kişi 
gözaltına alınmıştı. Bugün Nusaybin Adliyesi'ne sevkedilen 7 çocuk, savcılıktaki ifadeleri ardından tutuklanma tale-
biyle mahkemeye gönderildi. H.K., Ş.T., B.B., M.B., Ş.S. isimli çocuklar, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" iddiasıyla tutuklanırken, 2 çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 çocuk Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (15.03.2012/DİHA/ANF/Haberler.com/Medya73.com/ 
Stargundem.com/Ensonhaber.com/Evrensel.net/İlkehaberajansi.com.tr)  

18 Mart 2012’de, Diyarbakır'da Newroz mitingi sonrasında yaşanan polis müdahalesi sırasında, Medine Bulvarı 
818. Sokak Ada Apartman'ında ki evinin balkonundan olayları izleyen 11 yaşındaki Muhammet Doğan’a polisin 
attığı gaz bombası isabet etti. Çenesi tahrip olan küçük Muhammet, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 
Yine aynı olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Arpa adlı çocuğa da polisin attığı gaz bombasının isabet ettiği bildirildi. 
Arpa da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır merkezdeki olaylarda toplam 10 kişinin 
çeşitli şekillerde yaralandığı öğrenildi. (18.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Muş’un Bulanık Newroz alanına yürümek isteyen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti.  Sokaklarda çatışmalar devam ederken, 15 yaşındaki Osman Akay adlı çocuk gazdan etkilenerek 
hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.  (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Batman’da sabah saatlerinden itibaren Koçerler Bulvarı'nda toplanan on binlerce kişi Şehirlerara-
sı Otogarı yanında bulunan Newroz Alanı'na girmek için polisle çatışırken, polisin ikinci müdahalesinin ardından 
toplanan binlerce kişi, Diyarbakır Caddesi'nden kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Diyarbakır Caddesi'nde polis 
kitleye müdahale etti. Müdahale sırasında Alaattin Okan (32) adlı yurttaş, gaz bombasının kafasına isabet etmesi 
sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Okan, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakı-
ma alındı. Kent genelinde yaşanan olaylarda 42’si çocuk 148 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 
Olaylarda toplam 48 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.  (20.03.2012/DİHA / Bianet.org / Cumhuriyet 
/ Sabah.com.tr /  Milliyet / HaberTürk) 
 
21 Mart 2012’de, Manisa’da Newroz kutlamalarından sonra evlere yapılan baskınlarda M.S.S., Ö.O. ve K.Y. isimli 3 
çocuk adliyeye sevk edilerek tutuklandılar. 
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21 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran B.T. oğlu T.T.’nin Pozantı Çocuk Hapishane’nde tutuklu bulundu-
ğunu; T.T’nin 1998 ve 1999 yıllarındaki toplumsal olaylar sonrasında iki kez tutuklanarak Pozantı çocuk hapishane-
sine getirilmiş, İlk gözaltı sırasında polislerin T.T.’ye işkence yaptığını ve gözaltı sonrasında Kürkçüler F Tipi Ha-
pishane’ne gönderilip burada da işkenceye maruz kaldığını dile getirmiştir. Kürkçüler F tipi hapishanesinden Po-
zantı Çocuk Hapishane’ne gönderilen T.T. gardiyanların kötü muamelesine maruz kalmış ve işkenceye tabi tutul-
muştur. Defalarca gözaltına alınan ve işkence gören, Hapishanendeki taciz ve tecavüz olaylarının tanığı olan 
T.T.’nin uzun zamandır psikolojik sorunlar yaşadığını ve 05.03.2012’de tekrar tutuklanarak Kürkçüler F Tipi Hapis-
hane’ne götürüldüğünü belirtmiştir. 15.03.2012 tarihinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan T.T. bu-
rada da tedavi sırasında askerlerin tehdit ve tacizine maruz kalmıştır. Bununla birlikte T.T. hastanede teşhir edilmiş 
ve diğer hastaların kendisine saldırması istenmiştir. Yaşanan bu olaylardan dolayı tedaviyi kabul etmeyen T.T. 
Hapishanene geri dönmüştür. Oğlunun Gördüğü işkenceler nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen B.T. 
oğlunun Daha öncede birkaç kez intihara yeltendiğini ve kürkçüler F tipi Hapishanesinde yine intihar girişiminde 
bulunduğunu ancak arkadaşları tarafından engellendiğini belirtmiştir. Ailesi T.T.’nin kendisine zarar vermesinden 
endişe duyduğunu belirtmiştir. 

21 Mart 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde dün on binlerce kişinin katıldığı Newroz kutlamaları ardından ger-
çekleştirilen 'Özgürlük yürüyüşü' sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan A.T (17), Y.D (16) ve D.Ö (16) adlı çocuk-
lar Nusaybin Adliyesi'ne çıkarıldı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan 3 kişi tutuklanma talebiyle mah-
kemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuklardan 2'si serbest bırakılırken, Y.D adlı çocuk "yasadışı gösteriye 
katıldığı" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (21.03.2012/DİHA) 
 
23 Mart 2012’de, Hakkkari Yüksekova’da Newroz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 6 kişi Yük-
sekova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Gözaltına alınanlardan C.T ile M.D. 16 
yaşından küçük oldukları gerekçesi ile savcılıktan serbest bırakıldı.    (23.03.2012/DİHA)  
 
23 Mart 2012’de Adana’da Nurten Yetimoğlu Lisesi 11. sınıf öğrencisi N. A.’nın okul önünde servis beklediği sırada 
“bir kavgaya karıştığı” iddiasıyla yanına gelen polis ekibi tarafından darp edilerek ve yüzüne biber gazı sıkılarak 
gözaltına alındığı ve bir gece gözaltında tutulduktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi (Evren-
sel, 26 Mart). 
 
26 Mart 2012’de Bakü’de (Azerbaycan) oynanan CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Final maçında 
galip gelerek şampiyon olan Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı’nı  dönüş yolunda Sabiha Gökçen (İs-
tanbul) Havaalanı’nda karşılamaya gelen taraftar grubuna polis ekiplerinin coplarla ve biber gazlarıyla müdahale 
etmesi sonucu oyunculardan ve taraftar grubundan pek çok kimse biber gazından etkilenirken çıkan arbede nede-
niyle 1 polis memuru tarafından itilen ve adı öğrenilemeyen bir çocuğun bacağı kırıldı (Radikal, 26 Mart). 
 
3 Nisan 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 30 Mart'ta Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne havai fişek attıkları iddia-
sıyla gözaltına alınan M.C.A. (17) ve C.Ö. (16) adlı çocuklar Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ar-
dından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri dinlenen iki çocuk "Kamu 
binalarına patlayıcı maddelerle saldırıda bulunmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(03.04.2012/DİHA/ Silvanmucadele.com/Tihv.org.tr) 
 
3 Nisan 2012’de, Urfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı köylerde dün yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Dün 
yaşları küçük olan M.A., İ.H.A. ve E.A. adlı çocuklar savcılıktaki ifadeleri ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki 
sorguları ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişinden 5'i serbest bırakılırken, Mustafa Kengiç ile Ferhat Konuğkuş 
ise "örgüt üyesi" ve "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(03.04.2012/DİHA/Bismilder.com) 
 
14 Nisan 2012’de, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde 13 Nisan günü bir dershaneye molotof kokteyli atılmasının ardından 
7 kişiyi gözaltına alan polislerin, 7 kişiye işkence yaptığı iddia edildi. Evinin önünde polisler tarafından yaka paça 
gözaltına alınan T.A. adlı 14 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 7 kişinin şiddete maruz kaldığı öne sü-
rüldü. Karakolda yaşadıklarını anlatan T.A. adlı çocuk, polis sorgusunda kendisine işkence yapıldığını ve polislerin 
kendisini darp etmesi sonucunda bayıldığını belirterek, polislerin kendisini ayıltmak için üzerine su attığını söyledi 
 
18 Nisan 2012’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından, Bağlar Fatih Mahallesi'nde saat 
05.00'da ev baskını yapıldı. Evin tamamı dağıtılırken baskında lise son sınıf öğrencisi Mizgin Dağhan, polisler tara-
fından gözaltına alındı.  (18.04.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.com/Yuksekovahaber.com) 
 
19 Nisan 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Gazi Paşa İlköğretim Okulu'na giden polis, 4 çocuğu gözaltına 
aldı. Sabah saatlerinde okula giden polisler, Türk bayrağı yaktıkları iddiasıyla M.E.G., E.S., B.Ö. ve A.Ö. adlı ço-
cukları gözaltına aldı.    (18.04.2012/DİHAbirgun.net/ Nushaber.com/Sendika.org/Marksist.org/Etha.com.tr) 
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21 Nisan 2012’de Adana’da 18 Aralık 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle hakla-
rında soruşturma başlatılan H.B. (14), A.O. (15), A.T. (14) ve A.B. (16) hakkında dava açıldığı öğrenildi.  “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları”, “görevli polis memuruna direndikleri” ve “tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurdukları” suç-
lamalarıyla 4 çocuk hakkında 30’ar yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya Adana 1. Çocuk Mahkemesi’nde 
önümüzdeki günlerde başlanacak.  
 
23 Nisan 2012’de Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 8 Ocak 2012’de düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerek-
çesiyle tutuklanan ve hakkında soruşturma başlatılan V.Ç. (17) hakkında dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı”, “görevli polis memuruna direndiği”, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” 
suçlamalarıyla V.Ç. hakkında 47 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya mersin 1. Çocuk Mahkemesi’nde 8 
Mayıs 2012’de başlanacak.  
 

23 Nisan 2012’de, İHD Adana şubesine başvuruda bulunan C.U. Adana da asri mezarlıkta mermerci olarak çalıştı-
ğını ve 22.04.2012 tarihinde mezarlığa yakın olan Anadolu mahallesinde çocuklar gösteri yaptığı esnada polis ve 
çocuklar arasında kovalamaca yaşanmış olayın olduğu saat 18.30 sıralarında kendisinin işini bitirip eve dönmekte 
olduğunu belirten C.U. mezarlık içerisinde polislerin kendisini durdurup kalas ve coplarla kollarına sırtına ve kafası-
na vurduklarını, kafasında kırıklar olduğunu ve kaşının yarıldığını belirten C.U. vücudunun her tarafında morluklar 
oluştuğunu dile getirdi. Vücudu ve kafası kanlar içerisinde iken yüzüne puşi bağlanmış ve baygın halde olduğu için 
hangi hastaneye götürüldüğünü dahi hatırlamıyormuş. Hastane de kendisine iğne yapıldığını ve kafasına ve kaşına 
dikiş atıldığını söyleyen C.U. daha sonra adana emniyetine bağlı çocuk şubesine götürülmüş ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakılmış. Ayrıca karakola da götürülürken elleri kelepçeli ve yüzüne de puşi bağlı iken polislerin 
kendisini tekmelerle dövdüklerini ve hakaret ettiklerini söyledi.  Araçta iken canı acıdığı için bağırdığını ve susması 
için bir polisin şok aleti ile vücuduna elektrik verdiğini ifade eden C.U. bu sırada bayıldığını da söyledi. 

 
27 Nisan 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 23 Nisan'da gözaltına alınan 9 yurttaş, dün savcılığa çıkarıldı. 
Gece yarısına kadar süren ifade işlemlerinden sonra 7 kişi serbest bırakılırken, yaşları 18'den küçük olan B.Ç ve 
M.B adlı çocuklar ise "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuk-
lanarak, cezaevine gönderildi. 
(27.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
1 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 30 Nisan 2012’de evine gittiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltı-
na alınan F.K. (15) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt üye-
si olduğu” iddialarıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
3 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 çocuk “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan çocuklardan Y.Ö.’nün 9 gün önce, A.B.’nin ise 3 hafta 
önce 2012 yılının Nisan ayında tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Pozantı Çocuk Cezaevi’nden Sincan (Ankara) 
Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikten sonra tahliye edildikleri öğrenilmişti. 
 
4 Mayıs 2012’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde İMKB Lisesi'ne sabah saatlerinde gelen polisler, bütün öğrencilerin ve 
öğretmenlerin gözü önünde 17 yaşındaki İ.B., İ.T. ve ismi öğrenilmeyen bir öğrenci, polisler tarafından yaka paça 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden biri polislerin elinde kendini kurtararak kaçtı. İsmi öğrenilmeyen 
öğrenciyi kovalayan polisler öğrenciyi yakalamazken, İ.B ve İ.T isimli öğrenciler ise, Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Mardin'in Midyat İlçesi'nde polis tarafından İMKB Lisesi'ne yapılan baskınla İ.B. ve İ.T. isimli öğrencilerin 
gözaltına alınması ardından S.D. isimli öğrencinin de okula giderken yolda gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca evine 
baskın yapılan Sıddık Doğan (20) isimli gencin de gözaltına alınması ile birlikte ilçede gözaltına alınanların sayısı 
4'e çıktı. 4 kişinin Roboski Katliamı ile ilgili yapılan basın açıklamasına katıldıkları ve poster taşıdıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındıkları öğrenildi. (04.05.2012/DİHA) 
 
5 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Emin Demir: "Kardeşim Hüseyin Demir 
2 Nisan 2012 günü gözaltına alındı. 4 Nisan 2012 tarihinde tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi. 
Yenibosna Karakolu’nda gözaltında darp ediliyor, daha sonra Kocasinan Çocuk Karakolu’na götürülüyor. Daha 
sonra Maltepe çocuk Cezaevi’ne gönderiliyor. Burada ‘hoş geldin dayağı’ adı altında hakaret ve dayağa maruz 
kalıyor. Cezaevi yönetimi kardeşimi adli tutukluların bulunduğu koğuşa koyuyor. Burada da adli tutuklular tarafın-
dan hakarete uğruyor ve darp ediliyor. Kardeşimin B7 koğuşundan alınıp, A9 koğuşunda bulunan siyasi tutukluların 
yanına verilmesini talep ediyorum.” 
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7 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Evlerde 
yapılan aramaların ardından S.Ç., M.A., M.K. adlı çocuklar ile Erdal Kuranlıoğlu, Mehmet Fatih Savlan, Mehmet 
Salih Vural ve Mustafa Kırmızıgül adlı yurttaşlar gözaltına alındı.   (07.05.2012/DİHA) 

7 Mayıs 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran M.H.İ. 27.04.2012 tarihinde 15 yaşındaki oğlu 
C. İ.’nin herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması ve tutuklanması nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

8 Mayıs 2012’de Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde meydana gelen fiziksel taciz ve tecavüz vakalarını anlattık-
tan sonra tutuklanan T.T. (18) hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “görevli polis me-
muruna direndiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla 40 
yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya başlandı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı T.T.’nin 26 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. T.T.’nin 
avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlamasına ve T.T.’nin avukatının talebi üzerine T.T’nin intihar eğilimi-
nin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla için en yakın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkinin 
yapılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 28 Haziran 2012’ye erteledi. 
 
8 Mayıs 2012’de, Urfa merkezli 'KCK ' adı altında sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Antep'-
ten de 15 yaşındaki A. K., Salih Yılmaz Ferhat Külter ve Reşat Dayan gözaltına alındı. 15 yaşındaki A. K.'nin anne-
si Zeynep K.'nin da 2011'de ‘KCK' adı altında yapılan operasyonda tutuklandığı öğrenildi. (08.05.2012/DİHA) 
 
9 Mayıs 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in 
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle 3 çocuk hakkında daha yeni bir davanın 
açıldığı öğrenildi. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, çıkan olaylarda şüpheliler R.A., B.K. 
ve Y.A.’nın attıkları iddia edilen taşlar “silah sayıldı” ve üç çocuğun “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri”; “görevli memura mukavemet ettikleri”; “görevli polis memurlarını yaraladıkları” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla 28’er yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmeleri istendi. İddiana-
meyi kabul eden Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç çocuğun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
9 Mayıs 2012’de Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde işkence, kötü muamele, tecavüz ve tacize maruz kaldıkları 
gerekçesiyle Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne nakledilen çocukların burada da işkence ve kötü muameleye uğ-
radıkları öğrenildi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne gelen bir ihbar üzerine 17 Nisan 2012’de cezaevine 
giden bir heyet, çocukların “yumuşak oda” olarak tabir edilen odada işkence gördüklerini tespit etti. İddialara ilişkin 
tutanak tutan Ankara Barosu’nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan Cumhuriyet 
Başsavcılığı soruşturma başlattı.Çocuklardan B.H.’nin maruz kaldığı işkence tutanakta şöyle yer aldı: “B.H., bilgi-
sayar odası sorumlusu ile yaşanılan bir gerginlik nedeniyle ‘Başkanlar Odası’ denilen bir yere götürüldüğünü, bura-
da bir müdürün ‘gereğini yapın’ diyerek odadan çıktığını, bunun üzerine odadaki çok sayıda görevlinin kendisini 
dövdüğünü, ‘Köksal Başkan’ diye bildiği infaz memurunun kendisine tokat attığını, bir masayı kaldırıp üzerine fırlat-
tığını, bu sırada kendini korumak için kolunu kaldırdığında kolunun yaralandığını, infaz memurlarının kendilerini 
kızdıranları ‘yumuşak oda’ diye bilinen bir odaya götürdüklerini, kendisinin de bu odaya 3-4 kere götürüldüğünü, 
şort dışındaki bütün kıyafetlerinin çıkartıldığını söylemiştir. B.H., yumuşak odanın müşahede bölümünde olduğunu, 
her tarafının sünger kaplı olduğunu, odanın kapısında girince sağ tarafta bir vana bulunduğu, vananın bir hortuma 
bağlı olmadığını, odaya girdikten sonra bir infaz koruma memurunun vanayı açtığını ve kendisini suyun önüne itti-
ğini, suyun odanın içine doğru hafif çapraz fışkırdığını, suyun önünden kaçtıkça odadaki memurların döverek ken-
disini suyun önüne ittiğini, bu sırada odadaki camın da açıldığını ve içerisinin aşırı soğuduğunu, memurların suyun 
altında şınav çektirdiğini, sonra kendisinin sabaha kadar ıslak odada bırakıldığını ifade etmiştir.” M.C.A.’nın maruz 
kaldığı işkence ise tutanakta şöyle yer aldı: “’Köksal Başkan’ dediği infaz memurunun çocuklar arasında ‘Azrail’ 
olarak bilindiğini, her sabah 4-5 gibi kalktığını ve koğuşun düzenini sağlamaya çalıştığını, bunun sebebini infaz 
memurlarından kendisinin ve arkadaşlarının dayak yememesi olduğunu, yumuşak odaya bizzat Köksal başkanın 
kendisini götürdüğünü iki üç kere bu odaya götürüldüğünü, kendilerini döven infaz memurlarının genelde L1 ve L2 
den geldiğini öğrendiğini, H.T. adlı arkadaşının yumuşak odaya gittiğini bildiğini, iki süngerli oda olduğunu her ikisi-
ne de kendisinin götürüldüğünü söylemiştir.”  
 
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 30 Ekim 2011’de evine düzenlenen baskın sonucu tutuklanan A.G. (17) hakkında “çe-
şitli protesto gösterilerine katılarak yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yüğrüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”, “patlayıcı madde bulundurduğu”, “görevli 
polis memuruna direndiği” ve “sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinde şarkı paylaşarak yasadışı örgüt üye-
si olduğu” suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 16 Mayıs 2012’de Mersin Çocuk Mah-
kemesi’nde başlanacak. 
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14 Mayıs 2012’de Mersin’de bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden 
birinin isabet ettiği K.A. (9) gözünün üst kısmından yaralandı. Kafasından plastik mermi parçası çıkarılan K.A.’ya 15 
dikiş atıldığı öğrenildi. 
 
15 Mayıs 2012’de Adana’da 2011 yılının Aralık ayında düzenlenen bir protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle gö-
zaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası yaptı-
ğı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”; “kamu malına zarar verdiği” ve “görevli 
kamu görevlisine direndiği” suçlamalarından dava açılan K.E.’nin (17) Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında K.E.’nin avukatının, kemik yaşı tespiti yapılması talebini, “K.E.’nin 19 yaşında gösterdiğini” gerekçe 
göstererek ret etti ve duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 
16 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün gece saatlerinde Nur Mahallesi'nde çok sayıda eve eş zamanlı 
baskın düzenlendi. Maskeli özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskınlarda Veysi Bağlan (18), Eyüp Uykur 
(20), Ahmet Babrak (19), Aydın Erol (18), Mehmet Daneri (18), Ahmet Balık ile M.B. (17) adlı çocuk gözaltına alın-
dı.   (16.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de polis ekiplerinin evine düzenlediği baskın sonucu 
gözaltına alınan T.T. (17), “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla tu-
tuklanarak Midyat E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
18 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 6 Aralık 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisinde “kolluk kuv-
vetlerine taş attıkları” gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında başlatılan soruşturma kapsamında dava açılan beş 
çocuğun yargılanmasına devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “görevli polis memuruna direndikleri”, “ya-
sadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamalarıyla yargılanan beş çocuğun 
Mersin 1. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tanık olarak dinlenen S.C.’nin işitme engelli olduğu anla-
şıldı. Tutuklu beş çocuğun tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı 21 Temmuz 2012’ye erteledi. 
 
22 Mayıs 2012’de, Kars Cumhuriyet Lisesi'nde okuyan lise son sınıf öğrencisi Aydın Mutlu ders ortasında polisler 
tarafından gözaltına alındı. “Yasadışı slogan atmak” iddiasıyla hakkında dava açılan Mutlu, ders ortasından sınıfa 
giren polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan 
Mutlu, serbest bırakıldı. (22.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Vedat Temel adına başvuruda bulunan Resul Temel 
Maltepe Çocuk cezaevinde bulunan kardeşinin cezaevinde yaşadığı sorunlar nedeniyle açlık grevi yaptığını, açlık 
grevini bitirdiğini fakat bu kez de iki ayağını birden yaktığını ve yaşının 16 olduğunu bu nedenle endişe duyduğunu 
dile getirdi.  
 
1 Haziran 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2011 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis ekiplerine 
molotofkokteyli attığı” iddiasıyla 11 Aralık 2011’de tutuklanarak hakkında dava açılan B.Y.’nin (17) yargılandığı 
davanın karar duruşması görüldü. Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas 
hakkındaki mütalaasını ve B.Y.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, B.Y.’ye “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar 
verdiği” suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası ile 12 bin lira adli para cezası verdi.  
 
1 Haziran 2012’de Adana’da 23 Mayıs 2012’de düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan ve hakkında soruşturma başlatılan G.D. (14) hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi olma-
makla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” 
suçlamalarıyla G.D. hakkında 39 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya Adana 1. Çocuk Mahkemesi’nde 
önümüzdeki günlerde başlanacak.  
 

15 Ağustos 2009 günü gözaltına alınan Suat Bahadır (15) aynı gün tutuklanarak Pozantı Cezaevi’ne konuldu.Bir 
polisi öldürmekten yargılanıyordu. Hiç ilgisinin olmadığı bir olay için birisinin üzerine ifade verdiği söyleniyordu. 
Dahası ilk duruşmada, yargıç, “Seni kemik testine göndermişler. Oradan yaşının 19-21 arası olduğunu söylüyorlar. 
Yaşın nüfus kağıdın da 15 yazıyor ama doğru değil” dedi. Bunun üzerine, yaşının 15 olduğunu söyleyen Bahadır 
rapora itiraz etti. Mahkeme de, kendisinin tekrar kemik testine gönderdi.Hastaneden gelen ikinci kemik testi raporu, 
Suat Bahadır’ın 15-16 yaşında olduğunu belirtiyordu. Mahkeme heyeti, bu raporu beğenmedi ve kendisini bu kez 
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bahadır, İstanbul’a götürüldü ve kendisini oraya götüren subay, heyetle ko-
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nuştuktan sonra, heyet raporunda Suat’ın “20 yaşını bitirmiş, 22 yaşını bitirmemiş erkek kemik yaşıyla uyumlu” 
olduğunu iddia ediyordu. Suat, bu rapora da itiraz etti. Ancak mahkeme, bu raporu ‘beğenmişti’. Bu arada, ortaya 
çıkan skandalın ardından Pozantı Çocuk Cezaevi kapatıldı ve orada bulunan çocuklar Sincan Çocuk Cezaevi’ne 
götürüldü. Suat Bahadır, Sincan’a getirildikten bir ay kadar sonra, cezaevi kampusun da bulunan konferans siste-
miyle Adana’daki mahkemeye katıldı. Suat Bahadır bu olayla ilgisinin kesinlikle olmadığını ve yaşının 22 olmadığını 
anlattı. Mahkeme Heyeti, yaşının 20’den fazla olduğunu söylediği Suat Bahadır’ın artık çocuk cezaevinde kalama-
yacağına hükmedip, kendisinin Sincan 2 nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmesi gerektiğine karar verdi. Yeni cezae-
vine götürülmesinin üstünden bir ay kadar geçtikten sonra yeniden konferans sistemiyle duruşmaya katılan Suat 
Bahadır’a Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ceza, 4 Haziran 2012 günü açıklandı: İki kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis! 

 
5 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 28 Mart 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin Diyarbakır’da gözaltına aldığı Kevser Akçelik (18) sorgulanmak üzere götürüldüğü 
Şırnak’ta “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 1 Nisan 2012’de tutuklanmıştı.  DTK Daimi Meclisi üyesi olan 
Kevser Akçelik’in yargılandığı davanın sonuçlandığı öğrenildi. Şırnak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanığın Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, “suça sürüklenen çocuk” dediği Kevser 
Akçelik’in “Türkçe sorulan soruları anladığı, hazırlıktaki tüm aşamalarda Türkçe beyanda bulunduğu, ayrdıca orta 
1’inci sınıfa kadar okuduğu ve kendi beyanına göre de Türkçe bildiği anlaşılmakla Türkçe bildiği kanaatine varıldığı, 
sanığa Türkçe bildiği ve Türkçe savunma yapması gerektiği aksi halde Yargıtay içtihatleri ve AİHM kararları 
gözönünde bulundurularak savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılacağını” ifade ederek Kevser Akçelik’e 9 yıl 
hapis cezası verdikten sonra cezayı sanığın yaşının 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle 6 yıla indirdi.  
 
6 Haziran 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde HPG militanı Cengiz Özek'in cenaze törenin ardından kitleye 
polisin müdahale etmesi sonrasında göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan Özgür Taşar (15), kaldırıldığı Yük-
sekova Devlet Hastahanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralı Veysi Yıldırım ise sırtından aldığı kurşun nedeniyle hayati 
tehlikesi bulunduğu için Hakkari Devlet Hastahanesi'ne sevk edildi. Hakkari Valiliği, yaptığı açıklamayla Özgür 
Taşar'ın yaşamını yitirdiğini ve Veysi Yıldırım'ın da yaralandığını doğruladı.  (06.06.2012/ANF/DHA/İHA/ 
DİHA/Sabah.com.tr/Radikal.com.tr/Birgun.net/İlkehaber.com/Showhaber.com/ Bianet.org/Polis.web.tr) 
 
6 Haziran 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 3 Haziran 2012’de polis ekiplerinin tecavüz iddialarıyla gündeme 
gelen Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nden yakın zamanda tahliye edilmiş olan B.Y. ve 12 yaşında olan O.A. ile 
birlikte toplam 4 çocuğu gözaltına aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan çocuklardan B.Y. tutuklanarak Mersin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
 
8 Haziran 2012’de, Hakkari'ninYüksekova ilçesinde bulunan TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenler ara-
sında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma üzerine,  okul müdürü S.D. polise haber verdi. Olay yerine gelen 
polisler öğrencilere gaz bombasıyla müdahale ederek, copladı. Polisin müdahalesi sırasında darp edilen ve gazdan 
etkilenen 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.  (08.06.2012 
/DİHA/Radikal.com.tr/Cumhuriyet.com.tr/Taraf.com.tr/Skyturk360.com/ Haberturk.com/ 
Yenisafak.com.tr/Evrensel.net/Mynet.com/Turkiyegazetesi.com.tr/ Milli-
yet.com.tr/Yuksekovahaber.com/F5haber.com) 
 
9 Haziran 2012’de Diyarbakır’da 2010 ve 2011 yıllarında düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerine katıldığı gerekçe-
siyle 19 Temmuz 2011’de tutuklanarak hakkında dava açılan Recep Bayın’ın yargılandığı davanın karar duruşması 
görüldü. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve 
Recep Bayın’ın esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Recep Bayın’a “yasadışı örgüt üyesi o l-
mamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna direndiği” suçlamalarıyla 20 yıl 6 ay 
hapis cezası verdi.  
 
13 Haziran 2012’de Mersin’de 12 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 
12 kişiden 4’ü çocuk 8 kişi tutuklandı. 
 
15 Haziran 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde ve Toroslar İlçesi’nde 1 Mayıs 2012’de düzenlenen İşçi Bayramı 
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında soruşturma başlatılan Y.Ö., A.A., M.A., C.E., F.Ö., 
C.B, A.B. adlı 7 çocuk hakkında dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “görevli polis memuru-
na direndikleri”, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “çalışma özgürlüğünü ihlal ettikleri” suçlamalarıyla 7 çocuk hak-
kında toplam 240 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde 8 Temmuz 
2012’de başlanacak.  
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17 Haziran 2012’de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk polis ekipleri tarafından gözaltı-
na alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen çocukların Şemdinli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi. 
 
18 Haziran 2012’de, Elazığ’da, BDP Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Tilki'nin evine, "evde PKK'liler barındırdığı" 
iddiasıyla baskın düzenlendi. Baskında ev didik didik arandıktan sonra Tilki'nin 15 yaşındaki kızı E.T. ise, emniyete 
çağırıldı. Babasıyla emniyette giden E.T., daha sonra Hınıs Cumhuriyet Savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi 
alınan E.T., daha sonra serbest bırakıldı.(18.06.2012/DİHA) 
 
21 Haziran 2012’de, İstanbul'da polisler ve özel hareket timleri, sabah 05.00 sıralarında Şişli, Bayrampaşa ve Be-
yoğlu ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda, "izinsiz gösteriye katıldıkları", 
"ses bombası ve molotofkokteyli eylem gerçekleştirdikleri" iddiasıyla aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de bu-
lunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolü yapılan kişiler, Vatan 
Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şunlar; BDP 
Beyoğlu İlçe Yöneticisi Leyla Aslan, Bayrampaşa BDP İlçe Üyesi Veysel Bali, BDP üyeleri Teyfik Aydın, Ruken 
Çelik, Veysi Özdemir, Vedat Tekin, Emin Aydoğan, Lokman Yeşilmen, Hasan Oral ve 17 yaşındaki E.A. 
 
28 Haziran 2012’de Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde meydana gelen fiziksel taciz ve tecavüz vakalarını anlat-
tıktan sonra tutuklanan T.T. (21) hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “görevli polis 
memuruna direndiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla 
40 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya devam edildi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar du-
ruşmasında T.T.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptı-
ğı”, “görevli polis memuruna direndiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yap-
tığı” iddiasıyla T.T.’ye 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi. T.T. tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye 
edildi. 
 
2 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek oğlu Murat Kaya için başvuruda bulunan Mustafa Kaya: “Oğ-
lum Murat Maltepe Cezaevi’nde bulunurken haksız yere iftiraya uğradı. Görevlilerin baskılarına boyun eğmediğin-
den kendisine komplo düzenlendi. Maltepe Çocuk Cezaevi’nden Silivri’ye nakledildikten 6 ay sonra mahkemelik 
oldu.” dedi. 
 
6 Temmuz 2012’de Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde Aktepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Y.Y.’nin kimli-
ğini gösterdikten sonra çocuğuyla kavga eden F.B.A.’nın (13) burnunu kırdığı öğrenildi. 
 
8 Temmuz 2012’de Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla 5 çocuğu gözaltına aldı.  
 
15 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen “Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitin-
gi”nin engellenmesini protesto etmek amacıyla Mardin E Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda ve Batman M Tipi Ce-
zaevi’nin kadın koğuşunda yatakların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangınlarda 1 kişi yaralandı. 
 
17 Temmuz 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Habur Sınır Kapısı’nın girişinde, kuyrukta bekleyen sürücülerin 
“hırsızlık” şikâyetleri üzerine çevrede bulunan çocukları uyaran askeri ekibin 7 çocuğu daha önce nöbet yeri olarak 
kullanılan boş kulübeye götürerek çocukların ellerine ve ayaklarına coplarla vurmak suretiyle darp ettikleri öğrenildi. 
 
18 Temmuz 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Habur Sınır Kapısı girişinde, kuyrukta bekleyen sürücülerin "hırsız-
lık" şikayetleri üzerine seyyar satıcı bir grup çocuk, askerler tarafından Habur'un giriş kapısının hemen yanında 
daha önce nöbet yeri olarak kullanılan boş kulübeye götürüldü. Burada kameralara yansıyan görüntülerde bir asker 
eline aldığı copla sıraya dizdiği çocukların ellerine vurmaya başladı. Bir süre devam eden coplu sıra dayağının 
ardından çocuklar bırakıldı. Daha sonra serbest bırakılan gruptan çocuklar, askerlerin copla ellerine ve ayaklarına 
vurduğunu söyledi. (18.07.2012/DİHA/Posta.com.tr) 
 
20 Temmuz 2012’de Mersin’de 2011 yılında düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 
ve Pozantı Çocuk Cezaevi’nde tecavüz vakalarının kamuoyuna yansıması üzerine Sincan (Ankara) Cezaevi’ne 
sevk edilen Ş.U.’nun (17) yargılanmasına başlandı. Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tele-
konferans yöntemi ile katılan Ş.U.’nun ifadesinin alındığı esnada bağlantının kesilmesi üzerine mahkeme heyeti, 
Ş.U.’nun tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 27 Ağustos 2012’ye erteledi. 
 
20 Temmuz 2012’de Sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinden yaptığı paylaşımlarla “Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakâret ettiği” gerekçesiyle hakkında dava açılan B.K.’nin (17) yargılanmasına  devam edildi. 

http://facebook.com/
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Balıkesir Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyetini geri çekme-
sine rağmen B.K.’ye Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve 
hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını açıkladı. 
 
22 Temmuz 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 15 Şubat 2012’de düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis 
ekiplerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla hakkında dava açılan H.K.’nin yargılandığı davanın karar duruşması 
görüldü. Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve 
H.K.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, fotoğraf teşhisi çocuğun avukatının gözetiminde 
yapılmadığı gerekçesiyle söz konusu delilin hukuki niteliğinin olmadığına hükmederek H.K.’nin beraat etmesine 
karar verdi. 
 
24 Temmuz 2012’de, Siirt'in Ulus Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Kemal Kefeli Polis Lojmanları'na yönelik 21 
Temmuz'da el yapımı bombalı saldırı düzenledikleri iddia edilen M.C.E ve C.Ç. isimli iki çocuk gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan çocuklardan C.Ç. serbest bırakılırken, M.C.E. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı. (24.07.2012/DİHA) 
 
27 Temmuz 2012’de Mersin’de 9 Ekim 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle 26 Ocak 
2012’de tutuklanan H.K.’nin (16) yargılanmasına devam edildi. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen du-
ruşmada H.K.’nin avukatı Eyüp Sabri Öncel suçlamaları reddederken, müvekkilinin çocuk olduğunu ve bu nedenle 
çocuk mahkemesinde yargılanmas gerektiğini ifade etti. Talebin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar 
veren mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ekim 2012’ye erteledi. 
  
31 Temmuz 2012’de, İHD Mersin şubemiz Temmuz ayı içerisinde Mersinde 97 kişinin göz altına alındığını, göz 
altına alınanların 20 sinin 18 yaşından küçük olduğunu açıklamıştır. 
 
2 Ağustos 2012’de Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de Abdullah Öcalan’ın bir yıldır avukatlarıyla 
görüştürülememesini protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
kapsülünün isabet ettiği M.A. (11) ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. O günden beri tedavisi süren 
M.A.’nın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. 
 
6 Ağustos 2012’de, BDP Şırnak İl Örgütü'nün, akşam saatlerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi 
protesto etmek, Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla Şırnak merkeze bağlı Vakıfkent Mahallesi'nde yap-
mak istediği şölene müdahale edildi. Polisin müdahalesi ile başlayan olayların ardından, TOMA ve akrep tipi zırhlı 
araçlarla sokak aralarına giren polis A.İ (17) isimli bir çocuğu gözaltına aldı. (07.08.2012/DİHA) 
 
8 Ağustos 2012’de, Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 7 Ağustos gecesi 
birçok eve baskın düzenledi. Evlerin didik didik arandığı baskınlarda V.B. (14) adındaki çocuk gözaltına alındı. Po-
lislerin baskın sırasında kendilerine hakaret ettiğini belirten V.B’nin annesi Süreyya Özdemir, gün boyunca zırhlı 
polis araçlarının mahallede gezdiğini gece ise evlerine baskın yapıldığını kaydetti.   (08.08.2012/DİHA) 
 
12 Ağustos 2012’de Mersin’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 6 çocuğu 
gözaltına aldı. 
 
12 Ağustos 2012’de Adana’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 16’sı çocuk 
20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Ağustos 2012’de Adana’da 12 Ağustos 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16’sı çocuk 20 kişiden Hasan Çelik “örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı örgüt adına 
eylem ve faaliyetlerde bulunduğu” iddialarıyla tutuklandı. 
 
16 Ağustos 2012’de, Hakkâri’de PKK’nin silahlı eylemlere başlamasının yıldönümünü (15 Ağustos 1984) kutlamak 
isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmeleri sonucu 1 çocuk yaralandı. 
 
17 Ağustos 2012’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada ölen 
HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene katılan gru-
ba polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına alınanlardan 15’i çocuk 46 kişi çıka-
rıldıkları mahkeme tarafından 8 Ekim ve 9 Ekim 2011’de tutuklanmıştı. 18 kişinin daha sonra tahliye edilmesinin 
ardından 28’i tutuklu 34 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma 
yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 
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6352 sayılı yasa uyarınca 28 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 30 
Ekim 2012’ye erteledi. 
 
19 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde eski cezaevi ve çarşı merkezinde bayram şekeri toplayan 7 
ila 12 yaşlarındaki bir grup çocuk, polisin tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. Çocukların polisin 
müdahalesine taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polisin müdahale gerekçesi ise öğrenilemedi. 
(19.08.2012/DİHA) 
 
20 Ağustos 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan E.Ş. adlı çocuğun kamerasız bir odada darp edildiği 
ve vücudundan oluşan şişliklerin inmesi için “mavi oda” olarak bilinen ısı yalıtımlı odada bekletildiği E.Ş.’nin baba-
sının İHD İzmir Şubesi’ne başvurması sonucu öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Dicle Nehri kenarında her bayram kurulan salıncaklarda oynayan 
çocuklara, “Trafik Şube Müdürlüğü’ne taş attıkları” gerekçesiyle gaz bombası atılması sonucu gaz bombasından 
etkilenen 3 çocuk Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
23 Ağustos 2012’de Hakkâri’de aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askerî aracın çarptığı Muhsin İşleyen isimli çocuğu 
(8) ağır yaralandı. 
 
29 Ağustos 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2012 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis ekiplerine 
taş attıkları” iddiasıyla tutuklanarak haklarında dava açılan H.Ş. (17) ile A.B.’nin (16) yargılandığı davanın karar 
duruşması görüldü. Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki müta-
laasını ve tutuklu 2 çocuğun esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, A.B.’ye “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” 
suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası; H.Ş.’ye ise aynı suçlamalarla 24 yıl hapis cezası verdi. 
 
5 Eylül 2012’de Mersin’de 12 Temmuz 2012’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişiden F.S. (16) adlı 
çocuk sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” suçlamasıyla 16 Temmuz 2012’de tutuklanmıştı. F.S. hakkında başlatılan soruşturma sonunda hazır-
lanan iddinamenin kabul edilmesi üzerine F.S.’nin “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “sosyal paylaşım site-
si facebook.com adresinde şarkı paylaşarak yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamalarıyla Mersin 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağı öğrenildi. 
 
10 Eylül 2012’de Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskın-
ları sonucu “çeşitli eylem ve gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11’i çocuk 18 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kemal Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Abdullah Ka-
ya, 2011 Aralık ayında yakalanıp gözaltına alındı. Çocuk mahkemesinde yapılan yargılaması neticesinde 8 yıl 9 ay 
hapis cezası ile cezalandırıldı. Yakalandıktan sonra tutuklanarak Diyarbakır E Tipi cezaevine gönderildi. Cezaevi 
idaresi yüzünden belli problemlerle karşılaştığını söyledi. Bugün oğlumla görüştüğümde, cezaevi görevlileri süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine girdiklerini bildiren dilekçe verdiklerini beyan etti. Benim oğlum 17 yaşında olduğu için 
açlık grevine girmesinin, sağlığını etkileyeceğini düşünüyorum. Oğlumun kendi iradesi ile açlık grevine girmesini 
saygıyla karşılarım ancak yine de bir baba olarak, oğlumun cezaevinde yaşamış olduğu sorunların tespiti ve açlık 
grevi ile ilgili olarak kendisiyle görüşülmesi amacı ile cezaevine bir avukatın gönderilmesini sizden talep ediyoruz.”  
(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
12 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum 
Yılmaz 2012 yılının Nisan ayında çıkan olaylarda yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi. Duruşması halen devam etmektedir. Benim oğlum cezaevine gir-
dikten sonra psikolojik sorunları baş gösterdi. Oğlum birçok kez doktora sevk edildi. Öğrendiğim kadarıyla oğlum 
tek başına kendi yatağında uyuyamıyor. Hep başka arkadaşlarıyla birlikte uyumak istiyor. Oğlum 14 yaşında oldu-
ğu için hala kişisel ve fiziksel gelişimini tamamlayamamış olmanın verdiği sıkıntıyı yaşıyor. Oğlumla cezaevinde 
görüştüğümde dengesinin bozulduğu çok açıktı. Bu nedenle oğlumun sağlık sorunlarının tespiti ve bu konuda yar-
dım edilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 

17 Eylül 2012’ de ADANA - Pozantı Cezaevi'ndeki taciz ve tecavüz uygulamalarının mağdurlarından B.E. 4. kattan 
atlayarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.  Yaklaşık 2 ay önce Pozantı Cezaevi'nden tahliye olan 24 yaşındaki 
B.E., Adana'nın Şakirpaşa Semti Obalar Mahallesi'nde bulunan amcasının evinin 4. katından atlayarak intihar giri-
şiminde bulundu. E'nin kuzeni Murat E.'nin verdiği bilgilere göre, kuzeni yakalandığında 7 ayı aşkın Kürkçüler F Tipi 
Cezaevi'nde tutuldu. Sonra götürüldüğü Pozantı Cezaevi'nde 15 gün kaldıktan sonra tecavüz skandalının ortaya 

http://facebook.com/
http://facebook.com/
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çıkması ile serbest bırakıldı. E., kuzeninin bırakıldıktan sonra travmayı atlamadığının altını çizerek, B.E.'un kendi 
kendine güldüğünü söyledi. "Dün gece amcası Ferhan E.'nin evine gitmiş. Öncesinden tanıdığı tüm mahalleliden 
helallik istemiş. Amcasının 4. kattaki evinin balkonundan kendisini aşağı bırakmış. Doktorlar ciğerinin patladığını, 
kaburgalarının kırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söylüyor" dedi.   
 

 
17 Eylül 2012’de Diyarbakır’da 25 Nisan 2012’de Bağlar Kaymakamlığı’na bağlı Kadın Destek Evi’ne molotofkok-
teyli attığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında soruşturma başlatılan M.Y. (14) hakkında dava açıldığı öğrenildi. 
 “Kamu malına zarar verdiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlama-
larıyla M.Y. hakkında 19 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya Diyarbakır 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
18 Eylül 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in 
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle açılan 5. bir davanın daha açıldığı öğre-
nildi. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık sıfatıyla yer alan ve olay tarihinde yaşları 
18’den küçük olan R.A. (19), B.K. (18), Y.A.’nın (18) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet ettikleri”; “görevli memura mukavemet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından mahkûm 
edilmeleri istendi. Davanın “Çocuk Mahkemesi” sıfatıyla iddianameyi kabul eden Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 

18 Eylül 2012’de, TMK mağduru çocukların ağır ceza mahkemelerde yargılaması ve rekor cezalara çarptırılmasının 
en son örneği Batman'da yaşandı. "KCK Gençlik Meclisi"nde yer aldıkları iddiasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınan 9 
çocuktan 3'ü tutuklanırken, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Batman Çocuk Mahkemesi, hakla-
rında kamu davası açılan 9 çocuğun kemik tespitinin yapılması için Batman Bölge Hastanesi'ne gönderdi. Hastane 
yetkilileri, doğum tarihleri 1994 ve 97 tarihleri arasında değişen V.A., Ş.N., S.M., R.A., M.R., N.M., B.İ., A.D.A. ve E. 
A. 9 çocuk hakkında kemik yaşının 18 yaş ve üzeri ile uyumlu olabileceği kararını vererek, bir skandala imza attı.  
(18.09.2012/DİHA/ Batmangazetesi.com) 

 
19 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Cudi ve Nur mahallelerinde bulunan evlere eş zamanlı olarak Cizre 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce 18.09.2012 tarihinde gece saatlerinde düzenlendi. 4'ü çocuk toplam 9 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaşların isimleri söyle: "Cemal Gasyak (31), Ferhat Şakar (22), Ahmet Duygu 
(25), İ.D. (17) , Nevzat Oğuş (18), Faruk Çetin (26), A. A. (16), A.K. (16) ve U.E." Savcılıktaki ifadelerinin ardından 
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Cemal Gasyak, Faruk Çetin, Ferhat Şakar, Ahmet Duygu, Nevzat 
Oğuş, Erkan Gürses ve adı öğrenilemeyen 2 çocuk, çeşitli tarihlerde “Yaşa dışı eylemlere katılmak” gerekçesi ile 
20 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.   (19.09.2012/ANF/DİHA/ Showhaber.com/Yenisafak.com.tr) 
 

20 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan Ş.E., oğlu A.B.E.’nin 10 ay önce Adana Emniyet Müdürlü-
ğü’ne bağlı TMŞ ekipleri tarafından eyleme katıldıkları iddiasıyla iki arkadaşı ile birlikte darp edilip gözaltına alındı-
ğını ifade etmiştir. Ailenin verdiği bilgiye göre çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ne 
götürülen A.B.E. hapishanene ilk kabulde çırılçıplak soyulup üzerlerine su dökülerek hortumlarla dövülmüştür. Son 
iki ay içerisinde tek kişilik hücreye alınan A.B.E.’ye elektrik verilip sopayla tecavüz edilmiştir. Son iki hafta Pozantı 
Hapishane’nde kalan A.B.E. oradan tahliye olmuştur. Hapishanene girmeden önce son derece sağlıklı olan 
A.B.E.’nin tahliye olduktan sonra psikolojisinin bozulduğunu fark eden aile artık her şeyden korkar olduğunu, gece-
leri bağırarak sayıkladığını dile getirmiştir. A.B.E., 16.09.2012 tarihinde saat 13.00 sularında intihar etmiştir.  

21 Eylül 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde iki hafta önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan B.U. (16), 
savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 

21 Eylül 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği  Şubemize başvuruda bulunan Z. E. 16.09.2012 tarihinde oğlu U. 
C. E.’nin kapılarının önünde otururken mahallelerinde yapılmakta olan bir protesto eylemi sırasında polisin oğlunun 
gözüne polisin plastik mermi sıkması sonucu oğlunun göz etrafının yırtılması ve polisin rastgele müdahaleleri 
nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

23 Eylül 2012’de, Bingöl’de BDP il binasına yönelik düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla düzenlenmek 
istenen mitinge müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerin isabet ettiği adları öğrenilemeyen iki 
çocuktan 17 yaşlarında olanın kafasından ağır yaralı olduğu, 10 yaşlarında olanın da bacağından yaralandığı öğre-
nildi. 
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23 Eylül 2012’de Adana’da Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla bir yılı aşkın bir süredir görüştürülmemesini protesto 
etmek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden birinin isabet 
ettiği U.E.’nin (7) gözünden yaralandığı ve görme kaybı riski taşıdığı  öğrenildi. 
 
24 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde Belediye Başkanı Yusuf Temel’in evine baskın düzenleyen özel 
harekât polis ekipleri yapılan aramanın ardıından Yusuf Temel’in oğlu Serhat Temel’i (16), DİHA muhabirleri Delil 
Temel ve Cengiz Oğlağı gözaltına aldı. 
 
24 Eylül 2012’de Şırnak merkezde Bahçelievler ve Vakıfkent mahallerinde  gece geç saatlerde polisler tarafından 
yapılan ev baskınlarında; R.B. (17), Kamuran Kılınç (18), Hamza Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha gözaltına 
aldı.  
 
26 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operas-
yonlar sonucu gözaltına alınan  DYGM üyesi 7 kişiden 3’ü ( F.T. (16), R.E. (16) ve T.Y. (16) ) çocuk 5 kişi “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
28 Eylül 2012’de Şırnak’ta 25 Eylül 2012’de ev baskıları düzenleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si 
çocuk 7 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tu-
tuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
28 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde Barbaros, Cudi, Başak ve Dicle mahallelerinde polis tarafından 
26.09.2012 tarihinde yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemle-
rinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Şehmus Algan (17) ve Mesut Şağru ser-
best bırakılırken, Sebahat Aras (17), Sebahattin Değer ve soyadı öğrenilemeyen Ebubekir adlı kişiyi tutuklanmaları 
istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Aras tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan mahkeme diğer iki kişiyi 
"Kentte yaşanan gösterilere katıldıkları" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutukladı.  (28.09.2012/DİHA) 
 
29 Eylül 2012’de, Şırnak il merkezinde 28.09.2012 tarihinde yapılan ev baskınlarında, aralarında 4 çocuğun da 
bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemece ifadeleri alınan 8 kişiden 7'si serbest bırakılırken, Fırat Ya-
man isimli genç, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Yaman, Mardin E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (29.09.2012/DİHA) 
 
30 Eylül 2012’de Adana’da BDP tarafından Abdullah Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir avukatlarıyla görüştürülme-
mesini protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingin ardından başlayan yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombalarıy-
la müdahale etmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. 
 
2 Ekim 2012’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınla-
rı sonucu 10 çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. 
 

2 Ekim 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek oğlu Abdurrahman Abo adına başvuruda bulunan Nezir Abo: “18 
yaşında olan oğlum ilkokulu bitirdiğinden bu yana sürekli olarak gözaltına alınmaktadır. Ve her seferinde kısa bir 
zaman tutulduktan sonra serbest bırakılmaktadır. Oğlum için açılan ve halen devam eden 20 dava bulunmaktadır. 
En son 30 Eylül 2012 tarihinde gözaltına alındı. Sorguda üzerine ifade olduğu iddia edilerek savcılığa çıkarılmıştır. 
Fakat eyleme katıldığı iddia edilen tarihte oğlumun Maltepe Çocuk Cezaevi’nde olduğunu belirttik. Bunun üzerine 
savcı cezaevinden yazılı bir belge istedi ve belgeyi teyit ederek oğlumu serbest bıraktı. Bunlar tamamen komplo 
peşindeler. Bugüne kadar asparagas delillerle oğlumu gözaltına aldılar.” dedi.     

 
3 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Cudi ve Nur mahallelerinde bulunan Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı çok sayıda polis tarafından baskın düzenlenmişti. Özel harekat timleri ve sivil polisler eşliğinde düzenlenen 
baskında 2911 Sayılı "Toplandı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Polise mukavemet" ettikleri iddia-
sıyla 4'ü çocuk 8 kişi gözaltına alınmıştı. İlçe emniyetine götürülen 8 kişiden 4 çocuk, bu gün öğleden sonra savcılı-
ğa getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan ve olaylara katıldıklarına dair görüntüleri bulunduğu iddia edilen 4 çocuk, tu-
tuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından ifadeleri alınan Y.D (15) ve A.K. (17) isimli ço-
cuklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ş.E. (15) ve N.T. (16) ise tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. (03.10.2012/DİHA) 
 
4 Ekim 2012’de, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce yapılan ev baskınında 14 yaşındaki B.Y. gözaltına 
alındı. Algül Mahallesi'nde bulunan evinde 3 saat arama yapılan B.Y. daha sonra gözaltına alındı. 
(04.10.2012/DİHA) 
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4 Ekim 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Ali Kılıç için 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine polis ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müda-
hale etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. 
 
5 Ekim 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan H.D. (16) adlı çocuğun ailesine anlatması sonucu H.D.’nin 
de kaldığı çocuk koğuşu olarak bilinen 12. koğuşta 16 gün önce süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlan-
masının ardından her gün 1 çocuğun gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
7 Ekim 2012’de Diyarbakır Huzurevleri Semtin de sokak gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 6 ay önce gözaltına 
alınan M.G. isimli çocuk, 3 gün boyunca gözaltında psikolojik baskı gördüğünü belirtti. M.G. gözaltında polislerin 
kendisine ve arkadaşlarına İşkur'a bağlı kurslara gitmeleri durumunda serbest bırakacaklarını belirttiklerini söyleye-
rek, "Polisler bize kursa yazdırma şartıyla serbest bırakacaklarını söylediler. Biz gözaltına alınan 10 kişiydik. Bera-
ber gözaltına alındıklarımızın teklifi kabul etmesiyle, ben de serbest bırakılırım umuduyla kabul ettim. Kurslara gitt i-
ğimizde ise 6 ay boyunca polislerin baskısına maruz kaldık" diye konuştu. Haftanın 5 günü kursa gittiklerini belirten 
M.G. kurstan ayrılmak isteyenlere "Dava açarız size, faiziyle sana ödediğimiz parayı geri alırız" denildiğini kaydede-
rek, kursa hem siyasi olaylardan hem de adli vakalardan gözaltına alınan çocukların getirildiğini ifade etti. M.G. 
siyasi olaylardan gözaltına alınan çocuklara yaklaşımların 'ajanlaştırmaya' yönelik olduğunu belirterek, "Her bir 
gerilla cenazesi geldiğinde önce kursu arayıp kursa gelip gelmediğimizi sorarlar, ardından ailemizi ararlar. 'Oğlunuz 
ne yapıyor, aman onu okutun sakın başıboş bırakmayın' derler" dedi. Adli vakalardan kursa gelen çocukların sürekli 
olarak bıçaklı kavga ettiklerini aktaran M.G. ayrıca kursta esrar içtiklerini ileri sürdü. Bu durumdan rahatsız oldukla-
rını dile getiren M.G., polislere "Biz burada esrar içenlerden çok rahatsız. Bu duruma bir çare bulun" dediğini, ancak 
polislerin kendisine "Biz zaten her şeyi biliyoruz. Eğer siz orada bize yaşadıklarınızı anlatırsanız biz de size yar-
dımcı oluruz" dediklerini aktardı. M.G. polisin bazı arkadaşlarına doğrudan ajanlık teklifi yaptığını belirterek, söz 
konusu çocukların korktukları için konuşmadıklarını ifade etti.  (07.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Bener Cordan, Atatürk, Cumhuriyet ve Anafartalar ilköğretim okulları ile İdil 
Lisesi, Çok Programlı Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Molotof kokteylleriyle düzenlenen eşzamanlı saldırılar so-
nucu 2 çocuk yaralanırken okul binalarında da maddi hasarlar meydana geldi. 

9 Ekim 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine gelen A. K. polisin evlerine yaptığı baskında daha önce 
menenjit geçirmiş ve kafa travması bulunan kızı K.K.’ nın çocuk şubede gözaltında bulunmasından dolayı 
şubemize başvurmuştur. 

9 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönü-
mü nedeniyle BDP İdil İlçe Örgütü tarafından yapılmak istenen yürüyüş öncesi yolu trafiğe kapatan gençlere polisin 
yoğun gaz bombalarıyla müdahale etmesi üzerine olaylar başladı. Mehmet Cakasın ve ismi öğrenilemeyen bir ço-
cuğun gözaltına alındığı öğrenildi. (09.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de Diyarbakır’da Şehitlik Lisesi’ne molotofkokteyleriyle düzenlenen saldırı sonucu 1 çocuk ile 2 öğret-
men yaralanırken okul binasında da maddi hasar meydana geldi. 
 
9 Ekim 2012’de, Hakkari Yüksekova’da Orman Mahallesi'nde bulunan bir eve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'-
ne bağlı özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi. HPG militanlarının ve patlayıcı maddelerin bulunduğu 
iddiasıyla yapılan baskın sırasında evde herhangi bir şey bulunamazken, 15 yaşındaki Gökhan Saygi isimli çocuk 
gözaltına alındı. Baskın sırasında çocuklarının yere yatırılarak başlarına silah dayandığını belirten anne Süheyla 
Saygi, baskının saat 03.30 sıralarında olduğunu söyledi. Saygi, “Bir anda pencerelere atılan taşlara uyandık. Daha 
yataklarımızdan kalkmadan balyozla çelik kapıyı kıran kar maskeli polisler içeriye daldılar. Evdekileri yüz üstü yatı-
larak bomba ve HPG militanları nerde diye bağırdılar. 5 yaşındaki çocukların bile başlarına silah dayadılar. Polisler 
daha sonra 15 yaşındaki oğlum Gökhan’ı yatağından tekme tokatla çıkararak kafasına kalaşnikof silahı dayayarak 
dövmeye başladı. (09.10.2012/DİHA)  
 
10 Ekim 2012’de Hakkâri’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışının yıldönümü ne-
deniyle protesto eylemi düzenleyen gruba polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği 
E.K. (15) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
11 Ekim 2012’de Mersin’de 10 Ekim 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden biri çocuk 3 kişi “patlayıcı ve yanıcı madde bulundurdukları ve kullan-
dıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
12 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde sivil polisler, Nur Mahallesi'ne gelerek, bilinmedik bir nedenden dolayı 6 
yaşındaki A.A. isimli çocuğu sırtlarına alarak, Garnizon Komutanlığı'na götürdü. Çocuğun bağırması üzerine mahal-
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le sakinleri polislere müdahale etmek isteyince polisler, çok sayıda gaz bombası atarak müdahalede bulundu. 
(12.10.2012/DİHA) 
 
13 Ekim 2012’de Mersin’de 11 Ekim 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 13 kişiden 4’ü çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
sıyla tutuklandı. 
 
15 Ekim 2012’de Mersin’de 28 Kasım 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisinde polis ekiplerine attığı ileri sürü-
len patlayıcının elinde patlaması sonucu sol eli kopan ve olayın ardından tutuklanan S.T. (15) hakkında “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptığı” ve “patlayıcı madde bulundurduğu” suçlamalarıyla 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan 
davaya devam edildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında S.T.’nin esas hakkındaki savun-
masını dinleyen mahkeme heyeti, S.T.’ye 15 yıl hapis cezası verdi. 
 
23 Ekim 2012’de, Hakkari BDP Yüksekova İlçe Örgütü, kimi kurum ve evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına 
alınan 12 kişiden  yaşları küçük olan 2 kişi  Yüksekova’ya sevk edildi. Yüksekova’da ifadesi alınan E.Ü, “Örgüt üye-
si olduğu” iddiasıyla tutuklanırken, bir çocuk ise serbest bırakıldı.  . (23.10.2012/DİHA) 
 
24 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Kırıkdağ (Dêzê) köyünde 19 Ekim’de HPG militanları ile özel harekat timleri arasında 
çıkan ve 3 özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği çatışma sonrası, çalıştıkları elektrik santralında gözaltına alınan 
Resul İhtiyatoğlu, Kamuran Adıyaman, Suat ve Muhsin Gümüşlü ile E.G. (16) isimli çocuk Jandarma Komutanlı-
ğı'ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 5 kişi tutuklama talebiyle Hakkari Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme 5 kişiyi “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gön-
derdi. (24.10.2012/DİHA) 
 
24 Ekim 2012’de Mersin’de 17 Eylül 2012’de otobüs durağında beklerken kimliklerini soran sivil polis ekibine önce 
kendi kimliklerini göstermelerini isteyen S.C. (17) ve S.E. (16) adlı iki çocuğun sivil polis ekibiyle yaşadığı tartışma-
nın ardından gözaltına alınan iki çocuk hakkında polis memurlarının suç duyurusunda bulunmaları üzerine “görevli 
polis memuruna görevini yaptırmamak için direndikleri” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açı l-
dığı öğrenildi. S.C. ve S.E. hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde iki 
çocuğun yargılanmasına 5 Kasım 2012’de başlanacak. 
 
2 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde Kocaköy Lisesi'nden çıktıktan sonra polisler tarafından yapılan 
kimlik kontrolü sırasında  A.A., A.D.Ç, A.K., Ş.K ve soyadı öğrenilemeyen E. adlı 5 lise öğrencisini gözaltına alındı. 
Çocukların önce Kocaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ço-
cuk Şubesine götürüldükleri öğrenildi.  (02.11.2012/DİHA) 
 
4 Kasım 2012’de BDP’nin İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray Semti’nde yapmak istediği basın açıklaması 
öncesinde toplanan gruba polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombaların-
dan aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu çok 
sayıda kişinin etkilenerek fenalaştığı öğrenildi. Müdahale sonunda üçü çocuk 54 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişini 
de yaralandığı bildirildi. 
 
5 Kasım 2012’de, Mardin’in Nusaybin ilçesinde mahpusların başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevine ilişkin 
yapılan yürüyüşe polisin müdahalesiyle başlayan çatışmalar sırasında evinin önünde oynarken, polisin attığı gaz 
bombası kafasına isabet eden ve ağır yaralanan 12 yaşındaki A.E. isimli çocuğun ameliyat edildiği ve hayati tehli-
kesinin olduğu öğrenildi. 
 
7 Kasım 2012’de, Siirt'te sivil polisler ve özel hareket timleri tarafından evlere baskın düzenlendi. Sakarya, 
Conkbayır ve Domlupınar mahallelerinde yapılan ev baskınlarında yaşları 18'den küçük 10 çocuk gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 10 çocuk İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 10 kişinin "Polise taş atmak" ve 
"Kamu malına zarara uğratmak" iddiasıyla alındıkları belirtildi.  (07.11.2012/DİHA) 
 
8 Kasım 2012’de, Diyarbakır, Bismil Barış Anneleri İnisiyatifi, cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık 
grevine dikkat çekmek için AKP binasına yürümek istedi. Yürüyüş esnasında polisin 7 yaşlarında bir çocuğun darp 
ettiği görüldü. (08.11.2012/DİHA) 
 
9 Kasım 2012’de Şırnak’ta Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 3 
çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. 
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10 Kasım 2012’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 

“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle 5 çocuk gözaltına alındı. 

10 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Yenimahalle ve Şehrinuh mahallelerinde çok sayıda özel harekat timi ve sivil polis 
tarafından bir çok eve baskın düzenlendi. Zırhlı araçlarla mahalleleri ablukaya alan polisler, evlerde yaptıkları ara-
maların ardından M.B. (14), H.B. (15) ve B.K. (14) isimli kız çocuğu gözaltına aldı. (10.11.2012/DİHA) 
 
10 Kasım 2012’de Mersin E Tipi Cezaevi’nde kalan P.E. (17) ve O.B. (17) adlı 2 çocuğun “açlık grevi eylemi yapan 
çocuklara öncülük ediyorsunuz” denilerek tek kişilik hücreye yerleştirildikleri öğrenildi. 
 
11 Kasım 2012’de Mersin’de 9 Kasım 2012’de okuluna düzenlenen baskın sonucu tutuklanan Ü.T.’nin (14) Mersin 
Devlet Hastanesi’nde yapılan kemik testinin ardından yaşı büyütülerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” ve “işyerine molotofkokteyli attığı” suçlamalarıyla  tutuklandığı öğrenildi.  
 
12 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde bulunan Cizrelioğlu Lisesi öğrencilerinin, cezaevlerinde de-
vam eden açlık grevine dikkat çekmek amacıyla yaptıkları ders boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin 
basınçlı su ve coplarla müdahale etmesi sonucu 2 çocuk yaralandı, 3 çocuk da gözaltına alındı. 
 
12 Kasım 2012’de Diyarbakır’da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin 13’ü çocuk 27 kişiyi gözal-
tına aldığı öğrenildi. 
 
13 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur, Cudi, Sur, Yafes mahallelerinde sabah erken saatlerinde yapılan 
ev baskınlarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Baskınlarında Abdi 
Özdemir (57), Ali Çıkmaz (55), Kamil Açık (33), Serhat Değer (30), Serdar Gün (28), Vedat Ünal (20), Şiyar Erol 
(19), Mehmet Emin Nart (19), B.B. (17) ve R.E.G. (12) gözaltına alınarak, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(13.11.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde öğrencilerin, cezaevlerinde devam eden açlık grevine dikkat 
çekmek amacıyla yaptıkları ders boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla müdahale 
etmesi sonucu 11 çocuk gözaltına alındı. 

13 Kasım 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine gelen A.T. polislerin evlerine baskın yapıp evdeki 
çocuklarına fiziki ve psikolojik şiddet uygulayıp, evi dağıtarak aramaları ve en son pardon yanlış geldik diyerek 
çekip gitmeleri sonucu ev halkının psikolojisi bozulması nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

14 Kasım 2012’de Şırnak’ın Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Uludere İlçesi’nde ve Silopi İlçe-
si’nde  düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişi 17 Kasım 2012’de tutuklandı. 
 
14 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Bağlar ve Feridun Mahallesi'ni birbirine bağlayan Diyarbakır Cad-
desi üzerinde gençler ve polisler arasında yaşanan olaylar sırasında, 2 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi. 
(14.11.2012/DİHA) 
 
15 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde yapılmak istenen destek eylemine müdahale eden polis ekipleri 8 
çocuğu gözaltına aldı. 
 
15 Kasım 2012’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek amacıyla yürüyüş 
yapmak isteyen lise öğrencilerine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. 
  
16 Kasım 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında “polis ekiplerine 
taş attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılarak haklarında dava açılan A.K, F.E, E.Y, T.Ç, 
R.Y ve S.Y. adlı 6 çocuğun yargılandığı davaya başlandı. Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
Türkçe bilmeyen ve Kürtçe ifade vermek isteyen tanığın talebini, “Kürtçe bilen memur yoktur” diyerek reddeden 
mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Şubat 2013’e erteledi. 
 
16 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hatice Efe, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum   İbrahim Efe, 
ile Yeğenim  Yusuf Açıkgöz, 15.11.2012 tarihinde akşam saat 19.15 civarında evimizin bulunduğu semtte sivil po-
lislerce gözaltına alındı. Bağlar karakolunda birkaç saat kaldıktan sonra polisler tarafından çocuk şubeye götürüldü. 
Gözaltına alınma gerekçeleri bizim tarafımıza bildirilmedi. Çocukların can güvenliğinden endişe ediyorum. Ne ya-
pacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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16 Kasım 2012’de,  Şırnak’ın Silopi ilçesinde önceki gün Cudi, Başak, Karşıyaka, Ş. Harunboy ve Cumhuriyet ma-
hallelerinde sabaha karşı sivil polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi gözaltına 
alınmış ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyet'te yapılan işlemlerden savcılığa çıkarılan 6 kiş i tutuk-
lama talebiyle Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik "2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına muhalefet" 
ve "Güvenlik güçlerine mukavemet etmek" gerekçeleriyle, Agit Akkaya, Yusuf Zeyrek, İsmail Şavluk, M.B. (14), 
Sefer Yalçın (18) ve K.S. (17) hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi. (16.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar sıra-
sında kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden M.Ö. (15) ile gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden N.K. (8) 
ağır yaralandı.  
 
17 Kasım 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'ne bağlı Şirin gösteri yapan gençler ile polisler arasın-
da yaşanan olaylarda, ismi öğrenilemeyen 10-11 yaşlarında 3 çocuk gözaltına alındı. (17.11.2012/DİHA) 
 
18 Kasım 2012’de, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından 16 Kasım'da Gölbaşı köyüne 
yapılan baskında gözaltına alınan D.Ç., (14) ile H.Ç. (16) Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ardahan 
Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine 
sevk edilen iki çocuk, "Örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderi l-
di. (18.11.2012/DİHA) 
 
18 Kasım 2012’de, Eylemin sona ermesinin ardından Diyarbakır D Tipi Cezaevi önünde bekleyen grupta yer alan 2 
çocuğu gözaltına alan polis ekiplerinin çocukları götürdükleri akrep tipi zırhlı aracın içinde darp ettikleri ileri sürüldü. 
 
18 Kasım 2012’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde açlık grevi eylemlerinin sona erdirilmesini kutlamak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Kasım 2012’de, Açlık grevlerini sonlandıran mahpusların hastanelere sevk işlemleri sırasında, yakınları Diyar-
bakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde mahpusların hastanelerini sevkini beklerken polis, ses bombası attıkları gerek-
çesiyle yaşları 11 ve 12 olan iki çocuğu gözaltına aldı.  (18.11.2012/ANF) 
 
19 Kasım 2012’de, Hakkari’de 15 Kasım günü evlere yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alınan 9’u çocuk 13 kişi 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan Suat Oktar, Rojhat Muhammet Sevinç, Beyan Tursun, ile C.T., H.T., 
O.E. ve R.A isimli çocuklar serbest bırakılırken, A.A., A.Ö. N.K., H.Ç., C.D. M.E isimli çocuklar ise tutuklama tale-
biyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden ifade işlemle-
rinden sonra N.K., H.Ç. ve C.M. adlı çocuklar adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı verilerek serbest bırakılırken, 
A.A. M.E. ve A.Ö. isimli çocuklar ise, “Kamu malına zarar vermek”, “Toplu gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet 
etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk için mahkeme heyeti 10 bin TL kefalet yatırılması durumunda 
serbest bırakılacağı kararı aldı. (19.11.2012/DİHA) 
 
19 Kasım 2012’de Şırnak’ta ve Cizre İlçesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 7 çocuğu gözaltı-
na alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
19 Kasım 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde açlık grevinin bitmesi ardından Şirin Bulvarı, Kanarya Bulvarı, 
Ahmet Kaya Köprüsü ve Demiryolu üzerinde yapılan gösterilerde M.A ( 16), M.G ( 13), H.Y (13), Ş.G (14), B.A (16), 
Ş.C. (17), R.Ö. ve İ. O. (16) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 8 çocuktan İ.O (16) ve R.Ö., "örgüt üyesi ol-
mak" iddiasıyla tutuklanıp Mardin E Tipi Cezaevi'ne götürülürken, 6 çocuk ise serbest bırakıldı. (19.11.2012/DİHA) 
 
19 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarında 10 
çocuk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan C.B. (17), Y.Z. (17), H.K. (17), M.K. (15), Ş.B. (16), E.Ö. (16), Ç.A. (15), 
S.K. (14), R.T (17) ve A.Y. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri 
alınan çocuklardan 3'ü serbest bırakılırken, 7'si ise tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 
mahkemeye çıkarılan 7 çocuktan C.B. (17), Y.Z. (17) ve H.K. (17) "2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına muhale-
fet", "Güvenlik güçlerine mukavemet etmek" ve "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanırken, diğer 4 çocuk ise 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (19.11.2012/DİHA) 
 
20 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece sabaha karşı sivil polisler tarafından yapılan ev 
baskınlarında yaşları 15 ile 18 arasında değişen R.Y., O.Ç., S.K., İ.Ö, R.B. ve V.Ç. gözaltına alındı. 
(20.11.2012/DİHA) 
 
21 Kasım 2012’de Mersin’de 19 Kasım 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 çocuktan 5’i 
“polis aracına molotofkokteyli attıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
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21 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçesinde çok sayıda polisin Turgut Özal ve Atakent mahallelerinde zırhlı 
araçlar eşliğinde gerçekleştirdiği ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda gözaltına alınan Yılmaz Şakar 
(30) ile E.Ş. (16), A.G. (15), V.İ. (17) ve L.K. (16) isimli çocuklar "gösterilere katıldıkları" gerekçesiyle İdil İlçe Emn i-
yet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.11.2012/DİHA) 
  
21 Kasım 2012’de, Van Belediye Garajı'nda 17 Kasım’da yapılan miting sonrası çıkan olaylar sırasında 5’i çocuk 
12 kişi gözaltına alınmıştı. 5 çocuk emniyette serbest bırakılırken, 7 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahke-
mesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen 7 kişiden biri serbest bırakılırken 6 kişi ise, “örgüt propagandası 
yapmak”, “Devlet malına zarar vermek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (21.11.2012/DİHA) 
 
22 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde sabaha karşı sivil polisler tarafından yapılan ev baskınların-
da yaşları 15 ile 18 arasında değişen M.U., S.U., A.U., ve H.U. gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 
kişinin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları bildirildi. (22.11.2012/DİHA) 
 
23 Kasım 2012’de, Şırnak’ın İdil ilçesinde çok sayıda polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Fevzi 
Kaşbaş (40), Fesih Erşek (25), Abdullah Öger (18) ve K.Ç (16) ile A.K (16) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçeleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi yurttaş İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
(23.11.2012/DİHA) 
 
27 Kasım 2012’de Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 31 Aralık 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis ekip-
lerine taş attıkları” iddiasıyla tutuklanan daha sonra serbest bırakılarak haklarında dava açılan H.A., S.E. ile 
S.D.’nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mersin 2. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasın-
da savcının esas hakkındaki mütalaasını ve tutuklu 3 çocuğun esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme 
heyeti, S.E..’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde 
kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezası ve 85 bin TL para cezası; S.D.’ye ise 
aynı suçlamalrla 16 yıl hapis cezası ve 65 bin TL para cezası; H.A.’ya da yine aynı suçlamalarla 15 yıl hapis cezası 
ve 65 bin TL para cezası verdi. 
 
27 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde polisler tarafından sabaha karşı çok sayıda eve baskın 
düzenlendi. F.K. isimli 17 yaşındaki genç gözaltına alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.K.'nin gözaltı 
gerekçesi ise öğrenilemedi. (27.11.2012/DİHA) 
 
27 Kasım 2012’de, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler merkeze bağlı Dicle, Cumhuriyet ve Bahçelievler 
mahallelerinde çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda 2'si çocuk toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan Yusuf Sunar (48), Resul Zeyrek (48), Nimet Kuluman (19), M.Ç. (17) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğunun 
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdükleri bildirildi. (27.11.2012/DİHA) 
 
28 Kasım 2012’de, Batman'da Yavuzselim Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan 16 yaşındaki İ.P. adlı çocuk polisler 
tarafından gözaltına alındı. (28.11.2012/DİHA) 
 
28 Kasım 2012’de Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve İdil İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev baskınları sonucu 5’i çocuk 16 kişi gözaltına alın-
dı. İdil’de gözaltına alınan 2’si çocuk 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasında yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
29 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçesinde önceki gün gözaltına alınan Naime Karaviş (20), Cumali İlbasan 
(18) ile Ş.K. (16) ve A.E. (17) isimli çocuklar, İdil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardın-
dan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen yurttaşların 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(29.11.2012/DİHA) 
 
5 Aralık 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde bulunan Garnizon Komutanlığı'nda  4.12.2012 tarihinde 
gece meydana gelen patlamanın ardından Cudi ve Nur mahallelerinde birçok eve baskın düzenlendiği öğrenildi. 
Resmi hiç bir açıklamanın yapılmadığı patlama ile ilgili olduğu iddia edilen baskınlara, özel harekat timleri eşliğinde 
çok sayıda sivil polis katıldı. Ev baskınlarında gözaltına alınan Şehmus Geçit (20), Agit Bilik (17), Mehmet Emin 
Göçe (22), Abdulkerim Caba (23) ve Mehmet Çağdavul'un (19) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
(05.12.2012/DİHA) 
 
7 Aralık 2012’de,Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Aralık'ta sabaha karşı Emiroğlu, Şırnak, Hürriyet, Cumhuriyet ve 
Yenimahalle mahallelerinde bir çok eve baskın düzenlenmişti. Yaşları 15-16 olan 15 lise öğrencisi gözaltına alın-
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mıştı. Öğrencilerin PKK'li ve PAJK'lı mahpusların yaptığı açlık grevi eylemine destek amaçlı basın açıklamasına 
katıldıkları için gözaltına alındıkları belirtilmişti. TEM'de ifadeleri alınan 15 lise öğrencisi adliyeye sevk edildi. 15 lise 
öğrencisinden A.E., S.T. ve D.K. çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "İzinsiz gösteri yap-
mak" iddiasıyla tutuklandı. (07.12.2012/DİHA/Viransehirhaberleri.com) 
 
7 Aralık 2012’de Van’ın Gürpınar İlçesi’nde bulunan Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gürpınar Kaymakamı Nurullah 
Kaya’ya okulun yatılı kısmındaki sorunları aktaran fakat kaymakamın yardım etmeyeceğini söylemesine öğrencile-
rin itiraz etmesi üzerine kaymakamın korumasının öğrencilerden V.C.’yi darp ettiği öğrenildi. 
 
7 Aralık 202’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yılmaz Kaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Süleyman Kaş’ın 
polisin attığı gaz mermisi sonucu yaralanıp ayağının kırılması olayı ile ilgili olarak daha önce şikâyette bulundum ve 
Karakolda ifadem alındı. Oğlum Süleyman’ın ifadesi de Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı. Olay ile ilgili faillerin 
tespiti amacı ile olay yerinde bulunan mobesse kameraları ve diğer kamera görüntülerinin silinmeden istenmesini 
ve tespit edilmesini talep etmekteyim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
12 Aralık 2012’de, BDP’lilere dönük saldırıların gündemden düşmediği Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde yapılan ev bas-
kınlarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.  Sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi 
Ulus Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 10 kişi gözaltına alındı.   
 
18 Aralık 2012’de Şakran (İzmir) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde gardiyanların, kendilerine “abi” demeyen, ellerini 
öpmeyen, havalandırmada hizaya geçip yüksek sesli sayım vermeyen çocuk mahpusları darp ettikleri, H.D. adlı 
çocuğun tek kişilik hücrede tutulduğu, çocuklara çıplak arama uygulamasının dayatıldığı S.A. adlı çocuk mahpusun 
gönderdiği mektup sonucu öğrenildi. 
 
27 Aralık 2012’de, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle 6 çocuk gözaltına alındı. 
 
27 Aralık 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'ne bağlı Şehitlik Semti'nde zırhlı araçlarla dolaşan polislerin 14 ve 
15 yaşlarında iki çocuğu darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Semte bulanan parkta oturdukları sırada darp edile-
rek zırhlı araca bindirilen çocukların nereye götürüldüğü öğrenilemedi. (27.12.2012/DİHA) 
 
28 Aralık 2012’de, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sabah saatlerinde polisler, BDP Kocaköy İlçe Başkanı Hakkı 
Şık'ın evinin etrafında arama yaptıkları belirtildi. Aramaya tepki gösteren Hakkı Şık, "izinsiz bir şekilde evinin etra-
fında arama yapamayacaklarını" belirtmesi üzerine polislerin, "Biz istediğimiz yerde arama yaparız" yanıtı verdiği 
belirtildi. Polis ve aile bireyleri arasında çıkan tartışma sonucunda, polislerin İlçe Başkanı Hakkı Şık, eşi Serah ve 
çocukları Amed, Mehmet, Burhan ve Rojda'yı darp ettikten sonra gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Şık ve 
ailesinin Kocaköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri 
öğrenildi. (28.12.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
28 Aralık 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeRoboski Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu, kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden N.D. (11) ağır yaralandı. 
 
31 Aralık 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonun “haklarında arama kararı olduğu” 
gerekçesiyle 3’ü çocuk 9 kişi gözaltına alındı. 
 
 

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan ihlaller ile keyfi 
gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 
 
11 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sevda Günaya Alphan : “Tekirdağ Ce-
zaevinde tutuklu bulunan eşi Celal Alp han’ın Ocak 2012 den bu tarafa tutuklu olduğunu, evlerine polislerin geld i-
ğinde bilgisayarı da aldıklarını, eşinin Facebokta kullandığı sayfa başkaları tarafından kullanılarak arkadaş listesin-
de insanlarla sanki eşi gibi konuşarak iletişim kurmaktadırlar” diyerek yardım talep etmiştir. 
 
13 Mayıs 2012’de Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde araçları durduran HPG militanla-
rının AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i alıkoydukları öğrenildi. 
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18 Mayıs 2012’de Bitlis’in Çeltikli Köyü’nün yakınlarındaki Hemkok mevkiinde araçları durduran HPG militanlarının 
Çeltikli Köyü’nde yaşayan ve geçici köy korucusu olan 6 kişiyi 23 Mart 2012’de 15 militanın ölümüyle sonuçlanan 
askeri operasyonda yer aldıkları gerekçesiyle alıkoydukları öğrenildi. (Alıkonulan 6 kişi 30 Mayıs 2012 tarihinde 
serbest bırakıldı.) 
 
19 Mayıs 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Kemerli Köyü’nde yaşayan A.A.’nın köye gelen HPG militanlarınca 
alıkonulduğu açıklandı. (A.A. 21 Mayıs 2012 de serbest bırakıldı.) 
 
27 Mayıs 2012’de, 22 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Bayırlı Köyü’nde yaşayan 10 kişinin köye 
gelen HPG militanları tarafından alıkonulduğu öğrenildi. serbest bırakılan 10 kişi güvenlik güçleri tarafından gözal-
tına alındı. 
   
28 Mayıs 2012 tarihinde Ağrı Dağı'nın Korhan Yaylası'nda, aralarında Özel İdare Müdürlüğü'nde görevli bir mühen-
dis ile bir avukatın da bulunduğu 10 kişinin HPG'liler tarafından alıkonulduğu bildirildi. Iğdır İl Özel İdaresi'nde gö-
revli personeli durduran HPG'lilerin 3 otomobili ateşe verdikten sonra mühendis Mehmet Tan, avukat Serkan 
Gültekin, müteahhit Fikri Güner, marangoz Zafer Alagöz ve 6 kişiyi daha alıkoyarak bölgeden ayrıldığı bildirildi. 
Grup içerisinde bulunan Nahçıvanlı 2 işçinin de pasaportlarına el konulduktan sonra bıraktığı belirtildi. 
 
31 Mayıs 2012’de Dersim merkeze bağlı Alacık Köyü tepesinde, yapılacak olan askeri üssün yol yapımında çalışan 
iş makinelerinin operatörleri ve çalışanları olan 4 işçi akşam kente döndükleri sırada, HPG'lilerce yolları kesildiği 
öğrenildi. HPG'lilerin, iş makinelerini Samanlı mezrası yakınlarında ateşe verdiğini ve operatör ve işçileri alıkoyduğu 
iddia edildi.  
 
1 Haziran 2012’de Tunceli’nin Uzuntarla Köyü’ne gelen HPG militanlarının, karakol inşaatında çalışan işçilerden 
5’ini alıkoydukları, işçilerden birinin serbest bırakıldığı öğrenildi.  
 
3 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu kesen HPG militanlarının, durdurdukları yolcu otobüsünde bulunan 
İngiltere vatandaşı bir kişiyi alıkoydukları öğrenildi. (Alıkonulan kişi 4 Haziran günü serbest bırakıldı) 
 
5 Haziran 2012’de, 28 Mayıs 2012’de Iğdır’ın Korhan Yaylası’na gelen HPG militanlarının alıkoyduğu bir kamu 
projesine ait inşaatta çalışan 10 işçiden yedisi serbest bırakıldı. 
 
7 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu kesen HPG militanlarının, durdurdukları araçlarda bulunan bulu-
nan 1 asker ile 2 sivili alıkoydukları öğrenildi.  
 
7 Haziran 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Yeşilyazı Köyü’nde yaşayan F.Ş. ve A.R.D. isimli 2 kişinin 
köye gelen HPG militanları tarafından alıkonduğu öğrenildi.(12 Haziran 2012’de 7 Haziran 2012’de  F.Ş. ve A.R.D. 
adlı kişiler serbest bırakıldı). 
 
13 Haziran 2012’de 28 Mayıs 2012’de Iğdır’ın Korhan Yaylası’na gelen HPG militanlarının alıkoyduğu bir kamu 
projesine ait inşaatta çalışan 3 işçi serbest bırakıldı.  
 
21 Haziran 2012’de Bitlis-Diyarbakır karayolunda geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateş sonucu 5 
geçici köy korucusu yaralanırken, HPG militanlarının 3 öğretmen ile 1 uzman çavuşu alıkoydukları öğrenildi. 
 
25 Haziran 2012’de, 21 Haziran günü Bitlis-Diyarbakır karayolunu kesen HPG militanlarının alıkoydukları 2 öğret-
men  serbest bırakıldı. 
 
29 Haziran 2012’de, 7 Haziran günü Bingöl-Diyarbakır karayolunu kesen HPG militanlarının durdurdukları bir araç-
ta bulunan ve alıkoydukları Ali Sabancı adlı asker serbest bırakıldı. 
 
29 Haziran 2012’de Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları 
durduran HPG militanlarının alıkoydukları AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik serbest bırakıldı. 
 
2 Temmuz 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Kuşlıca Jandarma Karakolu’na ve Karaoğlan Jandarma Karako-
lu’na ekmek taşıyan fırın aracının şoförü Murat Varlıel kendisini durduran HPG militanları tarafından alıkonuldu. 
 
2 Temmuz 2012’de Van’ın Gürpınar İlçesi’nde AKP İlçe Başkanı Hayrullah Tanış’ın Van’da HPG militanlarınca 
alıkonulduğu ileri sürüldü. 
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4 Temmuz 2012’de Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de geçici köy korucularının bulunduğu konvoya 
açılan ateşin ardından HPG militanlarının alıkoyduğu er Vahdettin Kaya’yı kurtarmak için başlatılan askeri operas-
yonlar sırasında Vahdettin Kaya’nın tutulduğu yerden kaçtığı açıklandı. 
 
4 Temmuz 2012’de, Van’ın Çatak İlçesi'nde, Kato dağı yakınlarındaki Konalgo Köyü'nde yapımı süren bir karakol 
inşaatında çalışan 2 işçi ile şoförün bulunduğu araç HPG militanları tarafından durduruldu. HPG militanları, araç 
sürücüsünü serbest bırakırken 2 işçiyi alıkoydu. (04.07.2012/ANF/DİHA) 
 
4 Temmuz 2012’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Ilıcak Köyü ile Çığlı Köyü arasındaki yolda 3 Temmuz 
2012’de iki aracı durduran HPG militanlarının araçları yaktıktan sonra araçların şoförleri iki kişiyi alıkoydukları öğ-
renildi. Van’ın Çatak İlçesi’nde bir aracı durduran HPG militanlarının, yapımı süren bir karakol inşaatında çalışan iki 
işçiyi alıkoydukları ileri sürüldü. 
 
12 Temmuz 2012’de, Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Büyükağaç Köyü’nde 1 Temmuz 2012’de HPG militanları tarafın-
dan alıkonan meraya giden geçici köy korucuları Zümeyra Can ile İsmail Can serbest bırakıldı. 
 
22 Temmuz 2012’de, Hakkari'nin Elmacık (Nispas) Köyü Muhtarı Mehmet Çakır, HPG militanları tarafından alıko-
nuldu. (DİHA/ANF) 
 
26 Temmuz 2012’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'ne bağlı Eğritaş Köyü nüfusuna kayıtlı Ayhan Taş, Van'ın Başkale İlçe-
si'ne bağlı Qaraçî Köyü'nde yapılan karakolda alçı-boya ve dekorasyon işleri yaptığı için   HPG militanları tarafın-
dan arkadaşı Aslan Bayer ile birlikte alıkonuldu. (DİHA) 
 
31 Temmuz 2012’de, HPG militanları Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Koçbaşı (Çilik) Köyü Muhtarı Tahirhan Özgün ile 
kardeşi Haydarhan Özgün'ü, 30.07.2012 tarihinde akşam 16.00 saatlerinde ilçeden minibüsle köye giderken alı-
koydu. Bir süre sonra Özgün kardeşlerden Haydar Özgün, Karahisar ile Koçbaşı Köyü arasında serbest bırakıldı.  
(31.07.2012/DHA/DİHA/ Sabah.com.tr/Radikal.com.tr) 
 
6 Ağustos 2012’de Diyarbakır’da Lice-Bingöl karayolunu kesen HPG militanlarının izne giden, Ramazan Başaran, 
Hadi Gizli, Reşat Çeçan isimli 3 askeri alıkoydukları öğrenildi. 
 
8 Ağustos günü Tunceli’nin Ovacık İlçesi Aksu Deresi Mevkii'nde Adem Ekelek adlı müteahhit, HPG’liler tarafından 
alıkonuldu. Tunceli’de, askeri karakolların yapım ve onarım işlerini yapan Ekelek, 13 Ağustos tarihinde serbest 
bırakıldı. (13.08.2012/DİHA) 
  
13 Ağustos 2012’de, Fırat Haber Ajansı tarafından servis edilen haberde, Van ile Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi ara-
sında yol kontrolü yapan örgüt militanları, Van nüfusuna kayıtlı Vural Minal adlı bir askeri alıkoydu. Militanların, 
eylem sonrası askeri yanlarına alarak uzaklaştığı öğrenildi.  
  

13 Ağustos 2012’de,  Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 16.00 sıralarında ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta 

bulunan Köprücük (Gerpel) ile Kadıköyü (Kadyan) arasında bulunan havaalanı inşaat alanında 12 kamyon 

HPG'liler tarafından ateşe verildi. HPG'liler daha sonra 11 araç sürücünü alıkoydu. Olayın duyulması ardından 

bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (13.08.2012/DİHA / KentHaber) 

 
14 Ağustos 2012’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de yol kontrolü yapan HPG militanlarının Ova-
cık İlçesi’ni ziyaretinin dönüşünde alıkoyduğu CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün serbest bırakıldı. 
 
17 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Uygur Köyü’nde yaşayan Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Müdür Vekili Ubeydullah Sancar, evine gelen bir grup HPG militanı tarafından alıkonuldu. 
 
19 Ağustos 2012’de Hakkâri Korucu Derneği Başkanı Sadi Özatak ve yanında bulunan Musa Temel adlı kişinin 
HPG militanları tarafından alıkonulduğu açıklandı. 
 
21 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde yaşayan akrabalarıyla bayramlaşmaya giden AKP Sur İlçe Örgü-
tü eski Başkanı Hamit Çelikkanat’ın HPG militanlarınca alıkonulduğu öğrenildi. (27 Eylül 2012’de, 21 Ağustos 
2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde yaşayan akrabalarıyla bayramlaşmaya giderken HPG militanlarınca alıkonan 
AKP Sur İlçe Örgütü eski Başkanı Hamit Çelikkanat serbest bırakıldı.) 
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23 Ağustos 2012’de, 2 Temmuz 2012’de Van’da HPG militanlarınca alıkonan AKP Van’ın Gürpınar İlçesi İlçe Örgü-
tü Başkanı Hayrullah Tanış serbest bırakıldı. 
 
24 Ağustos 2012’de, Ağrı’nın Somkaya Köyü yakınlarında yol yapım çalışmalarını sürdüren şantiye bölgesinde yol 
kontrolü yapan bir grup HPG militanının kepçe operatörü alıkonulan Zeydin Sargut’u   25 Ağustos günü serbest 
bıraktıkları öğrenildi. 
 
27 Ağustos 2012’de,  İHD Van şubemize başvuruda bulunan M. Sıddık Meriç, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
Ahmet Meriç, 21.08.2012 günü Saat 21.30 sularında Ağrı’nın Diyadin İlçesi’ne bağlı Atamadı köyüne bağlı Gurt 
mezrasında HPG militanı olduğunu tahmin ettiğimiz 3 kişi tarafından alıkonulmuştur. Basında da HPG militanları 
olduklarını şeklinde, açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili sizlerden hukuki yardım talep ediyorum” (İHD Van Şube-
si) 
 
26 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'nde ikametgah eden Halil Esendemir (65) 
adlı yurttaş HPG’liler tarafından alıkonuldu. Olay, saat 13.00'da Şeyh Osman Tepesi olarak bilinen tepede gerçek-
leştiği kaydedilirken, Esendemir'in alındığı yer ile tabur arasında yaklaşık bir kilometre mesafenin olduğu ifade edil-
di. (26.08.2012/DİHA) 
 
30 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Uygur Köyü’nde 17 Ağustos 2012’de evine gelen bir grup 
HPG militanı tarafından alıkonan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Ubeydullah Sancar  serbest bırakıldı. 
 
30 Ağustos 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’nden Şırnak yönüne giden Ali Nas’ın kullandığı iş makinasını durduran HPG 
militanları Ali Nas’ı alıkoydu. 
 
3 Eylül 2012’de AKP Hakkâri İl Örgütü Başkanı Avukat Abdülmecit Tarhan’ın HPG militanlarınca alıkonduğu ileri 
sürüldü. 12 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Abdülmecit Tarhan’ın aracı ve cep telefonu Oğul Kö-
yü’nün yakınlarında bulundu. 
 
3 Eylül 2012’de Van’ın Çaldıran İlçesi’nde özel bir şirkete ait bir taş ocağına baskın düzenleyen HPG militanları iki 
kişiyi alıkoydu. 
 
4 Eylül 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, HPG militanları Zorgeçit ve Bêgoza Köprüsü arasında arama nok-
tası kurarak,  sabah saatlerinden itibaren akşam hava kararıncaya kadar kimlik ve araç kontrolü gerçekleştirdi. Gün 
boyu yapılan yol kontrolü sırasında Derecik'ten Şemdinli'ye gitmekte olan Yiğitler (Nérkule) Köyü'nden soyadı öğ-
renilemeyen Haşim adındaki yurttaşın HPG militanları tarafından alıkonulduğu öğrenildi. (05.09.2012/ DİHA) 
 
8 Eylül 2012’de, İHD Bitlis temsilciliğimize başvuruda bulunan Mehmet Kasım ARİÇ, Naif Kırşen ve Zübeyir 
Menek’in yakınları, Bitlis İli Merkez Çeltikli Köyü yakınlarında köydeki evlerine gitmekte olan Mehmet Kasım Ariç , 
Naif Kırşen, Zübeyir Menek isimli köy korucularının silahlı örgüt militanları (PKK) tarafından alıkonulmaları üzerine 
yardım talebinde bulunmuşlardır. Başvuru üzerine yaptığımız basın açıklamasından 1 gün sonra ser-
best  bırakılmışlardır.(İHD Bitlis Temsilciliği)  

14 Eylül 2012’de, Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi arasındaki Tendürek Dağı'nda yolda yaptıkları 
kimlik kontrolünün yapan HPG militanları,  daha sonra bölgede bulunan bir taş ocağında çalışan iki kişiyi alıkoy-
du. Çaldıran İlçesi Kaymakamı İbrahim Dündar: "İlçeye bağlı Soğuksu Köyü Uzunyol Mezrası civarında 9 kişilik 
PKK'lı grup, özel bir taş ocağı firmasına ait bir pikabı durdurup, araç içinde bulunan Kayserili 35 yaşındaki Atalay 
Gören ile Taner Acar'ı yanlarına alarak 10 kilometre uzaklıktaki Demirci Köyü'ndeki başka bir taş ocağına götürdü. 
Buradaki işçilerin yataklarını ve 2 aracı ateşe veren PKK'lılar, daha sonra burada özel bir firmada çalışan şantiye 
şefi 24 yaşındaki Bulut Aras ile bekçilik yapan 65 yaşındaki Sabri Çınar'ı da yanlarına alarak araçla Doğubayazıt 
yönüne doğru gitti." açıklamasında bulundu.(14.09.2012/DİHA/Cumhuriyet.com.tr/Trtturk.com.tr) 

18 Eylül 2012’de, saat 19.30 sıralarında Doğubeyazıt- Çaldıran karayolu yapım işini üstlenen özel bir firmaya ait 
Doğubayazıt'ın Karakent köyü içerisinde bulunan şantiyeye HPG militanları tarafından baskın düzenlendiği, 10 
şantiye işçisinin ve bir köy korucunun alıkonulduğu öğrenildi.  
(19.09.2012/DHA/Agri.gov.tr/Sabah.com.tr/Aa.com.tr)  
 
22 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mustafa Demircan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Serhat Demircan, Şemdinli’ye yakın bir yerde özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışmaktaydı. 21.09.2012 
tarihinde akşam saat 19.30 civarında şirketin sahiplerinden biri beni arayarak oğlumun üzerinde çalıştığı kepçede 
olmadığını ve yalnızca özel eşyalarının bulunduğu bilgisini verdi. Oğlumun kaçırıldığı yerde sadece 3 kişinin ayak 
izlerinin bulunduğunu, kepçenin çalışıyor vaziyette boş olduğunu şirket sahibine çevrede bulunan korucular tarafın-
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dan haber verildiği bize söylenildi. Oğlumun kimlerin tarafından kaçırıldığını tam olarak bilmiyoruz. Oğlumun haya-
tından endişe ediyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Eylül 2012’de Muş-Kulp karayolunda yol kesen YJA STAR militanları tarafından alıkonan 2 öğretmen 23 Eylül 
2012’de serbest bırakıldı. 
 
28 Eylül 2012’de, tarihinde İHD Bitlis temsilciliğimize başvuruda bulunan Selahattin YUM,  kardeşi Ali Yum’un 
20.09.2012 tarihinde Silahlı Örgüt Militanları tarafından Bitlis merkeze bağlı Çeltikli mevkiindeki Çobansuyu Köyün-
deki evinden alıkonuldunu, herhangi bir suçunun olmadığını belirterek, serbest bırakılması için derneğimiz tarafın-
dan girişim bulunmasını talep etmiştir. Temsilciliğimiz, alıkonulan kişininserbest bırakılması için basın aracılığıyla 
çağrıda bulunmuştur.(İHD Bitlis Temsilciliği) 
 
4 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Oğul Köyü yakınlarında 2 Eylül 2012’de HPG militanları tarafından alıkonan AKP Hak-
kâri İl Örgütü Başkanı Avukat Abdülmecit Tarhan, Kuzey Irak’ta serbest bırakıldı. 
 
12 Ekim 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin yakınlarında yol kesen HPG militanları, bir geçici köy korucusu 
ile bir öğretmeni alıkoydular. NOT: 15 Ekimde serbest bırakıldılar. 
 
15 Ekim 2012’de  Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında yol kesen HPG militanları durdurdukları 
bir araçta bulunan 3 öğretmen ile bir geçici köy korucusunu alıkoydu. NOT: 16 Ekimde serbest bırakıldılar. 
 
15 Ekim 2012’de, 12 Ekim 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin yakınlarında yol kesen HPG militanları tarafın-
dan alıkonan geçici köy korucusu Nesim Timur Kökeroğlu ile öğretmen Filiz Sümer serbest bırakıldı. 
 
16 Ekim 2012’de Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında 15 Ekim 2012’de yol kesen HPG militanla-
rının alıkoydukları 3 öğretmen ile bir geçici köy korucusu serbest bırakıldı. 
 
17 Ekim 2012’de, Iğdır’ın Karakoyun ilçesine bağlı Bölükbaşı köyü yakınlarında yol kontrolü yapan HPG militanları-
nın 6 öğretmeni alıkoyduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda asker sevk edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. 
(17.10.2012/DİHA) NOT: 17 Ekim (aynı gün) ‘de serbest bırakıldılar. 
 
26 Ekim 2012’de Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nde kendisinden 3 gündür haber alınamayan AKP üyesi korucu başı 
Cemal Adıyaman’ın HPG militanlarınca alıkonduğu öğrenildi. (Cemal Adıyaman 29 Ekim 2012’de serbest bırakıldı.) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Çınarönü köyü bölgesinde HPG militanları kimlik kontrolü yaptı. 
Saat 18.30 civarında yapılan kimlik kontrolü sırasında HPG militanları tarafından, Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli 
beldesinde Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali İnan ve okul görevlisi Sabahattin Doğan'ın alıkonul-
duğu öğrenildi.(30.10.2012/DİHA) NOT: 31 Ekimde serbest bırakıldılar 
 
31 Ekim 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girmeli Beldesi’ne gelen HPG militanlarının, Girmeli Çok Prog-
ramlı Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali İnan ile okulun hizmetlisi Sabahatin Doğan’ı alıkoydukları öğrenildi. 
 
11 Kasım 2012’de Mardin’in Midyat İlçesi’nde 9 Kasım 2012’de yol kesen ve bir minibüsü durduran HPG militanla-
rının alıkoyduğu 3 öğretmen serbest bırakıldı. 
   
20 Kasım 2012’de, 19 Kasım 2012’de  Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi’nde Akarsu İlköğretim 
Okulu’na gelen HPG militanları tarafından alıkonan okul müdürü Hüseyin Mete ile Öğretmen Eray Yıldız serbest 
bırakıldı. 
 
20 Kasım 2011’de, HPG militanları 9 Kasım günü saat 16.30’da Mardin’in Midyat ilçesi yakın bir köyde yol kontrol 
eylemi gerçekleştirdi.  8 öğretmenin yol kontrolü esnasında alıkonulduğu öğrenildi. (09.11.2012/DİHA-ANF)  
 
  
 
 

I9. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER 
 
3 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi ço-
cuklardan oluşan köylülerden 34 ünün Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombala-
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narak katledilmesini Diyarbakır’da 31 Aralık 2011’de düzenlenen eylemle protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına 
alınan 44 kişiden arasında Halkın Günlüğü Gazetesi’nin muhabiri Eser Sevgül’ün de bulunduğu 16 kişi; Hakkâri’de 
gözaltına alınan 14 kişiden 4 çocuk; Şanlıurfa’da gözaltına alınan 52 kişiden 12’si; Muş’ta gözaltına alınan 10 kiş i-
den dördü; Batman’da gözaltına alınan 30 kişiden 4’ü tutuklandı.  (bianet.org; Zaman; ANF; Milliyet, 3 Ocak; Za-
man, 4 Ocak). 
 
5 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi ço-
cuklardan oluşan köylülerden 34 ünün Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombala-
narak katledilmesini Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde 1 Ocak 2012’de düzenlenen eylemle protesto ettikleri ge-
rekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 10’u; Adana’da gözaltına alınan 21 kişiden 18’i; İstanbul’da yine 1 Ocak 
2012’de düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle Ömer Ürtaş tutuklandı. (DHA; atilim.org, 5 Ocak). 
 
5 Ocak 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi; 
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde ise Roboski katliamında yakınlarını kaybeden akrabalarına taziye ziyaretine giden 6 
kişiyi gözaltına aldı (DHA; atilim.org, 5 Ocak). 
 
7 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi ço-
cuklardan oluşan köylülerden 34 ünün Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombala-
narak katledilmesini Adana’da düzenlenen eylemle protesto ettikleri gerekçesiyle 4 Ocak 2012’de gözaltına alınan 
A.A. (17) ve N.B. (17) 5 Ocak 2012’de; ; İstanbul’da 3 Ocak 2012’de gözaltına alınan 15 kişiden 13’ü 7 Ocak 
2012’de; Muş’un Bulanık İlçesi’nde 5 Ocak 2012’de gözaltına alınan 8 kişiden biri çocuk 3 kişi; Şırnak’ın Uludere 
İlçesi’nde “kaymakama fiziksel müdahalede bulundukları” suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı. 
İstanbul’da da düzenlenen Roboski katliamı ile ilgili protesto eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alın-
dı. (Özgür Gündem, 6 Ocak; atilim.org; ANF, 7 Ocak). 
 
10 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak 
sınırında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi 
çocuklardan oluşan köylülerden 34 ünün Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bomba-
lanarak katledilmesini İstanbul’da düzenlenen eylemle protesto ettikleri gerekçesiyle 7 Ocak 2012’de gözaltına 
alınan 20 kişiden 8’i “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 
tutuklandı. İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 8 Ocak 2012’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 14 kişiden ise Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) çalışanı Esin Yıldız “görevli 
polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla 10 Ocak 2012’de tutuklandı (ANF; kizilbayrak.net, 10 Ocak). 
 
10 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu Diyarba-
kır’ın Çınar İlçesi’nde 9 kişi; Muş’un Malazgirt İlçesi’nde F.G. (16) ve K.K. (17) adlı 2 çocuk; Batman’da BDP yöne-
ticisi 6 kişi; Ankara’da Ankara Üniversitesi öğrencisi 10 kişi; Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 5 kişi gözaltı-
na alındı. Gözaltı operasyonlarının gerekçesi hakkında bir açıklama yapılmadı (Cumhuriyet, 10 Ocak).  
 
13 Ocak 2012’de Adana, Ankara, İstanbul, Mersin, Bingöl, İzmir, Batman, Diyarbakır, Siirt, Urfa, Ağrı, Muş, Van ve 
Mardin'in aralarında olduğu 17 kentte düzenlenen operasyonlarda, İstanbul savcılığına göre 33 kişi gözaltına alındı. 
Savcılık 123 adreste aramalar yapıldığını söyledi. Polisin elinde 49 kişilik bir liste olduğu iddia edildi. Operasyonla-
rın hedefinde özellikle BDP, KESK, İHD, Kurdi-Der, Tuhay-Der, belediyeler ve Kürt medyası var. Diyarbakır Beledi-
yesi ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezi’nde de aramalar yapıldı. Ankara’da 
milletvekili Leyla Zana’nın kiracı olduğu evinde, kapısı da kırılarak arama yapıldı. Şu ana kadar gözaltına 
alınan ve isimleri öğrenilenlerin şunlar: İstanbul'da Zeytinburnu İlçe Başkanı Nezir Erdemli, BDP İstanbul İl yönetici-
si Doğan Çiftçi, BDP Esenyurt Eş Başkanları Şafak Özanlı ve İlyas Demir, BDP Esenyurt İlçe Yöneticisi Tahsin 
Karçık, Esenyurt İlçe çalışanı İsmail Çelik, BDP Bağcılar Eş Başkanı Zekiye İlbasan, BDP Pendik İlçe Başkan Yar-
dımcısı Kemal Dülger, BDP Esenler eski İlçe Başkanı Celal Alphan, BDP İl Yöneticisi Nazire Güneş, BDP Genel 
Merkez Eğitim Komisyonu'ndan Berat Birtek, BDP çalışanı Ramazan Yıldız, BDP çalışanı Neslihan Güner, BDP 
Ümraniye çalışanı Bişar Uzun, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali, BDP Genel Merkez çalışanı Rıza 
Taşdelen; Bursa'nın Gemlik İlçesi'nden KESK üyesi Sevgül Tutaş; İzmir'de BDP Bornova İlçe Yöneticisi Fuat Aras, 
Diyarbakır'da Eğitim Sen Diyarbakır Şube üyesi Gülsüm Çelik, BDP Diyarbakır İl binası gece bekçisi Zeki Arşimet 
ve ismi öğrenilemeyen bir BDP üyesi; Antep'te BDP eski yöneticisi Meryem Akgül, Mersin'de Resul Aşkan adlı yurt-
taş ile BDP PM Üyesi Gülistan Balkaş; Muş'ta BDP PM Üyesi Emrullah Bingöl, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 
Belediye Meclis Üyesi Nazan Bağlan Söğüt, Ankara'da KESK Uzmanı İsmet Aslan, BDP Eş Genel Başkanı ve eski 
Van Milletvekili Fatma Kurtulan, eski BDP MYK üyesi ve DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, BDP Genel 
Merkez Çalışanı Mahmut Polat, DİHA Ankara muhabiri Murat Çiftçi. (13.01.2012/ANF/DİHA)  
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17 Ocak 2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla yürütülen “KCK Soruşturması”  operasyonunda 
gizlilik kararı olduğu öğrenilirken, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişilik gözaltı listesinin 
olduğunu açıklamış ve operasyon sonunda aralarında BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan, BDP 
eski milletvekili Fatma Kurtulan, BDP İstanbul il ve ilçe örgütü yöneticileri, DİHA muhabiri Murat Çiftçi’nin de bulun-
duğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 31’i tutuklandı.  (imc-
tv.com, 17 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 köylünün 
savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesini Şanlıurfa’da, Halfeti İlçesi’nde ve Viranşehir İlçesi’nde dü-
zenlenen protesto gösterisine katılanlara yönelik düzenlenen ev baskınlarında aralarında  SES Şanlıurfa Şubesi 
Başkanı İsmet Karadağ’ın ve BDP yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişi; Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde ise yine aynı ge-
rekçeyle 10 kişi gözaltına alındı (ANF, 18 Ocak). 
 
29 Ocak 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde BDP üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu 8 kişi 
gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamın Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde de bir kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin 
gözaltı gerekçesi açıklanmadı (Zaman, 29 Ocak).  
 
24 Ocak 2012’de  “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
ev baskınları sonucu Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 24 kişi; Batman’da 5 kişi; Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 5 kişi gözaltına 
alındı (ANF; Zaman, 24 Ocak). 
 
8 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
operasyonlar sonucu Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Belediye Başkanvekili Şerif Alp’in de arasında bulunduğu 9 kişi; 
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde 9 kişi; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar-
dan Şerif Alp’inde arasında bulunduğu 4 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi ol-
dukları” suçlamasıyla tutuklandı (ANF; Zaman, 8 Şubat). 
 
11 Şubat 2012’de; BDP’nin “Kürtçenin yasal güvenceye kavuşturulması ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla gö-
rüşmesine izin verilmemesi uygulamasının sonlandırılması” amacıyla başlattığı kampanya kapsamında Mardin’in 
Nusaybin İlçesi’nde ve Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kurulmak istenen “Demokratik Direniş Çadırı”na polis ekipleri izin 
vermedi. Cizre’de çadıra el koyan polis ekipleri 4 kişiyi de gözaltına aldı. (ANF, 11 Şubat) 
 
10-11-12 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzen-
ledikleri operasyonlar sonucu; Diyarbakır’da 5 kişi; Mersin’de 4 kişi gözaltına alındı (ANF, 12 Şubat).  
 
13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla TEM Şubeleri-
ne bağlı polis ekipleri bugüne kadarki en kapsamlı gözaltı operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonların 30 şehirde 
yapıldığı ve 197 kişinin gözaltına alındığı tespit edildi.  Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Erentepe Belde Belediye 
Başkanı Mehmet Yaşık’ın  kızı Dilek Yaşık gözaltına alındı. Van’da Belediye Başkan Yardımcısı Gülbahar Orhan’ın 
da arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İzmir’de 10 kişi gözaltına alınırken, İstanbul’da da 42 kişinin gözaltı-
na alındığı öğrenildi. Gaziantep’te düzenlenen ev baskınları sonucu da 10 kişi gözaltına alındı. Ankara’da KESK 
Genel Merkezi’ne, SES Genel Merkezi’ne ve Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’ne düzenlenen baskınların ardından 15’i 
sendikacı 18 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da ise DİHA muhabiri İsmet Mikailoğulları’nın da arasında bulunduğu 
10 kişi gözaltına alındı. Batman’da düzenlenen baskınlar sonrasında ise BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında 
bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde ise toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi. Mersin’de 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Adana’nın Seyhan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu 
13 kişi gözaltına alındı. Mardin ve ilçelerinde düzenlenen ev baskınları sonucu arasında İHD Derik İlçesi Temsilcisi 
Abdurrahman Kızılay’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde yapılan ev baskınla-
rında 3 kişi gözaltına alındı. Şırnak’ta ve Uludere İlçesi’nde yapılan operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
Şanlıurfa’da ve Suruç İlçesi’nde de 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde düzenlenen ev baskının-
da Özcan Soysal adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Denizli’de yapılan ev baskınlarında 2 kişinin, Adıyaman’da 
1 kişinin ve Bitlis’te de 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi (ajanslar, 14 Şubat). 
 
16 Şubat 2012’de, “KCK Soruşturması” kapsamında 13 Şubat günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıy-
la Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri bugüne kadarki en kapsamlı gözaltı operasyonunu gerçekleştir-
mişti. Operasyonların 30 şehirde yapıldığı ve 197 kişinin gözaltına alındığı tespit edilmiş fakat Emniyet Genel Mü-
dürlüğü gözaltına alınan kişi sayısının 149 olduğunu açıklamıştı. Gözaltına alınanlardan, Gaziantep’te  10,  Van’da   
2,  İstanbul’da 5, 17 Şubat 2012’de; Batman’da  12,   20 Şubat 2012’de İzmir’de  2 kişi,  Ankara’da KESK Genel 
Merkezi’ne, SES Genel Merkezi’ne ve Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’ne düzenlenen baskınların ardından gözaltına 
alınan sendikacılardan 9’u tutuklandı. (Zaman; Cumhuriyet; bianet.org; ANF, 16 Şubat). (Cumhuriyet, 17 Şubat; 
Zaman, 20 Şubat). 
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14 Şubat 2012’de Van’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu beşi çocuk 
altı kişi; Mersin’de iki kişi; İzmir’de iki kişi; Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde ise 3 kişi gözaltına alındı (Evrensel; ANF,  
14 Şubat).  
 
14 Şubat 2012’de,  Tunceli’de, Şanlıurfa’da, Viranşehir İlçesi’nde, Birecik İlçesi’nde, Hilvan İlçesi’nde, Suruç İlçe-
si’nde ve Ceylanpınar İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu “15 Şubat eylemleri planladıkları” iddiasıyla 15 
kişi; Bingöl’de 3 kişi;  gözaltına alındı. (Zaman; Star, 14 Şubat).  
 
15 Şubat 2012’de, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesini protes-
to etmek isteyen gruplara yapılan müdahaleler ve ev baskınları sonucu Erzurum’da 4 kişi; İstanbul’un Sultanbeyli 
İlçesi’nde 4 kişi; Batman’da 11 kişi; Mersin’de 20 kişi; Diyarbakır’da 10 kişi; Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 15 kişi; 
Adıyaman’da 2 kişi; Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 3 kişi; Van’ın Çaldıran İlçesi’nde 4 kişi; Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 
bir kişi gözaltına alındı (Zaman; ANF, 15 Şubat). 
 
19 Şubat 2012’de, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da Yakalanarak Türkiye’ye Teslim Edilmesinin 
Yıldönümünde Meydana Gelen Olaylar sonrasında, Şanlıurfa’da, Viranşehir İlçesi’nde, Birecik İlçesi’nde, Hilvan 
İlçesi’nde, Suruç İlçesi’nde ve Ceylanpınar İlçesi’nde 14 Şubat 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu “15 Şubat 
eylemleri planladıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı; Batman’da gözaltına alınan 27 kişiden onu 17 
Şubat 2012’de, Van’ın Çaldıran İlçesi’nde gözaltına alınan dört kişiden ise üçü tutuklandı (Star, 17 Şubat; ANF, 18 
Şubat; ANF, 19 Şubat). 
 
6 Mart 2012’de  Hatay’da düzenlenen ev baskınında BDP Parti Meclis üyesi Mihdi Aslan; Gaziantep’in Nizip İlçe-
si’nde BDP İlçe Başkanı Yusuf Güler; İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde BDP ilçe yöneticileri Cuma Çetin, Taylan Ürün 
ile Fidel Yıldız; Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 7 kişi gözaltına alındı (ANF; ntvmsnbc.com; Zaman, 6 Mart). 
 
BDP ile DTK nin çağrısıyla 18 Mart 2012’de Ankara’da ve Diyarbakır’da; 20 Mart 2012’de Van, Batman, Mardin, 
Nusaybin, Derik, Dargeçit, Tunceli, Malazgirt, Ovacık ve Kars’ta düzenlenmesi planlanan Newroz kutlamalarının 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonucu ilgili valilikler tarafından yasaklandığı 16 Mart 2012’de öğrenildi. Kararı pro-
testo eden ve kutlamayı gününde yapmak isteyen grupların 18 Mart 2012’de İstanbul’da ve Diyarbakır’da miting 
alanlarına gitmelerine engel olmak isteyen polis ekipleri gün boyunca protestocu gruplara gaz bombalarıyla ve ger-
çek mermili silahlarla müdahale etti.Diyarbakır’da polis ekipleri, protestocu gruplara dağıtmak amacıyla ilk kez heli-
kopterden gaz bombası attı. Diyarbakır’da kullanılan gaz bombalarının kapsüllerinin isabet etmesi nedeniyle M.D. 
(9) ve L.A. (14) adlı 2 çocuğun yaralandığı öğrenildi. İstanbul’daki müdahalelerle ilgili açıklama yapan Valilik ise 
135 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Zeytinburnu İlçesi’nde yapılan müdahaleler nedeniyle Ercan Şimşek ve 
Zafer Erol’un ağır yaralandığı öğrenildi. Müdahaleler sonucu yaralanan BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ile 
Mahmut Afşar ve Zana Ardoğmuş’un da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde Newroz 
kutlamasının yasaklanmasını 17 Mart 2012’de protesto eden gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına 
aldı. Ağrı’da 18 Mart 2012’de Newroz dolayısıyla afiş asan üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  
 
18 Mart 2012’de başlaması planlanan Newroz kutlamaları öncesinde 16 Mart 2012’de polis ekipleri çeşitli kentlerde 
ev baskınları düzenlemişti. Siirt’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Özgür Öğrenci Derneği üyele-
rinin de aralarında bulunduğu 32 kişiden 10’u; Mersin’de gözaltına alınan  DÖKH aktivistleri Saadet Kuran Sürer, 
Emine Eren ve Sakine Ertaş; Muş’un Malazgirt İlçesi’nde gözaltına alınan 17 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt üyesi o l-
dukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 20 Mart 2012’de tutuklandı (Zaman, 20 Mart). 
 
18 Mart 2012’de başlaması planlanan Newroz kutlamaları öncesinde 16 Mart 2012’de polis ekipleri çeşitli kentlerde 
ev baskınları düzenledi. Siirt’te düzenlenen ev baskınları sonucu Özgür Öğrenci Derneği üyelerinin de aralarında 
bulunduğu 32 kişi; Adana’da düzenlenen ev baskınları sonucu 40 kişi; Mersin’de Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
(DÖKH) aktivisti Saadet Kuran; Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 35 kişi; Diyarbakır’da 10 kişi; İstanbul’da 11 kişi; Mardin’in 
Derik İlçesi’nde 13 kişi gözaltına alındı (yeniozgurpolitika.com, 17 Mart).  
 
18 Mart 2012’de Batman’da, Hakkâri’de, Çukurova İlçesi’nde, Yüksekova İlçesi’nde, Van’da, Mersin’de 19 Mart 
2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Batman’da 12 kişiyi,  Van’da 14 kişiyi, Hakkâri ve ilçele-
rinde 20 kişiyi, Mersin’de 10 kişiyi gözaltına aldı (Cumhuriyet; Zaman; ANF, 19 Mart). 
 
18 Mart 2012’de BDP ile  DTK çağrısıyla başlaması planlanan ve bir hafta boyunca devam etmesi öngörülen 
Newroz kutlamalarını İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki 
genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması üzerine yasaklama kararını protesto eden Newroz kutlamalarına mü-
dahaleler 21 Mart 2012’de de devam etti. Ağrı’da BDP il binası önünden Newroz kutlamasının yapılacağı alanına 
yürümek isteyen gruba izin vermeyen polis ekiplerinin müdahalesi esnasında BDP Ağrı Milletvekili  Halil Aksoy 

http://ntvmsnbc.com/
http://yeniozgurpolitika.com/


2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    277 

 

darp edildi. Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 20 Mart 2012’de gözaltına alınan 3 kişiden Y.D. (16) “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla 21 Mart 2012’de tutuklandı. Muş’ta 21 Mart 
2912’de düzenlenen Newroz kutlamasına müdahale eden polis ekipleri 21 kişiyi gözaltına alırken; Şanlıurfa’daki 
müdahalelerde ise 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da 18 Mart 2012’de yapılmak istenen Newroz kutlamasına mü-
dahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 135 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından 22 Mart 2012’de 
tutuklandı (ANF; Radikal; Cumhuriyet; Zaman, 22 Mart). 
 
18 Mart 2012’de BDP ile  DTK nın çağrısıyla başlaması planlanan ve bir hafta boyunca devam etmesi öngörülen 
Newroz kutlamalarını İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki 
genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması üzerine yasaklama kararını protesto eden Newroz kutlamalarına mü-
dahaleler 22 Mart 2012’de de devam etti. Siirt’te 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak “yasa-
dışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 22 Mart 2012’de 5 kişi gözaltına alındı. İzmir’de ise 20 Mart 2012’de 
düzenlenen ev baskınları sonucu “Newroz kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 
35 kişi ile birlikte Antalya’nın Alanya İlçesi’nde gözaltına alınan F.Ş. (19) 22 Mart 2012’de tutuklandı. Şanlıurfa’nın 
Suruç İlçesi’nde 20 Mart 2012’de gözaltına alınanlardan E.E. ve M.E. 22 Mart 2012’de tutuklandı. İstanbul’da 18 
Mart 2012’de yapılmak istenen Newroz kutlamasına müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığığı 135 kişiden 
14’ü daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından 23 Mart 2012’de tutuklandı. Mardin, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Antalya, 
Iğdır, Manisa, Van ve Erzurum’da gözaltına alınanlardan ise 11’i çocuk 44 kişi 22 Mart 2012’de tutuklandı. Mer-
sin’de 22 Mart 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu “Newroz kutlamasında eylem hazırlığında oldukları” iddia-
sıyla Mersin Üniversitesi öğrencisi 10 kişi gözaltına alındı. Batman’da gözaltına alınan 156 kişiden ise 12’si 22 Mart 
2012’de tutuklandı (Zaman; Cumhuriyet, DİHA, 22 Mart). 
 
20 Mart 2012’de de BDP ile DTK nın çağrısıyla 18 Mart 2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca devam 
etmesi öngörülen Newroz kutlamalarını İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının yalnızca 21 Mart 2012’de ya-
pılacağı” yönündeki genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması üzerine yasaklama kararını protesto eden Newroz 
kutlamalarına müdahaleler devam etti. Batman’da kutlama yapan gruba gaz bombalarıyla müdahale eden polis 
ekiplerinin DTK Eş Başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Fatma Kurtulan, 
Avrupa Parlamentosu (AP) eski üyesi Feleknaz Uca, Batman Belediye Başkanvekili Serhat Temel’in de içinde bu-
lunduğu BDP otobüsüne de biber gazı atması sonucu Ahmet Türk fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılmak istenen 
Ahmet Türk’ü resmi giyimli bir polis memurunun darp etmesi sonucu Ahmet Türk’ün sol gözünde morluklar oluştu. 
Batman’da polis ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda 12’si polis memuru, Alamettin Okay (32) adlı 
kişi gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır olmak üzere 30 sivil toplam 42 kişi yaralanırken, 42’si ço-
cuk 148 kişi de gözaltına alındı. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Newroz kutlaması yapmak isteyen gruplara polis ekipleri-
nin müdahale etmesi sonucu meydana gelen çatışmalar nedeniyle Ahmet Toprakoğlu (28) adlı polis memuru ağır 
yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cizre’de polis ekiplerinin bir ilköğretim okulunun bahçesine gaz 
bombası attığı ve çocukların yoğun gaz bombasından etkilendiği öğrenildi. Cizre’de BDP ilçe binasının uzun namlu-
lu silahlarla tarandığı iddia edilirken, olay nedeniyle biri ağır 2 kişinin ve 5 polis memurunun yaralandığı; müdahale-
ler sonunda 66 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde müdahaleler nedeniyle 5 kişinin, İdil 
İlçesi’nde ise 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Diyarbakır’da Newroz kutlamaları öncesinde gözaltına alınan 11 kişi-
den yedisi ise 20 Mart 2012’de tutuklandı. İzmir’de ise 20 Mart 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu “Newroz 
kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Antalya’da 
da bir kişi gözaltına alındı. Iğdır’da BDP’nin çağrısıyla düzenlenmek istenen Newroz kutlamasına gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Newroz kut-
laması yapmak isteyen grupla polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 2 polis memurunun yaralandığı açık-
landı. Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde çıkan çatışmada bir polis memurunun ve bir sivilin yaralandığı ve 5 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenilirken, Viranşehir İlçesi’ndeki kutlamaya polis ekiplerinin gaz bombalarıyla ve gerçek mer-
mili silahlarla müdahale etmesi sonucu Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana yoğun gaz bombası nedeniyle fenalaştı; 
BDP İlçe Başkanı Halis Aktaş ve Viranşehir Belediye Başkanı Mehmet Burun da aldığı darbeler nedeniyle yaralan-
dı. Viranşehir’de 27 kişinin; Suruç’ta 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Antalya’nın Kepez İlçesi’nde düzenlen-
mek istenen Newroz kutlamalarına müdahale eden polis ekipleri ise 25 kişiyi gözaltına aldı. Van’da, Ağrı’nın Patnos 
İlçesi’nde, Erzurum’un Tekman İlçesi’nde, Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde, Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Malazgirt 
İlçesi’nde, Bitlis’te, Manisa’nın Salihli İlçesi’nde yapılan müdahaleler sonucu toplam 105 kişi gözaltına alınırken, 6’sı 
polis memuru 42 kişi de yaralandı. Mersin’de kutlama yapmak isteyen gruba iki kez müdahale eden polis ekiplerini 
engellemek isteyen Milletvekili Ertuğrul Kürkçü aldığı darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 30 kişi 
de gözaltına alındı. Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kutlamalara müdahale eden polis ekipleri bir çocuğu darp ederek 
yaralarken bir çocuğu da gözaltına aldı. Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki kutlamalara müdahale sonucu Sol Parti 
Stockholm (İsveç) Belediye Grup Başkanı Ann-Margarethe Livh’in de arasında bulunduğu 5 kişi yaralanırken; 
Van’da çıkan çatışmalarda 3 polis memuru yaralandı (bianet.org; Zaman; Milliyet; Evrensel; Radikal; Vatan; ANF; 
Cumhuriyet; DİHA, 20 Mart). 
 

http://bianet.org/
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20 Mart 2012’de, Newroz kutlamaları sırasında polisin müdahalesiyle olayların başladığı Iğdır merkez ile Muş'un 
Bulanık ile Bitlis merkezde de olaylar çıktı. Gün boyunca devam eden olaylarda Bulanık'ta 6, Bitlis'te 7 ve Iğdır'da 6 
olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. (20.03.2012/DİHA)  
 
24 Mart 2012’de,  BDP ile  DTK çağrısıyla 18 Mart 2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca devam et-
mesi öngörülen Newroz kutlamalarını İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının yalnızca 21 Mart 2012’de yapı-
lacağı” yönündeki genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması üzerine yasaklama kararını protesto eden Newroz 
kutlamalarına müdahaleler sonucu gözaltına alınanlar mahkemelere çıkarıldılar. Şanlıurfa’da ve Viranşehir İlçe-
si’nde gözaltına alınan 25 kişiden sekizi; Antalya’da gözaltına alınan 25 kişiden 14’ü; Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 
gözaltına alınan 3 çocuk; Iğdır’da gözaltına alınan 21 kişiden sekizi; Erzurum’un Tekman İlçesi’nde gözaltına alınan 
19 kişiden sekizi; Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde ve Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan 16 kişiden yedisi; İz-
mir’de gözaltına alınan 40 kişiden altısı çocuk 23 kişi; Muş’ta gözaltına alınan 8 kişiden ikisi “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” gerekçeleriyle 
tutuklandı. (Sabah, 25 Mart). 
 
25 Mart 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde gözaltına alınan 69 kişiden 20’si; Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde gözaltına 
alınanlardan altısı; Batman’da gözaltına alınanların 10’u; Mersin’de gözaltına alınan 19 kişiden dokuzu “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı (Sabah, 25 Mart). 
 
24 Mart 2012’de Ankara’da ve İstanbul’da Ankara Haklar Derneği, İdilcan Kültür Merkezi, Hüseyingazi Kültür Araş-
tırma Derneği ve TAYAD üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 9 kişiden 7’si “eski 
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e suikast hazırlığında oldukları” suçlamasıyla 27 Mart 2012’de tutuklandı 
(ntvmsnbc.com, 27 Mart). 
 
27-28 Mart 2012’deAnkara Valiliği yapılması planlanan protesto eylemini kararı nedeniyle İstanbul, Edirne, Çanak-
kale, Diyarbakır, Şırnak, Kars, Ardahan, Bursa, Adana, Antalya, Aydın, Malatya, Konya, Antakya, Trabzon, Bar-
tın’dan yola çıkmak isteyen otobüslerin engellendiği ve şehirlerden çıkışlarına izin verilmediği öğrenildi. Adana’dan 
Ankara’ya gelmek isteyen otobüsü durduran polis ekipleri 90 kişiyi de gözaltına aldı (Cumhuriyet; ANF; Vatan; Ra-
dikal, 28 Mart). 
 
28 Mart 2012’de Iğdır’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle düzenlenen ev 
baskıları sonucu arasında BDP İl Başkanı Salih Tikiz’in de bulunduğu 29 kişi; aynı gerekçeyle Şanlıurfa’nın Viran-
şehir İlçesi’nde ise 5 kişi, gözaltına alındı (Radikal; Zaman, 28 Mart).  
 
28 Mart 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis 
ekipleri, Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 3 kişiyi; Ergani İlçesi’nde 5 kişiyi; Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 7 kişiyi gözaltı-
na aldı (Cumhuriyet, 29 Mart). 
 
29 Mart 2012’de Kocaeli’de Ankara’ya gitmelerine izin verilmeyen sendika üyelerinin protesto eylemine müdahale 
eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. (sendika.org; ntvmsnbc.com; Radikal, 29 Mart). 
 
29 Mart 2012’de Iğdır’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak “polis ekiplerine taş attıkları” 
gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden aralarında BDP İl Başkanı Salih Tikiz’in de bulunduğu 18’i; Şanlıurfa’nın 
Viranşehir İlçesi’nde gözaltına alınan 5 kişiden 2’si ise “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuk-
landı (Cumhuriyet; DİHA, 29 Mart). 
 
29 Mart 2012’de Şanlıurfa merkezli olmak üzere Şırnak, Diyarbakır, Adana ve Hatay’da da Terörle Mücadele Şube-
lerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 4 Nisan 2011’de Abdullah Öcalan’ın doğum günü 
dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenen yürüyüşe katılarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 7 kişi 
gözaltına alındı (Zaman, 29 Mart). 
 
30 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu “yasadışı 
El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla İzmir’de 7 kişi; Adana’da 6 kişi gözaltına alındı (Zaman; Radikal, 30 
Mart).  
 
2-3 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde ve Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle  düzenlenen ev baskınları sonucu 18 kişi; İstanbul’da düzenlenen ev baskınla-
rı sonucu ise 38 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Nisan 2012’de Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle 4 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne bağlı 
Amara (Ömerli) Köyü’ne düzenlenmesi planlanan yürüyüşe katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen TUHAD-FED yöneti-

http://ntvmsnbc.com/
http://sendika.org/
http://ntvmsnbc.com/
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cisi Selahattin Kaya, 4 Nisan 2011’deki yürüyüş nedeniyle hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle gözaltına alın-
dı. Van’da polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu dört kişinin; Ağrı’dan Şanlıurfa’ya giden 6 kişinin; D i-
yarbakır’dan Şanlıurfa’ya doğru yola çıkanlardan 4 kişinin ve Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde düzenlenen ev baskın-
ları sonucu da 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 
 
6 Nisan 2012’de Tunceli’de 3 Nisan 2012’de yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişiden Hıdır Bakır, 
Baki Bakır, Burhan Ötekıvılcım; Van’da yine 3 Nisan 2012’de gözaltına alınan 2 kişi de “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettikleri” suçlamasıyla; Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla aldığı hapis cezası onanan İbrahim Sarı tutuklandı. 
 
7 Nisan 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 3 Nisan 2012’de Hatay merkezli olmak üzere 
İskenderun İlçesi’nde, Adana’da, Kayseri’de, Diyarbakır’da ve Mardin’de düzenledikleri ev baskınları sonucu göza l-
tına aldığı 13 öğrenciden Mehmet Yavaş ve Evin Altunli “yasadışı KCK Örgütü’nün gençlik yapılanmasında yer 
aldıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
9 Nisan 2012’de, Adıyaman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. 
Savcılık kararı ile Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar 
yapıldı. Adıyaman'da, Demokratik Özgür Öğrenci Derneği' ile 7 evde arama yapıldı. Operasyon kapsamında Adı-
yaman'da 3'ü üniversite öğrencisi 6 kişi gözaltına alındı. Diğer kentlerde yapılan operasyonlarda ise, 4 kişinin gö-
zaltına alındığı ve Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi. Adıyaman Demokratik Özgür Öğrenci Derneği'nde yapılan 
aramalarda derneğin tüm çalışma arşivlerine el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan 10 kişinin "KCK gençlik yapı-
lanması" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.  
(09.04.2012/ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com/Yeniozgurpolitika.org) 
 
9 Nisan 2012’de Van’da, İstanbul’da ve Iğdır’da düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte yar-
dım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 
  
12 Nisan 2012’de, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla önceki gün sabah saatlerinde Adıya-
man, İstanbul, Mersin ve Diyarbakır'da Kürt öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Adıyaman'da Demok-
ratik Özgür Öğrenci Derneği ile 7 evde aramaların yapıldığı baskınlarda çoğu üniversite öğrencisi 8 kişi gözaltına 
alınmıştı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemleri ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 
öğrencilerden 2'si serbest bırakılırken, Umut Çalışkan, Hayrettin Korkmaz, Aydın Kara, Hamiyet Vural, Abdullah 
Sönmez, Ahmet Ozan Özbek Adıyaman tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 6 kişi "KCK gençlik yapılan-
ması içerisinde yer aldıkları" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(12.04.2012/DİHA/Aktifhaber.com/Guncelhaber.com) 
 
14 Nisan 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçe-
siyle Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 13 kişi; Van’da ise 2 
kişi gözaltına alındı. 
  
28 Nisan 2012’de Van merkezli olmak üzere Hatay, Iğdır, Ağrı, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Kırıkkale ve Çanak-
kale’de de 24 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltı-
na alınan çoğunluğu YÖDER üyesi 20 kişiden yedisi tutuklandı. 
  
9 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de, Ha-
tay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de, Kütahya’da “yasadışı  
DHKP-C üyesi oldukları” gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na 
ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişiden Tunceli’de gözaltına 
alınan 6 kişi, Konya’da gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü, Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve Kütahya’da gözaltına alı-
nan 39 kişiden 10’u, Mersin, Eskişehir, Malatya, İstanbul gözaltına alınanlardan 17’si   “yasadışı örgüt üyesi olduk-
ları” suçlamasıyla tutuklandı.  
  
11 Mayıs 2012’de Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da 8 Mayıs 
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 28 kişiden 
BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 
 
29 Mayıs 2012’de İstanbul’da, Eskişehir’de ve Bursa’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubelerine bağlı polis ekipleri İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli İlçesi’nde meydana gelen olaylara 
karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. 
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31 Mayıs 2012’de Şanlıurfa merkezli olmak üzere Diyarbakır ve İzmir’de de 28 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele 
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 28 kişiden 17’si “KCK/Kent Meclisi faaliyetleri içinde oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
2 Haziran 2012’de Siirt’te, Bitlis’te, Diyarbakır’da ve Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 29 
Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerek-
çesiyle gözaltına alınan 12 kişiden dördü tutuklandı. 
 
1 Haziran 2012’de İstanbul’da, Eskişehir’de ve Bursa’da 29 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli İlçesi’nde meyda-
na gelen olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden beşi tutuklandı. 
 
9 Haziran 2012’de Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk operasyonun 
ardından bu yana binlerce kişinin gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri, insan hakları savunucuları, belediye 
başkanları, gazeteciler, sendikacılar, parti yöneticileri, akademisyenler, hukukçular, basın-yayın çalışanlarının da 
bulunduğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi 
(KCK/TM)” adlı yapılanmaya yönelik devam eden “KCK Soruşturması” kapsamında 6 Haziran 2012’de Ankara baş-
ta olmak üzere 8 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonları so-
nucunda gözaltına alınan sağlık bilimi öğrencisi 61 kişiden Tuncay Gökçen, Ahmet Demirer, Birhat Şimşek, Meh-
met Aydın, Mehmet Budak, Mustafa Akın, Özgür Mert Bakan, Fatih Sultan Altın, Recep Kar, Zülküf Akelma, Peri-
şan Akan, Mustafa Karakut, Ahmet Karer adlı 13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” 
suçlamalarıyla tutuklandı.  
  
15 Haziran 2012’de Bitlis merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van’da da Terörle Mücadele Şubelerine 
bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alı-
nan 14 kişiden ikisi 19 Haziran 2012’de tutuklandı. 
 
21 Haziran 2012’de Gaziantep merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da Terörle Mü-
cadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları 
sonucu arasında BDP Şahinbey İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk operasyonun ardından bu yana 
binlerce kişinin gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri, insan hakları savunucuları, belediye başkanları, gazete-
ciler, sendikacılar, parti yöneticileri, akademisyenler, hukukçular, sağlıkçılar, basın-yayın çalışanlarının da bulundu-
ğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)” 
adlı yapılanmaya yönelik devam eden “KCK Soruşturması” kapsamında 25 Haziran 2012’de Ankara başta olmak 
üzere toplam 17 şehirde ( Mersin, İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, Adana, Sakarya, Hakkâri, İzmir, 
Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van, Kars, Antalya) Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin gözaltı operas-
yonları düzenlemişti. Operasyon kapsamında Ankara’da  KESK Genel Merkezi ile KESK’e bağlı,  Eğitim-Sen, SES,  
BES,  ESM, Tüm Bel-Sen,Haber-Sen ve  Tarım Orkam-Sen genel merkezlerine, şubelerine, İHD Siirt Şubesi’ne ve 
haklarında yakalama ve arama kararı çıkarılan 71 kişinin evlerine baskın düzenlenmişti. Operasyon sonunda 58 
kişinin gözaltına alınmasına karar verildiği, gözaltına alınanlardan birinin kalp krizi geçirmesi, birinin ileri derecede 
şeker hastası olması, birinin düşerek bacağını kırması nedeniyle serbest bırakıldığı, iki kişinin ise firari şüpheli ol-
duğu öğrenilmişti. Gözaltına alınan 53 kişiden sorguları tamamlanan 34’ü 28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edilmiş 
ve 34 kişiden 22’si çıkarıldıkları Ankara 12. Ağır Mahkemesi tarafından “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklan-
mıştı. 28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edilen KESK Başkanı Lami Özgen’in de arasında bulunduğu 16 kişiden ise 
mahkeme heyeti, Çerkez Aydın, Veysel Özhekdi, Hasan Örgün, Şerif İldoğan, Mehmet Bozgeyik, Fikret Çalağan’ın 
tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle KESK’e ve bağlı bulunduğu sendikalara yönelik düzenlenen operasyonda 28 
kişi tutuklanmış oldu. 
 
7 Temmuz 2012’de İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Hakkâri, Batman, Gaziantep ve Mar-
din’de de düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) “KCK adına sahte 
belge hazırladıkları, başkasının yerine sınava girdikleri” iddialarıyla 40 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Temmuz 2012’de İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Hakkâri, Batman, Gaziantep ve Mar-
din’de de 7 Temmuz 2012’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu Kamu Personeli Seçme Sınavı’na 
(KPSS) “KCK adına sahte belge hazırladıkları, başkasının yerine sınava girdikleri” iddialarıyla gözaltına alınan 34 
kişiden 19’u tutuklandı. 
 
13 Kasım 2012’de Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale ve 
Isparta’da Demokratik Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis ekiplerinin toplam 57 
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kişiyi gözaltına aldığı öğrenilirken, operasyonun gerekçesi hakkında soruşturma dosyasında “gizlilik” kararı olması 
nedeniyle bilgi edinilemedi. 
 
23 Kasım 2012’de Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale ve 
Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 61 kişiden 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 30 kişiden 10’unun 
daha savcının itirazı üzerine tutuklandığı öğrenildi. 
 
24 Kasım 2012’de Antalya, Malatya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Manisa’da 20 Kasım 2012’de Haklar 
Derneği’ne ve üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis ekiplerinin “eski özel harekât mensubu Korkut Eken’e 
suikast hazırlığı yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 13 kişiden 7’si “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla  tutuklandı. 
 
20 Aralık 2012’de, Siirt merkezli olmak üzere Batman, Bitlis ve İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri operasyonlar sonucu Siirt’te 14 kişi, Batman’da 2 kişi, 
Bitlis’te 2 kişi, İstanbul’da 18 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Aralık 2012’de, 8 Aralık günü Mardin, Siirt ve Batman'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, Mardin 
ve Siirt gözaltına alınan 54 kişiden 24’ü "KCK Kent Meclisi yapılanması içinde yer aldıkları" gerekçesiyle tutuklan-
dı.  Tutuklananların ismi şöyle: "BDP Mardin İl yöneticileri Newroz Türk, BDP Mardin Merkez İlçe Başkanı 
Abdülcelil Şimdi, BDP Kızıltepe Yöneticisi İsmail Bal, BDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ayten Kahraman, Veysi Er-
dem, KURDİ-DER Nusaybin Şubesi Yöneticisi İbrahim Dilmeç, Mehmet Nuri Işık, Ramazan Keskin, Şemsettin 
Dinç, Halil Tuğuç, DTK üyesi Alaattin Bulut, Aslan Çelik, Abdurrahman Bayhan, Süleyman Doğan, Şemsettin Dağ-
han, BDP ilçe eski yöneticisi Halil Doğan, BDP PM üyeleri Rubar Kandemir ve Tayyar Ertürk, BDP Siirt İl Eş Baş-
kanı Dilber Sevim, BDP Siirt Merkez İlçe Başkanı Mehmet Halit Kaçar, BDP Siirt eski İl Eş Başkanı Seracettin Kay-
ran, BDP İl Yöneticisi Mehmet Emin Çam, Yüksel Yılmaz, Abdullah Aşkara. (12.12.2012/DİHA/DHA/ Sa-
bah.com.tr/Radikal.com.tr/Milliyet.com.tr) 
 
 

Adana 
 
İHD Adana Şubemize 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında başvuran 15 kişi gözaltına alındığını bildirmiştir. (Başvu-
rucuların İsimleri Adana Şubemizde Mevcuttur) (İHD ADANA) 
 
7 Ocak 2012’de Adana’da 6 Ocak günü “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadır”ına polis ekiplerinin   müdahale etmesi sonucu Adana Gençlik Derneği üyesi 6 öğrenci;  darp edilerek gözaltı-
na alındı. (Radikal, 6 Ocak; halkinsesi.tv, 7 Ocak). 
  
18 Ocak 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran S.C. 17.01.2012 tarihinde saat 19.30 sıralarında kendisi ve arka-
daşı D.T. ile birlikte Cemal gürsel caddesinde eve giderken yaklaşık 10 sivil polis tarafından durdurulmuş ve göza l-
tına alınmışlar karakolda neden alındıklarını sorduklarında hakkınızda ihbar var kaçak telefon satma girişiminde 
bulunmuşsunuz denmiş ve verilen eşkâllere uydukları söylenmiş. Üst araması yapan polislerin bu işlem sırasında 
kendilerine karşı onur kırıcı davranışlar sergilediklerini ifade eden S.C. daha sonra hiçbir suç unsuruna rastlanma-
dığı için serbest bırakıldıklarını ifade etti. Adana emniyetine bağlı polislerin kendilerinin DHF çalışanı olduğunu 
bildiklerini ifade eden S.C. bu uygulamanın kendilerini yıldırmak için yapılmış bir yöntem olduğunu söyledi ve konu-
nun takipçisi olmamızı istedi. 

10 Şubat 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran A.G. evlerinde herhangi bir suç unsuru 
bulunmamasına rağmen evlerinin 6. kez basıldığını ve oğlu M. G.’nin her seferinde gözaltına alındığı nedeniyle 
başvuruda bulundu. 

10 Şubat 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran S.D. TEM ekiplerince evine yapılan baskında 
oğlu M.D.nin herhangi neden yokken sadece siyasi eğiliminden dolayı ve hasta bir durumda gözaltına alınması 
nedeniyle başvuruda bulunduğunu belirtti. 

14 Şubat 2012’de Adana’da 10 Şubat günü “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 15’i çocuk 42 kişiden biri çocuk 14 kişi  tutuklandı (ANF, 
14 Şubat). 
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16 Şubat 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran R.D. oğlu Ö.D. nin 15.02.2012 tarihinde okuldan gelip çalışmakta 
olduğu işyerine gittiğini saat 17.30 sıralarında eve gelirken polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığını 
duymuş. Görgü tanıklarının ifadelerine göre oğlu gözaltına alınırken yere yatırılarak darp edilmiş. Ö.D.  19.02.2012 
tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. 
 
29 Şubat 2012’de Adana’da  BDP Parti Meclisi üyesi Mustafa Doğrul, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontro-
lünde gözaltına alındı.(atilimhaber.org, 29 Şubat). 
 
6 Mart 2012’de  Adana’da DİHA bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile evlere baskın düzenleyen polis ekipleri DİHA 
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve Abdullah Öcalan’ın 
avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini protesto etmek amacıyla açlık grevinde olanların da aralarında bulun-
duğu 25 kişinin gözaltına alınmasının ardından Adana’da 25 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. 
(ANF; ntvmsnbc.com; Zaman, 6 Mart). 
 
7 Mart 2012’de Adana’da 6 Mart günü DİHA bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile evlere baskın düzenleyen polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınan aralarında DİHA Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser ve Özlem 
Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini protesto et-
mek amacıyla açlık grevinde olanların da bulunduğu 50 kişiden biri olan ve Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’ndek i 
tecavüz iddialarının kamuoyu tarafından öğrenilmesini sağlayan röportajı veren T.T. “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” ve “izinsiz gösteriye katıldığı suçlamalarıyla tutuklandı (ntvmsnbc.com, 7 Mart). 
 
10 Mart 2012’de Adana’da 6 Mart 2012’de ve 7 Mart 2012’de  DİHA bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile evlere 
baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında DİHA Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah 
Keser ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeme-
sini protesto etmek amacıyla açlık grevinde olanların da aralarında bulunduğu 50 kişiden arasında DİHA muhabiri 
Özlem Ağuş’un da bulunduğu 21 kişi “KCK Soruşturması” adı altında tutuklandı (Cumhuriyet, 10 Mart). 

22 Mart 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran A. Y. polisin aranan oğlu H. S.’yi gerekçe 
göstererek evlerini bastığını, evdekilere biber gazı sıktığını ve ardından 4 gün boyunca gözaltında tutulduklarını, 
oğlu A. Y.’ye darp uyguladıklarını belirtti. Polisin %92 özürlü, hiçbir iş yapamaz, elişiyle hayatını kazanamaz raporu 
bulunan oğlu C. Y.’yi kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklanması nedeniyle şubemize başvurulmuştur. 

31 Mart 2012’de BDP Genel Merkez çalışanı İbrahim Erkul, “kesinleşmiş bir cezası olduğu” gerekçesiyle Adana’da 
yapılan yol kontrolü esnasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kürkçüler F 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi (DİHA, 1 Nisan). 
 
31 Mart 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran N.A. 31.03.2012 tarihinde dersi bittikten sonra okulun yakınındaki 
parka servis beklemeye gitmiş orada kavga olmuş.  Kavga ile hiçbir alakası olmamasına rağmen polisin kendisine 
saldırdığını dile getiren N.A. darp edilmiş ve hakarete maruz kalmış. Mecbur kaldığı için kendini savunmaya çalıştı-
ğını ifade eden N.A. kendisine vatan haini ve terörist diye hakaret edildiğini ve elleri kelepçeli olarak 7 saat bekletil-
diğini ve bu halde iken kendisine biber gazı sıkılmış. 9 gün nezarette kaldığını dile getiren N.A. okul idaresinin bu 
konu ile ilgili kendisinin ceza alacağını söylediğini belirtti. Ayrıca bu olayın medyada yer edinmesinden dolayı da 
ceza alacağı söylenmiş okul yönetimi tarafından. 
 
2 Nisan 2012’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mehmet Sait Özbadem gazete da-
ğıtımı yaptığı sırada hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 
 
3 Nisan 2012’de Adana’da 30 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş 
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişi çıka-
rıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
22 Nisan 2012’de Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin veri l-
memesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
24 Nisan 2012’de Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapan 
Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar Elektrik işçilerine müdahale eden polis 
ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Nisan 2012’de ESP 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması kapsamında Adana’da afiş asan Murat Akıncı’ya, polis ekip-
leri tarafından 1000 TL para cezası verildi. 
 

http://atilimhaber.org/
http://ntvmsnbc.com/
http://ntvmsnbc.com/
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28 Nisan 2012 ‘de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine başvuran U.Y. kendisinin bulunduğu kurumun polislerce 
basılıp 1 Mayıs için basılan bildiriler de toplanıp kendisi de gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirtti. Böyle bir 
tavrın insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı olduğu gerekçesiyle başvuruda bulundu. 
 
14 Mayıs 2012’de Adana’da 11 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş 
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13 öğrenciden Renziye Duran, Murat Apakhan, Yusuf Utma, Selma 
Polat, Seyithan Dede, Rıdvan İmre “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
20 Mayıs 2012’de Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu 8 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.  
 
23 Mayıs 2012’de Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(TEDAŞ) önüne gidip Genel Müdür Mahmut Nimet Dalkır’la görüşmek isteyen Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanla-
rı Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar Elektrik işçilerine müdahale eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.  

29 Mayıs 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine gelen Z.Ç. evine yapılan polis baskını sonucu evine 
misafir gelen bacanağı E.A.’nın gözaltına alınması sonucu başvuruda bulunmuştur. 

31 Mayıs 2012’de  AKP Adana İl Örgütü Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi 
Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “’Yeni Anayasa Yapım Süreci” adlı konferansta konuşmak için Adana’ya gelen AKP 
Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’yu protesto eden Öğrenci Kolektifleri üyesi 13 kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
2 Haziran 2012’de, Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan BDP'li Belediye 
Meclis Üyesi Hidayet Elinç ile Agit Elinç, Razi Elinç ve Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan M. Şirin Elinç'in yanı sıra 
Murat Yıldız, İlhami Yeşil ve Nurettin Kayhan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi, dün Siirt Adliyesi'ne sevk edilmişti. 
Savcılıkta işlemleri tamamlanan 12 kişiden BDP'li Belediye Meclis Üyesi Hidayet Elinç serbest bırakılırken, 11 kişi 
ise tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alınan 11 kişiden Raci Elinç, 
İlhami Yeşil, Ayetullah Özcan ve Nurettin Kayhan "Örgüte yardım etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddia-
sıyla tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kişi, Siirt E Tipi Kapalı Cezae-
vine gönderildi. (02.06.2012/DHA/DİHA/Evrensel.net/Siirtli.com/Mynet.com/Avrupa-postasi.com/ 
F5haber.com) 
 
23 Haziran 2012’de Gaziantep merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da 21 Haziran 
2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eşza-
manlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı. 
 
1 Temmuz 2012’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev bas-
kınları sonucu ikisi çocuk 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.  
  
8 Ağustos 2012’de, İHD Adana şubesine başvuran M.S. Ö. uzun zamandır Özgür gündem ve Azadiya Welat gaze-
tesi dağıtımcısı olduğunu, 04.08.2012 tarihinde Adananın Seyhan ilçesi Amerikan pazarında gazate dağıtırken 
Adana emniyetine bağlı TMŞ. Ekipleri tarafından gözaltına alınmış. Araca bindirildikten sonra kimliğinin sorulduğu-
nu ve sonrasında ölümle tehdit edildiğini ifade eden M.S.Ö. polislerin kendisine seninde sonun Metin Alataş gibi 
olacak dediklerini bu yüzden bir an önce bu gazeteyi dağıtmaktan vazgeç dediklerini ifade etti. 
 
15 Ağustos 2012’de Adana’da 12 Ağustos 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16’sı çocuk 20 kişiden Hasan Çelik “örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı örgüt adına 
eylem ve faaliyetlerde bulunduğu” iddialarıyla tutuklandı. 
 
9 Ekim 2012’de Adana’da 7 Ekim 2012’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına alırken, ope-
rasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt adına suç işledikle-
ri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
2 Kasım 2012’de Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen “Kalkınmada Bölgesel Dinamikler”  başlıklı sempozyumda 
konuşmak için Adana’ya giden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı protesto etmek isteyen 4 öğrenci darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2012’de Adana’da polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında BDP’li yöneticilerin de 
olduğu 12 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
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6 Kasım 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine gelen M.D. 28.10.2012 tarihinde yapılan bir parti 
mitingine katıldığı gerekçesiyle oğlu F.D.’nin sivil polisler tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp ardından 
tutuklanması nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

17 Kasım 2102’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubesine gelen G.B. 13.11.2012 tarihinde TEM polisleri 
tarafından yapılan baskında tamamen yasal dernek faaliyetleri ve eylemleri yapan D.H.’nin keyfi ve kurmaca 
senaryolarla tutuklanması nedeniyle şubemize başvurmuştur. 

27 Kasım 2012’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın  Ada-
na’da bulunan bir amele pazarını ziyaret ettikten sonra polis ekiplerinin işçi servis aracını bağlamak istemeleri üze-
rine çıkan tartışma sonunda polis ekiplerinin 15 işçiyi darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
6 Aralık 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan yakınlarını ziyarete giden 6 kişinin ayakkabı arama 
uygulamasına itiraz ettikleri ve yakınlarıyla sarıldıkları için jandarma erleri tarafından darp edildikleri, mahpus yakın-
larından Gülşah Balkır ve Zeynep Dağ’ın ise gözaltına alındığı öğrenildi. 
  
12 Aralık 2012’de Adana’da 11 Aralık 2012’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerlerin Misis Beldesi’nde dü-
zenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan BDP üyesi 11 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla tutuklandı. 
 
22 Aralık 2012’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi 4 kişi “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
24 Aralık 2012’de, Adana’nın Seyhan İlçesi’nde Azadiya Welat Gazetesi Temsilciliği’nde çalışan Mehmet Erçik ve 
Hediye Özbay Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gazete binasının çıkışında gözaltına alın-
dı. 
 
28 Aralık 2012’de Adana’da polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu “19 Aralık 2012’de ODTÜ’deki 
olaylara dikkat çekmek için yapılan eyleme katıldıkları” gerekçesiyle 19 öğrenci gözaltına alındı. 

  

 

Adıyaman 
 
7 Mart 2012’de, BDP Adıyaman İl Sekreteri Halil İbrahim Akar gözaltına alındı. "KCK" operasyonu kapsamında 
gözaltına alındığı belirtilen Akar'ın Adana'ya götürüldüğü bildirildi. (07.03.2012/DİHA)  
 
12 Nisan 2012’de, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde 6 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunan 1 kişi gözaltına alı-
narak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş ve tacizi protesto etmek amacıyla emniyet önünde toplanan 
kitleye polisin müdahale etmesi sonucu çatışma çıkmıştı. Yaklaşık 2 saat süren çatışmanın ardından 39 kişi gözal-
tına alındı.  (12.04.2012/DİHA/Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr/Aktifhaber.com/Medya73.com) 
 
3 Mayıs 2012’de Adıyaman’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 3 kişi gözaltına alındı.  
 
4 Mayıs 2012’de, Adıyaman'da "KCK" gençlik yapılanması adı altında 1 Mayıs'ta yapılan ev baskınlarında göz altı-
na alınan H.B., Y.E. ve A.İ. isimli gençler, emniyetteki ifadelerinin ardında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılı-
ğı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrencilerden H.B. ve 
Y.E. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, A.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
(04.05.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Adıyaman’da, KESK yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kap-
samında, yapılan ev baskınlarında Adıyaman Eğitim Sen Şube Örgütlenme Sekreteri Erdal Yılmaz, Adıyaman Eği-
tim Sen Şube sekreteri Bekir Gürbüz, Cezmi Gündüz, Abdulgani Cayhan gözaltına alındı.  
(25.06.2012/DİHA/ANF/ DHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
29 Kasım 2012’de, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün sabah yapılan ev baskınında Velat Bakırcı ve Osman Yıldırım 
adlı yurttaşlar polis lojmanlarına ses bombası attıkları iddiasıyla gözaltına alınıp Kahta Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rülmüştü.Burada ifadeleri alınan 2 kişi tutuklanarak, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderil-
di. (29.11.2012/DİHA) 
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Afyon 
 
9 Haziran 2012’de Afyon’da 6 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında eş zamanlı ev baskınları düzenle-
yen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi 10 
kişiden Zeliha Yıldırım, Nurullah Tutal, Aşkın Yiğit, Ünal Özdağ, Mustafa Ket, Mutalip Soran, Remzi Balık ve Rıd-
van Şahin adlı 8 kişi tutuklandı.  
 
19 Temmuz 2012’de, Afyonkarahisar’ın Beyyazı Beldesi’nde bölge halkının istemediği taş ocağına yol yapılmak 
istenmesine karşı çıkan bölgede yaşayan köylülerin tesisin yapılacağı alana gitmek istemeleri üzerine gruba kolluk 
kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede 6 polis memuru ile 2 asker yaralandı, arasında Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin (MHP) Beyyazı Belediye Başkanı Hasan Kocatepe’nin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2012’de Açlık grevlerine destek vermek için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde oturma eylemi yapmak iste-
yen 50 kişilik öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri öğrencilerin tamamını gözaltına aldı. 
 

Ağrı 
 
1 Ocak 2011’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 31 Aralık 2011’de “çeşitli gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gö-
zaltına alınan ikisi çocuk 6 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiala-
rıyla tutuklandı.  (yuksekovahaber.com, 2 Ocak). 
 
24 Ocak 2012’de, BDP tarafından başlatılan “Kendimi ihbar ediyorum. Ben de bu suçu işledim, işliyorum” kampan-
yası çerçevesinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde savcılığa ihbar dilekçesi veren BDP'li Diyadin Belediye Meclis Üyeleri 
Nuri Sarı, Ahmet İdaci, Hakan Kovalar, BDP eski İlçe Başkanı Musa Zorbey ve BDP İlçe yöneticisi Hamit Bakır, 
ifade için Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Çağrı üzerine emniyete giden 5 kişinin gözaltına alındığı be-
lirtildi. (24.01.2012/DİHA) 
 
30 Ocak 2012’de, Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde BDP Genel Merkezi tarafından başlatılan "Ken-
dimi ihbar ediyorum. Ben de bu suçu işledim, işliyorum" kampanyası kapsamında savcılığa dilekçe veren 7 kişi 
gözaltına alındı. Polisler tarafından ilçe merkezinde ve evlerinden gözaltına alınan Necati Aslan, Abdulrezzak Kaya, 
İbrahim Yaşar, Behrem Işık, Yılmaz Özer, Ethem Aslan ve Ferit Aslan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(30.01.2012/DİHA) 
  
2 Şubat 2012’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 1 Şubat 2012’de BDP üyelerinin evlerine baskın düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDP İlçe Başkanı’nın da arasında bulunduğu 5 kişi “ya-
sadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. (Zaman, 2 Şubat).  
 
12 Şubat 2012’de, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından sabah saatlerinde Büyük Ağrı ve Yüzüncü 
Yıl mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda birçok kitap, CD ve 
bilgisayara el konulurken; Murat Aslan, Hayrettin Bayram, Harun Hikmet, Mazlum Dikmen, Özlem Özdemir, Zakir 
Aslan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçe-
leri öğrenilemeyen 10 kişi Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.02.2012/ANF/DİHA/ Sa-
bah.com.tr/Agos.com.tr) 
 
15 Şubat 2012’de Ağrı’da 12 Şubat günü “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden  Dikmen, Mazlum Dikmen, Mehmet Zakir 
Aslan, Murat Aslan, Özlem Özdemir, Hayrettin Bayram, Samet Aydemir, İbrahim Yıldırım ve Akın Akar adlı 9 kişi 
tutuklandı (ANF, 15 Şubat).  
 
15 Şubat 2012’de, 15 Şubat nedeniyle Ağrı iline bağlı Patnos ilçesinde BDP ilçe binası önünde toplanan ve arala-
rında Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz ve sivil toplum örgütü temsilcilerinde bulunduğu kalabalık bir grup, 
Dörtyol mevkiine kadar yürüyüş düzenledi Yürüyüş sonrası açıklama yapan BDP İlçe Başkanı Ekrem Apak, Öca-
lan'ın uluslararası bir komplo sonucu Türkiye getirildiğini belirterek, komplo içinde yer alan ülkeleri kınadı. Yapılan 
açıklamadan sonra kitle, yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede 
bulundu. Müdahale sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.   (15.02.2012/ANF/DİHA/Yeniagri.com/Etha.com.tr) 
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23 Şubat 2012’de,  8 Mart nedeniyle Ağrı - Doğubayazıt'a giderken gözaltına alınan BDP Kadın Meclisi üyesi Çi-
men Altürk ise yol tutuklaması adı altında tutuklandı. Ağrı’da savcılığa çıkarılan Altürk, Diyarbakır Cumhuriyet Sav-
cılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunduğu belirtilerek, tutuklandı.   
(23.02.2012/ DİHA/Zaphaber.com) 
 
24 Şubat 2012’de, Ağrı ili Doğubeyazıt İlçesi’nde kaldığı otel odasından bu sabah gözaltına alınan vicdani retçi 
Halil Savda, işlemleri için Doğubeyazıt adliyesine getirildi. Savda, savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından 
TCK’nın 318. Maddesinde yer alan “Halkı askerlikten soğutmak” gerekçesine dayanılarak tutuklandı. Savda, daha 
sonra Doğubeyazıt Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (24.02.2012/Bianet.org/DİHA/Birgun.net/Radikal.com.tr) 
 
28 Şubat 2012’de, Önceki gün Hopa'da hakkında yakalama olduğu gerekçesi ile gözaltına alınarak Ağrı'ya getirilen  
DTK eski Daimi Meclis üyesi Muhlis Altun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde-
ki işlemlerinin ardından bugün Doğubayazıt'ta adliyeye sevk edilen Altun, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanma tale-
biyle Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi. Mahkemede ifadesi alınan Altun, aynı iddia ile tutuklanarak 
Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (28.02.2012/ DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alınan B.U. “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
18 Mart 2012’de, Ağrı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Yeni Van Caddesi üzerinde Newroz afişleri asan Nevzat 
Ayna, Mehmet Koçer ve Murat isimli soyadı öğrenilmeyen yurttaşlar, gözaltına alındı. Newroz afişlerine çıkan top-
lama kararı gerekçe gösterilerek, polislerce gözaltına alınan yurttaşların Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  (18.03.2012/DİHA/ANF) 
 
19 Mayıs 2012’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş 
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. 
 
20 Mart 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde newroz kutlamaları sırasında polislerin yanı sıra yer yer jandarmanın da 
müdahale ettiği olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Gün boyunca devam eden olaylarda özelikle gaz bombasının 
isabet ettiği çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişinin Patnos Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.  
(20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Ağrı’nın Tutak İlçesinde BDP İlçe binası önünde bir araya gelen ve Newroz’u kutlamak isteyen 
kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaşanan gerginlikte Recep Çelik adlı bir kişi gözaltına 
alındı.(20.03.2012/ANF/DİHA) 
 
24 Mayıs 2012’de, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Fatih ve Bulut mahallelerinde BDP üyeleri İzzet 
Bozkuş, İsmail Karahan, Selim Ulaş adlı yurttaşların evlerine bu sabah baskın düzenledi. Evleri didik didik arayan 
polisler, evlerine baskın düzenlediği yurttaşları Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağırdı. Ev baskınlarının ge-
rekçesi öğrenilemezken, polisin ev baskını sırasında yurttaşlara hakaret ettiği ileri sürüldü. (24.05.2012/DİHA) 
  
31 Mayıs 2012’de ve 1 Haziran 2012’de, Ağrı’da, Tutak İlçesi’nde, Doğubayazıt İlçesi’nde ve Diyadin İlçesi’nde 29 
Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı aralarında BDP ile DTK üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişiden arala-
rında BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat ve Doğubayazıt İlçe Başkanı İsa Özer’in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. 
 
31 Mayıs 2012’de, Geçtiğimiz gün Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 
Diyadin Belediye Meclis Üyesi Hakan Kovalar, emniyetteki işlemlerin ardından Diyadin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcı-
lıkta ifadesi alınan Kovalar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi dinlenen 
Kovalar, aynı gerekçe ile tutuklandı. (31.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Ağrı merkez ve ilçelerinde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan BDP Doğubayazıt İlçe Baş-
kanı İsa Özer, Belediye Meclis üyesi Nuri Çelik, Demokratik Toplum Kongresi Daimi Meclis üyesi Mustafa Özer, 
BDP üyeleri Latif Baydat ve İbrahim Bobilik, emniyetteki işlemlerin ardandan Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Hakim, 5 
kişiyi "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. (31.05.2012/DİHA) 
  
1 Haziran 2012’de, Ağrı ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve Ağrı merkezde savcılığa çıkarı-
lan 6 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişiden BDP üyesi Nebahat Körnek serbest 
bırakılırken, BDP Genel Merkez çalışanı Veysel Biçer, BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat, DTK üyesi İmram Oğul, 
BDP üyeleri Mensure Aslan ile Saime Bayar tutuklama talebiyle Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    287 

 

sevk edildi. Nöbetçi hakimlik 5 kişiyi, “Örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(01.06.2012/DİHA/Evrensel.net/Yeniozgurpolitika.org/Kanalahaber.com/  
İlkehaberajansi.com.tr/Haberturk.com/Gazetevatan.com/Hurriyet.de) 
 
11 Haziran 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 15 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyon kapsa-
mında Diyarbakır’dan Van’a gelen BDP Genel Merkez çalışanı Baran Umut Kıran yapılan yol kontrolünde askerler 
tarafından gözaltına alınarak Ağrı’ya gönderildi. 
  
14 Haziran 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 10.06.2012 tarihinde gözaltına alınan ve Ağrı'ya götürülen 16 
kişiden 8 kişi dün tutuklanmış, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan diğer 8 kişi ise Doğubayazıt'a getirilerek savcılığa 
çıkarılmıştı. Savcılıkta ifadesi alınan Doğubayazıt Belediye Başkanvekili Ali Söğüt, Doğubayazıt Belediyesi Su İşleri 
Müdürü Yusuf Söğüt, TUHAYD-DER Doğubayazıt Temsilcisi Ahmet Kaya, Orhan Ebren, Yakup Güven, Şah İsmail 
Gültekin, Zeki Yıldız ve Abbas Karataş tutuklama talebiyle Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'-
ne sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Zeki Yıldız serbest bırakılırken, 7 kişi "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. (14.06.2012/DİHA) 
 
19 Haziran 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yunus Emre Mahallesi'nde bir eve 
baskın düzenledi. Baskında evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Çiya kod isimli 
Suriye uyruklu bir HPG militanının olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 3 kişi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rüldü. (19.06.2012/DİHA) 
 
5 Temmuz 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında aralarında 2 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.  
 
20 Temmuz 2012’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde gözaltına alınan BDP’li İl Genel Meclis üyesi Orhan Tunç “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 23 Temmuz 2012’de tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
1 Ağustos 2012’de, Ağrı’nın Patnos İlçe merkezinde Muhammet Uygar adlı yurttaş gözaltına alındı. Patnos İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uygar’ın hakkında açılan bir davanın sonuçlanması sonucu gözaltına alındığı 
öğrenildi. İfadesi alınan Uygar’ın tutuklanarak, Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. (01.08.2012/DİHA) 
 
17 Ağustos 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Ehmede Xani Mahallesi'nde Musa Karput ve Makbule 
Karput'un evine akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında ev sahipleri Musa ve Makbule Karput 
ve HPG'li olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Aynı mahallede gün boyunca yapılan baskınlarda HPG'li oldu-
ğu iddia edilen Hakan Tunç ile 4 genç daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gö-
türüldü. (18.08.2012/DİHA) 
 
18 Ağustos 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde bulunan Ahmede Xane Mahallesi’nde yol ve kimlik kontrolü 
yapan polisler 4 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, yol ve kimlik kontrolü yapan polisler ile durdurdukları bir 
araçta bulunan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Salih Özer ve Harun Altan 
ile ismi öğrenilemeyen 4 genç polisler tarafından gözaltına alınarak, Uluyol Polis Karakolu'na götürüldü. 
(18.08.2012/DİHA) 
 
22 Ağustos 2012’de,  Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Ehmede Xani Mahallesi'nde 18 Ağustos’ta yapılan ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 2’i Emniyette serbest bırakılırken, 6 kişi ise emniyet işlemlerinden son-
ra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişiden Makbule Karput serbest bırakılırken, Salih Özer, Harun 
Alkan, Musa Karput, Hakan Tunç ve Karoğ Yasin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'-
ne sevk edildi. Mahkeme heyeti 5 kişiyi, “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla tutuklayarak 
cezaevine gönderdi. (22.08.2012/DİHA) 
 
25 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Hüseyin 
İldizir için Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözal-
tına aldı. 
 
29 Eylül 2012’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 26.09.2012 tarihinde gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan biri kadın 3 kişinin HPG militanı olduğu, 
diğer 4 kişinin ise HPG militanlarına yardım ettiği iddia edildi. 7 kişinin "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım ve 
yataklık etmek" iddialarıyla tutuklandıkları öğrenildi. (29.09.2012/DİHA/Hurriyet.com.tr/Bugun.com.tr) 
 
9 Ekim 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Danışma Merkezi ve çamaşır 
evine polis baskın gerçekleşti. Düzenlenen baskında çamaşır evi bekçisi Mustafa Adlin gözaltına alındı. Çamaşır 
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evi sorumlusu Sosyolog Özlem Arıcı ise ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. Arıcı ifade işlemleri ardından 
serbest bırakıldı. Öte yandan BDP Doğubayazıt İlçe yöneticisi Mehmet Birdalın da gözaltına alındığı öğrenildi. Gö-
zaltına alınanlar Uluyol İlçe Karakolu'na götürüldü. (09.10.2012/DİHA)  
  
19 Ekim 2012’de, Ağrı’nın Tutak İlçesi Burnubulak Köyü’e17 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında jandarma 
ve özel harekat timleri baskını sonucu gözaltına alınan Kerem Oğul, Bülent Oğul, Hanifi Mergenç ve Sinan Aras 
jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 kişi tutuklama istemiyle Ağır 
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 4 kişiyi “Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklayarak 
cezaevine gönderdi. (19.10.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de, Ağrı’da BDP Doğubayazıt İlçe binasının bulunduğu Ağrı Caddesi'nde bir araya gelen partililer, 
cezaevlerinde açlık grevlerine destek vermek amacıyla 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminin 
ardından polis kitleye müdahale etti. Sivil polislerin aşırı şiddet uyguladığı müdahalede 5 kişi tartaklanarak gözaltı-
na alındı. (13.11.2012/DİHA) 
  
21 Kasım 2012’de, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin evlerine dün 
sabah saatlerinde baskın düzenlemiş, 15 öğrenciyi gözaltına almıştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamla-
nan öğrencilerden 4'ü Ağrı Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 4 öğrenci nöbetçi mahkeme-
ye sevk edildi. "Örgüt üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlamaları ile mahkemeye sevk edilenler-
den Farız Kineş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Seyithan Erkan, Kemal Kahraman ve Metin Öz-
men ise aynı gerekçelerle tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (21.11.2012/DİHA) 
 
23 Kasım 2012’de Ağrı’da 20 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 

Aksaray 
 
7 Mayıs 2012’de Aksaray’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 3 
Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı. 
 

Amasya 
 

Ankara 
 
10 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu Ankara’da 
Ankara Üniversitesi öğrencisi 10 kişinin gözaltına alınmasının ardından 11 Ocak 2012’de devam eden gözaltına 
alma operasyonları sonucu 9 öğrenci daha gözaltına alındı (ANF, 11 Ocak).  
 
20 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev baskınları 
sonucu Ankara’da gözaltına alınan Ankara Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden Binali Can, Hasan Kaçak, İlhak Töreci, 
Ahmet Akyüz, Rıdvan Şahin ve Erman Gün adlı altı kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “çeşitli protesto göster i-
lene katılarak yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 13 Ocak 2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan 
operasyon kapsamında 19 Ocak 2012’de gözaltına alınan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Kasım Kaden de aynı 
suçlamalarla tutuklandı (TİHV, 20 Ocak). 
 
17 Mart 2012’de Ankara’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hastalığı ilerleyen Yasemin Karadağ’ın tahliye edilmesi 
talebiyle AKP il binasının ve Çankaya ilçe binasının önünde çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen 
TAYAD üyelerine müdahale eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
Ankara’da 24 Mart 2012’de Ankara Haklar Derneği, İdilcan Kültür Merkezi, Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği 
ve TAYAD üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında 
İstanbul’da da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi (kizilbayrak.net, 25 Mart). 
 
28 Mart 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde Dikmen Lisesi önünde öğrencilerin çıkardığı dergiyi satmak isteyen 
6 öğrencinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi (Cumhuriyet, 28 Mart). 
 
4 Nisan 2012’de Ankara’da Türközü Mahallesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, 
yetkililer gözaltına alma gerekçesi hakkında açıklama yapmadı. 
 

http://kizilbayrak.net/
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12 Nisan 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kentsel dönüşüm projesi dâhilindeki Dikmen Vadisi’nde gerçek-
leştirilmek istenen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruptan 2 kişi  gözaltına alındı. 
 
13 Nisan 2012’de ESP 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması kapsamında Ankara’nın Mamak İlçesi’nde afiş asan Sercan 
Üstündaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Nisan 2012’de Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde bulunan Karasu-2 Baraj Göleti’nde çalışma yaptıkları sırada mey-
dana gelen iş kazası nedeniyle beş elektrik işçisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak 16 Nisan 2012’de inceleme-
lerde bulunmak üzere Aşkale’ye gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, kendisine “Sayın bakanım, senin geldiğ i-
ne çok sevindim” diyen Mustafa Boğaçayır’a “Yok ya. Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir 
göreyim” demesini protesto etmek amacıyla Ankara’da İçişleri Bakanlığı önüne gelen Halkevleri üyesi gruba müda-
hale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Nisan 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Meksika 
ve Norveç büyükelçiliklerinin de bulunduğu binaya gelerek “Akkuyu Çernobil olmasın” pankartı açan Greenpeace 
üyelerine müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Mayıs 2012’de Ankara’da bulunan TOGO Ayakkabı Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye 
oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 35 işçiyi gözaltına 
alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü. 
 
14 Mayıs 2012’de Ankara’da bulunan TOGO Ayakkabı Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye 
oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme tekrar müdahale eden polis ekipleri 35 işçiyi ve 
işçilere destek vermek için fabrika önünde bekleyen 5 kişiyi gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü. 
 
29 Mayıs 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği söz-
leri Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde kendilerini zincirleyerek protesto eden  ESP bünyesinde 
faaliyet yürüten Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi 3 kişi ile eylemi takip eden Banu Yıldız adlı gazeteci polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği söz-
leri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri Ankara’da Güvenpark’tan Yüksel 
Caddesi’ne yürüyerek protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri “güzergâhta ters yönü kullandıkları” gerekçesiyle 
biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.  
 
1 Haziran 2012’de Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade 
ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek isteyen ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile görüşmek isteyen Halkevleri üyesi gruba polis ekipleri müdahale 
ederek 27 kadını gözaltına aldı. 
 
6 Haziran 2012’de, Sabah saatlerinde Terörle Mücadele ekiplerince Ankara, İstanbul, Kırıkkale ve Diyarbakır’da 
SES Öğrenci Komisyonu üyelerinin kaldığı yurtlara ve evlere düzenlenen operasyonda 47 tıp öğrencisi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden 13 ü tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 
13 Haziran 2012’de Tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan 
Gençlik Federasyonu üyelerinin TBMM’ye yürümek istemeleri üzerine gruba biber gazlarıyla müdahale eden polis 
ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2012’de, KESK ve bileşenlerine yönelik "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında tutuklanma 
istemiyle mahkemeye sevk edilen 34 KESK'liden aralarından Tüm Bel-Sen ve SES Genel sekreterlerinin de bulun-
duğu 22 emekçi Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nce tutuklandı. Tutuklanan 22 KESK’linin isim-
leri ise şöyle: “SES Genel Sekreteri Sıddık Akın, Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, Tüm Bel-Sen 2 
Nolu Şube Başkanı Devrim Kahraman, Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube yöneticileri Ferruh Çelik, Yılmaz Yıldırımcı, Eği-
tim Sen Kadın Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, Eğitim Sen üyesi Nihat Kılınçalp, Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube 
Yöneticisi Aykut Erhan Turgut, Haber Sen Genel Kadın Sekreteri Seyran Şık, Tarım Orkam Sen Ankara Şube Yö-
neticisi Mehmet Sezgin İbin, Yapı Yol Sen Ankara Şube Başkanı Mustafa Bozan, BTS eski Genel Başkanı Yunus 
Akıl, BES Genel Meclis Üyesi Belgizar Sazak, Eğitim Sen Ankara Şube üyeleri Mehmet Arda, Osman İşçi, Tarım 
Orkam Sen Genel Başkanı Metin Vuranok, Eğitim Sen İstanbul 4 Nolu Şube Üyesi Sibel Anıl, Eğitim Sen Sakarya 
Şube Üyesi Hanım Koçyiğit, SES Ankara Şube Yöneticisi Erdal Turan, Eğitim Sen Adıyaman Şube Örgütlenme 
Sekreteri Erdal Yılmaz, Eğitim Sen Adıyaman Şube Sekreteri Bekir Gürbüz, Eğitim Sen Malatya Şube üyesi Tarık 
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Kaya, Eğitim Sen Kocaeli üyesi Deniz Bozbey,”Mahkeme tarafından tutuklanan KESK’liler Sincan F Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne götürüldü. (28.06.2012/DİHA) 
 
1 Ağustos 2012’de İMO işten çıkarılmasının ardından 164 gündür İMO önünde “işimi geri istiyorum” talebiyle eylem 
yapan Cansel Malatyalı’nın İMO binasına “İMO yönetimi tarafından keyfi olarak işten çıkarıldım. İşimi geri istiyorum” 
yazılı pankartı asması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cansel Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
30 Ağustos 2012’de, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası alan ve “de-
netimli serbestlik” uyarınca her gün karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
polis ekiplerinin Cem Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş sonucu ensesinden vurularak öldürülmüştü. 
Olayın ardından ifade veren Cem Aygün’ü öldüren polis memuru silahının ayağının kayması sonucu ateş aldığını 
iddia etmişti. 1 Eylül 2012’de ise Cem Aygün’ün 7 kız kardeşi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmak 
istedi. “Kardeşimizin katillerini istiyoruz” diye slogan atan 7 kişiye müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına 
alarak 2 saat boyunca alıkoydu. 
 
13 Eylül 2012’de Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) işten çıkarılmasının ardından 207 gündür İMO 
önünde “işimi geri istiyorum” talebiyle eylem yapan Cansel Malatyalı’nın eylemine müdahale eden polis ekipleri 
Cansel Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Eylül 2012’de Ankara’da yeni eğitim sistemine karşı Millî Eğitim Bakanlığı önünde protesto eylemi yapan Liseli 
Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi 6 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
3 Ekim 2012’de Ankara Üniversitesi’nin düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 21 öğrenci, protestocu gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı. 
 
3 Kasım 2012’de Ankara’da YÖK’nun kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için Yüksel Caddesi’ne yürü-
yen Gençlik Federasyonu üyesi 9 kişi gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2012’de Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde ESP İlçe Örgütü’nün kurduğu çadıra müdahale eden polis ekipleri 
ESP üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Kasım 2012’de Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 
10 öğrenci gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. 
 
13 Kasım 2012’de Ankara’da 11 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
ev baskınları sonucu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) karşıt görüşlü öğrenciler ara-
sında çıkan kavga nedeniyle gözaltına alınan 13 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “insan yaraladıkları” 
suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
22 Kasım 2012’de, Ankara’da kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla Ankara Adliyesi’nin önünde 
pankart açan SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 5 kadını gözaltına aldı. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 polis me-
muru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ kampusundaki Fizik 
Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince 
polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak öğrencilere müdahale etti. Gaz bombaların-
dan çevrede bulunanlar ve fakülte binaları içindekiler de etkilenirken müdahale sonucu başına gaz bombası kapsü-
lü isabet eden Barış Barışık ağır olmak üzere 2 öğrenci yaralandı, 32 öğrenci de gözaltına alındı. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 polis me-
muru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edilmiş, ODTÜ kampusundaki Fizik 
Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince 
polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak öğrencilere müdahale etmişti. Müdahalenin 
ardından 21 Aralık 2012’de, başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da ev baskınları düzenleyen Terörle Müca-
dele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, “protesto gösterisine katılarak yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 10 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin tamamı sevk ed ildik-
leri savcılık tarafından veya mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
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27 Aralık 2012’de, 2013 yılının asgari ücret tespit çalışmaları devam ederken Ankara’da “insanca yaşanabilir bir 
asgari ücret” talebiyle görüşmelerin sürdüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapmak isteyen 
DİSK üyelerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesinin ardından 2 işçinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 

Antalya 
 
12 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev baskınları 
sonucu Antalya’da gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 11 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı (Cumhuriyet, 12 Ocak). 
 
6 Nisan 2012’de Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Antalya’nın Alanya İlçesi’ne gelen Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ı protesto etmek isteyen 5 öğrenci gözaltına alındı.  
 
1 Mayıs 2012’de Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte “ya-
sadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs 2012’de Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Çıralı Sahili’nde bulunan pansiyonların yıkılmasını protesto etmek 
isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi yaralandı, 25 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Mayıs 2012’de Antalya’da 7 Mayıs 2012’de “parasız eğitim” talebiyle kendilerini Milli Eğitim Müdürlüğü’nün demir 
kapısına zincirleyerek eylem yapan Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyesi 2 öğrenciden Gülçin Bulut “görevli polis 
memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
20 Mart 2012’de Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 29 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 
Antalya’da düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Akdeniz Üniversi-
tesi öğrencisi 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Temmuz 2012’de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin Antalya Limanı 
açıklarına demirlemesini protesto eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 7 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
17 Ağustos 2012’de Antalya’nın Alanya İlçesi’nde bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.A. (22) “ya-
sadışı KCK Örgütü üyesi oılduğu” gerekçesiyle Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı yakalama kararı uyarınca 
aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
4 Eylül 2012’de Diyarbakır Gümrük Müsteşarlığı’na ataması yapılan fakat hakkında yapılan güvenlik soruşturması 
gerekçe gösterilerek işe alınmayan Emin Murat Uysal’ın Ankara Valiliği önünde başlattığı eyleme müdahale eden 
polis ekipleri Emin Murat Uysal’ı gözaltına aldı. 
 
14 Eylül 2012’de Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir otobüste yaptığı kimlik kontrolünü sonucu gö-
zaltına alınan A.Ş. (25) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
landı. 
 
3 Kasım 2012’de Antalya’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri BDP Part Meclisi üyesi Ramazan Yıldız’ı gözaltı-
na alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 

  

 

Ardahan  
 
13 Haziran 2012’de, Ardahan’da DTP Göle eski ilçe yöneticisi Rıza Yıldırım, 2008 yılında Ardahan'da düzenlenen 
bölge illeri gezisinde çıkan olaylardan ötürü hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davada mah-
kemenin verdiği 10 aylık hapis cezası Yargıtay'da onandı. Bunun üzerine Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi.   
(13.06.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
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7 Kasım 2012’de Ardahan’da 5 Kasım 2012’de yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonu-
cu gözaltına alınan 5 kişiden Barış Gökdemir ile Mehmet Kan “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
10 Kasım 2012’de Ardahan’da açlık grevine destek vermek için protesto eylemi yapanlara yönelik 8 Kasım 2012’de 
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 öğrenciden 12’si tutuklandı. 
 
20 Kasım 2012’de, Ardahan'ın Göle ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamlıçatak Köyü Karakolu'na 
bağlı askerler Hacıali köyüne baskın düzenledi. Baskınlarda Mehmet Karatekin, Abdurrahman Karatekin, Fikret 
Gökdemir ve Balabey Gökdemir gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişi Çamlıçatak Karakolu'na 
götürüldü. (20.11.2012/DİHA) 
 

Artvin 
 

Aydın 
 
 27 Şubat 2012’de Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Beldesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında yapılan 
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11 çocuktan 6’sı 1 Mart 2012’de tutuklandı. (DHA, 1 Mart). 
 
  

Balıkesir 
 
15 Mayıs 2012’de, Sabah saatlerinde Balıkesir ile ilçeleri Bandırma, Edremit ve Ayvalık'ta polis tarafından yapılan 
ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramaların ardından haklarında gözaltı kararı bulunan 
BDP Edremit İlçe Örgütü üyesi Ramazan Ekinci, BDP Ayvalık İlçe Yöneticisi Sebahattin Enüştekin, BDP Bandırma 
İlçe Yöneticisi İrfan Aşar, Bandırma'da kalan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi E.S. gözaltına alındı. Ayrıca il merke-
zinde yapılan ev baskınlarında da en az 10 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
18 Mayıs 2012’de Balıkesir’de, Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden aralarında  DYGM  
üyelerinin de bulunduğu 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
  

Bartın 
 
 

Batman 
 
3 Ocak 2012’de Batman'da, 35 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı'nı protesto etmek için yapılan yü-
rüyüşe müdahale sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 5 kişiden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, mahkemeye sevk 
edilen Ramazan Arinç, Ahmet Karabulut, Ramazan Buhatır ve Hikmet Aydın ise tutuklanarak, Batman M Tipi Ce-
zaevi'ne gönderildi. (03.01.2012/DİHA) 
 
12 Ocak 2012’de Batman'da Roboski katliamının protesto edilmesinin ardından 10 Ocak günü düzenlenen ev bas-
kınlarında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden BDP Yöneticisi Numan Yeşilmen, emniyetteki işlem-
lerin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 kişi ise, adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Abdurrahim Bolur, 
Ercan Tunç, Beyaz Aslan, Hüsnü Karadağ ve Ahmet Karadağ, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahke-
meye çıkarılan 5 kişi, "polise taş attıkları" iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 
(12.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de, BDP Batman İl Örgütü ve Çırağan İş Merkezi'nde bulunan BDP Siyaset Akademisi ve KURDİ-
DER binasına sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda siyaset Akademisi çalışanı Kazım Barış gözaltına 
alınırken, BDP ve akademiden çok sayıda bilgi, belge ve bilgisayar hard disklerine el konuldu. (13.01.2012/DİHA) 
 
17 Ocak 2012’de, Batman Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Siirt'in Kurtalan ve Eruh ile Gökçebağ belediyelerine de 
baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda belediye binalarında bulunan bilgisayar hard diskleri ve çalışma arşiv-
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lerine el konulduğu ve Gökçebağ Belediyesi Muhasebe Müdürü İzzet Uğur ve Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı 
Çaçan Yorulmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (17.01.2012/DİHA) 
 
25 Ocak 2012’de, Batman'ın Bahçelievler ve Pınarbaşı mahallerinde dün 3 ayrı eve yapılan polis baskın sonucu 
gözaltına alınan 6 kişi emniyet işlemlerinin ardından savcılığa getirildi. Batman Belediyesi çalışanı Medeni Onar, 
BDP İl yöneticisi Samet Demir, Mehmet Demir, Latif Doğan, Şükran Yılmaz ve Recai Sezer, tutuklanma talebi ile 
mahkemeye gönderildi. Medeni Onar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 kişi ise, 2911 sayılı "Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönde-
rildi. (25.01.2012/DİHA) 
  
6 Şubat 2012’de Batman'da, BDP Parti Meclis Üyesi Mehmet Kavak'ın, öğleden sonra il merkezinde durdurularak, 
gözaltına alındığı belirtildi.   (06.02.2012/ DİHA) 
 
7 Şubat 2012’de, Batman merkezli yürütülen "KCK" operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilenlerden 
Batman Belediye Başkanı Serhat Temel'in de aralarında bulunduğu 41 kişiden 3 kişi serbest bırakılırken, 19 kişi ise 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.    (07.02.2012/ANF DİHA/Aktifhaber.com/Radikal.com.tr/Sabah.com.tr) 
 
9 Şubat 2012’de Batman’da 8 Şubat günü evine düzenlenen baskında gözaltına alınan BDP il yöneticisi Mehmet 
Şirin Ari çıkarıldığı mahkeme tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi (ANF, 9 Şubat).  
 
13 Şubat 2012’de, Batman'da sabah saatlerinde merkez ve ilçelerde düzenlenen ev baskınlarında 36 kişi göz altına 
alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle: Hasan Varol, Hamza Gök, Murat Teymur, Hamza 
Timurtaş, İzzet Aslan, Derviş Aydın, BDP Kozluk İlçe Saymanı Ali Toptik, Mesut Toptik, BDP İlçe Yönetisici Dilek 
Arzık, Revşan Acar, Esma Avşar, Orhan Doğan Eğitim Destek Evi öğretmenlerinden Nasır Taş, Ferhat Ötaş, Suat 
Oğuz, Ahmet Demir, Veysi Demir, Ekrem Demir.Gözaltına alınan 36 kişiden 9'unun Diyarbakır'a götürüldüğü öğre-
nilirken, diğerlerinin ise Batman Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu bildirildi. (13.02.2012/ DİHA) 
 
14 Şubat 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Şubat 2012’de bir mağaraya düzenlenen operas-
yonda öldürülen HPG militanı Murat Şakar için Mersin’de düzenlenen cenaze törenine gaz bombalarıyla müdahale 
eden polis ekipleri 100 kişiyi gözaltına aldı (Radikal, 14 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de, Batman'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. yıldönümü nedeniyle yapı-
lan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Batman da gözaltına alınan 11 kişiden 7'si emniyet işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 4 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alı-
nan 2 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.02.2012/ 
DİHA) 
 
18 Şubat 2012’de,  Batman'da 15 Şubat ve öncesi merkez ve ilçelerde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alı-
nan 27 kişi emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. 27 kişiden aralarında Kozluk BDP İlçe Saymanı Ali 
Toptik, Orhan Doğan Eğitim Destek Evi öğretmenlerinden Nasır Taş ile birlikte 12 kişi savcılıkta serbest bırakılır-
ken, 15 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 5 kişi tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, aralarında BDP Kozluk İlçe Yöneticileri Mesut Toptik ve Dilek Arzık'n da bulunduğu 10 
kişi ise "Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak, Batman Kapalı M Tipi cezaevine gönderildi.  
(18.02.2012/DİHA/ANF/Etha.com.tr) 
 
21 Şubat 2012’de Batman’da 4 Şubat günü “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon kapsamında 
gözaltına alınıp serbest bırakılan DİHA muhabiri Gülsen Aslan ile BDP Siyaset Akademisi çalışanı Salih Keleş ye-
niden gözaltına alınarak tutuklandı (ANF; bianet.org, 21 Şubat). 
 
28 Şubat 2012’de Batman’da 24 Şubat günü gözaltına alınan BDP Batman İl Yöneticisi Veysi Bölükgiray  “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı (ozgurradyo.com, 29 Şubat). 
 
1 Mart 2012’de, BDP Kadın Meclisi Merkez çalışanı Mekiye Ormancı, öğlen saatlerinde BDP Batman il binasına 
girerken, Farabim Hastanesi önünde polisler tarafından gözaltına alındı.    
(01.03.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
 
17 Mart 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 14 Mart günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 10 
kişiden üçü “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklandı (Zaman, 17 Mart). 
 

http://ozgurradyo.com/
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19 Mart 2012’de, Batman ili Gercüş ilçesinin Pınarbaşı Harmanları'nda bugün yapılması planlanan Newroz Bayra-
mı kutlamalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi nedeniyle Gercüş Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. 
Newroz'un kutlanmaması için polis ilçede yoğun önlem alırken, sabah saatlerinde alanda hazırlık yapan BDP'li 
yöneticiler ve belediye meclis üyelerinden 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Gerçüş'e Newroz kutlamaları için getirilen 
BDP Batman İl Örgütü seçim otobüsüne yolda ruhsatı yok gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. Otobüs şoförü 
Hasan Kurt ve otobüste bulunan iki kişi gözaltına alınıp, Gercüş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 (19.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Batman'da 19 Mart'ta evlere yapılan baskınla gözaltına alınan ve Fırat Dağıtım çalışanı Mevlüt 
Ayağ'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcı-
lığa ifade veren 12 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ayağ'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi mah-
keme tarafından "yasadışı gösteriye katıldıkları" gerekçesiyle tutuklandı. (22.03.2012/DİHA) 
 
24 Mart 2012’de, Batman'da 20 Mart'ta ki Newroz kutlamalarına izin verilmemesi sonucu yaşanan çatışmalarda 
gözaltına alınan 148 kişiden 42'si çocuk 116 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 32 kişi adli-
yeye sevk edildi. Almanya Sol Parti Delegasyonu ile birlikte gelen Özgür Politika Gazetesi Muhabiri Xededa Biçer 
ve BDP seçim aracı şoförü Hasan Kurt'un da olduğu 21 kişi savcılıkta serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklama talebiy-
le nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan 10 kişi, "polise taş attıkları" gerekçesiyle tutuklanarak 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
(24.03.2012/DİHA/İmc-tv.com/Yeniozgurpolitika.com) 
 
1 Nisan 2012’de, Batman'da 20 Mart günü Newroz kutlaması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutukla-
nan H.S. (23), H.D. (18) ve S.A. (40) isimli kadınlar insanın kanını donduracak iddialarda bulundu. Hak ihlallerinin 
tavan yaptığı cezaevinden gelen iddia tartışılacak türden. Batman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA 
Muhabiri Gülsen Aslan ile aynı koğuşta kalan kadınlar, yaşadıklarını DİHA muhabiri Aslan'a anlattı. Tutuklanan 
kadınlardan H.S., Newroz olaylarında 37 kadın ile birlikte gözaltına alındıklarını ve TEM Şube'ye götürüldüklerini 
belirtti. Gözaltında iken 3 kişi ile birlikte "sohbet odası"na götürüldüğünü belirten H.S., kendileri ile birlikte 2 kadın 
polisin de içeriye girdiğini, çırılçıplak soyularak zorla oturup kalkmalarının istendiğini anlattı. Yaşlı bir kadının çırıl-
çıplak soyulduktan sonra bir kadın polisin cep telefonunu çıkararak onun görüntüsünü çekmeye çalıştığını dile get i-
ren H.S., duruma tepki göstermeleri üzerine polisin fotoğraf ve görüntü çekmekten vazgeçtiğini aktardı. Polislerin 
yaşananlardan sonra da kendilerini tehdit ettiğini dile getiren H.S., "Bu yaşananları anlatırsanız, sizden bunun he-
sabını sorarız" şeklinde polis tehdidine de maruz kaldıklarını kaydetti. Gözaltında işkenceye de maruz kaldıklarını 
ifade eden H.S., gözaltındaki kadınların cop ile vücutları morarana kadar darp edildiğini ve hala işkencenin izlerini 
üzerinde taşıdıklarını söyledi. H.S., yaşananların ardından tekrar nezarete alındıklarını ve bir süre sonra psikolog 
ile görüştürme bahanesiyle yeniden "sohbet odası"na alındıklarını ifade ederek, "Bize psikolog olarak tanıtılan bir 
kişi vardı odada. Kadınların birbirini suçlaması ve birbirinin üzerine ifade vermesini istiyordu. Yaşadığımız kötü 
muameleyi psikolog denen kişiye anlattığımızda ise 'Bunlar normal şeyler her yerde oluyor. Bunda bir şey yok' ya-
nıtını verdi" şeklinde konuştu. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kadından dershane öğrencisi H.D.'nin ise, gözaltında 
iken polisler tarafından boynuna zorla sarı-kırmızı-yeşil bir flama takılarak fotoğrafının çekildiği ifade edildi. Bat-
man'da 20 Mart'ta yapılan Newroz kutlamalarına polis müdahale etmiş, yaşanan mücadelenin ardından 37 kadın-
dan 3'ü tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.  (01.04.2012/DİHA/ 
Yuksekovahaber.com) 
 
10 Nisan 2012’de, Batman'da 26 Eylül 2011'de Aydın Konak Kavşağı'nda yaşanan çatışmaya ilişkin başlatılan ope-
rasyonda İstanbul ve Batman'da gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişi, tutuk-
lanma talebi ile Batman Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinden sonra bir kişi ser-
best bırakılırken, 5 kişi ise, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak 5 kişi Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.  (10.04.2012/DİHA/İlkehaberajansi.com.tr/Haberler.gen.al/Batmangazetesi.com/ Mynet.com) 
 
11 Nisan 2012’de, Batman Petrolkent Mahallesi'nde Şirin Aslan ve Halise Çetin adlı yurttaşlar sivil polisler tarafın-
dan gözaltına alındı. Aslan ve Çetin'in hangi gerekçe ile gözaltına alındıkları öğrenilemezken, Diyarbakır'a götürül-
dükleri bildirildi.  (11.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org/Yuksekovahaber.com) 
 
24 Nisan 2012’de, Batman'da da sabah saatlerinde polisler tarafından ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan baskın-
larda, Abdulbasit Tüzün ve Ahmet Kaya ile Halkevi bekçisi A. Vahap Acar gözaltına alındı.   
(24.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
3 Mayıs 2012’de, Bitlis'te çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren HPG'li 15 kadın için Batman'da düzenlenen mevlide 
katılmak için Kozluk'tan yola çıkan 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 2 minibüs Batman'ın girişinde Havaalanı 
Kavşağı'nda polisler tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolünden sonra araçta yaşamını 
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yitiren HPG'li Leyla Altan'ın (Arjin Garzan) fotoğrafının bulundurulmasını gerekçe gösteren polis, Altan ailesinden 
17 kişiyi gözaltına aldı.  (03.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de, Batman'da 30 Nisan günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Özer, Şahin Özkanat, Emin Pekediz, Ferhan Kerem ile isimleri öğreni-
lemeyen 2 kişi, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Newroz kutlama-
larına katılarak "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına eylem yapmak" suçu işledikleri iddiasıyla 6 kişi, tutuk-
lanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (03.05.2012/DİHA) 
 
21 Haziran 2012’de, Batman'ın Kozluk İlçesi'nde 2 gün önce polisler tarafından babası Ahmet Yaman ile birlikte 
gözaltına alınan Mahsun Yaman (20) adlı genç, bu sabah saatlerinde Kozluk Adliyesi'ne getirildi. Ahmet Yaman 
savcılık işlemlerinden sonra serbest bırakılırken, Mahsun Yaman ise çıkarıldığı Kozluk Sulh Ceza Mahkemesi'nde 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
(21.06.2012/DİHA) 
  
23 Haziran 2012’de, BDP Batman İl Yöneticisi Mahmut Abi, 22.06.2012 tarihinde akşam saatlerinde sivil polislerce 
gözaltına alındı. 5 yıl önce açılan bir davadan "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 
30 ay cezasının onaylandığı kaydedildi. Abi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (23.06.2012/DİHA) 
 
30 Haziran 2012’de, Batman'dan Antalya'ya gitmek üzere Batman Havaalanı'na giden Kürt Rap Sanatçısı Serhado, 
polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Serhado'nun Siirt'te yürütülen bir soruşturma 
kapsamında gözaltına alındığı ve Siirt'e götürüldüğü bildirildi. (30.06.2012/DİHA)  
 
14 Temmuz 2012’de Batman’da Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtımcısı Nurettin Kaya, gazetenin dağıtımını yaptı-
ğı sırada polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, Kaya’nın gerekçeyle gözaltına alındığına dair açıklama yapılma-
dı.  
 
3 Eylül 2012’de Kısa film çekimi için Batman’ın Sason İlçesi’nde bulunan Mezopotamya Kültür Merkezi’ne bağlı 
sinema oyuncuları ve çalışanları toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Eylül 2012’de Batman’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu DYGM üyesi 7 kişi 
gözaltına alındı. 
 
3 Ekim 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma Batman'da 'Toplumsal olaylara 
katılmak' iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 11’i sabah erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 
tarafından ifadeleri alınan 11 kişiden 10'u adli kontrol şartı ile salıverilirken, salıverilenlerden Mehmet Şirin Yani 
dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra arkadaşına "Fotoğraf bana aitti inkar ettim" dediği iddiasıyla yeniden savcılık 
talimatı ile gözaltına alındı. Yani ile birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilen Recep Yardımcı mahkeme tarafından 
'Örgüt üyesi olmak', '2911 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. (03.10.2012/DİHA)  
 
4 Ekim 2012’de, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babasını ziyarete giden Arslan Argış adlı yurt-
taş savcılıkta ifade vermesi gerektiği iddiasıyla ile gözaltına alındı. Kimlik kontrolü esnasında askerler tarafından 
gözaltına alınan Argış polisler tarafından alınarak Batman Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldüğü belirtildi. 
(04.10.2012/DİHA)  
 
9 Ekim 2012’de Batman’da BDP il örgütünün Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışını protesto 
etmek amacıyla düzenleme istediği gösteriye gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
27 Ekim 2012’de, BDP Batman İl Örgütü'nün cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevine dikkat 
çekmek amacıyla "Ölümlere sessiz kalmayacağız taleplerimiz kabul edilsin" şiarıyla yaptığı miting sonrası, 7 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. (27.10.2012/DİHA) 
 
31 Ekim 2012’de, DTK ve BDP'nin "Topyekun direniş" çağrısı nedeniyle Batman'da 30.10.2012 tarihinde çıkan 
olaylarda gözaltına alınan 6 kişi ise, Batman Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. (31.10.2012/DİHA) 
 
25 Kasım 2012’de, Batman’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü 
dolayısıyla yapılan yürüyüş sonrasında 5 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları 
öğrenilemedi. 
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11 Aralık 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla 7 Aralık'ta Batman, Siirt, Mardin merkez ve 
ilçeleri Kızıltepe, Nusaybin, Mazıdağı, Savur ile belde ve köylerinde polis, özel harekat timleri ve asker tarafından 
BDP binaları, belediye, sivil toplum örgütlerinin de aralarında bulunduğu onlarca adrese eş zamanlı baskın düzen-
lenmişti. Aralarında BDP PM üyeleri, BDP il ve ilçe başkanları, Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, MEYA-DER ve 
KURDÎ-DER yöneticileri, belediye çalışanları, il genel meclis üyelerinin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. 
Batman'da gözaltına alınan 31 kişiden 24'ü tutuklandı. 

Bayburt 
 

Bilecik 
 

Bingöl 
 
13 Ocak 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen gözaltına alınan ve Bingöl’e 
getirilen BDP Parti Meclisi üyesi Senar Abi ile Bingöl Üniversitesi öğrencisi soyadı öğrenilemeyen Şükran adlı kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandılar (ETHA, 13 Ocak). 
 
13 Ocak 2012’de,BDP Bingöl il binasına, yüzlerce polis tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında BDP 
Üyesi Şeref Bulut gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. BDP il 
binasında aramalar sona ererken, partinin bilgisayar ve çalışma arşivlerine el konuldu. (13.01.2012/DİHA) 
 
2 Şubat 2012’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 31 Ocak günü yol kontrolü esnasında gözaltına alınan İdris Karabağ, 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.(ANF, 2 Şu-
bat). 
 
6 Şubat 2012’de, Bingöl'de bu sabah M Tipi Cezaevi'ne görüşe giden Gaffur Gelen ve Yunus Bulut adlı öğrenciler, 
cezaevi çıkışında polisler tarafından durdurularak üstleri arandı. Aramadan sonda sonra 2 öğrenci, daha önce hak-
larında açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen ve burada ifadeleri 
alınan 2 öğrenci, daha sonra serbest bırakıldı. (06.02.2012/ DİHA) 
 
10 Şubat 2012’de, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Eşref YAŞA şu beyanlarda bulundu: “09.02.2012 tari-
hinde Bingöl İli Ilıcalar Beldesi mevkiinde bir operasyon esnasında oğlum Diren Yaşa’nın yaralı olarak ele geçirildiği 
bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Oğlum Bingöl Devlet Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Gereğinin yapılmasını, derneğ i-
nizden tarafından gerekli desteğin verilmesini istiyorum.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 
10 Şubat 2012’de, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Abdullah AYDIN şu beyanlarda bulundu: “09.02.2012 
tarihinde Bingöl-Ilıcalar beldesi kırsalında yaşanan bir operasyonda oğlum Abdullah Aydın sağ olarak yakalanmış-
tır. Askeri yetkililer bizi arayarak, durumu bize bildirdiler. Mersin’de ikamet ediyoruz. Bingöl’e geldik ve gidip oğlumu 
jandarmada gördüm. Bundaki sonraki süreç için şubenizden yardım talep ediyorum.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 
14 Şubat 2012’de Bingöl  BDP Bingöl İl Teşkilatı tarafından 15.02.2012 tarihinde, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinin yıldönümünde yapılan basın açıklamasına katıldıktan sonra, Ali Morkoyun ve Mahmut Morkoyun göz 
altına alındı. 
  
25 Şubat 2012’de, Bingöl'de 23 Şubat'ta yapılan ev baskılarında gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki ifadelerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 7 kişiden Kutbettin Güncüt ve Şerif Kaçlu serbest bırakılır-
ken, 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. İfadeleri alınan 5 kişiden MEYA-DER Temsilcisi Cengiz 
Turan, DEHAP Bingöl eski İl Başkanı Yavuz Kıtay, Ali Rıza Mert, Cemal Koca, serbest bırakılırken, Yavuz Mert adlı 
yurttaş "Örgüte yardım" ettiği iddiasıyla tutuklandı. Mert, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25.02.2012/ 
DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
29 Şubat 2012’de, Bingöl'de evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i emniyet işlemlerinin ardın-
dan adliyeye getirildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Ahmet Kılıç, Ömer Bayındır, Müjdat Kılıç ve 18 
yaşından küçük olduğu belirtilen Y.B. ile ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklan-
ma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gizli tanık ifadeleri ve telefon görüşmeleri sonucu gözaltına alındıkları 
belirtilen Müjdat Kılıç ve Ömer Bayındır mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ah-
met Kılıç, Y.B. ve ismi öğrenilemeyen genç kadın ise tutuklandı. Tutuklanan Y.B.’nin Çocuk Tutukevi'ne, Kılıç ile 
ismi öğrenilemeyen genç kadın ise Bingöl M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (29.02.2012/ DİHA) 
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1 Mart 2012’de Bingöl’de  BDP İl Başkanı Halis Yurtsever, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskın sonu-
cu gözaltına alınırken Halis Yurtsever’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı (ANF, 1 
Mart). 
 
3 Mart 2012’de, 29 Şubat günü Bingöl’de polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan Bingöl 
Üniversitesi öğrencisi 22 kişiden 16’sı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklandı. (CİHAN, 6 
Mart). 
  
20 Mart 2012’de, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren BDP Karlıova İlçe teşkilatı önün-
de bir araya gelen yüzlerce kişi, yaktıkları ateş etrafında halaylar çekerek sloganlar attı. Konuşmaların ardından 
Newroz kutlaması sona erdi. Bu arada ifadesi olduğu gerekçesiyle BDP Bingöl İl yöneticilerinden Sıddık Yurtsever, 
Karlıova'ya doğru gelirken Kervansaray'da gözaltına alındı.  
 
30 Mart 2012’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi kırsalında başlatılan hava destekli operasyon kapsamında köylerde yapı-
lan ev baskınlarında önceki gün gözaltına alınan 6 yurttaş, Karlıova Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Karlıova Jan-
darma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan Fesih Sayak, Serkan Tiryaki, Eşref Azak, Zafer Demir, 
Önder Tiryaki ve Faruk Kaplan tutuklama talebiyle Karlıova Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çı-
karılan 6 kişiden 5'i serbest bırakılırken, Fesih Sayak adlı yurttaş, "Örgüte yardım ettiği" iddiası ile tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi. (30.03.2012/DİHA) 
  
30 Mart 2012’de, Bingöl'de, sabah erken saatlerde çok sayıda eve düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alı-
nıp il emniyet müdürlüğüne götürülen 20 kişinin işlemleri tamamlandı. Ağırlıkta Bingöl Üniversitesi'nde okuyan öğ-
rencilerin bulunduğu 20 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Bingöl Adliyesi'ne getirildi. 3 Savcı tarafından ifadeleri 
alınan 20 kişiden 13'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 7'si tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Emrullah Kaya, Mehmet Işyıkkırık, Selma Özel, Abdulaziz Kaya, Abdullah Başlık, 
Ersin Alıncan ve Yusuf Kılıç’ı "Örgüte üye olmak ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası yapmak" 
ve “KCK talimatları ile alana çıkmak” gibi iddialar ile tutukladı. (30.03.2012/DİHA/İmc-tv.com) 
 
4 Nisan 2012’de, Bingöl BDP Karlıova İlçe Örgütü yöneticileri Yağız Tiryaki ve Gökşahin Şahin, haklarında yakala-
ma kararı olduğu gerekçesiyle dün ilçe merkezinde gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Şahin ve Tiryaki, 
savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Şahin ve Tiryaki, "Örgüt üyesi olmak" ve 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (04.04.2012/DİHA)  
  
5 Nisan 2012’de Bingöl’de ve Karlıova İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekplerinin düzenlediği ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan Karlıova Belediye Başkanı Ferit Çelik, Belediye Meclisi üyesi Ahmet Demirbaş, 
BDP İl Yöneticisi Abdullah Solmaz “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
10 Nisan 2012’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne ve Alpîra (Serpmekaya) Köyü’ne ev baskınları düzenleyen kolluk 
kuvvetleri 2 kişiyi gözaltına alınırken, 2 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındıklarına dair açıklama yapılmadı.  
 
22 Nisan 2012’de, Bingöl Emniyet Müdürlüğü TEM polisleri, merkezde Hadin Kaya isimli bir gencin evine baskın 
düzenledi. Baskın sonrası Kaya "örgüte yardım etiği " iddiasıyla gözaltına alınarak Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. (22.04.2012/DİHA) 
 
25 Nisan 2012’de, Bingöl'ün Genç İlçesi Kavar Bölgesi'nde dün çıkan çatışmada yaşamını HPG'lilerin arasından 
oğlu olabileceği ihtimali üzerine Elazığ Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne giden Fırat Dağıtım A.Ş çalışanı Hakkı 
Bolkan isimli yurttaş TEM Şube polisi tarafından gözaltına alındı. Oğlu ile ilgili bilgi edinmek üzere gittiği hastanede 
yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan Bolkan'ın hakkında arama kararı olduğu belirtildi.
 (25.04.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com/Sosyalistforum.net) 
 
11 Mayıs 2012’de, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle, Düz Ağaç ve Uydu Kent mahal-
lelerinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda evler aranırken, 3'ü üniversiteye hazırlık 
öğrencisi 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Uğur Erik, Helin Günay ve Musta-
fa Küçüköner adlı öğrenciler ile diğer 3 kişinin Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları bildirildi. 
(11.05.2012/DİHA) 
 
4 Haziran 2012’de Bingöl’de polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 9 
kişiden arasında BDP İl Başkanı Halis Yurtsever’in de bulunduğu 3 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
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9 Temmuz 2012’de, Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik kontrolü yapacakları gerekçesiyle Sanatçı Rojda'yı 
gözaltına aldı. Rutin kimlik kontrolü yaptıklarını söyleyen polisler, sanatçı Rojda'yı Bingöl Otogar'ı yakınlarında gö-
zaltına aldıktan sonra yaklaşık bir saat bekletti. Kimlik işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  (09.07.2012/DİHA/ 
Yuksekovahaber.com) 
 
13 Eylül 2012’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında belediye binasına, BDP ilçe binasına 
ve çok sayıda eve düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu aralarında Belediye Başkanvekili Selim Yıldırım’ın da 
bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Eylül 2012’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 13 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında belediye binasına, 
BDP ilçe binasına ve çok sayıda eve düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınan 33 kişiden araların-
da Belediye Başkanvekili Selim Yıldırım’ın da bulunduğu 9 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” iddialarıyla tutuklandı. 
 
16 Eylül 2012’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü mevkiinde sabah saatlerinde çevik kuvvet polislerini taşı-
yan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Rama-
zan Ayaz adlı yurttaş, gözaltında işkence gördüğünü iddia ederek İHD Bingöl Şubesi'ne başvurdu. Hacılar Köyü 
karşısında hayvanlarını otlattığı sırada asker, özel harekat timleri ve korucuların katıldığı operasyonda gözaltına 
alınan Ayaz, "Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Olaydan bir gün önce hayvanlarımın yanına geldim. Ertesi gün pat-
lama olduğu vakitlerde Hacılar Köyü karşısında bulunan Aynik Köyü yolu mevkiinde hayvanlarımın yanındaydım, 
herhangi bir örgüt mensubunu ne ben ne de diğer çobanlar gördü" dedi. Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hayvan-
ların yanında 4 kişiydik. İkisi yanımda çalışan çobanlar biri de 13 yaşındaki oğlum Hamit'ti. Dün saat 15.00 suların-
da bir grup bulunduğumuz yöne doğru geldi. İçinde özel harekat, jandarma ve korucular vardı. Önce çobanları ve 
13 yaşındaki oğlum Hamit Ayaz'ı dövdüler. Ondan sonra gelip beni aldılar. Döverek yola kadar getirdiler. Gözlerimi 
bağladılar, ellerimi bağladılar. Arabanın arkasına bağlayıp 500 metre sürüklediler. Daha sonra yerde beni sopayla 
dövdüler. Arabanın içine aldılar. 4 kişilik gruplar halinde beni yine dövdüler. Beni o arabadan alıp, başka bir araba-
ya bindirdiler. Arabanın içinde Kalencik Karakolu'na kadar beni dövdüler. Karakolda ifademi aldıktan sonra beni 
gece saat 01:00'de serbest bıraktılar. Beni tehdit ettiler. Can güvenliğim yoktur." (17.09.2012/ DİHA) 
 
16 Eylül 2012’de, Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Aynik Köyü’nde hayvanlarını otlatan Ramazan Ayaz, yanına 
gelen bir grup askerî birliğin kendisini, oğlunu ve yanında çalışan iki çobanı darp ettiklerini, askerî birliğin kendisini 
gözaltına alarak Kalencik Jandarma Karakolu’na getirerek ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktıklarını açıklayarak 
18 Eylül 2012’de İHD Bingöl Şubesi’ne başvurdu. 
 
10 Ekim 2012’de, Bingöl’de 23 Eylül günü BDP il binasına yönelik düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla 
düzenlenmek istenen mitinge polis ekipleri müdahale etmiş, daha sonra düzenlenen operasyonlarda ise 8 kişi gö-
zaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı. 
 
10 Ekim 2012’de Bingöl’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik olarak eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri BDP üye ve yöneticisi en az 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Ekim 2012’de İstanbul’da operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
11 Ekim 2012’de Bingöl’de 10 Ekim 2012’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik olarak eşzamanlı ev baskınları dü-
zenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDP üye ve yöneticisi 8 kişiden Suna 
Kaya, Zeynep Yurtsever, Lütfü Arslan, Fesih Beritan ve Vahap Vurulday adlı beşi “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
  
12 Ekim 2012’de, 10 Ekim 2012 tarihinde Bingöl'de gözaltına alınan 3 kişi savcılığa çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin 
ardından 3 kişi tutuklanma istemiyle 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin ardından 
Erdal Sekin ve Mazlum Sarıdağ isimli yurttaşlar serbest bırakılırken Celil Uğurlu isimli yurttaş ise “Örgüt üyesi ol-
mak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiası ile tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 
(12.10.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, Bingöl'de 9 Kasım'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 3 kişi, 10 Kasım'da çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından haklarında "adli kontrol uygulaması" kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Arif 
Koç, Aziz Kaya ve Ömer Kılıç adlı yurttaşlar, adli kontrol uygulaması çerçevesinde adliyeye imza vermeye gider-
ken, polisler tarafından gözaltına alındı. 3 yurttaşın savcılığın mahkemenin kararına itirazı üzerine gözaltına alındığı 
ve tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. (14.11.2012/DİHA) 
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15 Kasım 2012’de Bingöl’de 23 Eylül 2012’de protesto gösterisi düzenlemek isteyen BDP üyesi gruba polis ekiple-
rinin müdahale etmesi sonucu 6 kişinin tutuklanmasının ardından aynı eylemde “polis ekiplerine taş attıkları” gerek-
çesiyle gözaltına alınan 6 kişinin daha tutuklandığı öğrenildi. 
 
5 Aralık 2012’de,Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanları Hakan Ceylan 
ve Hicran Gersiyor'un, 2 Aralık'ta cenazelerinin defnedilmesi sırasında polisin sert müdahalesi sonrası, HPG milita-
nı Ceylan'ın amcası  Zeyyat Ceylan ile yeğeni Ümit Ceylan'ın yanı sıra Şirvan Demir, Ahmet Tapu, Sinan Aktaş, 
Yunus Toy, Hasip Akdoğmuş, Aziz Kaya, Yunus Narin, Mehmet Kan, Hasan Şanlı, Eşref Tapu ve Servet Aslandağ 
gözaltına alındığı öğrenildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan 13 kişinin 
daha sonra, serbest bırakıldığı belirtildi. (05.12.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 

Bitlis 
 
3 Ocak 2012’de BDP tarafından Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde 35 yurttaşın katledilmesini kınamak için yapılmak 
istenen açıklamaya katılmak üzere Tatvan'dan yola çıkan 20 BDP'li yolda polis tarafından ilginç bir muameleye tabi 
tutuldu. Üçyol arama noktasında durdurulan ve üst aramasından geçirilen ve arama noktasında parmak izleri alı-
nan muhabirimiz Sertkal ile birlikte 20 BDP'li ardından gözaltına alınarak, Tatvan Trafik Bölge Müdürlüğü'ne götü-
rüldü. BDP'lilerin aracına da polis tarafından el konuldu. (03.01.2012/DİHA)  
 
19 Ocak 2012’de Bitlis ili Tatvan ilçesinde yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinden sonra 
savcılığa çıkarılan 11 kişiden 2'si savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklama talebiyle 
Tatvan Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti 8 kişiyi tutuksuz yargılamak üzere 
serbest bırakırken, DYG üyesi Murat Bakır'ı ise "Örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" 
iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. (19.01.2012/DİHA) 
 
21 Ocak 2012’de Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı as-
kerler merkez ve köylerde baskınlar düzenledi. Ev baskınlarında BDP Tatvan İlçe Eş Başkanı Mazlum Akgün, kar-
deşi Abdin Akgün, Tatvan Belediyesi çalışanı Sadullah Alphan ile BDP üyeleri Faruk Erdemir, Ahmet Aysal, Hüse-
yin Güler, Hayrettin Taş, Mehmet Alptekin ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişinin de bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.01.2012/DİHA)  
 
24 Ocak 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 köylünün 
savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesini protesto etmek amacıyla Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenle-
nen gösteriye katılanlara yönelik 21 Ocak 2012’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tu-
tuklandı. (ANF, 24 Ocak).  
 
30 Ocak 2012’de, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ocak günü yapılan baskınlarda gözaltına alınan 9 kişiden Cevdet 
Sevim Van'a sevk edilirken, 8 kişi ise Tatvan'da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 8 kişiden 3'ü bırakılır-
ken, 5 kişi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 5 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, Belediye Meclis üyesi Nurullah Akdemir ile BDP üyesi Yalçın Aysal ise, "Örgüte yardım" ettikle-
ri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (30.01.2012/DİHA) 
 
4 Şubat 2012’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu BDP üyeleri Maşallah Ata ile Abdurrahman Ata gözaltına alındı (ANF, 4 Şubat).  
 
27 Şubat 2012’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde BDP’ye yönelik gözaltı operasyonlarını ve Abdullah Öcalan’ın avu-
katlarıyla görüşmesinin engellenmesini protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevinin sürdürüldüğü BDP ilçe 
binasına baskın düzenleyen polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı (ozgurradyo.com, 27 Şubat).  
 
7 Mart 2012’de, Bitlis E Tipi Cezaevi'ndeki annesinin görüşüne giden Mülkes Avras adlı kadın cezaevi girişinde 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan Avras'ın yargılandığı bir davanın duruşmasına katılmadığı ve adres değişikliğini 
bildirmediği için gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Avras, tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (07.03.2012/DİHA) 
  
15 Mart 2012’de, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, il 
merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişi Van’da savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliğine sevk edildi. Geç saatlere kadar devam eden ifade işlemlerinden sonra Tatvan Belediyesi çalışanları 
Malgir Genç ve Serhat Koç, Tatvan BDP üyesi Mesut Akbay, Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencisi İbrahim Filiz, Gü-
roymak Şerzan Kurt Eğitim Destek Evi Öğrencisi Fethi Damar ile Güroymak BDP üyesi Bedrettin Damar, “Örgüt 
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üyesi olmak”, “Örgüt adına suç işlemek” ve “Bilerek ve isteyerek örgütü yardım etmek” suçlamalarıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (15.03.2012/DİHA/Ntvmsnbc.com/Medya73.com) 
 
2 Nisan 2012’de, Bitlis ve Siirt kırsalında yaşamını yitiren 15 kadın gerilladan Meyaser Orbay'ın (Diljin Cilo) 31 
Mart'ta yapılan cenaze töreni sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınan 8 kişiden Emin Demir ile Ferhat Terzioğlu, 
emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.  Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan 6 kişi, "Örgüt propagandası yapmak", "görevli 
memura mukavemet etmek" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
13 Nisan 2012’de, Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Tatvan’a bağlı Anadere (Urans) Köyü’nde 
bazı evlere baskın düzenledi. Baskın sonrası yapılan aramada Tacettin Güler isimli yurttaş, “PKK’ye yardım ve 
yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (13.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
19 Nisan 2012’de, *Bitlis’in Hizan İlçesi'ne bağlı Yolbilen Köyü'nde düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan 
Mehmet Saki Altın, jandarmadaki işlemlerinden sonra Hizan'da savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altın, 
"patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Burada ifadesi 
alınan Altın, aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(19.04.2012/DİHA/Birgun.net/Evrensel.net/Ozgur-gundem.com/ Etha.com.tr) 
 
8 Mayıs 2012’de, Bitlis’in Hizan İlçesi’nde Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetesi dağıtımını yapan Celal Çetin, 
polisler tarafında kendi işyerine yapılan baskın ile gözaltına alındı. (08.05.2012/DİHA) 
 
15 Haziran 2012’de, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler "KCK" adı altında ev baskınları düzendi. Baskınlarda 
Mütalip Günay, Mehmet Nur Zennur, Ayşe Ulaş, Şahin Özevin, Hüseyin Taraman, Sabır Acar, ismi öğrenilemeyen 
bir öğrenci, Ensari Yalçınkaya isimli yurttaş ve öğretmen Caner Özbay gözaltına alındı. Özbay'ın Nusaybin'de gö-
zaltına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınanlar Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (15.06.2012/DİHA/ 
Turkiyegazetesi.com/Mynet.com/Skyturk.net/Bitlisnews.com) 
 
7 Temmuz 2012’de, Bitlis’in Hizan-Tatvan ilçeleri arasındaki karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlamaya 
meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından Tatvan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hanelmalı Köyü kırsa-
lında HPG militanları ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 7 asker yaralandı. Çatışmanın ardından Çevre 
köyünde amca çocukları olan İnan ve Devran Akbay gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Küçüksu (Kotum) köyü 
karakoluna götürüldü.   (07.07.2012/DİHA) 
 
8 Temmuz 2012’de, Bitlis'in Hizan İlçesi’ne bağlı Kolludere Beldesi’nin Sosyal Mahallesi’ne gece geç saatlerde 
askerler ve korucular tarafından bir eve baskın düzenlendiği belirtildi. Erkan Oruç (31) adlı yurttaş, evine gece geç 
saatlerde yapılan baskının ardından saat 03.00’da gözaltına alındığını ve sabah 08.00 sularında bırakıldığını söy-
ledi. Oruç, kaçakçılık gerekçesiyle evinin basıldığını belirterek, “Korucular beni ihbar etmiş. Haksız yere evim bası l-
dı. Kaçakçılık yapmadım“ dedi.  (08.07.2012/DİHA/ANF/Bitlishaber13.com) 
 
21 Temmuz 2012’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 18 yaşındaki Mahsum Karaoğlan isimli genç Tatvan'da Roboski 
katliamını protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldığı için 18 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Katıldığı eylemle 
ilgili hakkında açılan davada ifade vermediği için gözaltına alınan Karaoğlan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından çıkarıldığı mahkemece "örgüt üyesi olmak" ve "kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklan-
dı. (21.07.2012/DİHA/ Bitlisnews.com/ Bitlis13.com) 
 
9 Ekim 2012’de, Bitlis'in Mutki İlçesi nüfusuna kayıtlı ve Tatvan Belediyesi'nde muhasebe işlerine bakan DİSK Ge-
nel-İş Üyesi Mehmet Alptekin (45), sabah saatlerinde Tatvan-Van Karayolu arasında bulunan Yelkenli Karakolu 
yakınlarında kurşunlanmış şekilde ölü bulundu. Alptekin'in cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi Morgu'na getirilirken, 
Alptekin'in ailesi ile polisler arasında gerginlik çıktı. Çıkan gerginlikte Alptekin'in kardeşleri Burak ve Aydın Alptekin 
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.  (09.10.2012/DİHA)  
 
11 Kasım 2012’de Bitlis’te açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu ise aralarında Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, BDP İl Örgütü Başkanı Şahin 
Çoban ve İHD Bitlis Şubesi Başkanı Hasan Ceylan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına 
alındı. 
  
3 Aralık 2012’de, 11 Kasım’da Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi önünde, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan ve gittikleri savcılıkta gözaltına alınan 5 genç, Van’a 
getirildi. Van’da savcılığa çıkarılan Vedat Güler, Behçet Yılmaz, İzzet Cevrim, Ahmet Şimşek ve Kerem Arat isimli 
gençler tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. 5 kişi, “Örgüt üyesi olmamakla 
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birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
(04.12.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Gazetebitlis.com)  
 
5 Aralık 2012’de Bitlis’te eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. 
  
6 Aralık 2012’de,Bitlis merkezde yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan BDP yöneticileri Kamil Mert ile 
Cafer Türkmen, üniversite öğrencileri Hakan Altun, Mehmet Elmas, Nesim Ergin, Abdulmutalip Günay ile Tatvan 
Belediyesi Toplum Sağlık Merkezi gönüllü çalışanı Servan Şerefhanoğlu, 5 Aralık’ta sabah saatlerinde gözaltına 
alındı. Van’da Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken, Cafer Türkmen, Mutalip Günay, Hakan Altun ve 
Servan Şerefhanoğlu, “Örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. 4 
kişi aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (06.12.2012/DİHA/ANF/ Bitlisnews.com) 
 
12 Aralık 2012’de, Bitlis-Tatvan karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan Eren Üniversitesi yerleşkesinden çıkarak 
karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu Hizan Meslek Yüksekokulu Lojistik ikinci sınıf öğrencisi Ömer 
Erol yaşamını yitirmişti. Öğrenciler ise, arkadaşlarının ölümüne neden olan yol güvenliği için tedbir alınmaması 
üzerine belediye ve karayollarını protesto etmişti. Eyleme katılan öğrencilerden 8’i gözaltına alındı. Polisler tarafın-
dan kampus yerleşkesinde gözaltına alınan Hogır Aydın, Kenan Çalışkan ve soyadları öğrenilemeyen Nazım ve 
Kasım ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrencinin Mustafa Yeter Polis Karakolu’na götürüldüğü belirtildi.  
 (12.12.2012/DİHA/Evrensel.net) 
 

Bolu 
 
24 Eylül 2012’de, Bolu’da annesinin trafik kazasında yaralandığını öğrenerek telaşlanan Aycan Zengin, uyarılara 
rağmen kazanın olduğu yere aracıyla girince polis memurları tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gözaltına alın-
dı. 
 

Burdur  
 

Bursa 
 
  
12 Haziran 2012’de, BDP’nin 4 il ve ilçe yöneticisi sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları iddia-
sıyla tutuklandı. 11 Haziran günü gözaltına alınan BDP yöneticileri Orhan Gündüz, Ercan Erdoğmuş, Ahmet Geti-
ren ve Mehmet Curan savcılıktaki sorgularının ardından bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  Tu-
tuklanan 4 kişiyle birlikte son iki günde Bursa’da tutuklananların sayısı 7’ye yükseldi.  Dün gece nöbetçi mahkeme-
ye sevk edilen BDP PM Üyesi Ayla Yıldırım, HDK İl Yürütmesi'nden Sevim Kaya ile Semra Getiren ve Ziynet Kanat, 
"Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. Ferhat Akbaş, Ruken Keklik, Dilşah 
Kanat ve Nurettin Tomris ise mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.  
 
12 Eylül 2012’de, Bursa’da yeni eğitim sistemine karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünce protesto eylemi yapmak 
isteyen Halkevleri üyesi guruba müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Kasım 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevi eylemine destek verenlere yönelik 14 kişinin gözaltına 
alınmasıyla sonuçlanan ırkçı saldırıların ardından ev baskınları düzenleyen polis ekipleri BDP üyesi 16 kişiyi gözal-
tına aldı. 
 
2 Kasım 2012’den Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevlerine destek verenlere yönelik 28 Ekim 2012’de başlayan 
ve 3 gün süren ırkçı saldırıların ardından Bursa Valiliği, itibaren 10 süreyle kentte her türlü eylem ve etkinliğin ya-
pılması yasaklandı. Öte yandan olayların ardından açlık grevine destek veren gruptan gözaltına alınan 36 kişiden 
16’sının tutuklandığı öğrenildi. 
  
7 Kasım 2012’de, Bursa’nın Yıldırım İlçesi'ne bağlı Ulus Mahallesi'nde oturan Ahmet Toksun isimli kişi evine gittiği 
esnada polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. 
 
8 Kasım 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevine destek vermek için yüryüş yapmak isteyen gruplara 
yönelik 28 Ekim 2012’de başlayan ve 5 Kasım 2012’ye kadar devam eden ırkçı saldırıların ardından jandarma ekip-
lerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu BDP ve HDK üyesi 13 kişi gözaltına alındı. 
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14 Kasım 2012’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen “Kültür Varlıklarının Ortaya Çıkarılması, Korunması 
ve Sürdürülebilirlik” adlı konferansa katılmak için Bursa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı protesto 
etmek isteyen 5 öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
15 Kasım 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde çıkan olayların ardından gözaltına alınanlardan 7’sinin tutuklandığı 
öğrenildi. 
 
15 Kasım 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde afiş asan Dev-Genç üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından darp edile-
rek gözaltına alındı. 
 
3 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı. 
 
4 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 9 öğrenci gözaltına alındı. Müdahale nedeniyle 2 öğrencinin de yaralandığı öğrenildi. 
 
5 Aralık 2012’de Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 3 öğrenci gözaltına alındı. 
12 Aralık 2012’de, BDP’lilere dönük saldırıların gündemden düşmediği Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde yapılan ev bas-
kınlarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.  Sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi 
Ulus Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 10 kişi gözaltına alındı. Polisin ev aramalarında evleri alt üst 
ettiği ve silah aradıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şunlar: Saliha Yentürk, 
Murat Yentürk, Necla Yentürk ile çocuk yaştaki F.Y. ve S.Y. Gözaltına alınanların Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutulduğu öğrenilirken, avukatların henüz kendileri ile görüştürülmediği belirtildi.  Öte yandan gözaltındaki çocuklar-
dan birinin, emniyetten Çocuk Şube'ye götürüldüğü esnada dayısına, geçtiğimiz aylarda çıkan olaylarda polisin 
silahından çıkan kurşunla bir kişinin yaşamını yitirmesi olayı hakkında, "Olayı üstüme yıkmaya çalışıyorlar" diye 
bağırdığı aktarıldı. Konu hakkında görüşünü aldığımız BDP PM üyesi Ayla Yıldırım, Bursa'da geçtiğimiz aylarda 
yaşanan olaylarla ilgili Bursa Valisi ve Emniyet Müdürlüğü'nün kendi açıklarını ve sorumluluklarını birilerinin üstüne 
yıkarak yaşanan olaylardan sıyrılmaya çalıştığını söyledi.  Bursa'da BDP Yıldırım İlçe Örgütü'nün açlık grevlerine 
ilişkin Kasım ayında yapmak istediği yürüyüşe faşistler saldırmış günler süren olaylarda çok sayıda Kürdün ev ve 
işyeri saldırılarda hasar görmüştü. Saldırı ardından saldırganlar gözaltına dahi alınmazken, aralarında BDP üye ve 
yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Olaylarda saldırgan gruptan bir kişi de polisin silahından çıktığı 
öğrenilen kurşunla yaşamını yitirmiş, polis ise bu silahın arazide bulunduğunu iddia etmişti.  
 
13 Aralık 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları so-
nucu gözaltına alınan 10 kişiden Hasan Yentürk ve Murat Yentürk “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
27 Aralık 2012’de, Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 26 Aralık 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu “açlık grevi 
eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı 
yasadışı örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla tutuklandı. 
 

Çanakkale 
 
17 Nisan 2012’de Çanakkale’de 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 11 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Nisan 2012’de, İstanbul Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Çanakkale ve ilçesi Biga'da okuyan üniversite öğ-
rencilerinin evlerine yapılan baskınlarda      Latife ABİÇ, İzzet ÇOŞKUN, Ruken YANIK, Nimetullah YILMAZ, Etem 
ŞEN, Yusuf SIĞAN, Leyla Eylem İNCEDURSU, Nazlı LAÇİN isimli 8 öğrenci ve Hasan CİDİR isimli 1 çalışan olmak 
üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır. (İHD Çanakkale) 
 
14 Mayıs 2012’de 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Anayasa panelinde konuşmak için Çanakkale’ye gelen 
AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’yu protesto eden Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 
öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    303 

 

20 Mayıs 2012’de Çanakkale’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri ev baskınları sonucu DYGM üyesi 10 kişi gözaltına alındı. 
 
4 Ekim 2012’de Çanakkale’deki protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu  6 kişi yaralandı, 2 
kişi de gözaltına alındı.  
 
6 Ekim 2012’de, TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini Çanakkale’de eylem yaparak protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu 1 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Aralık 2012’de Çanakkale’de SGD üyesi Ayhan Duykulu “cezaevlerinde 67 gün süren açlık grevi eylemlerine 
destek amaçlı düzenlenen yürüyüşlere katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 

Çankırı 
 

Çorum 
 
17 Mart 2012’de Çorum’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hastalığı ilerleyen Yasemin Karadağ’ın tahliye edilmesi 
talebiyle AKP il binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba da müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi 
gözaltına aldı (halkinsesi.tv, 17 Mart). 
 
15 Nisan 2012’de Çorum’da 12 Nisan 2012’de İstanbul’da yapılacak olan Grup Yorum konserinin afişini astıkları 
sırada gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Derneği üyesi üç kişiden ikisi “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Mayıs 2012’de Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
yedi kişiden Halil Top, Dursun Turna, Gözde Erdal, Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi “yasadışı DHKP/C Örgütü üye-
si oldukları” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
 

Denizli 
 
8 Haziran 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’ye yapacağı ziyareti kentin çeşitli yerlerinde pankart 
açarak protesto edecekleri iddiasıyla polis ekipleri Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 9 kişiyi gözaltına aldı. 
  
14 Kasım 2012’de Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerinde açlık grevlerine destek amacıyla 2 Kasım 
2012’de düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri 91 öğrenciyi gözaltına almış, öğrencilerin tamamı ser-
best bırakılmıştı. Karara savcılığın itiraz etmesi üzerine 30 öğrenci tutuklandı. 
 

  

 

Diyarbakır 
 
1 Ocak 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 27-28 Aralık tarihleri arasında evlere düzenlenen baskınlarda gözal-
tına alınan ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'ne 
sevk edilen 27 kişiden Abdurrahman Yıldırım isimli yurttaş tutuklandı. Polis kurşunu ile yaşamını yitiren H. İbrahim 
Oruç'un babası Ömer Oruç'un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada 
Roboski Köyü'nde 35 sivil yurttaşın savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledilmesinin ardından önceki gün 
Diyarbakır'da çıkan olaylarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 kişiden 12'si savcılık tarafından serbest 
bırakıldı. Hakkında açılan başka bir soruşturma çerçevesinde nöbetçi mahkemeye gönderilen Bağlar Belediye 
Meclis Üyesi Mücdet Gür isimli yurttaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. (01.01.2012/DİHA) 
 
2 Ocak 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nebahat Beker, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Nu-
rullah Beker, 31.12.2011 tarihinde saat 12.00’da Bayındırlık caddesinde 2 arkadaşıyla birlikte yeni yıl kutlamalarına 
katıldığı esnada polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 2 arkadaşını serbest bıraktılar. Kardeşim 24 saat 

http://halkinsesi.tv/
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gözaltında kaldı. Gözaltına alınma gerekçesi ise aramasının olduğudur. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevi-
ne gönderildi. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz. ” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
3 Ocak 2012’de Diyarbakır'da Roboski katliamının yaşandığı tarihten bu yana kent genelinde meydana gelen pro-
testo gösterilerine katıldıkları iddia edilen yüzün üzerinde kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenler ise komik 
gerekçelerle tutuklanıyor. 30 Aralık 2011 ve 2 Ocak 2012 tarihleri arasında eylemlere katıldıkları iddia edilerek olay 
yerinde ve evlere düzenlenen baskınlarda 170'in üzerinde kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bunlardan bir kısmı 
emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, geri kalanlar ise adliyeye sevk edildi. 30 Aralık tarihinde D.Ü 
Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından Roboski katliamına dikkat çekmek ve protesto etmek amacı dersleri boykot 
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 30 kişinin ifadeleri gece saatlerine kadar alındı. Ha-
kimlikteki ifadelerin ardından Hukuk Fakültesi Öğrencisi Emin Bozkurt, Memet Keleş, Deniz Özaydınlı, İlyas Tarım, 
Hakim Marul, Sultan Uruk, Metin Adıyaman, Hüseyin İzol, Faruk Bozan, Serdar Ataman ve Gurbet Yavuz "Eğitim 
ve öğretimi engellemek" iddiasıyla tutuklandı. Yine Diyarbakır'da gösteriye katıldıkları belirtilen 2'si üniversite öğ-
rencisi 5 kişi de "Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek" ve 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanununa Muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklandı. (03.01.2012/DİHA) (Not: Gözaltına alınan 170 kişiden 
sadece 50’si Aralık 2011 raporuna işlendi. Bu nedenle geriye kalan 120 gözaltı sayısı bu ayın bilançosuna 
eklendi.)   
 
3 Ocak 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sema Saylan, şu beyanlarda bulundu: “Akrabalarım olan Fat-
ma, Rojhat, Musatafa Kolakan ve evlerinde misafir olarak bulunan kişiler polisler tarafından gözaltına alındılar. 
Gözaltına alınma nedenleri çantada bomba düzeneğinin bulunmasıdır. Bu bombanın emniyet binasının bombalan-
ması için kullanılacağı gerekçe göstererek alınmışlardır. Gözaltında bulunan akrabalarım bu suçlamaları kabul 
etmeleri için her türlü baskıya maruz kalmışlardır. Ayrıca avukat gönderilip, gönderilmediğini veya işkenceye maruz 
kalıp, kalmadıklarını öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şube-
si)  
  
4 Ocak 2012’de Diyarbakır'da, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde 35 sivil yurttaşın savaş 
uçakları tarafından bombalanarak katledilmesine ilişkin düzenlenen gösteri sonrası çıkan olaylara katıldıkları iddia-
sıyla gözaltına alınan 22 kişi, dün adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden savcılık ve hakimlik 
ifadeleri ardından 20 kişi serbest bırakılırken, Ramazan Koçan ve Gazal Sürer (19), "2911 sayılı Toplantı ve Göste-
ri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek", "Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" gerekçeleri ile tutuklandı. (04.01.2012/DİHA) 
 
9 Ocak 2012’de Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, gözaltına alındı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 
tutuklu bulunan kızını ziyaret etmeye gittiği sırada gözaltına alındığı öğrenen Birtek Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
dü. Birtek'in daha önce yargılandığı bir dava nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. (09.01.2012/DİHA) 
  
11 Ocak 2012’de Diyarbakır'da ESP üyesi Soner Çiçek'in evine bu akşam saatlerinde polisler tarafından baskın 
düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından Çiçek, gözaltına alındı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 
verilen hapis cezası nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Çiçek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
(11.01.2012/DİHA) 
 
12 Ocak 2012’de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde 10 Ocak günü sivil polisler ve özel harekat timleri tarafından düzen-
lenen ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişiden biri Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 
kişi ise dün Çınar Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan 8 kişiden Baran Canpolat, Veysi Canpolat, Uğur Coşar ve 
Devran Ay serbest bırakılırken, Medeni Ekinci, Mervan Ekinci, Mervan Karataş ve M. Salih Ablak ise tutuklama 
talebiyle mahkeme sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi, "PKK'ye üye kazandırmak", "PKK adına eylem yap-
mak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (12.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de Diyarbakır'da önceki gün "KCK/Kent Meclisi’ne üye olma" ve "Faaliyetlerinde bulunmak" iddiasıy-
la evlere yapılan baskın sonrası gözaltına alınan ve bugün sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen 22 
kişiden 6'sı savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgusu sırasında "KCK/Kent Meclisi" 
içinde bulunup bulunmadıkları, toplantılarına katılıp katılmadıkları ile BDP il ve-veya ilçe binasına neden gittikleri 
yönünde soru sorulan 16 kişi ise, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 
BDP Bağlar İlçe Yöneticisi Mehmet Şafi Sert, BDP Bağlar İlçe Yöneticisi Mehmet Akıcı, Bağlar Belediye Meclis 
üyeleri Emek Yazbaşı, Selam Taş, İl Genel Meclis Üyesi Şehmus İnci, BDP üyeleri A. Selam Demirkıran ile Meh-
met Çelik, Halis Çiçek, Aynur Coşkun, Emek Yazbaşı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahkeme tarafından 
"KCK/Kent Meclisine üye olmak" ve "Faaliyetlerinde bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. (13.01.2012/DİHA) 
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8 Şubat 2012’de Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde, Şeyh Şamil Mahalle Meclisi üyesi Sü-
reyya Arpa sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Yolda yürüdüğü sırada gözaltına alınan Arpa, Emniyet Müdür-
lüğü'ne götürülürken, gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. (08.02.2012/ DİHA)  
 
9 Şubat 2012’de Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Yenimahalle'de bir eve düzenlenen baskında Nezahat 
Şingez (44) adlı kadın gözaltına alındı. Hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kununu'na muhalefet 
etmek" iddiasıyla açılan bir dava kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Şingez, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(09.02.2012/ DİHA) 
 
10 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda baskın düzen-
lendi. Düzenlenen ev baskınlarında Sadık Yöntem ve Fahri Aralan ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. 
Bazı evlere düzenlenen baskınlarda hakkında arama kararı olanların arandığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğreni-
lemeyen 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.   (10.02.2012/ DİHA) 
 
13 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayşe İnan, şu beyanlarda bulundu: “Bu sabah saat 06.00’da 
evime polislerce yapılan baskından oğlum Diyadin İnan gözaltına alındı. Polisler tarafından evim aranıldı. Birçok 
eşyamıza el konuldu. Oğlumun bilgisayar hard diski, 170 adet CD, kasetçalar, 2 adet kutu alıp evden ayrıldılar. 
Oğlum öğretmen ve aynı zamanda mimarlık fakültesinde öğrencidir. Niçin gözaltına alındığını bilmiyorum.  Bu ko-
nuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
13 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Aktepe Köyü'nde çıkan çatışmanın ardından köyün kırsal bö l-
gelerinde özel harekat timlerinin katılımı ile hava destekli operasyon başlattığı belirtildi. Dün yaşanan çatışmanın 
ardından askerlerin Müslüm Çelebi, Cihan Kırıcı, Cihat Kırıcı, Şirin Çiçek, Selhan Timur ve Ali Timur adlı yurttaşları 
gözaltına aldığı bildirildi. (13.02.2012/ DİHA/ANF)  
 
13 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Pınar Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Bu sabah saat 
06.00’da evimize polislerce yapılan baskında ablam Fatma Ateş gözaltına alındı. Evde arama yapıldı. Aramada 
ders notları dahi delil olarak aldılar. Niçin gözaltına alındığını bilmiyorum.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
13 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kamuran İbrahimoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Benim ye-
ğenim Ali Can, 13.02.2012 tarihinde sabah saat 06.00’da eve yapılan baskında polislerce gözaltına alındı. Arama 
sırasında yeğenimin CD’lerine el koydular. Niçin gözaltına alındığını bilmiyorum.  Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İsa Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Benim amcam oğlu 
olan M. Ali Yıldırım, 13.02.2012 tarihinde sabah saat 06.00’da eve yapılan baskında polislerce gözaltına alındı. Biz 
Şanlıurfa TEM Şubesine gittik. Bize Diyarbakır TEM Şubeye getirildiğini söylediler. Niçin gözaltına alındığını bilmi-
yorum.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan İdris Kaya, 
13.02.2012 tarihinde Şanlıurfa’da sabah saat 05.00’da polisler tarafından eve yapılan baskında gözaltına alındı. 
Arama sırasında oğlumun bilgisayar hard disklerine ve CD’lerine el koydular. Niçin gözaltına alındığını bilmiyorum.  
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Şubat 2012’de, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldö-
nümü nedeniyle Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterilerine müdahale edildiği sırada gözaltına alınan ESP 
üyesi Welat Yıldız “daha önce yasadışı gösterilere katıldığı” iddiasıyla aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı (ozgurradyo.com, 15 Şubat). 
 
15 Şubat 2012’de, Diyarbakır'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı 
protesto gösterilerine yönelik polis müdahalesi ile başlayan olaylar sona erdi. Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar 
ilçelerinde mahalle araları ile ana caddelere barikat kuran gençler ve polis arasında çıkan olaylar gençlerin dağı l-
ması ile sona erdi. Çıkan olaylarda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltı sayısının daha fazla olabileceği 
belirtiliyor. (15.02.2012/ DİHA/Medya73.com) 
 
16 Şubat 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cigerhun Üzel, şu beyanlarda bulundu: “14.02.2012 
tarihinde akşam saat 21.00’da arkadaşımız olan Serhat Çelik kahveden eve giderken polislerce gözaltına alındığı 
duyumunu aldık. 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Biz arkadaşları ve ailesi olarak durumunu merak ediyo-
ruz. Daha öncede siyasi suçtan dolayı cezaevinde kaldı. Bu yüzden polisin alma ihtimali çok daha yüksek olduğunu 
düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
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20 Şubat 2012’de,  Diyarbakır'da 6 Aralık 2009'da yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahale etmesi ile çıkan 
olaylarda vücuduna iki kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ma-
tematik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Aydın Erdem'in babası Mahmut Erdem, gözaltına alındı. (20.02.2012/ DİHA) 
 
21 Şubat 2012’de,  4 Şubat'ta Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisi ile Batman Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen "KCK Kent Meclisi" adı altındaki operasyon kapsamında 44 kişi ile birlikte gözaltına 
alınan ve mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan DİHA Batman muhabiri Gülsen Aslan 
ve BDP Siyaset Akademisi çalışanı Salih Keleş, sabah saatlerinden yeniden gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet 
Savcısı'nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan Aslan ve Keleş çıkarıldıkları mahke-
me tarafından "KCK faaliyetleri içinde bulunmak" ve "Faaliyetlerini yürütmek" iddiası ile tutuklandı. (21.02.2012/ 
DİHA) 
 
21 Şubat 2012’de,  Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Aktepe Köyü kırsalında bir HPG'linin yaşamını yitirdiği birinin 
ise yaralı yakalandığı çatışmanın ardından gözaltına alınan ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri ta-
mamlanan 6 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4'ü ise savcılığa sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri 
alınan 3 yurttaş serbest bırakılırken Ali Teymir isimli yurttaş ise "Örgüte yardım yataklık etmek" suçlaması ile mah-
kemeye sevk edildi. Mahkemede de ifadesi dinlenen Teymir, aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(21.02.2012/ANF/DİHA/Sabah.com.tr/Posta.com.tr) 
 
22 Şubat 2012’de,  Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisi ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yürütülen "KCK Kent Meclisi" adı altındaki operasyon kapsamında 44 kişi ile birlikte gözaltına alınan ve 
mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Osman Beyaz adlı yurttaş Mersin'de dün gece 
gözaltına alınarak Batman'a getirildi. Batman Cumhuriyet Savcısı'nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu yen i-
den gözaltına alınan Beyaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "KCK faaliyetleri içinde bulunmak" ve "Faaliyetlerini 
yürütmek" iddiası ile tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (22.02.2012/ 
DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Ozgur-gundem.com)  
 
29 Şubat 2012’de Diyarbakır’da DTK Daimi Meclis üyesi Mehmet Baysal, polis ekipleri tarafından yapılan yol kont-
rolünde gözaltına alındı. (DİHA, 29 Şubat). 
 
2 Mart 2012’de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde öğle saatlerinde Necat Yılmaz adlı genç gözaltına alındı. Çarşı mer-
kezinde gözaltına alınan Yılmaz’ın hakkında açılan bir dava nedeniyle yakalama kararı olduğu belirtilirken, gözaltı 
gerekçesi ise öğrenilemedi. Yılmaz Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yılmaz tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.  (02.03.2012/DİHA/Diyarbakirhaber.gen.tr)  
 
3 Mart 2012’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın "KCK" adı altında başlattığı bir soruşturma kapsa-
mında bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 20'yi aşkın kişi 
gözaltına alınırken, Kayapınar İlçesi Huzurevler Semti'nde bulunan BDP Siyaset Akademisi'ne baskın düzenlendi.
    (03.03.2012/DİHA/Radikal.com.tr/Bianet.org) 
 
4-5 Mart 2012’de Diyarbakır’da   Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonu-
cu gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖDER) üyesi 24 kişiden 7’si “yasadışı örgüt üyesi olduk-
ları” suçlamasıyla 6 Mart 2012’de tutuklandı (AA, 6 Mart). 
 
8 Mart 2012’de, Diyarbakır'da "KCK" ana davasından yargılanan ve 27 Ocak tarihinde 4 kişi ile birlikte tahliye edi-
len Seyithan Şen tekrar tutuklandı. Dün tutuklu arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezae-
vi'ne giden Şen'in sivil polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet'teki işlemlerin 
ardından adliyeye getirilen Şen, çıkarıldığı mahkemede daha önce hakkında açılan başka bir dava gerekçe gösteri-
lerek tutuklandı. (08.03.2012/DİHA)  
  
8 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Metin Çetin, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  Mehmet Çe-
tin, 08.03.2012 tarihinde saat 05.00 sularında evine polislerce yapılan baskında gözaltına alındığını öğrendik. Gö-
zaltına alınma gerekçesini bilmiyoruz. Sadece bize Savcılık kararı olduğunu söylediler. Ağabeyimin niçin gözaltına 
alındığını öğrenmek istiyoruz. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
8 Mart 2012’de, Batman'da, BDP Genel Merkez çalışanı Sadrettin Birleşik, sivil polisler tarafından Dörtyol civarında 
gözaltına alındı.   (08.03.2012/DİHA) 
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10 Mart 2012’de Diyarbakır’da 8 Mart günü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP üye ve yöneticileri ile çeşitli sivil top-
lum örgütlerinin üye ve çalışanlarının bulunduğu 26 kişiden 13’ü “KCK Soruşturması” adı altında tutuklandı (ANF, 
10 Mart). 
 
10 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Emine Ortaç, şu beyanlarda bulundu:  “Kızım   Gözde Ortaç 
Van Yüzüncü yıl Üniversitesinde öğrencidir. 0.9.03.2012 tarihinde saat 14.00 civarında emniyete alındı, bir an önce 
serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
16 Mart 2012’de, Diyarbakır'da birçok eve sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskında Salih Tekin, Sait Aklan, 
Hebun Akkaya, Aziz Oğuz, Mazlum Toprak ve Hebun Kaçaman'ın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın kişinin gö-
zaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen yurttaşların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildiril-
di. Bismil İlçesi'nde de sabah saatlerinde Siirt Üniversitesi öğrencisi Fidan Tekin, Akpınar Mahallesi'ndeki evine 
yapılan baskınla gözaltına alındı.   (16.03.2012/DİHA/ANF/Evrensel/Muhalefet.Org)  
 
17 Mart 2012’de, Diyarbakır'da Muradiye, Fatih ve Körhat mahallelerinde gece saatlerinde birçok eve baskın dü-
zenlendi. Çok sayıda özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda, Yakup Çiçek, Veysi Güldan, Remzi Yıldız ve 
Ramazan Yanan ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.   (17.03.2012/DİHA)  
 
20 Mart 2012’de, Diyarbakır İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 18 Mart'ta 
yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin 6 aydır teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındıkları iddia edildi. Yaş-
ları 18-25 arasında değişen aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 kişi, Diyarbakır D Tipi Ceza-
evi'ne götürüldü.  (20.03.2012/DİHA/Hurriyet.com.tr/Haber7.com/Haberler.com/Ensonhaber.com) 
 
21 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayfer Ağırtmalı, şu beyanlarda bulundu: “Dün yani 
20.03.2012 tarihinde saat 20.00-21.00 sularında bizim mahallede çocuklar ateş yakmıştı. O esnada Oğlum olan 
Mehmet Serhat Ağırtmalı, bakkala gitmek üzere evden çıktı. Daha sonra polisler tarafından gözaltına almışlar. Oğ-
lum şuan da TEM Şubede tutulmaktadır. Oğlumun olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Oğlum İstanbul’dan geleli daha 1 yıl 
olmamış. Diyarbakır’a çalışmak için geri döndü. Eşim çok hasta olduğu için bize o bakıyor. Onun hiçbir suçu yoktur. 
Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
21 Mart 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nihat Ayhan, şu beyanlarda bulundu: “Tanıdığım ve köylüm 
olan Egemen Kut, Tunceli/Çemişgezek’te bilgisayar programcılığını okurken Elazığ’da bulunan evine polislerce 
yapılan baskında gözaltına alındığını öğrendik. Evinde yapılan aramada bilgisayarına el konulmuştur. Aldığımız 
bilgilere göre Ankara’ya götürülmüş. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Gerekli yardımı yapmanızı istiyoruz. 
Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
21 Mart 2012’de, Diyarbakır'da önceki gün gözaltına alınan Ömer Haran adlı kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemle-
rin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Haran, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 
Mahkemede ifadesi alınan Haran, gösteriye katıldığı iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderi l-
di. (21.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, KURDİ-DER Genel Merkezi çalışanı Abdulvahit Kılıç, dün binaya gelirken polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kılıç, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. Kılıç, Diyar-
bakır Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı. 
(22.03.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/ Yeniozgurpolitika.com)  
 
28 Mart 2012’de, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına 23 Mart günü düzenlenen bombalı eylemin zanlısı olduğu 
iddia edilerek, gözaltına alınan İ.Y. (28) isimli kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne 
getirildi. Bir komiserin yaralandığı saldırı ile ilgili güvenlik kamerası ve ihbar üzerine gözaltına alındığı iddia edilen 
İ.Y. isimli yurttaş, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklana-
rak, cezaevine gönderildi. (28.03.2012/DİHA)   
 
29 Mart 2012’de, Diyarbakır'da, DTK Daimi Meclisi Üyesi Kevser Akçelik gözaltına alındı. Merkez Kayapınar İlçesi 
Gaziler Mahallesi'nde bindiği taksi polisler tarafından durdurularak gözaltına alınan Akçelik, Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. (29.03.2012/DİHA)  
 
1 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 28 Mart 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şu-
belerine bağlı polis ekiplerinin, Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde ve Ergani İlçesi’nde gözaltına aldığı 8 kişiden Sıddık 
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Kalkan, Ömer Akdağ, Ferhat Çakmak ile Mehmet Duman “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla; yine Diyar-
bakır’da gözaltına alınan Kevser Akçelik’in de aynı suçlamayla Şırnak’ta tutuklandığı öğrenildi (ANF, 1 Nisan). 
3 Nisan 2012’de, TUHAD-FED'in organize ettiği Amara Yürüyüşü'ne katılmak için Diyarbakır'dan yola çıkan DTK 
Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP'li vekiller Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Özdal Üçer, 
BDP İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt'ün araçları Urfa'nın Suruç İlçesi girişinde asker ve polisler tarafından durdurul-
du. Burada vekillerin araçlarında zorla arama yapılmak istendi. Araçta bulunan vekil danışmanları (5) polis tarafın-
dan darp edilerek, yerlere atıldı. Buna tepki gösteren BDP'li vekillerinin üzerine çullanan polis, vekilleri de (5) darp 
etti. Öte taraftan emniyet amirinin polislere bağırarak, sert bir şekilde "hepsini alacaksınız" diye talimat vermesi 
dikkat çekti. Polis müdahalesinde BDP çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından Suruç girişine bariyer kuru-
lurken, basın mensupları dahil hiç kimsenin Suruç'a geçmesine izin verilmedi.  
(03.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Evrensel.net/Urfadagundem.com/Sabah.com.tr/Yeniozgurpolitika.or
g)   
 
12 Nisan 2012’de, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Mardin karayolunda yaklaşık 2 ay 
önce polisin takibi sonucu 150 kilo bomba yüklü aracı bırakıp kaçtığı öne sürülen kişinin, Mardin'de Diyarbakır pol i-
sinin verdiği istihbarat sonucu tutuklandığını kaydetti. Diyarbakır'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanan kişinin kimlik 
bilgileri ile ilgili bilgi verilmezken, söz konusu kişinin "Örgüte yardım ettiği" gerekçesi ile tutuklandığı öğrenildi.13 
Şubat'ta Aktepe Köyü'nde çıkan çatışmada İran nüfusuna kayıtlı HPG'li Kazım Huseyinzade (Yunus) yaşamını 
yitirmiş, İsmet Akın (Zindan Gilord) ise ağır yaralanmıştı.  (12.04.2012/DİHA/ANF/Diyarbakır Valili-
ği/Haberler.com/Stargazete.com) 
 
12 Nisan 2012’de, BDP Kayapınar İlçe Eşbaşkanları Erkan Erenci ile Aygül Taşkın gözaltına alındı. DTK, BDP, 
HAK-PAR ve KADEP'in de aralarında olduğu Kürt siyasi parti ve hareketlerinin 4 temel talebin yeni anayasada yer 
alması için başlattıkları ve Diyarbakır Valiliği tarafından taleplerin "Anayasaya aykırı olduğu" iddiasıyla yasaklanan 
kampanyayı yürüttükleri gerekçesi ile gözaltına alınan Erenci ile Taşkın, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlü-
ğü'ne götürüldü.  (12.04.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Yuksekovahaber.com)  
 
13 Nisan 2012’de Diyarbakır’da 9 Nisan 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin “çeşitli tarih-
lerde düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 8 kişiden üçü “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
19 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sema Saylan, şu beyanlarda bulundu: “18.04.2012 tarihinde 
saat 14.00 sıralarında kayınım olan Mahsum Kolakan Hasanpaşa Han’ın da sivil polisler tarafından çalıştığı yerden 
alıp gözaltına aldılar. Dünden beri bizi görüştürmediler. Gözaltına alındığında alınma gerekçesi Molotof atma ve 
gizli tanık ifadesine göre alındığını söylediler. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
2 Mayıs 2012’de Grup Yorum’un 6 Mayıs 2012’de Edirne’de vereceği konserin hazırlıkları için  çalışma yapan Dev-
rimci Gençlik üyesi 4 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Uçar, şu beyanlarda bulundu: “Bugün saat 11.00 sula-
rında Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunan arkadaşımızın görüşüne gittiğimiz sırada diğer tutuklu şahıstan birinin 
görüşüne gelen Mizgin Adım adında bir bayan arkadaşımız cezaevi içinde gözaltına alındı. Bu arkadaşın Mersin’de 
öğrenci olduğunu öğrendik. Niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. Ailesine haber vermek istiyoruz. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 

5 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde, HPG'li Ağa Karakaya'nın cenazesi ardından çıkan olaylar sırasın-
da gözaltına alınan MEYA-DER Eşbaşkanı Osman Aydın'ın avukatları Emniyet’e alınmazken, durumunu sormaya 
giden kardeşi ve yeğeni de gözaltına alındı. (05.05.2012/DİHA) 
 
6 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde, HPG'li Ağa Karakaya'nın cenaze töreninin ardından gözaltına 
alınan MEYA-DER Eşbaşkanı Osman Aydın adliyeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 
Aydın, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Çermik Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, "Örgüt üyesi" 
olduğu iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (06.05.2012/DİHA) 
 
12 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da 13-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan "Özgürlük Nöbeti"ne katılmak için 
Yüksekova'dan yola çıkan Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri, ilçenin çıkışında bulunan polis noktasında durduruldu. 
Barış annelerine ait iki araçtan biri, eksik evrakları olduğu gerekçesiyle trafikten men edilirken, barış annesi 75 ya-
şındaki Reyhan Yaşar ise, daha önce kendisine verilen 350 TL para cezası nedeniyle gözaltına alındı. 
(12.05.2012/DİHA) 
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12 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip İnci, şu beyanlarda bulundu: “Biz ailece 10 Mayıs 
2012 tarihinde saat 14.00 sularında Giresun E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan kızım Ajda İnci’nin görüşüne gitmek 
için yola çıktık. Gümüşhane/Bayburt arasında seyir halindeyken 2 akrep tipi araçtan biri önden biri de arkadan ol-
mak üzere takibe aldılar. Bu şekilde yolculuk yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Yolda bir minibüs bizi durdurarak 
oğlum Ramazan İnci’nin araması olduğu gerekçe gösterilerek araçtan indirdiler. Onlara bizi neden durduruyorsunuz 
dedim, onlarda bana “siz teröristsiniz” diye cevap verdiler. Oğlumun Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinden almış ol-
dukları karar üzerine gözaltına alacaklarını söylediler. Oğlumu gözaltına alıp Gümüşhane Alay Komutanlığına daha 
sonra Gümüşhane Savcılığına çıkartarak tutuklanmasına karar verdiler. Tutuklama emrinin Van mahkemesinden 
verildiği için Van’a göndereceklerini söylediler. Kızım bize bu yapılan hakaretleri görüntülemek istedi ama askerler 
tarafından oğlum Ramazan ve kızım Zerin darp edildi. Cezaevinde bulunan kızımı bu yaşadıklarımızdan kaynaklı 
olarak göremedik. Oğlum Ramazan İnci 2 yıldan beri Hakkâri Üniversitesi İnşaat Teknikeri Bölümünde okuyordu. 
Ancak 2 aydan beri ÖSYM sınavına girmek için Diyarbakır’da kalıyordu. Bize mahkeme ile ilgili herhangi bir tebligat 
gelmedi oğlumun niçin gözaltına alındığını bilmiyorum. Tutuklamaya itirazın yapılması için hukuksal destek talep 
ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
13 Mayıs 2012’de Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi tarafından yapılan Kürt Sorununun Çözümü İçin 
Demokratik Özerklik Çalıştayı’na giden SDP Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Ergün polis ekipleri tarafından gözal-
tına alındı. 
 
16 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mikail Çadır, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Soner 
Çadır, Gaziantep Üniversitesi İktisat Bölümünde okumaktadır. 16.05.2012 tarihinde polisler tarafından bulunduğu 
yurda baskın yapıp gözaltına alındığını öğrendik. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı haberini aldık. Kardeşimin 
durumunun ne olduğunu ve niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
(İHD Diyarbakır Şubesi)   
  
18 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gökmen Ekdi, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım olan Mizgin 
Çiçek, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Diyarbakır Emniyet Tem Şubesine bağlı Polisler tarafından evine yapılan 
baskın sonucu gözaltına alındı. Arkadaşım Mizgin büyükannesinin yanında kalıyordu. Annesinin hasta olması ve 
ağabeyinin de cezaevinde olduğu için onun hakkında yeterli bilgi alamıyorum. Gözaltına alınma gerekçesini öğ-
renmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
22 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hacı Bozdağ, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Mehmet 
Bozdağ, 14 Mayıs 2012 tarihinde Diyarbakır’dan Erzincan’a giderken Tunceli-Mazgirt yolunda yol kontrolünde Er-
zurum Ağır Ceza mahkemesi tarafından tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklanarak Tun-
celi Cezaevine gönderildi. Bulunduğu cezaevi adli suçlular içindir. Oğlumla 16 Mayıs’ta görüştüm. Tutuklama nede-
nini sordum ve bana “örgüt üyeliği olma” iddia üzerineydi. Haberimiz olmadan oğlumu Erzurum cezaevine sevk 
ettiklerinin öğrendim. Oğlumun durumundan endişe duymaktayım. Sizden oğlumla görüşebilecek bir hukukçu gön-
dermenizi talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
22 Mayıs 20122de, BDP Diyarbakır Kadın Meclisi Sözcüsü Nezahat Ülker, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 
Hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemeyen Ülker'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 
(22.05.2012/DİHA) 
 
24 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'ne bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde sabah erken saatlerde 
bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramanın ardından Musa Çiçek adlı yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı.   
(24.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü Kadri Pehlivan, otobüste Kürtçe şarkı dinlediği iddiasıyla 
Dağkapı'da gözaltına alındığı ileri sürüldü. Otobüs durağında meydana gelen olayda, Pehlivan'ın Diyarbakır Emni-
yet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (25.05.2012/DİHA) 
 
27 Mayıs 2012’de ESP Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Karakaya ve ESP üyesi Sevda Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de 
İHD Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınlarının düzenlediği “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” eylemine katıldıktan 
sonra polis ekipleri tarafından Koşuyolu Parkı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Sevda Çağdaş “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
27 Mayıs 2012’de, 22 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Bayırlı Köyü’nde yaşayan 10 kişinin köye 
gelen HPG militanları tarafından alıkonulduğu öğrenildi. serbest bırakılan 10 kişi güvenlik güçleri tarafından gözal-
tına alındı. 
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29 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Salih Yeşil, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan İlhami 
Yeşil, Bitlis-Siirt arasında bulunan Siirt içme suyu inşaatında çalışırken 29.05.2012 tarihinde sabaha karşı polisler-
ce evine yapılan baskında gözaltına alındı. Duyumlarımıza göre Siirt’te mahkemeye çıkartılacaktır. Siirt’te gitme 
imkânımız olmadığı için sizden bir avukatın gitmesini talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
30 Mayıs 2012’de, Hêviya Jinê Dergisi Diyarbakır büro çalışanı Hatice Durmaz 2 gün önce Urfa'da gerçekleştirilen 
"KCK" operasyonu kapsamında araması olduğu gerekçesiyle Bismil'de gözaltına alındı.  (30.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, 28 Mayıs'ta birçok adrese yapılan polis baskınlarında gözaltına 
alınan Şirin Dinar, Vedat Baran, Aydın Önen, Şahin Demir ve Mustafa Ertukuş, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme, 5 kişi hakkında "Yasadışı 
eylemlere katıldıkları" iddiasıyla tutuklama kararı verdi. (31.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da, BDP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Gülizar Kalmış ve Meliha Karagöz, polis 
tarafından gözaltına alındı. Şehir merkezinde gözaltına alınan Kalmış ile Karagöz'ün gözaltı gerekçesi öğrenile-
mezken, Kalmış'ın geçtiğimiz gün Ağrı merkezli yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığı ve Ağrı'ya gö-
türüldüğü öğrenildi. Karagöz ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi. (31.05.2012/DİHA) 
 
2 Haziran 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Başverimli Beldesi’nin Belediye Başkanı Sinan Uysal Diyarba-
kır’da kaldığı otele yapılan baskın sonucu hakkında açılmış bir davadan dolayı ifadesi alınmak üzere gözaltına 
alındı. 
 
2 Haziran 2012’de, Diyarbakır'da, BDP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Gülizar Kalmış ve Meliha Karagöz, polis 
tarafından geçtiğimiz gün Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı. Ağrı'ya götürülen Kalmış, dün çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanırken, Meliha Karagöz de dün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından mah-
kemeye sevk edilen Karagöz, hakkında açılan eski bir davadan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
(02.06.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/ Ozgur-gundem.com) 
  
5 Haziran 2012’de Diyarbakır’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekip-
leri “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı.  
 
5 Haziran 2012 tarihinde şubemize başvuran Firuze Zuğurli, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Rezan Zuğurli, Dicle 
Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. 15 Mayıs 2012 tarihinde Cigerxun Kültür Merkezinden 
çıkarken gözaltına alındı. 16 Mayıs 2012 tarihinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine 
gönderildi.  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
6 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Osman Kıran, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Lezgin 
Kıran, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisidir. Bugün sabah 06.00’da oğlum evden alınarak götürüldü 
ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatıyla gözaltına alındı. Oğlumun bilgisayarına ve hard disklerine el 
konuldu. Oğlumun Diyarbakır’dan Ankara’ya götürülmesi gerektiğini dosyanın Ankara merkezli olduğunu söylediler. 
Arama kararlarını görmek istedim, arama kararları vardı. Oğlum bugün Ankara’ya götürüldü. Bundan sonraki hu-
kuksal sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi vermenizi ve bu gözaltı sürecini takip etmenizi talep ediyorum.”  
(İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
6 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Bülbül, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşım 
olan Burak Taş, 06.06.2012 tarihinde Bağlar 5 Nisan mahallesinde sabaha karşı evlerine Diyarbakır Terörle Müca-
dele Şubesinde görev yapan polislerce yapılan baskında gözaltına alındı. Burak arkadaşım şeker hastası olup, 
günde 4 doz insülin iğnesi kullanması gerekiyor. Arkadaşım gözaltına alındığı sırada yanında yeterli miktar da 
insülin iğnesi alamamıştır. İnsülin tedavisini gerçekleştiremediği takdir de şeker komasına girme ihtimali bulunmak-
tadır. Bu durumda hayati tehlikesi söz konusu olacaktır. Arkadaşım Burak’ın hayati tehlikesi oluşmaması açısından 
bir avukat aracılığı ile gerek emniyete gerekse de savcılık nezdinde gerekli işlemlerin yapılması bu durumun öne-
minin aktarılması gerekmektedir. Gerek görüldüğü takdir de gerekli insülin ilacının temin edilerek hastaya ulaştırıl-
ması ve işlemleri yapıldığı takdirde tarafımıza gerekli bilgilerin verilmesini talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şube-
si)    
 
9 Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde trafik ekibinin durdurarak ceza yazmak istediği özel halk oto-
büsü şoförü Sadık Bora direnince bir polis memuru havaya tabancayla ateş ettikten sonra Sadık Bora’yı yere yatır-
dı ve yüzüne biber gazı sıkarak gözaltına aldı. 
 
9 Haziran 2012’de, Dicle Üniversitesi öğrencisi Jiyan Ateş, dün gece geldiği Antep'te misafir olarak kaldığı eve po-
lislerce baskın yapıldı. Evde yapılan aramanın ardından Ateş gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi öğren i-
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lemeyen Ateş, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 
(09.06.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com)  
 
11 Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gözaltına aldığı 1 kişiyi darp 
etmesine tepki gösteren 3 kişinin de coplarla darp edildikleri ve yüzlerine biber gazı sıkıldığı öğrenildi. 
 
13 Haziran 2012’de, Diyarbakır'da 11 Haziran'da bir ihbar üzerine yol kontrolü yapan polis durdurduğu bir araçta 
bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Araçta bomba olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan H.A ile isimleri öğrenilemeyen 
2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınanlara yönelik fiziki şiddet uygulandığı öne 
sürülürken, dosyaya savcılık tarafından gizlilik kararı konuldu.  (13.06.2012/DİHA) 
 
18 Haziran 2012’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde Kayapınar Belediye Meclis Üyesi Neslihan Çoban, 
dün evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Yapmış olduğu konuşmalar nedeniyle hakkında açılan bir davadan 
10 ay hapis cezası aldığı ve cezası kesinleştiği belirtilen Çoban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Di-
yarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (18.06.2012/DİHA) 
 
22 Haziran 2012’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'ne bağlı 6. Sokak'ta bulunan bir eve dün 
21.06.2012 tarihinde gece saat üç sularında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis tarafından 
baskın düzenlendi. Baskın sırasında evde bulunan 20 yaşındaki Sıdıka Kocakaya gözaltına alınarak Diyarbakır İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Diyarbakır’da BDP Hazro İlçe Başkanı Şakir Doğan ile kardeşi Şahin Doğan, 24.06.2012 tari-
hinde gece geç saatlerde Şahin Doğan'ın Bağlar İlçesi'nde bulunan evinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğ-
renilemeyen iki kardeşin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (25.06.2012/DİHA) 
  
25 Haziran 2012’de, Diyarbakır’da,  KESK’e yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 
kapsamında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, Eğitim Sen üyesi 
Sadrettin Kaya, BTS Diyarbakır Şube Sekreteri Veysel Özhekti, Eğitim Sen Genel Meclis Üyesi Zeyyat Ceylan, 
Eğitim Sen Diyarbakır Şube üyesi Sinan Gündüz, Eğitim Sen Genel Meclis Üyesi Yılmaz Güneş, Eğitim Sen Genel 
Meclis Üyesi Ayten Tekeş, gözaltına alındı.  (25.06.2012/ANF/ 
DHA/DİHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
29 Haziran 2012’de, DİHA Diyarbakır Bölge Haber Müdürü Sertaç Kayar, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde gözaltına 
alındı. Kayar, yapılan kimlik kontrolü sonucunda daha önce hakkında açılan bir davadan ifade vermediği gerekçe-
siyle gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Kayar'ın ifade vermediği ileri sürülen söz konusu dava 
kapsamında daha önce ifadesinin alındığı ancak yakalama kararının sistemden düşmediği belirtildi. 
(29.06.2012/DİHA) 
  
5 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Dicle İlçesinde 04.07.2012 tarihinde sabaha karşı BDP ilçe binası ile Dicle Bele-
diyesi ile birçok sayıda eve yapılan baskında aralarında BDP Dicle İlçe Başkanı Cemal A. Sert'in de bulunduğu 21 
kişi gözaltına alındı. 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık 21 kişiyi, tutuklama talebi 
ile nöbetçi mahkemeye gönderdi. Hakim, BDP İlçe Başkanı Cemal A. Sert, Recep Yılmaz ile Mustafa Öztutuş, 
Zülfiye Kişmir, Necbetttin Aykutbay, Feyza Arıkan, Recep Ateşmen, Zülfü Eroğlu, Mehmet Akgündüz ve İbrahim 
Koktay'ı "örgüt üyesi olmak", "örgük propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övme", "2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiaları ile tutuklamasına karar verdi. Hakim, 11 kişiyi de tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bıraktı. (05.07.2012/ANF/DİHA/İmc-tv.com/Trt.net.tr) 
 
8 Temmuz 2012’de, 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen Diyarbakır’da BDP ve  DTK tarafından  düzenlenen 
“Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitingi” Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanmıştı. Kararın hukuksuz olduğunu 
savunan ve mitingi belirlenen gün ve saatte yapacaklarını duyuran BDP ve DTK 14 Temmuz 2012’de mitingi ger-
çekleştirmek için mitinge katılmak isteyenlere çağrıda bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği ve Emniyet Mü-
dürlüğü kentte ve kentin giriş-çıkışlarında 13 Temmuz 2012’den itibaren olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 14 
Temmuz 2012’de miting için Diyarbakır’a gelmek isteyen hiç kimse kente alınmadı. Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 
13 Temmuz 2012’de düzenlenen ev baskını sonucunda polis ekipleri evde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kent 
merkezinde ise mitingin yapılacağı alana gitmek isteyen gruplara kolluk kuvvetleri aşırı/ölçüsüz/orantısız güç ve 
biber gazı kullandı. Miting günü için kullanılması öngörülen biber gazlarının tamamının gündüz saatlerinde kolluk 
kuvvetleri tarafından kentin her yerinde halka karşı kullanılmak suretiyle bitmesi üzerine depolardan yedek biber 
gazları getirtildi. Kolluk kuvvetlerinin yakaladıkları veya müdahale ettikleri kişi veya gruplara ayrım yapmaksızın 
işkence yaptığı çekilen fotoğraflar ve kaydedilen görüntüler tarafından tespit edildi. Mitinge katılmak isteyen BDP 
eşbaşkanları ve milletvekilleri de şiddete maruz kaldı. Milletvekillerinden Pervin Buldan ayağına isabet eden gaz 
bombası kapsülü sonucu yaralanırken, Ayla Akat Ata aldığı darbe sonucu gözünden, Mülkiye Birtane vücudunun 
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çeşitli yerlerinden yaralandı. Gültan Kışanak kolluk kuvvetleri tarafından yerde sürüklenirken, Emine Ayna da ba-
sınçlı suyun etkisiyle yere düştü. Kolluk kuvvetlerinin hastanedeki yaralıları dahi gözaltına aldığı görüldü. Diyarbakır 
Valiliği ise 15 Temmuz 2012’de yaptığı açıklamada müdahale sonrasında 10 polis memurunun yaralandığını, 25 
kişinin ise biber gazından etkilenerek hastaneye başvurduğunu, 85 kişinin ise gözaltına alındığını ileri sürdü. Haber 
ajanslarının edindiği bilgilere göre ise müdahale sonrasında 56’sı sivil, 23’ü polis memuru toplam 79 kişi yaralanır-
ken, 87 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz 2012’de, BDP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Diyadin Bilir, gözaltına alındı. Diyarbakır'da 
Sümerpark'tan çıktığı sırada polisler tarafından aracı durdurulan Bilir gözaltına alındı.   
(09.07.2012/DİHA/ANF/Ozgur-gundem.com) 
 
12 Temmuz 2012’de, Diyarbakır Bismil İlçesi'nde Ramazan Fidan adlı bir genç polisler tarafından evine düzenlenen 
baskında gözaltına alındı. "İfaden ver" denilerek gözaltına alınan Fidan'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rüldüğü öğrenildi. (12.07.2012/DİHA) 
 
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 871. Sokak'ta ikamet eden Menteş ailesine, Diyarbakır İl Emni-
yet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda TEM ve Özel Harekat Polisi tarafından bu sabah 03.00 sularında baskın düzen-
ledi. Baskın sırasında fenalık geçiren 70 yaşındaki Fahriye Menteş gizli kalp krizi geçirirken, evde bulunan 6 kişi 
gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 kişi, ifadeleri alındıktan sonra, sabah serbest bırakıldı. 
(14.07.2012/DİHA/Etha.com.tr/Evrensel.net) 
 
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'da izin verilmeyen "Özgürlük İçin Demokratik Direniş" mitinginde polisin sert tepkisi 
her yerde kameralara yansıdı. Darbe dönemini aratmayan görüntülerde, polisler bütün mahalle, sokak ve caddeleri 
ablukaya aldı. Kameraya yansıyan görüntülerden biri de polisin İstasyon Caddesi'nde bulunan caminin avlusunda 
oturan genç bir kadını elleriyle taciz etmesi oldu. Objektiflere yansıyan taciz olayında polisin ayaküstü genç kadının 
çenesine elini götürdüğü görülüyor. Daha sonra genç kadının gözaltına alındığı öğrenildi.  (14.07.2012/DİHA) 
 
14 Temmuz 2012’de Siirt’te 30 Ağustos 2006’da katıldığı bir eylemde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçla-
masıyla aldığı 20 ay hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine Siti Şen (79), Diyarba-
kır’da düzenlenemsi planlanan mitinge katılmak için Siirt’ten ayrılacağı sırada Siti Şen’i gözaltına alan polis ekiple-
rinin sevk ettiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
15 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’da, DTK ve BDP tarafından 14.07.2012 tarihinde yapılmak istenen "Özgürlük İçin 
Demokratik Direniş" mitingine yönelik müdahale ile başlayan olaylarda 12’si çocuk 86 kişi gözaltına alındı. 
(15.07.2012/Diyarbakır Valiliği/İHD Diyarbakır Şubesi 14 Temmuz 2012 Gözlem raporu/DİHA/İmc-tv.com) 
 
16 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Keklik, şu beyanlarda bulundu: “Babam olan 
Mehmet Keklik ve onunla birlikte 3 arkadaşı 14 Temmuz mitingine katılmak üzere Cumartesi Diyarbakır’da olacak 
şekilde Ceyhan’dan yola çıktılar. En son saat 13.00 gibi babam kardeşimi arayarak sohbet etti. O saatten beri ba-
bamın telefonuna ulaşamıyoruz. Cumartesi saat 16.00 gibi dayım bizi arayarak babamın Diyarbakır’da gözaltına 
alındığı haberi verdi. Biz babamın sağlık durumunu ve nerde tutulduğunu merak ediyoruz. Bu konuda sizden huku-
ki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
16 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Veysel Tanrıkulu, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşım 
Suat Karagöz, 12.07.2012 tarihinde Diyarbakır Bağlar ilçesi Bayramoğlu semtinde bir bayan arkadaşıyla gezerken 
polisler tarafından gözaltına alındı. Niçin gözaltına alındığını bilmiyor ve durumunu merak ediyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
18 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçesi'ne bağlı Kaynartepe, Fatih, Körhat ve 5 Nisan mahallele-
rinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda kitap, dergi, cd gibi 
malzemelere el konuldu, baskın ve gözaltı gerekçeleri ise öğrenilemedi. İsimleri öğrenilemeyen 13 kişi Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.07.2012/DİHA/Evrensel.net/İmc-tv.com) 
 
18 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 4 Temmuz günü "KCK" adı altında düzenlenen operasyonda, 
hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen ve evde olmadığı için gözaltına alınamayan Dicle Belediye Başkanı Musta-
fa Uyguner, bu sabah ilçenin çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Daha sonra Dicle Adliyesi'ne 
götürülen Dicle Belediye Başkanı Mustafa Uyguner, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile nöbetçi ha-
kimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifadesi dinlenen Uguner, "Örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı.  
(18.07.2012/ANF/DİHA/Sabah.com.tr/Evrensel.net) 
 

http://ozgur-gundem.com/
http://evrensel.net/
http://evrensel.net/
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18 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de BDP ve DTK tarafından düzenlenmesi planlanan “Özgür-
lük İçin Demokratik Direniş Mitingi”nin Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanması üzerine mitinge katılmak isteyen-
lere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 87 kişiden 21’i “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanuna muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
19 Temmuz 2012’de,  DİHA Diyarbakır Bölge Haber Müdürü Sertaç Kayar, ehliyet almak için gittiği Şehitlik Polis 
Karakolu'nda gözaltına alındı. Kayar'ın, yapılan kimlik kontrolü sonucunda daha önce hakkında açılan bir davadan 
ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. (19.07.2012/ANF/DİHA) 
 
20 Temmuz 2012’de, Rusya'nın Türkiye'ye teslim ettiği Kürt siyasetçi Mecit Gümüş, getirildiği Diyarbakır'da çıkarıl-
dığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (20.07.2012/DİHA/ Haberturk.com/Ozgur-
gundem.com/Sabah.com.tr) 
 
23 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Emeç, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan 
Erdal Emeç, 19.07.2012 tarihinde Cizre merkezde gözaltına alındı. 4 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Gözaltı süresince bize durumu hakkında bilgi veril-
medi. Maddi olanaklarımız olmadığı için avukat gönderemiyoruz. Avukat sıkıntısını gidermek için sizden hukuki 
yardım talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
23 Temmuz 2012’de, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan Erdal Emeç, Savcılık tarafından "örgüt üyesi ol-
mak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Emeç, aynı gerekçe ile mahkeme tarafından tutuklanarak cezaev i-
ne gönderildi. Şırnak'ta 18.07.2012 tarihinde HPG militanı olduğu iddia edilen ve adının Erdal Emeç olduğu öğren i-
len bir kişi gözaltına alınmıştı.    (23.07.2012/DİHA/Diyarbakiryenigun.net) 
 
27 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde sabah saatlerinde askeri aracın geçişi sırasında yaşanan  patla-
ma sonrası bölgede askeri operasyon başlatılırken, Lice merkezde de çok sayıda eve baskın düzenlendi. Askerler, 
BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş, BDP İlçe Yöneticileri Çerkez Gözen ile Salih Alpaslan, Belediye Meclis Üyesi 
Halis Kaymaz'ın evlerinin de bulunduğu onlarca eve baskın düzenledi. Baskınlarda eski belediye meclis üyesi Fahri 
Çaytaş ile ismi öğrenilemeyen bir esnaf gözaltına alındı.(27.07.2012/DİHA/Evrensel.net/ Yeniozgurpolitika.org) 
2 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hüseyin Turan, şu beyanlarda bulundu: “Amcamın oğlu 
olan Abdullah Turan, Irak’tan Türkiye’ye girişi sırasında Habur Sınır Kapısında yapılan kontrol sırasında gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesinin nedeni ne diye savcıya sordum bize “savcılıkta bir ifadesinin olduğunu” söyledi. Daha 
sonra Silopi’ye göndereceklerini tarafımıza bildirdiler. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
  
15 Ağustos 2012’de Diyarbakır’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
15 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Kocakaya, şu beyanlarda bulundu: “Evimize 
14.08.2012 akşam saat 19.45 sularında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesinde gö-
revli sivil giyimli polisler tarafından baskın düzenlendi. Bu baskın sonucunda birçok kitap, dergi ve geçen yıl yaşa-
mını yitiren oğlumun arkadaşlarıyla çektirmiş olduğu resimleri, iki oğlum Abdulsamet ve Bünyamin ile iftara davet 
ettiği arkadaşları olan Erdal Elçiboğa, Mizbeh Atala, Mücahit Aydemir adında toplam 5 kişiyi gözaltına aldılar. Ne-
den gözaltına alındıklarını bilmiyoruz. Hayatlarından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyo-
rum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
27 Ağustos 2012’de Fırat Dağıtım eski çalışanı Mikail Barut, Diyarbakır’da polis ekiplerince gözaltına alındıktan 
sonra hakkında İstanbul’da açılan bir davadan dolayı “yol tutuklaması” kararı olduğu iddiasıyla tutuklanarak Diyar-
bakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 
 
9 Eylül 2012’de, Diyarbakır'da yoğun önlem alan polisler bir çok noktada araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 
Birçok bölgede toplu bir şekilde hareket eden polisler, Koşuyolu Parkı ve Ofis Semti'nde 2 kişiyi gözaltına aldı. Gö-
zaltına alınan 2 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şubesi'ne götürüldü. Polisin gözaltıları 'canlı 
bomba' iddiasıyla yaptığı ileri sürüldü. (09.09.2012/ DİHA) 
 
11 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü binasına yakın bir yerde saat 21.30'da başlayan 
ve gece saat 02.50'e kadar devam çatışma sonrasında, TEM'e bağlı polislerce çok sayıda eve baskın düzenlendi. 
Baskında gözaltına alınan BDP Hani Eski İlçe Başkanı Hamit Aras, Belediye Meclis Üyesi Osman Adsız, Belediye 
Meclis Üyesi Ali Özden, Hasan Topkaya, Mazlum Narin, İrfan Narin, Bilal Almaz, Hayri Solmaz, Murat Bozyıl, ve 
Abdullah Yakıcı gözaltına alındı. (11.09.2012/ANF/DİHA/ Evrensel.net/Birgun.net) 
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11 Eylül 2012’de, Diyarbakır da Eğitim Sen üyelerinin 4+4+4 eğitim yasasını protesto etmek amacıyla ACZ Plaza 
önünden Fatih Lisesi'ne düzenlemek istediği yürüyüşe polis tarafından engellendi. Polisin engellemesini oturma 
eylemiyle protesto eden emekçilere, polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sonucu Eğitim Sen Diyarbakır 
Şube Başkanı Kasım Birtek, Şube Sekreteri Ramazan Kaval, Ekrem Uçar, Şenol Aslan, İbrahim Çicek, Remzi 
Elitaş, Siraç Çelik, Abdulsamet Zorlu, Nihat Akgül, Ali Haydar Yıldız, Mustafa Cam, KESK Genel Meclis üyesi Mus-
tafa Ecevit, Sezgin Sarı, İrfan Deniz, Hikmet Korkmaz gözaltına alındı.  (11.09.2012/ DHA/DİHA/Hurriyet.com.tr) 
 
25 Eylül 2012’de, Diyarbakır'da, sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınında BDP Yerel Yönetimler Komisyonu 
Üyesi Mustafa Gül gözaltına alındı.   (25.09.2012/DİHA/Radikal.com.tr/Haberturk.com/Hurriyet.com.tr) 
 
2 Ekim 2012’de Diyarbakır merkezli olmak üzere 9 ilde “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu Demokratik Yurtseverler Gençlik Meclisi üyesi 15 
kişi gözaltına alındı. 
 
2 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, çok sayıda eve ve Ergani Belediyesi'ne baskın düzenlendi. Baskın-
larda Zeynep Demir, Seher Dayan, Hazal Kaçar ve Sara Varoğlu gözaltına alındı. (02.10.2012/DİHA) 
 
4 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Arat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Abdulsamet Arat, 
2 gün önce Şırnak’ta 5 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Oğlum Cudi Kültür Merkezinde yöneticilik yapıyordu. Oğlu-
mun niçin gözaltına alındığını bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Oğlumun durumunu öğrenmek istiyorum. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Ekim 2012’de, Diyarbakır BDP Yenişehir İlçe Örgütü'nün, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den 9 Ekim 1998 
yılında çıkarılışının yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasının ardından 
polisler, gaz bombaları ile kitleye müdahale etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen bir genç gözaltına alındı. 
(09.10.2012/DİHA)  
 
13 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sümbül, şu beyanlarda bulundu: “Ben 12 Ekim 2012 
tarihinde gözaltına alındım. Gözaltına alınma gerekçem de 26 Haziran 2011 tarihinde katıldığım iddia edilen ve bu 
olayda 3 polisin darp edilmesiyle ilgilidir. 12 Ekim akşamı saat 18.30 civarında karakolda ifadem alındıktan sonra 
TEM Şubeye gönderildim. Vermiş olduğum ifadeler doğrultusunda sabaha karşı saat 03.30 civarında serbest bıra-
kıldım. Gözaltında kaldığım süre zarfında birçok resim ve görüntü gösterdiler. Bu görüntülerde bulunan olayları 
yapıp yapmadığımı sordular. Bende bu olaylarla hiçbir ilgim olmadığını söyledim. Ama verdiğim ifadelerimin yeter-
siz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Ekim 2012’de, Diyarbakır’da, Şırnak'ın Cudi Dağı'nda Aralık 2011'de yaşamını yitiren 14 HPG militanı için tazi-
yelerin kabul edildiği Kulplular Yas Evi'ne TOMA ve zırhlı araç eşliğinde akşam saatlerinde baskın düzenledi. 
Bağlar'daki taziye evinin çevresi polislerce abluka altına alınırken, taziye evinde bulunan yurttaşlar da dışarı çıkarı l-
dı. Aramanın ardından HPG militanlarının yakınlarından Ebru Karahan, Zeynep Taş ve Aziz Kaya gözaltına alındı. 
(15.10.2012/DİHA) 
 
17 Ekim 2012’de, Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda kaldığı bir otelde gözaltına alınan ve daha sonra Diyarbakır İl 
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan Şırnak Belediyesi Başkanvekili İsmet Koluman'ın Diyar-
bakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. Koluman'ın eski bir davası nedeniyle 3 yıl 6 ay kesinleşmiş 
cezasının bulunduğu ve bu gerekçeyle tutuklandığı belirtildi. (19.10.2012/DİHA) 
 
18 Ekim 2012’de,Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah erken saatlerinde Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polisler tarafından birçok eve baskınlar gerçekleştirildi. Yapılan ev baskınlarında 72 yaşındaki Selahattin Barut isim-
li yurttaşın yanı sıra isimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   (18.10.2012/DİHA) 
 
24 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Tepe Beldesi'nde sabaha karşı özel hareket polisleri, asker ve 
geçici köy korucuları tarafından BDP Tepe Belde Başkanı Mehmet İnanç'ın evine baskın düzenlendi. Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcısının kararıyla sabaha karşı 05.00'te yapılan ev baskına beldeye bağlı Kuru Dere (Sadiye) ve 
Tepecik (Gire Faris) köy kurucuları da katıldı. Gözaltına alınan İnanç, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülür-
ken, hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi. (24.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, binlerce kişi BDP ilçe binası önünde bir araya geldi. Kalabalık 
grup, belediye binası yanındaki boş alana doğru yürümek istedi. BDP binasını ablukaya alan polisler, yürüyüşe izin 
vermedi. Oturma eylemine geçen kitleye, polisler gaz bombası ile müdahale etti. Müdahale sırasında haber takibi 
yapan DİHA Muhabiri Murat Aydın'ın yanı sıra çok sayıda yurttaş gözaltına alındı. Muhabirimiz Aydın'ın kamerasına 
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ve kasetine de el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, BDP İlçe binası önünde kurulan açlık grevi çadırına polisler, gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 6 gün açlık grevinde olan 2 kişi gazdan etkilenerek hastaneye 
kaldırıldı.  (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, DTK ve BDP'nin "Topyekun direniş" çağrısı nedeniyle Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren 
başlayan çatışmalarda 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
düğü öğrenildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde BDP Ergani İlçe Örgütü önünde toplanan binlerce kişi, AKP İlçe 
binasına siyah çelenk bırakmak için yürüyüşe geçti. Kitle ilçe merkezinde polisler tarafından engellendi. Burada 
yapılan 10 dakikalık oturma eyleminin ardından siyah çelenk yolun ortasına bırakıldı. Yürüyüş sonrası 2 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi.  (30.10.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de Diyarbakır Valiliği, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine dikkat çekmek için İstasyon Meyda-
nı’nda 3 Kasım 2012’de yapılması planlanan “Özgür Yaşam İçin Vicdan Buluşması” mitingini yasakladı. Kararın 
ardından mitinge katılmak isteyenlere yönelik Diyarbakır ve Mardin’de yapılan ev baskınları ve yol kontrolleri son-
rasında 9 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Salih Menteş, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim 
Uğur Menteş, Diyarbakır Barış firmasıyla İzmit’ten Silvan’a gitmek için yola çıktı. Bugün sabah itibariyle Şanlıur-
fa/Bilecik ilçesinde askerlerce gözaltına alındığını yanında bulunan arkadaşı tarafından bilgilendirildik. Gözaltına 
alınma gerekçesi tutuklama kararının olmasıdır. Yeğenim Van Y.Y. Üniversitesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini 
okumaktaydı. 2009’da Örgüt Üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. 
Başka bir nedenden gözaltına alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Ayrıca hakkında açılan davayı Van Barosuna bağlı 
Avukat Cemal Demir takip ediyordu. Şuan da avukatta tutuklu olduğu için dosyasına başka kimse bakmıyordu. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
3 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Velat Esin, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır Müzik Festi-
vali amacıyla, kentte gelen 5 kişi Yenişehir Karakolunun önünden geçerken gözaltına alındı. Gözaltına alınma ge-
rekçeleri kamera çekimi iddiasıyla olduğu söylendi. Bu grubun içinde bulunan iki kişi Fransız vatandaşıdır. Bu kişi-
lerin biran önce serbest bırakılmasını talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
4 Kasım 2012’de, Diyarbakır'da BDP tarafından cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine destek vermek amacıyla 
yapılmak istenen yürüyüş ve basın açıklamasına yapılan müdahale sonrası çıkan olaylarda, Dicle Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi öğrencileri Yusuf Esmer ve Mehmet Gafur Tanış'ın gözaltına alındıkları öğrenildi. (04.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de Diyarbakır’da açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla 30 Ekim 2012’de ve 3 Kasım 2012’de 
BDP tarafından düzenlenmek istenen basın açıklamasına ve mitinge polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
gözaltına alınanlardan 26’sının tutuklandığı öğrenildi. 
 
6 Kasım 2012’de, Diyarbakır’da 3 Kasım'da BDP tarafından Batıkent Meydanı'ndan düzenlenmek istenen basın 
açıklamasının valilik tarafından yasaklanmasının ardından yaşanan olaylarda gözaltına alınanlardan isimleri öğren i-
lemeyen 5 yurttaş çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme, tarafından tutuklandı. (06.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah erken saatlerde çok sayıda eve sivil polislerce düzenlenen 
baskında, Ergani Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Azak, Zeynep Demir, Sara Varoğlu, Mehmet Demiralp ve 
Semih Ulubey gözaltına alındı. (06.11.2012/DİHA) 
  
12 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde 'KCK' operasyonu adı altında gerçekleştirilen 
ev baskınlarında Hasan ve Ali Emre Elyakut adlı kardeşler gözaltına alındı. (12.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Samet, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşım Şeref Doğmuş, 
dün gözaltına alındı. Kendisinden herhangi bir haber alamadık. Şuan nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Özcan Sarıtop, şu beyanlarda bulundu: “Kızım  Rotinda 
Sarıtop, 14.11.2012 tarihinde gözaltına alındı. Kızım ile birlikte çok sayıda öğrenci arkadaşları da gözaltına alındı-
ğını öğrendik. Kızımın okuldaki bir etkinlikten dolayı gözaltına alındığını öğrendim. Şuan da çok sayıda kişi gözal-
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tında bulunmaktadır. Polislerden çocuklarımız hakkında herhangi bir bilgi alamadığımız gibi, çocuklarımıza yemek 
göndermemize de izin verilmemektedir. Çocuklarımız dün akşam sandalyeler üzerinde yatmak zorunda bırakılmış-
tır. Yatak ve battaniye sağlanmamış. Çocuklarımızın gözaltı koşulları ile ilgili sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
15 Kasım 2012’ye Diyarbakır’da açlık grevlerine destek amacıyla her akşam yapılan protesto gösterilerinde  kadar 
yapılan müdahaleler sonucu 40’ı çocuk toplam 91 kişinin gözaltına alındığı; ışık karartma eylemine destek amacıy-
la korna çalan araç sürücüleri ile balkon demirlerine ve tencerelere vurarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle toplam 
150 kişiye 50 ila 400 lira arasında değişen idarî para cezası kesildiği bildirildi. 
 
16 Kasım 2012’de Diyarbakır’da açlık grevlerine destek vermek için yapılan yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 
5 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
17 Kasım 2012’de Diyarbakır’da Mehmet Akif Ersoy Kız Öğrenci Yurdu’na baskın düzenleyen polis ekipleri Şener 
Morkuzu’yu gözaltına alırken, gözaltının gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
17 Kasım 2012’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Tepe Beldesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri Dicle 
Üniversitesi öğrencisi Berat Karataşlı’yı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
20 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 18 Kasım'da sabah saatlerinde polisler tarafından yapılan ev baskın-
larında 6 yurttaş gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan 6 yurttaş tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
edildi. Cafer Akdoğan, Zınar Altan ve soyadı öğrenilemeyen Sedat ile Rıdvan ile ismi öğrenilemeyen 2 yurttaş tu-
tuklandı. (20.11.2012/DİHA) 
  
22 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulbaki Öztemel, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Nevzat Öztemel, Dicle Üniversitesinde okumaktadır. 20.11.2012 tarihinde okul çıkışında durakta beklerken yanına 
4 sivil giyimli polis olduklarını söyleyen kişiler yaklaşarak ağabeyimi gözaltına alacaklarını söylemişler. Gözaltına 
alındığında ihbarı yapan kişide sivil giyimli bir bayan polis memuru olduğunu görgü tanıkların anlatımıyla biz ailesi 
olarak bilgilendirildik. Ağabeyim birkaç gün gözaltına alındıktan sonra 21.11.2012 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma gerekçesi ise 2010 yılında üniversitede YÖK’ü protesto eden bir 
eyleme katılma ve taşlı eylemde bulunduğu var olan görüntülere dayanarak tutuklanmasına karar verildi. Hem ağa-
beyim hem de biz ailesi olarak bu kararı doğru görmüyoruz. Ağabeyim çok büyük bir haksızlığa uğradığını düşünü-
yoruz. Ağabeyim son sınıfta olduğundan kritik bir dönem ve bu yıl bitirme dönemine girmiştir. Tutuklanmasına karar 
verildiği için dönemi bitirmesine imkân yoktur. Bu konuda ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sizden gerekli des-
teği sağlanmanızı talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
23 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Eşref Demirdağ, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Bilal Demirdağ, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümünde okumaktadır. 22.11.2012 tarihinde okuldan eve gelmek 
üzereyken Ofiste arabadan indiği vakit 4-5 sivil polis olduklarını söyleyen kişiler oğlumu gözaltına alıp, emniyete 
götürdüklerini arkadaşları tarafından bize bildirildi. Oğlumun emniyette olup olmadığı konusunda şüphelerim var.  
Oğlumun gözaltında olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi) 
 
25 Kasım 2012’de, Batman’da DÖKH öncülüğünde Zeki Otel önünden Farabim Hastanesi önüne kadar 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü vesilesiyle yapılan yürüyüş sonrası 5 
kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (25.11.2012/DİHA) 
 
26 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saliha-İzzetin Sürer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Murat 
Sürer, Bağlar Fatih mahallesinde kafe işletmeciliği yapmaktadır. 17.11.2012 tarihinde kafenin olduğu yerde yürüyüş 
yapılmaktaydı. Dışarıdan gelen bağrışmalar üzerine oğlum ne olduğunu anlamak için baktığı esnada polislerin kul-
landığı gaz silahı ile oğlum kolundan yara aldı. Bu yaralanma sonucunda oğlumun kolunda üç yerinde kırık oluştu. 
Polis memurları oğlumu Diyarbakır devlet araştırma hastanesine tedavi amaçlı götürdükten sonra kolu kırık halde 
gözaltına alındı. 4 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Diyarbakır D Tipi cezaevine 
gönderildi. Oğlumun olaylarla hiç ilgisi olmadığı halde tutuklu bulunmasını kabul edemiyorum. Bu haksızlığın gide-
rilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
30 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İmam Ali Bardakçı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Mustafa Bardakçı, bu sabaha karşı işe gitmekteyken Büyükşehir Belediyesi civarında gözaltına alındı. Alınma ge-
rekçesini bilmiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Niçin alındığını öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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3 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Baydemir, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mahmut 
Baydemir, 01.12.2012 tarihinde polisler tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Niçin gözaltına alındığını bilmiyo-
ruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
5 Aralık 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada öldürülen HPG militanları Hakan Cey-
lan ve Hicran Gersiyor için 2 Aralık 2012’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polis ekiple-
ri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı. 
 
7 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rıdvan Demir, şu beyanlarda bulundu: “06.12.2012 tarihinde 
saat 11.00 sularında öğrenci olarak bulundukları Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Kampusun de 
bulunan arkadaşlarım Sevin Batu ve Özge Torun sivil giyimli polislerce gözaltına alındılar. Niçin alındıklarına dair 
herhangi bir fikrimiz yoktur. Arkadaşlarımızın aileleri burada bulunmadıkları için sizden bu konuda hukuki yardım 
talep ediyoruz.”  (Şevin Batu ve Özgü Torun adlı öğrenciler 10 Aralık günü savcılığa çıkarıldı. Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca gözaltında kalan Batu ve Torun çıkarıldıkları savcılıkta ifade verdikten sonra tutuk-
lanma istemiyle Diyarbakır 3 Nolu Hakimliği'ne sevk edildi. Batu ve Torun, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutukla-
narak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde gönderildi.) (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Aralık 2012’de “Cinayet” suçundan hükümlü bulunduğu Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nden firar ederek Di-
yarbakır’a gittiği ileri sürülen Özgür Arda (30), Sur İlçesi’ndeki Meryemana Kilisesi yakınlarında kendisini kovalayan 
polis ekiplerinden kaçarken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle arkasından ateş edilmesi sonucu sırtına isabet 
eden kurşun nedeniyle ağır yaralı halde Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi. Olayın görgü 
tanığı olan Ahmet Oktekin ve Fuat Öner adlı iki kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
28 Aralık 2012’de Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde BDP Kocaköy İlçe Örgütü Başkanı Hakkı Şık’ın evine baskın 
düzenleyen polis ekipleri Hakkı Şık’ı, eşi ve 4 çocuğunu darp ederek gözaltına aldı. 
 
31 Aralık 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonun “haklarında arama kararı olduğu” 
gerekçesiyle 3’ü çocuk 9 kişi gözaltına alındı. 
 

Düzce  
 
 
6 Mayıs 2012’de Düzce’de de sabah saatlerinde bir eve polisler tarafından baskın düzenlendi. Sabah saat 06.00 
sıralarında gerçekleştirilen baskında Selahattin Gezginci ve 2 ev arkadaşı gözaltına alındı.   
 
7 Mayıs 2012’de Düzce’de polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev baskınları sonucu 6 
kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 
 

Edirne 
 
29 Mart 2012’de, Edirne'de de 16 öğrenci gözaltına alındı. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenci-
lerin evlerine dün sabahın erken saatlerinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından baskın düzen-
lendi. Baskında gözaltına alınan öğrencilerden 5'i Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öğren-
cilerin gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemezken, gözaltında olan öğrencilerin isimleri şöyle; Ahmet Özer, Ahmet 
Sağlam, Özge Tuna, Eda Dağ, Savaş Çiftçi, Sedat Türkan, Elif Irmak, Mahmut Güngör, Mustafa Işık, Nevzat 
Yüksekkaya ve Serdar isimli öğrenci. Öğrencilerden 3 ü tutuklanarak cezaevine konuldu.   
  
2 Mayıs 2012’de Grup Yorum’un 6 Mayıs 2012’de Edirne’de vereceği konserin hazırlıkları için çalışma yapan Dev-
rimci Gençlik üyesi 4 kişi gözaltına alındı. 
 

Elazığ 
  
26 Ocak 2012’de, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi çalışanı Yeter Öncel, Elazığ'da 
gözaltına alındı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alın-
dığı belirtilen Öncel'in İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. (26.01.2012/DİHA)  
 
27 Nisan 2012’de, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamanda Fırat Üniversite-
si'nde okuyan 8 öğrenci gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltı süresi sonrası savcılığa sevk edilen öğrencilerden 4'ü 
serbest bırakılırken, 4'ü ise, tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderilmişti. Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesi tara-
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fından ifadeleri alınan öğrencilerden Ethem Uluğ serbest bırakılırken, Erdem Savda, Caner Duygu ve İbrahim 
Erkılıç tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (27.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
11 Ağustos 2012’de, Elazığ, Tunceli ve Bingöl ’de 12 köyü sular altında bırakacak Pembelik Barajı’na direnen köy-
lüler, 1.5 yıldır barajın gövdesi olacak arazide nöbet tutuyorlar. Barakada aylardır nöbet tutan 7 köylü gözaltına 
alınarak tutuklandı. Barakayı tekrar inşa edeceklerini belirten köylüler, “Burası bize dedelerimizden, nenelerimizden 
kaldı. Öleceğimizi bilsek de vermeyiz’ diyorlar. (11.08.2012/Haberayrinti.com) 
 
22 Ekim 2012’de, BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik, polisler tarafından Newroz kutlamasında "Örgüt propaganda-
sı" yaptığı iddiasıyla göz altına alınan Çelik aynı gün mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
(22.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde yol kontrolü yapan polisler, BDP Kovancılar İlçe Yöneticisi Haspi 
Yıldırım'ı yargılandığı davada kesinleşmiş bir cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. "Örgüt üyesi olmak" iddia-
sıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Bingöl M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 

Erzincan 
 
10 Mayıs 2012’de, Erzincan'da sabah erken saatlerde çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Erzincan 
Üniversitesi'nde okuyan ve Erzincan Demokratik Öğrenci Derneği yönetici ve üyelerinin evlerine düzenlenen bas-
kınlarda, Bedir Kanella, Mehmet Sıddık Yılmaz, Murat Tak evlerinden alınırken, Saadet Hocaoğlu adlı genç ise 
kaldığı yurttan gözaltına alındı. Düzenlenen baskınlarda 50 adet Amargi Dergisi ile mektuplara ve kitaplara el ko-
nulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 öğrenci Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, öğrencilerin "KCK gençlik yapı-
lanması" adı altında gözaltına alındığı iddia edildi. (10.05.2012/DİHA) 
 
6 Nisan 2012’de, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Kemal Tetik, dün memleketi Iğdır'a gitmek 
için gittiği Erzincan Otogarı'nda sivil polislerce durdurularak gözaltına alındı.   (06.04.2012/ANF/DİHA) 
 

Erzurum 
 
6 Ocak 2012’de Roboski'de 35 sivil yurttaşın katledilmesini protesto etmek için basın açıklamasını yapan Erzurum 
BDP İl Başkanı Rıza Güler, hakkında açılan soruşturma nedeniyle emniyete çağrıldı. Emniyete giden Güler gözal-
tına alındı. Gözaltına alındıktan sonra savcılığa çıkarılan Güler, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güler'in 
Roboski Köyü'nde 35 sivilin öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamadan dolayı gözaltına alındığı belirtilirken, 
Güler'e savcılıkta açıklamayla ilgili sorular yöneltildi. (06.01.2012/DİHA) 
 
28 Ocak 2012’de, Ağrı’nın Diyadin BDP İlçe Başkanı Seyat Kaya Erzurum’da kaldığı otelde polisler tarafından gö-
zaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra savcılığa çıkarılan Kaya, “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklama talebiy-
le Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Kaya aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. (28.01.2012/DİHA) 
 
13 Şubat 2012’de, Erzurum Karayazı'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarının ardından gözaltına alınan Yu-
nus Kamış'ın ardından, Yavuz Karabakan, Atilla Karabakan'da evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişinin, Karayazı Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. (13.02.2012/ DİHA) 
 
20 Şubat 2012’de,  Erzurum çarşı merkezinde BDP üyesi Ramazan Çildağ, polis tarafından gözaltına alındı. 
(20.02.2012/ DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Erzurum Tekman'da BDP tarafından önceki gün yapılan Newroz kutlamasında polisin müdahale 
etmesi sonucu gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaylarda 19 kişi 
gözaltına alınırken, aralarında BDP Erzurum İl Yöneticisi Mehmet Koçak'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Tekman 
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 19 kişiden 11 serbest bırakılırken, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğ-
renicilerinden Deniz Çağdaş, Sait Dinçoğlu, Mustafa Sarı, Mehmet Ali Aydoğdu ile Mehmet Sıddık Uluçay, Mevlüd 
Doğan, Mehmet Kuzgun, Fatih Dursun tutuklanma talebiyle Tekman Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 
Mahkemede ifadeleri alınan 8 kişi "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönde-
rildi.  (22.03.2012/DİHA/Haberler.com/ Yuksekovahaber.com)  
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6 Nisan 2012’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde 20 Mart'ta yapılan Newroz kutlamasında çıkan olaylar sonucunda 
gözaltına alınarak tutuklanan 8 kişiden, 28 Mart'ta tahliye edilen 7 kişi hakkında yeniden tutuklanma kararı çıkarıldı. 
Savcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklanmalarına karar verilen 7 kişinin evine baskın düzenleyen polisler, 
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Melikşah İstanbul, Mustafa Sarı ve Sait Dinçoğlu'nu gözaltına aldı. Tahliye edilen 
diğer 4 kişinin de evine baskın yapılırken, evde olmadıkları için gözaltına alınmadıkları öğrenildi.  (06.04.2012 
/Ozgur-gundem.com/ ANF/DİHA) 
 
18 Haziran 2012’de, Erzurum Ağır İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde polis kurşunuyla Muğla'da yaşamını yitiren 
Şerzan Kurt için düzenlenen basın açıklamasını okuyan Edebiyat 3. sınıf öğrencisi Mithat Altun'a geçtiğimiz ay 
okuldan uzaklaştırma cezası verilmişti. Bir aylık uzaklaştırma cezası alan Altun gittiği İstanbul'da 14 Haziran tari-
hinde gözaltına alınarak Erzurum'a getirildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan soruşturma kap-
samında bu gün Erzurum Adliyesi'ne çıkarılan Altun, "Örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" yaptığı iddialarıyla 
tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (18.06.2012/DİHA) 
 
2 Temmuz 2012’de Erzurum’un Aşkale İlçesi’ne bağlı Ballıtaş Köyü’nün yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma 
ekibi tarafından gözaltına alınan M.H. adlı kişi çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H. Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
4 Temmuz 2012’de, Erzurum’un Karayazı İlçesi'nde sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş 
evlere baskın düzenledi. Evlerin didik didik arandığı baskınlar sonrasında BDP İlçe yöneticileri Servet Kamış, İbra-
him Kerez ,Aydın Genç ile Salih Cenk, isimli yurttaşlar gözaltına alındı.    
(04.07.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com/Karayazi.org) 
 
30 Ekim 2012’de, Erzurum merkezli olarak Karayazı’da cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 
kitlesel basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından yürüyüşe geçen binlerce kişiye, yüzlerce polis gaz 
bombası ve tazikli suyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  (30.10.2012/DİHA) 
 
27 Kasım 2012’de, Erzurum Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı polis ve asker-
ler sabah saatlerinde ilçe merkezi ve köylerde birçok eve baskın düzenledi. Baskınlar sonucunda ilçe merkezinde 
BDP İlçe Yöneticisi Halit Kollu, Çetin Kanat, Saim Genç, Ayhan Tırtıl, Yılmaz Ütsek, İsa Şaka ile Özengeri 
(Hespres) köyünde İbrahim Keras, Raiş Kaya ve Servet Kamış isimli 9 yurttaş gözaltına alındı. (27.11.2012/DİHA) 
 
1 Aralık 2012’de Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında polis ekiplerinin 
ve askerî ekiplerin düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı. 
 

Eskişehir 
 
30 Mayıs 2012’de Eskişehir’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir 
ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek için AKP 
il binasına yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 55 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Temmuz 2012’de, TOKİ Eskişehir’de tamamladığı evlerin açılışını yapmak üzere Eskişehir’e gelen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen ESP üyelerinin yaptığı iki farklı eyleme müdahale eden polis ekip-
leri 6 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
2 Eylül 2012’de, Eskişehir’de sınavlarda başarısız olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto etmek amacıyla 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında okuyan 31 öğrenci polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Eylül 2012’de, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yunus Emre Yerleşkesi’nde kayıt haftası boyun-
ca üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik tanıtım masası açılmasını yasaklaması üzerine standları kaldırma-
yan öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale etti ve 44 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
24 Eylül 2012’de Anadolu Üniversitesi’nde (Eskişehir) düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan YÖK Başkanı 
Gökhan Çetinsaya’yı protesto eden Gençler Meydana İnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2 öğrenciyi 
gözaltına aldı. 
 

Gaziantep 
 

http://karayazi.org/
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2 Ocak 2012’de Gaziantep’te “başörtülü olduğu” gerekçesiyle eğitim hakkı engellenen Şehitkâmil İMKB İlköğretim 
Okulu öğrencisi A.Ç.’nin annesi G.Ç. uygulamayı şikâyet etmek için gittiği Güven Polis Karakolu’nda savcılık tali-
matıyla gözaltına alındı (ANF, 2 Ocak). 
 
15 Şubat 2012’de, Antep'te Şubat günü eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişi, tutuklan-
dı. Paylaşım sitesi Facebook'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen 10 kişi Emniyet Mü-
dürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Antep 
2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Azar Ayhan, Ramazan Behcet, Medeni Barıyanık, Mazlum Barıyanık, Ha-
san Barıyanık, Ramazan Aydemir, İbrahim Sığa, Ömer Tugay Gümüş, Metin Öztürk, Mehmet Tekin "Örgüt propa-
gandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (15.02.2012/ANF/ DİHA/Medya73.com) 
 
6 Mart 2012’de, Antep'in Nizip İlçesi'nde BDP İlçe Başkanı Yusuf Güler'in evine baskın yapıldı. Evdeki aramanın 
ardından gözaltına alınan Güler'in, evinde bulunan bilgisayar hard disklerine ve evraklarına el konuldu.   
 
12 Nisan 2012’de, BDP Antep İl Örgütü eski yöneticilerinden Hasibe Yaman, geçtiğimiz gün Antep E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski BDP İl Eş Başkanı Habibe Dışkaya'nın görüşüne giderken cezaevinde gözaltına 
alınmıştı. Yaman'ın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''Örgüt propagandası'' iddiasıyla hakkında açılan davanın 
sonuçlandığı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Savcılığa çıkarılan Yaman, tutuklanarak Antep E Tipi 
Cezaevi'ne götürüldü. (12.04.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Yuksekovahaber.com) 
 
16 Mayıs 2012’de Gaziantep’te gözaltına alınan SGD üyesi Soner Çadır, düzenlenen bir protesto eylemine katıla-
rak “yasadışı KCK Örgütü’nün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
lanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde gönderildi. Aynı operasyonda 3 kişinin daha tutuklandığı öğrenildi. 
 
25 Mayıs 2012’de, Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan eylemde kullanılan 06 E 1819 plakalı 
otomobilin satışının 21 Mayıs tarihinde Antep 9. Noter'de yapıldığı tespit edildi. Bu bilgiler üzerine Antep’te 2 kişiyi 
gözaltına aldı.   (25.05.2012/DİHA) 
 
27 Mayıs 2012’de, Antep Üniversitesi'nde geçen gün ülkücü oldukları belirtilen bir grubun saldırısını protesto eden 
Kürt öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklama furyası devam ediyor. Yürüyüş sonrası 5 öğrencinin gözaltına alınarak 
tutuklanması ardından Eyüp Yakut isimli üniversite öğrencisi de, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemek" iddiasıyla tutuklandı. Şimdiye kadar saldırıyı kınamak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesi 
ile gözaltına alınan 19 öğrenciden 6'sı tutuklanmış oldu. (27.05.2012/DİHA) 
 
6 Haziran 2012’de Gaziantep’te 3 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı  TKP/ML Örgütünün askeri kanadı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu’na yar-
dım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı 10 kişiden 9’u “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tu-
tuklandı. 
 
18 Haziran 2012’de Gaziantep’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev 
baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 
 
23 Haziran 2012’de Mor Çatı Vakfı kurucusu avukat Canan Arın, 4 Aralık 2011’de Antalya’da çocuk gelinlerle ilgili 
yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Gaziantep’te kaldığı otelde gözaltına alındı. 
 
23 Haziran 2012’de, Antep'te "KCK" adı altında para topladıkları iddiasıyla aralarında BDP Şahinbey İlçe Başkanı 
Şükrü Toraman'ın bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Antep Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 kiş i-
den 2’si savcılıkta ifadeleri ardından serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(23.06.2012/DİHA) 
 
7 Temmuz 2012’de Gaziantep’te 4 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledik-
leri eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan 13 
kişiden 5’i tutuklandı. 
24 Ağustos 2012’de,  Antep'te Karşıyaka Polis Karakolu önünde bombalı aracın infilak etmesi ile sonuçlanan pat-
lama ile ilgileri olduğu iddiasıyla 6 kişi daha gözaltına alındı. Patlamadan sonraki gün 5 kişi Urfa'nın Siverek İlçe-
si'nde gözaltına alınırken, geçtiğimiz gün de Antep'te 2 kişi gözaltına alınmıştı. Antep Valisi Erdal Ata’nın yaptığı 
açıklamada gözaltına alınanların sayısının 13'e çıktığını açıkladı. (24.08.2012/DİHA) 
 
26 Ağustos 2012’de,  Antep'te yaşanan patlamanın ardından gözaltına alınan Siverek Şair İbrahim Rafet İlköğretim 
Okulu Müdür Baş Yardımcısı M.H. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. 
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Antep Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan M.H. tutuklandı. Patlamayla ilişkileri olduğu iddiasıyla, bombalı otomobili taşı-
yan çekicinin sürücüsü M.Ç. ile birlikte şimdiye kadar tutuklananların sayısı 7 kişi oldu. (26.08.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Karakolu’nun 
yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan saldırıda yaralananlardan Yaşar Bayram tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından toplam 13 kişi gözaltına alınmış, sorgusu tamamlanan şüp-
helilerden aracı çekici araçla patlama yerine getiren M.Ç. adlı şoför ile Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde bir ilköğretim 
okulunda müdür yardımcılığı yapan M.H. adlı kişi tutuklanmıştı. Sorgusu tamamlanan 11 kişiden 5’i daha 28 Ağus-
tos 2012’de tutuklandı. 
. 
6 Aralık 2012’de Gaziantep’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri yapılan ev baskınları sonucu, sosyal 
paylaşım sitesi facebook.com adresinde oluşturdukları “Dilok Gençliği” adlı sayfada “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 

Giresun 
12 Temmuz 2012’de, Giresun’un Görele İlçesi’nde katı atık tesisi yapılmak istenen alana karşı çıkan bölgede yaşa-
yan köylülerin tesisin yapılacağı alana gitmek istemeleri üzerine gruba müdahale eden jandarma ekipleri 20 köylü-
yü gözaltına aldı. 
 

Gümüşhane 
 

Hakkari 
1 Ocak 2012’de, Hakkari’de çarşı merkezinde gezen Uğur Akınlar isimli yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı. 
Kentte yaşanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtilen Akınlar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
(01.01.2012/DİHA) 
 
2 Ocak 2012’de BDP Hakkari Merkez İlçe Örgütü yöneticileri Sinan Kaya ile Abdullah Adıyaman'ın sabah saatlerin-
de çarşı merkezinde dolaşırken, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından, 
BDP Hakkari İl Yöneticisi Naif Kayacan da gözaltına alındı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan işyerine yapılan bas-
kında gözaltına alınan Kayacan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.01.2012/DİHA) 
  
3 Ocak 2012’de Hakkari’de, Roboski Katliamı’nı protesto etmek amacıyla 31 Aralık’ta yapılan açıklama sonrası 
çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan Muhsin Demiralp ve Uğur 
Akınlar, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 3 kişi ise “örgüt üyeliği” ve “olaylara karıştıkları” iddiasıy-
la Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. 
(03.01.2012/DİHA)  
 
12 Ocak 2012’de Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
sabaha doğru Yüksekova ve Esendere’de evlerin yanı sıra BDP Yüksekova İlçe binasına baskın yapılmıştı. 
Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin, görevden alınan Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP İlçe 
Yöneticisi Mehmet Çapraz, BDP eski yöneticisi Sacit Fırat, BDP üyesi Abdurrahman Gemicioğlu, BDP Siyaset Oku-
lu çalışanlarından Yılmaz Gözyan'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözal-
tına alınan 8 kişi Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki 
işlemlerinin ardından gözaltına alınanların Van'a götürüleceği belirtildi. (12.01.2012/DİHA)  
 
16 Ocak 2012’de  BDP kendilerine yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı 
“Buradayım, BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa dilekçe verdikleri gerekçe-
siyle Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde 12 Ocak günü düzenlenen eş zamanlı ev baskın-
ları sonucu gözaltına alınan Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin, Yüksekova eski Belediye Başkanı Ruken 
Yetişkin, BDP eski İlçe Yöneticisi Yılmaz Gözyan, BDP Yüksekova İlçe yöneticilerinden Mehmet Çapraz, BDP üye-
leri Sıracettin Fırat, Abdurrahman Gemicioğlu ile Siirt’in Pervari İlçesi’nde gözaltına alınarak Yüksekova’ya getirilen 
Sabri Tümen “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı (Vatan, 16 Ocak). 
 
17 Ocak 2012’de, Hakkari Yüksekova’da 14 Ocak’ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 3 kişiden ismi öğrenile-
meyen bir kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Erdal Ören ve Aram Ören savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan Aram Ören serbest bırakılırken, Erdal Ören ise, tutuklama talebiyle Asliye Ceza Mahkeme-
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si Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Ören, “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanarak Hakkari E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. (17.01.2012/DİHA) 
 
17 Ocak 2012’de, Hakkari Yüksekova İlçe merkezinde polisler durdurdukları bir aracın içinde bulunan Taner Dara, 
Nebi Orhan ve Halil Bor adındaki yurttaşları gözaltına aldı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kişi Yüksekova 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (17.01.2012/DİHA) 
 
25 Ocak 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin KCK Soruş-
turması” adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu BDP üyesi 8 kişi gözaltına alındı (Zaman, 25 Ocak).  
 
28 Ocak 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin “KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan BDP üyesi 8 kişiden İlyas 
Yorgun ve Ümit Yorgun “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı (ANF, 28 Ocak). 
 
3 Şubat 2012’de, Hakkari'de 19 Ocak'ta kent merkezinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yara-
landığı patlamayla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, Van'da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alı-
nan 3 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. 
Cebrail Kurt ile soyadı öğrenilmen Serhat isimli iki yurttaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(03.02.2012/DİHA/ Radikal.com.tr/Yuksekovahaber.com/Mynet.com) 
 
8 Şubat 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde gece geç saatlerde Zagros İş Merkezi'nin kafe bölümüne özel 
harekat polisleri baskın düzenledi. Burada kimlik kontrolü yapan polis, Resul Aslan ve soy ismi öğrenilemeyen İh-
san adındaki bir genci gözaltına aldı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 kişi Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. (08.02.2012/ DİHA)  
 
8 Şubat 2012’de Hakkari merkeze bağlı Oğlu (Talê) Köyü'ne asker ve özel harekat polislerinin yaptığı ortak baskın-
la gözaltına alınan ve Hakkari Merkez Komutanlığı'nda tutulan 13 köylü, işlemlerinin tamamlanması ardından Van 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık işlemlerinin ardından Abdulkerim, Halit ve Naif Adıyaman ile Tahir 
Turan, İsa Turan, Rahmi Zirek, Adem Kaya ve İsmail Zirek serbest bırakılırken, Şevket ve Sekvan Adıyaman, Ömer 
Işık, İsmail Turan ve Fadıl Kaçar ise tutuklama talebiyle Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Geç saatlere 
kadar devam eden mahkeme sonucunda, İsmail Turan ve Fadıl Kaçar serbest bırakılırken, Şevket ve Sekvan Adı-
yaman ile Ömer Işık "Örgüte yardım etmek" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(08.02.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
11 Şubat 2012’de, Hakkari’de 7 Şubat’ta evlere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alına 17 kişiden 11'i sevk edil-
diği Van’da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra 7 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklama 
talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Musa Akbulut, Botan İdem, İsa Duman ve 
Mehmet Seven “Örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı grupla gözaltına alınan ve 
Hakkari'de savcılığa çıkarılan 6 kişiden 5’i serbest bırakılırken, Mansur Aşan ise Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği tarafından “Örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.  
(11.02.2012/DİHA/Birgun.net/Mynet.com) 
 
13 Şubat 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde İlçe Tarım Müdürlüğü Lojmanları'na düzenlenen baskına ilişkin 
Şehristan Kutluk adlı kadın gözaltına alındı. Kutluk'un Van Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındığı 
öğrenildi. İlçe genelinde düzenlenen ev baskınlarında 20'ye yakın ev aranırken, baskınlar sonucu Emin Yaşar isimli 
genç gözaltına alındı. Aynı saatlerde Hakkari merkez de ise düzenlenen baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.  
 
20 Şubat 2012’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için Van’dan Hakkâri’ye giden BDP Parti Meclisi üyesi 
Arzu Mucu, arama noktasında; yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne 
giden BDP Kadın Meclisi üyesi Çimen Altürk ise misafir olduğu evde gözaltına alındı (ANF, 20 Şubat).  
 
9 Mart 2012’de,Hakkari ili Yüksekova ilçesinin Dize Mahallesi'nde polis ve özel hareket timinin yaptığı ev baskınla-
rında gözaltına alınan işveren Suat Ercan, emniyet işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 
Ercan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme Ercan’ı “Örgüte yardım ve yataklık et-
mek" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.  
(09.03.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Zaphaber.com) 
 
12 Mart 2012’de, Hakkari ili Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler yaptıkları baskınlarda 3 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişiden biri 
serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Mahke-
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meye sevk edilen 2 kişi, AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül'e suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.  (12.03.2012/DİHA/Haberler.com) 
 
17 Mart 2012’de, Hakkari'den Yüksekova'ya giden DYG üyeleri Dündar Kaya ile Haluk Bor kent çıkışında bulunan 
Depin arama noktasında polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Kaya ile Bor Hakkari İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (17.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde düzenlenen Newroz mitingine polis müdahale etti,  BDP'lilerin 
girişimiyle kitle dağıldı. Olaylarda 2'si TOMA olmak üzere 3 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken, aralarında gö-
züne gaz bombası isabet eden Nusret Kaplan isimli yurttaşın da bulunduğu 3'ü polis yaklaşık 10 kişi yaralandı. 
İlçedeki olaylar sonucunda en az 6 kişi gözaltına alındı.  
 (20.03.2012/DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde eski Cezaevi Kavşağı'nda yapılmak istenen Newroz'un engel-
lenmesi üzerine sabah saatlerinden itibaren başlayan çatışmalar saatlerce devam etti. Olaylarda 4 kişi yaralanır-
ken, 4 kişi de gözaltına alındı.  (20.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde polis ve özel hareket timleri tarafından Yeşildere, Güngör, Dize 
mahallelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kişi ise emniyet işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kajin Akçelik, Kevkes Kılıçak ve Reşit Orhan serbest bırakılır-
ken, Evliya Şedal tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şedal, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Şedal'ın 2011 yılında "Örgüt propagandasından" yargılandığı davadan aldığı cezanın onaylanması üze-
rine tutuklandığı kaydedildi. (22.03.2012/DİHA)  
 
23 Mart 2012’de, 19 Mart'ta Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde yapılan baskınlarda gözaltına alı-
nan 16 kişi Emniyet işlemlerinden sonra Van'da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 16 kişi tutuklama tale-
biyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan 9 kişi tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, 7 kişi ise "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. (23.03.2012/ANF/DİHA/İmc-tv.com/Haber61.net/F5haber.com)  
  
23 Mart 2012’de, Hakkari’ ye bağlı Yüksekova ilçesinde saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde dolaşmakta olan ve 
kimliği öğrenilemeyen 2 genç polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 2 kişinin emni-
yete götürüldüğü belirtildi. (23.03.2012/DİHA)  
 
23 Mart 2012’de, Hakkkari Yüksekova’da Newroz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 6 kişi Yük-
sekova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Gözaltına alınanlardan C.T ile M.D. 16 
yaşından küçük oldukları gerekçesi ile savcılıktan serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerin ardından,Rojhat Özdal, Eşref Toruz, Rojda Düzen ile adı öğrenilemeyen bir 
kişi “Newroz olaylarına katıldıkları gerekçesiyle” Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Tutukla-
nanlar Hakkari Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Ailelerin verdiği bilgiye göre;Tutuklanan Rojhat Özdel'in boynuna tak-
tığı atkıyla olaylar sırasında yüzünü kapattığı, Eşref Toruz cebinde limon olduğu, Rojda Düzen ise tamircide çalıştı-
ğı ve elleri yağlı olduğu gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından tutuklandığı iddia edildi.Öte yandan edinilen bil-
giye göre bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde dolaşmakta olan ve kimliği öğrenilemeyen 3 genç polisler tarafın-
dan gözaltına alındı.   (23.03.2012/DİHA)  
 
3 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları 
gerekçesiyle 31 Mart 2012’de düzenlenen ev baskıları sonucu gözaltına alınan 8 kişi altısı “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
10 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik'e (Rubarok) gitmekte olan Cemil Dündar, Cengiz Dündar ve 
Cemal Dündar, Ortaklar Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda durduruldu. 3 kişi burada gözaltına alındı.  . 
(10.04.2012/DİHA/Yuksekovaguncel.com) 
  
12 Nisan 2012’de, Hakkari Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cumhuriyet ve Yeşildere mahallelerinde 
bazı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda Nihat Bellier ve Salim Ören gözaltına alındı.    
(12.04.2012/DİHA/Hurriyet.com.tr/Birgun.net/Haberler.com/ Yuksekovahaber.com) 
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13 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 Nisan 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı. 
 
22 Nisan 2012’de Hakkâri’de ve Çukurca İlçesi’nde 18 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 34 kişiden 15’i “yasadışı örgüte yar-
dım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
22 Nisan 2012’de, Hakkari'de kent merkezi, Çukurca İlçesi, Üzümlü (Deşta), Cevizli (Guzereş) ve Kayalık köylerin-
de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 20 kişi Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün 
Van Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan 20 kişiden 3 kişi serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklanma 
talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 17 kişiden 2 kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Payiz Demir, Muhsin Demir, Ercan Demir, Mesut Demir, Tahsin 
Taşkın, Mehdi Taşkın, Hasan Güler, Bünyamin Bozkurt, Hızır Demir, Arafat Özek, Bilal Kara, Fuat Güler, Cemil 
Gür, Ramazan Turan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(22.04.2012/DİHA/Aktifhaber.com/Gazete5.com/Birgun.net/Aksam.com.tr/ Med-
ya73.com/Mynet.com/Haber7.com/Haberler.com/Etha.com.tr) 
 
23 Nisan 2012’de, Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler dün gece ilçenin Orman, Güngör, 
Yeşildere mahallelerinde eş zamanlı ev baskınları yaptı. Yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan Cevat Özdemir, Nizam Terzioğlu, İdris Tekin, Cihan Işık, Mehmet Bozkurt, Mahsum Bor, Edip Aykut ve Bur-
han Çağır, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
(23.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Medya73.com/Dogruhaber.com.tr) 
 
24 Nisan 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskıları sonucu Hakkâri’nin 
Yüksekova İlçesi’nde 1 kişi; Batman’da 2 kişi gözaltına alınırken, yetkililer operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapmadı. 
 
25 Nisan 2012’de, Hakkari Şemdinli ilçe merkezi ile Günyazı (Qelaşk), Kayalar (Katune), Üstünağaç (Şavite) köyle-
ri ve Tekeli (Gare) Köyü'nün Hazne ve Mağaraönü (Şıkevtan) mezralarında polis ve jandarmalar, 50 ayrı eve bas-
kın düzenledi. Baskınlarda Günyazı Köyü muhtarı Abdulhaluk Arslan, Kayalar Köyü muhtarı Rıfat Yavuz ile köylü-
lerden İsmail Tekin, İsmet Kaya, Abdin Özkan, Lokman Atilla, Ömer Yüce, Mevlüt Kaya, Hamit Şin, Selim Avcı, 
Cabbar Kaya, Mutalip Çakmak, Necmettin Orman, Vahit Fırat ve M. Maşik Maviş gözaltına alındı.    
(25.04.2012/DİHA/ Birgun.net/Mynet.com/Habergec.com/Polis.web.tr) 
 
27 Nisan 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 23 Nisan'da gözaltına alınan 9 yurttaş, dün savcılığa çıkarıldı. 
Gece yarısına kadar süren ifade işlemlerinden sonra 7 kişi serbest bırakılırken, yaşları 18'den küçük olan B.Ç ve 
M.B adlı çocuklar ise "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuk-
lanarak, cezaevine gönderildi. 
(27.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
27 Nisan 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 42 işyerine baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 19 esnafı gözaltına alırken, dosya üzerinde bulunan gizlilik kararı nedeniyle operasyonun gerek-
çesi açıklanmadı. Gözaltına alınan 19 kişiden 18’inin Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. 
 
29 Nisan 2012’de Hakkâri’de 28 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında evine düzenlenen baskın sonucu 
gözaltına alınan İl Genel Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz tutuklandı. 
 
29 Nisan 2012’de, Hakkari Şemdinli'de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ve Van Adliyesi'ne sevk edi-
len 14 kişinin ifade işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Savcılıkta ifadesi alınan 14 kişiden Mevlit Kaya, 
Cabbar Kaya, Mutalip Çakmak, Ömer Yüce, İsmet Kaya, Selim Avcı ve Lokman Atilla serbest bırakılırken, Kayalar 
Köyü muhtarı Rıfat Yavuz, Günyazı Köyü muhtarı Abdulhaluk Arslan ile Hamit Şin, Vahit Fırat, Mehmet Maşik Ma-
viş, İsmail Tekin ve Abdin Özkan ise, tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Burada ifadesi 
alınan 7 kişi, "örgüte yardım" ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
(29.04.2012/DİHA/İlkehaberajansi.com.tr/Yuksekovahaber.com/ Hakkarihabertv.com)  
 
1 Mayıs 2012’de Hakkâri'de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu gö-
zaltına alınan C.A. çıkarıldığı nöbetçi Hakkâri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ge-
rekçesiyle tutuklandı. 
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6 Mayıs 2012’de, Hakkari Yüksekova'da Kutlar Halı Sahayı basan polisler 3 genci gözaltına aldı. Halı sahada top 
oynayan Devran Bor, Yavuz Evin ve Rıdvan Baki isimli gençler gözaltına alındıktan Yüksekova Devlet Hastanesi'n-
de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü  (06.05.2012/DİHA) 
 
7 Mayıs 2012’de Hakkâri’de 4 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş 
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3 kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuk-
landı. 
 
9 Mayıs 2012’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesine bağlı Çığlı (Aşût) Köyü muhtarı Abdurrahman Ecer, muhtarlar top-
lantısı için geldiği Çukurca'da polisler tarafından gözaltına alındı.  . (09.05.2012/DİHA) 
 
10 Mayıs 2012’de, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Hakkari ili Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Beldesi'n-
de evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 28 kişi, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri 
ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Hasan İnce, İsmail İnce, Timur Duru, Mustafa İnanç, 
İskender Er, İkram Zere, Müjdat Güler, Salih Çiçek, Naci Zeydan serbest bırakılırken, 19 kişi ise tutuklanma talebiy-
le Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gece geç saatlere kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından 19 
kişiden geçici köy korucusu Davut Çelik, Nuri Çelik, Abdullah Duru ve Levent Tatlı tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, Büyükçiftlik Beldesi Merkez Mahallesi Muhtarı ve geçici köy korucusu Mecit Güler, BDP 
Büyükçiftlik Belediye Meclis üyeleri İkram Ceylan, geçici köy korucuları Reşit Güler, Ubeyt Onat, Fethi Tatlı, Rıza 
Yanık, Burhan Yanık ile yurttaşlar Caner Yanık, Caner Zere, Cihan Zere, Nedali Zere, Sinan Çiçek, , Davut Yanık, 
Savaş Güler, Hamit Güler "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
(10.05.2012/DİHA / DHA) 
  
12 Mayıs 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde saat 14.00 sıralarında 50. Yıl İlköğretim Okulu'nda Açık Öğre-
tim Sınavı'na giren Yavuz Evin (20) sınav çıkışında gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evin,  
üç gün önce de arkadaşlarıyla Kutlar Halı Saha'da maç yaparken gözaltına alınmış gözaltı işlemlerinden sonra 
çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. (12.05.2012/DİHA)  
 
15 Mayıs 2012’de, geçtiğimiz günlerde Hakkari Yüksekova'da Kutlar Halı Sahayı basan polisler top oynayan sırada 
Yavuz Evin (20), Devran Bor (18) isminde iki genç polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan  Evin ve Bor savcılığın itirazı üzerine tekrardan gö-
zaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandı.   
(15.05.2012/DİHA) 
  
21 Mayıs 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde 17 Mayıs'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Gurbet 
Çakar, Uğur Çektar, Öğmen Turan ve Ertuğrul Neçirvan, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Sav-
cılıkta ifadesi alınan 4 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. 4 kişi "Örgüt 
üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (21.05.2012/DİHA) 
 
21 Mayıs 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece Dağlıca (Oramar) yolu üzerinde hareket halinde olan 
aracı durduran polisler, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.   (21.05.2012/DİHA) 
 
22 Mayıs 2012’de, Hakkari ili Yüksekova’da 19 Mayıs'ta Dağlıca (Oramar) yolunda gözaltına alınan Rojhat Özkan 
adlı genç, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Özkan, tutuklama talebiyle 
Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Özkan, mahkeme tarafından "Örgüt üyesi" 
olduğu iddiasıyla tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (22.05.2012/DİHA) 
 
23 Mayıs 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Kaniheyder Mahallesi'nde polis çok sayıda zırhlı araçla bir eve 
baskın düzenledi. Alınan bilgilere göre 155 polis hattını arayan bir kişi Uğur Sıtkı İlköğretim Okulu yanında bulunan 
M.Şerif Soydan'ın evinin yanında ki ot yığınları içinde mühimmat ihbarında bulundu. Mahalleye gelen polisin evden 
uzak bir noktada ot yığınları arasında 2 çuval mühimmat bulduğu iddia edildi. Olay ile ilgili 70 yaşındaki M.Şerif 
Soydan adlı yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. (23.05.2012/DİHA) 
 
6 Haziran 2012’de, Hakkari Yüksekova'nın Yeşildere, Kaniheyder, Cumhuriyet mahallelerinde bazı evlere baskınlar 
düzenlendi. Baskınlarda evler didik didik aranırken, BDP yöneticisi Hacı Öner ile Tahir Kurt, Veysi Kurt ve 
Abdulaziz Sevmiş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskınlar sırasın-
da ilçeye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirtilen Esma Yaghabi, Nargez Hasanzade, Hadiseh Hasanzade, 
Bashırahmed Salvari, Elhame Muhammedi ve Nızam Aykanat isimli mültecilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
(06.06.2012/DİHA/Ozgurgundem.com/Zaman.com.tr/Medya73.com/F5haber.com/ 
Yuksekovahaber.com/Hakkariposta.com/Vanhabertv.com/ Midyathabur.com) 
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8 Haziran 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde süren askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada Tuncay 
Can isimli asker yaşamını yitirdi. Hakkari valiliği çatışmada bir HPG’linin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmanın 
ardından Yüksekova-Esendere karayolunu trafiğe kapatan askerler çatışma bölgesinde bulunduğu belirtilen 80 
yaşındaki H.M.A.’yı gözaltına aldı. (08.06.2012/Evrensel.net/Gazeteci.web.tr)  
 
8 Haziran 2012’de, Hakkari’de Esendere ile Yüksekova Yolu üzerinde yaşanan çatışma sonrası bir asker yaşamını 
yitirirken, bir HPG’linin de yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Olayın ardından bölge operasyon başlatılırken yaşamını 
yitirdiği iddia edilen HPG’linin askerlerce ipe bağlanıp yerlerde sürüklenerek tepeden indirildiği iddia edildi. Olay yeri 
yakınında bulunan Yemişli (Dotkan) Köyü’ndeki yurttaşlar ise askerlere tepki göstermesi üzerine olaylar çıktığı öğ-
renildi. Yaşananlara tepki gösteren köylülere askerler gaz bombası ve coplarla müdahale etti. Yaşanan olaylarda 
köy muhtarı Hamit Kaplan ile beraber 16 köylünün gözaltına alınarak Kısıklı (Dilezi) Karakolu’na götürüldüğü öğre-
nildi. Öte yandan Yemişli (Dotkan) Köyü’nün yanında bulunan Serindere (Şişemzina) Köyü’ne olaylardan sonra 
askerlerin baskın düzenlediği belirtildi. Olayların çıkmasıyla köydeki erkeklerin köyü terk etmesi üzerine askerlerin 
köydeki kadınları köy meydanında topladıkları iddia edildi. İki köye de askerler tarafından giriş ve çıkışlar yasakla-
nırken bölgeye gazetecilerin yaklaştırılmadığı öğrenildi. 
(08.06.2012/DİHA/ANF/Etha.com.tr) 
 
11 Haziran 2012’de Hakkâri’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri DİHA Hakkâri muhabiri Hamza 
Gündüz, MEYA-DER yöneticisi Kamil Yaşar, BDP üyeleri Şükrü Taşma ile Hekim Kaya’nın da aralarında bulundu-
ğu 16 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.  
 
15 Haziran 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 11 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16 kişiden BDP İl Başkan Yardımcısı Sait Gezer, Hakkâri Belediye Meclis üyesi 
Lokman Abi, BDP Kadın Meclisi üyesi Medine Duran, BDP il yöneticileri Hekim Kaya ve Daveti Tan, BDP’nin eski il 
yöneticis Necman Öner ve Cemil Akış “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
25 Haziran 2012’de, Hakkari’de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) yönelik "KCK" adı altın-
da Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan ev baskınlarında DİVES Genel Başkanı Lokmaz 
Özdemir, Hakkari Haber-Sen üyeleri Salih Ersan gözaltına alındı.  
(25.06.2012/DİHA/ANF/DHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)  
 
31 Temmuz 2012’de, Hakkari Belediyesi tarafından Feqiyê Teyran Bahçesi'nde "Demokratik Özerklik" konulu panel 
düzenlemek istedi. Panelin verileceği Feqiyê Teyran Bahçesi’nin etrafını saran özel harekat timleri, Selim Tertemiz 
isimli bir genci gözaltına aldı. (31.07.2012/DİHA) 
 
10 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle’de polisler Mahsun Sarı’nın evine baskın düzenle-
di. Evin didik didik arandığı baskın sonrası Sarı gözaltına alındı. (10.08.2012/DİHA) 
  
16 Ağustos 2012’de, Roboski'de katledilen 34 sivil yurttaştan Serhat Encü'nün ağabeyi Ferhat Encü gözaltına alın-
dı. Güney Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye gelen Encü, Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.  
16.08.2012/DİHA) 
 
18 Ağustos 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nde 17 Ağustos gecesi polisler tarafından ilçe merkezinde yapılan 
ev baskınlarında 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri ve gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 2 kişi Şemdinli Devlet Hastane-
si'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.08.2012/DİHA) 
 
18 Ağustos 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Müca-
dele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 15 kişiden 14’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
18 Ağustos 2012’de Hakkâri’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 2 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
18 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, 15 Ağustos öncesi düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 
gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. "KCK gençlik yapılanması"nda yer almak ile suçlanan 15 kişiden savcı-
lık işlemlerinin ardından tutuklamaya mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 1'i serbest bırakı-
lırken, 14 kişi ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.08.2012/DİHA) 
 
19 Ağustos 2012’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi’nde gece saatlerinde evlere 
baskın düzenlendi. Askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında MEYA-DER Şemdinli yöneticisi Ramazan 
Sever ile kardeşi Resul Sever gözaltına alındı.    (20.08.2012/DİHA/Evrensel.net) 
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22 Ağustos 2012’de,  Hakkari Yüksekova’ya bağlı Aşağıuluyol (Tiloranabinî) Köyü'nden  gece saat 22.00 sıraların-
da ilçe merkezine gelmekte olan Servet Dere, Dündar Derinsu, Sedat Ören, Barış Bellier ve Eşref Demir Yükseko-
va girişinde bulunan özel hareket polislerinin nöbet tuttuğu noktada gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmez-
ken, gözaltına alınan 5 kişinin Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (23.08.2012/DİHA) 
NOT:Gözaltına alınan 5 kişiden biri olan Dündar Derinsu adlı yurttaş 25.08.2012 tarihinde tutuklanarak Hakkari 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
28 Ağustos 2012’de,  Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Altınsu (Şapatan) Köyü’ne gece 03.00’da asker ve polis-
ler tarafından yapılan baskın sonucunda gözaltına alınan iki kişiden Rıdvan Gelici savcılık tarafından serbest bıra-
kılırken, Levent Gelici ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Gelici, “Örgü-
te yardım yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (28.08.2012/DİHA) 
 
29 Ağustos 2012’de,  Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde 14.08.2012 tarihinde düzenlenen ev baskınlarında 15 kişi 
gözaltına alınmış ve bunlardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan baskında evi aranan ama evde 
olmadığı için gözaltına alınmayan Kevkes Kılıçak ismindeki yurttaş hakkında tutuklama kararı verilmişti. Öğle saat-
lerinde tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi’ne giden Kılıçak, hastanede gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 
Kılıçak, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. (29.08.2012/DİHA) 
 
30 Ağustos 2012’de Hakkâri’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Eylül 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin çıkışında bulunan Akalın Polis Noktası'ndan yaya olarak geçmek 
isteyen Fatih Tomris adlı genç, gözaltına alındı.   (01.09.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
4 Eylül 2012’de Hakkâri’de, 31 Ağustos 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 17 kişiden altısı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in 18 Ağustos 2012’de kente 
yaptığı ziyaret sırasında çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle “kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt adı-
na suç işledikleri” iddiasıyla tutuklanarak Van F Tip Cezaevi’ne gönderildi. 
 
14 Eylül 2012’de, BDP İl başkanı olduğu dönemde kentte ‘KCK’ adı altında yapılan baskınlar ve tutuklamalardan 
sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan BDP Hakkari İl eski Başkanı Mehmet Sıddık Yıldırım ifade vermek üzere 
Van Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ifadesi alınan Yıldırım tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimli-
ğine sevk edildi. Hakimlikte ifadesi alınan Yıldırım, “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
(14.09.2012/ANF/DİHA) 
 
24 Eylül 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan Ömer ve Bülent Aybar'ın 
ilçe merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Bulgurlu (Navdiyan) köyüne de özel hareket timleri ve askerler tarafından 
baskın düzenlendi. Köyde çok sayıda evin arandığı öğrenildi. (24.09.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
 26 Eylül 2012’de, Hakkari'de 22.09.2012 tarihinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan Dağgöl Mahalle eski 
muhtarı Aziz Temel ve yeğeni Erdal Temel, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan 2 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 
heyeti Aziz ve yeğeni Erdal Temel'i "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklayarak, cezaevine gönder-
di. (26.09.2012/ANF/DİHA) 
 
3 Ekim 2012’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından da sabah erken saatlerde Keklikpınar Ma-
hallesi'nde evlere baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında Ergin Sönmez, Faysal Erdal ve Azad Dündar adlı 
yurttaşlar gözaltına alındı. (03.10.2012/DİHA) 
 
8 Ekim 2012’de, Hakkari’de 3 Ekim tarihinde polisin Keklikpınar Mahallesi'nde yaptığı ev baskınları sonucu gözaltı-
na alınan Ergin Sönmez, Faysal Erdal ve Azad Dündar ile 4 Ekim’de gözaltına alınan Halil Temel adlı kişiler emn i-
yetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Ha-
kimliğine sevk edilen 4 kişi "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (08.10.2012/DİHA)  
 
19 Ekim 2012’de, 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının 
sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li 
ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine destek vermek amacıyla Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde açlık 
grevi eylemi yapan grubun bulunduğu BDP ilçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
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19 Ekim 2012’de, Hakkari Merkeze Bağlı Oğul (Talê) köyüne operasyona giden askerler köye hakim tepelere ko-
nuşlanarak köyde arama yapmak istedi. Bu arada evinden çıkan Kemal Adıyaman diğer köylülerin yanına gitmeye 
çalışırken, köyün etrafını saran askerler tarafında tarandı. Omuzundan vurulan Adıyaman, uzun süre olay yerinde 
bekletildikten sonra gözaltına alındı. Adıyaman, Hakkari Askeri Hastane’de tedavi altına alındı. Taramadan sonra 
köye baskın yapan askerler evleri aradıktan sonra Sekvan Adıyaman ile Yusuf Zirek de gözaltına alındı. 
(19.10.2012/Ozgur-gundem.com) 
 
20 Ekim 2012’de, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünde 19.10.2012 tarihinde akşam meydana gelen ve 
3 özel harekat polisinin yaşamını yitirmesine neden olan patlama ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bölgeye operasyon 
düzenleyen polis ve askerler, köyde bulunan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrikçi olarak çalışan Resul 
İhtiyatoğlu, Kamuran Adıyaman ve HES'te güvenlikçi olarak çalışan Suat Gümüşlü ile Muhsin Gümüşlü'yü gözaltına 
aldı.   (20.10.2012/DİHA) 
 
22 Ekim 2012’de, Hakkari’den Yüksekova’ya giden Lezgin Taş adlı yurttaş, Depin arama noktasında gözaltına 
alındı. Düğünlerde kameramanlık yaptığı belirtilen ve gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Taş, Hakkari Emniyet Mü-
dürlüğü'ne götürüldü. (22.10.2012/DİHA) 
 
23 Ekim 2012’de, Hakkari BDP Yüksekova İlçe Örgütü, kimi kurum ve evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına 
alınan 12 kişiden Kader Kılınç, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Kadir ve 
Zafer Kutluk isimli kardeşler ise Yüksekova’ya getirilerek savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Kutluk kardeş-
ler tutuksuz yargılanmak üzere bir gün önce serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltında bulu-
nan 9 kişiden 7’si Van’a yaşları küçük olan 2 kişi ise Yüksekova’ya sevk edildi. Yüksekova’da ifadesi alınan E.Ü, 
“Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanırken, bir çocuk ise serbest bırakıldı. Van’da savcılığa çıkarılanlardan da 2 
kişi serbest bırakılırken, Ramazan Altınoluk, Nejla Çoruh, Cigerğun Işık, Mervan Değenek ve Bayram Işık ise tutuk-
lama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk edilen 5 kişiden Bayram Işık tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4 kişi “Örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(23.10.2012/DİHA) 
 
24 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Kırıkdağ (Dêzê) köyünde 19 Ekim’de HPG militanları ile özel harekat timleri arasında 
çıkan ve 3 özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği çatışma sonrası, çalıştıkları elektrik santralında gözaltına alınan 
Resul İhtiyatoğlu, Kamuran Adıyaman, Suat ve Muhsin Gümüşlü ile E.G. (16) isimli çocuk Jandarma Komutanlı-
ğı'ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 5 kişi tutuklama talebiyle Hakkari Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme 5 kişiyi “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gön-
derdi. (24.10.2012/DİHA) 
 
28 Ekim 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yeşildere ve Cumhuriyet mahallelerinde 27.10.2012 tari-
hinde gece özel hareket polisleri ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla evlere baskın düzenlendi. Evlere düzenle-
nen baskında Mesut Öztekin isimli yurttaş gözaltına alındı.  . (28.10.2012/DİHA) 
 
31 Ekim 2012’de, DTK ve BDP'nin "Topyekun direniş" çağrısı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 
30.10.2012 tarihinde yaşanan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı. (31.10.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de, Hakkari'de araçlarıyla dolaşan Ali Ertunç, Hasan Atak, Turgay Özatak, Haluk Bor, Memduh Öz-
demir, Ferhat Korkmaz, Teoman Çiftçi ve Cahit Aytaç isimli 8 kişi Merzan Mahallesi'nde gözaltına alındı. 
(01.11.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akbıyık isimli yurttaş, gözaltına alınarak Hakkari Emni-
yet Müdürlüğü’ne götürüldü. (01.11.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2011 yılında "örgüte yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla hakkın-
da dava açılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Muhyettin Akbıyık'ın dosyası Yargıtay tarafından onaylandı. Ceza-
sının kesinleşmesi üzerine gözaltına alınan Akbıyık, Van'da çıkarıldığı savcılığın ardından tutuklanarak Van F Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi. (02.11.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde bulunan Orman Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenle-
yen polisler Murat Tekin isimli yurttaşı gözaltına aldı. (02.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla 
9 kişinin Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alındığı açıklandı.  
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6 Kasım 2012’de, Hakkari kent merkezinde araçlarıyla dolaşırken Merzan Mahallesi'nde 1 Kasım'da polisler tara-
fından gözaltına alınan Ali Ertunç, Hasan Atak, Turgay Özatak, Haluk Bor, Memduh Özdemir, Ferhat Korkmaz, 
Teoman Çiftçi ve Cahit Aytaç ile Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan Mehmet Akbıyık, Hakkari Adliyesi'nde savcı-
lığa çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edilen 9 kişiden Ali Ertunç ve Memduh Öz-
demir, "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. (06.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, Hakkari BDP Yüksekova İlçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, Musa Anter Kültür 
Parkı'na doğru yaptığı yürüyüşe polisin müdahale etmesiyle yaşanan olaylarda, 6 kişi gözaltına alındı.  
(17.11.2012/DİHA) 
  
19 Kasım 2012’de, Hakkari’de 15 Kasım günü evlere yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alınan 9’u çocuk 13 kişi 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan Suat Oktar, Rojhat Muhammet Sevinç, Beyan Tursun, ile C.T., H.T., 
O.E. ve R.A isimli çocuklar serbest bırakılırken, A.A., A.Ö. N.K., H.Ç., C.D. M.E isimli çocuklar ise tutuklama tale-
biyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden ifade işlemle-
rinden sonra N.K., H.Ç. ve C.M. adlı çocuklar adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı verilerek serbest bırakılırken, 
A.A. M.E. ve A.Ö. isimli çocuklar ise, “Kamu malına zarar vermek”, “Toplu gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet 
etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk için mahkeme heyeti 10 bin TL kefalet yatırılması durumunda 
serbest bırakılacağı kararı aldı. (19.11.2012/DİHA) 
 
22 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde de 20 Kasım'da Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis-
ler, Moda Mahallesi'nde bulunan Sabri Yaman isimli yurttaşın evine baskın düzenlendi. Baskında Feyaz Yaman, 
Mahsun Çapa, Barış Öztürk ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Şemdinli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. 5 kişinin PKK’ye katılacakları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. (22.11.2012/DİHA) 
 
26 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde ve Yüksekova İlçesi’nde 22 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı. 
 
26 Kasım 2012’de, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 22 Kasım’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 15 
genç, emniyetteki işlemlerinden sonra Yüksekova’da savcılığa çıkarıldı. 15 kişiden Devran Bor, Fettah Bor, Cihan 
Demir, Mustafa Tekin ve Tekin Torsun “Örgüte üye olmak”, “Kamu malına zarar vermek” iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (26.11.2012/DİHA) 
 
26 Kasım 2012’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde, aracına ateş açılarak durdurulan ve gözaltına alınan Haluk 
Çetinkaya, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memurları tarafından darp edilmesi sonucu burnunun 
kırıldığını ileri sürdü. 
 
2 Aralık 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 30 Kasım 2012’de gözaltına alınan BDP Genel Merkez çalışanı 
Sinan Kaya, “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
8 Aralık 2012’de Hakkâri’de 4 Aralık 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri “cezaevlerinde 67 gün süren açlık grevi eylemlerine destek amaçlı düzenlenen yürüyüşlere ka-
tıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı. 
 
21 Aralık 2012’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tara-
fından merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyüne yapılan baskında gözaltına alınan ve   Van’da mahkemeye çıkarılan 
12 kişiden 7’si tutuklandı. 12 kişiden Şakir ve Abdullah Adıyaman, Ahmet Yiğit ve Semra Yiğit, İdris Gümüşlü, Aziz 
Akdoğan ve eşi Hediye Cami, “Örgüte yardım yataklık” ettikleri gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakim-
liğine sevk edildi. 7 kişi aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
(22.12.2012/DİHA/Evrensel.net/Yeniozgurpolitika.org)  
 
  
 

Hatay 
 
28 Mart 2012’de Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı (Zaman, 28 Mart). 
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 26 Nisan 2012’de Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 24 Nisan 2012’de ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı 5 kişiden üçü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
13 Mayıs 2012’de Halkların Demokratik Kongresi Gençliği’nin Hatay’da “lise öğrencilerinin ailelerine yönelik polis 
baskısı”nı protesto etmek için AKP il binasına yapmak istediği yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 21 kişiyi gö-
zaltına aldı. 
 
11 Temmuz 2012’de, Antakya’da polis ekibinin kimlik kontrolü yaptıkları gerekçesiyle durdurdukları Kızıl Bayrak 
Dergisi okuru 1 kişiyi darp ederek gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
6 Eylül 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın açıklamala-
rını” yasaklamasının ardından ESP karara tepki olarak yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis 
ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Eylül 2012’de Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 16 Eylül 2012 
tarihli 330. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” 
iddialarıyla derginin basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. Hatay’da derginin tanıtımını yapan 2 kişi de 
bu gerekçeyle gözaltına alındı. 
 
21 Ekim 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “kentte Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın 
açıklamalarını” yasaklamasının ardından Anti Emperyalist Devrimci Gençlik Platformu’nun düzenlemek istediği 
savaş karşıtı eyleme biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 

İçel 
 

Iğdır 
 
22 Mart 2012’de, Iğdır'da BDP tarafından önceki gün yapılmak istenen Newroz kutlamasın polisin izin vermemesi 
üzerine BDP Iğdır il binası önünde toplanan kitleye polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 21 kişi, emniyetteki 
işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 21 kişiden 13'ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 
8 kişi de tutuklanma talebiyle Iğdır Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 8 kişi 
"Polise taş atmak" , "İzinsiz gösteriye katılmak" iddiasıyla tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(22.03.2012/DİHA/Medya73.com/Kanalahaber.com/Yuksekovaajans.net) 
 
30 Mart 2012’de, Iğdır'da önceki gün merkez ve köylerde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 25 kişi'den 13'ü 
dün tutuklanmıştı. Bugün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen BDP Iğdır İl Başkanı Salih Tikiz, 
BDP yöneticileri İsa Yıldırım, Rahim Tekgör, M. Salih Aydemir, ibrahim Kaya, Merkez İlçe Başkanı Behçet Ateş'in-
de bulunduğu 7 kişi savcılıkta ifade verdi. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 kişiden BDP yöneticisi İbrahim Kaya ve BDP 
Iğdır Merkez İlçe Başkanı Behçet Ateş serbest bırakılırken, BDP Iğdır İl Başkanı Salih Tikiz, BDP yöneticileri Rahim 
Tekgör, M.Salih Aydemir ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi tutuklanma talebiyle Iğdır Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi-
ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan BDP Iğdır İl Başkanı Salih Tikiz ile birlikte 5 kişi "Polise Mukavemet 
etmek" iddiasıyla tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi.  
(30.03.2012/ANF/DİHA/Aktifhaber.com/Medya73.com/ Haberturk.com/Hurriyet.com.tr/Radikal.com.tr)  
 
6 Ağustos 2012’de, Iğdır’a haber yapmak amacıyla giden DİHA muhabiri Tümen Anlı kent merkezinde gözaltına 
alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Anlı’nın gözaltı gerekçesi öğrenilmedi. (06.08.2012/DİHA) 
 
30 Eylül 2012’de, Iğdır'da Abdullah Özsular adlı yurttaş gözaltına alınarak, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Özsular'ın, Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2011 yılında "Örgüt üyesi olmak" suçundan 6 
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özsular, kararın yüzüne okunulması ile tutuklan-
dı. (30.09.2012/DİHA) 
 
13 Ekim 2012’de,BDP Iğdır İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Rahim Pekür, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bu-
lunduğu gerekçesiyle evine yapılan baskın ile gözaltına alınsının ardından götürüldüğü Iğdır Emniyet Müdürlüğü'n-
deki ifade işlemlerinin tamamlanması ardından tutuklandı. Iğdır Cezaevi'ne gönderilen Pekür hakkında Erzurum 
Özel yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüte 
yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla 9 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.  (13.10.2012/DİHA) 
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29 Kasım 2012’de, Iğdır'da yapılan baskınlarda gözaltına alınan 16 yurttaştan emniyet işlemleri tamamlanan Iğdır 
Belediye Başkan Yardımcısı Elif Dağgöl, Belediye Meclis üyeleri Gozel Önder, Ayşegül Yaşar, DTK üyesi Hasan 
Safa, BDP üyesi Sadık Önder, Halfeli Belde Belediye Meclis Üyesi Ahmet Sarıtaş ile Tunceli Belediye Misafirhane-
si'ne polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen operasyonda BDP Genel Merkez çalışanı Doğan Aydın, 
Erzurum'da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 7 kişi tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerin ardından Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı 
Elif Dağgöl ile Tunceli'de gözaltına alınan BDP Genel Merkez çalışanı Doğan Aydın "Örgüt üyesi oldukları" iddia-
sıyla tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (29.11.2012/DİHA) 
 
30 Kasım 2012’de, Iğdır'da 27 Kasım günü evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve Erzurum'da savcılığa 
çıkarılan 9 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Ferzende Abay, Reşit Ayaz ve Ahmet Adıya-
man ise, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (30.11.2012/DİHA) 
 
  
 

Isparta  
 

İstanbul 
 
2 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” kapsamında 30 Aralık 2011’de Ankara’da gözaltına alınan Özgür Gündem 
Gazetesi eski editörlerinden Turabi Kişin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla tutuklandı.  (Evrensel, 2 Ocak). 
  
2 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi ço-
cuklardan oluşan köylülerden 38’inin Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombalana-
rak katledilmesini kınamak için İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen protesto gösterisine aşırı sağcı bir grubun 
saldırması sonucu çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri toplam 24 kişiyi gözaltına aldı (ANF; ntvmsnbc.com, 
2 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de, İstanbul Üniversitesi merkez kampusun da ülkücü oldukları öğrenilen öğrenciler, okula satırlarla 
girdi. Ülkücülerin devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencilere saldırması sonucu olaylar çıktı.  Saldırının ardından 
ise okula çok sayıda çevik kuvvet polisi girdi. Edinilen bilgiye göre; polis, olayı çevreden görüntüleyen, tepki göste-
ren öğrencileri yaka paça gözaltına aldı. 30'a yakın öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.   
 
3 Ocak 2012’de İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin Bağcılar İlçesi’nde düzenlediği ev baskınları sonucu 17 kişi gözaltına alındı. (bianet.org; Za-
man; ANF; Milliyet, 3 Ocak; Zaman, 4 Ocak).  
 
3 Ocak 2012’de, İstanbul Bağcılarda sabah saatlerinde evlere düzenlenen operasyonda BDP Bağcılar ilçe yöneti-
cisi Cihan Karabay, kardeşi Serhat Karabay ile Serdar Ünal Taç adlı genç gözaltına alındı.  
  
3 Ocak 2012’de, İstanbul'un Güngören ve Bağcılar ilçelerinde sabah saat 05.30 sıralarında polisler tarafından yapı-
lan ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Güngören İlçesi'nde yapılan baskınlarda Erhan Çinkılıç ve 15 yaşında-
ki E.A., Bağcılar'da ise, BDP ilçe yöneticisi Cihan Karabay, Serhat Karabay, Osman İnaltac, Cevdet Halil, Özge 
Şaşmaz, Ruken Karadayı, Türkan Karadayı, Azad Çoban, Mehmet Çoban, Barış Uysal, Barış Sancak, Mehmet 
Abay, Suzan isimli kadın gözaltına alındı. 15 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  
 
8 Ocak 2012’de, Roboski katliamını protesto etmek için İstanbul Esenyurt'ta yapılan basın açıklamasına polis mü-
dahale etti. Müdahaleye tepki gösteren kitle oturma eylemine geçerken, polis BDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Şafak 
Özanlı, Esin Çelik, Türkan Aşçı, İlkay Özkan Kartal, Yıldız Atilla, Rahmi Ateş, Esin Yıldız ve Birgül Kızıldağ'ın da 
aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alndı. 
 
12 Ocak 2012’de İstanbul’da 11 Ocak günü  “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 
gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi Yazarı ve Kürt Enstitüsü eski Başkanı Sami Tan  tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, BDP Siyaset Akademisi’nde eğitim alan BDP çalışanı Mehmet Sıddık Kümet ise, “yasa-
dışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı (ETHA, 12 Ocak). 
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13 Ocak 2012’de İstanbul’da 11 Ocak günü “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskını sonucu gözaltı-
na alınan 2 öğrenciden Avrupa İslam Üniversitesi öğrencisi Meryem Nurcan Yolvercan tutuklandı.   Meryem Nurcan 
Yolvercan’ın ve gözaltında birlikte tutulduğu ev arkadaşı Sinem Yılmaz’ın gözaltında zorla başörtülerinin çıkarıldığı 
ve 15 saat boyunca kendilerine yiyecek-içecek verilmediği öğrenildi (ETHA, 13 Ocak). 
 
14 Ocak 2012’de, derneğimize başvuruda bulunan Ayhan İnce; “Ağabeyim Metin İnce’nin 13.01.2012 tarihinde 
sabah saatlerinde Beyazıt’ta bulunan Beyaz taksi durağından gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şubesi’ne götü-
rüldüğünü öğrendik. Gözaltı süresinin takip edilmesini talep ediyorum.” dedi.  
 
17 Ocak 2012’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlediği ev baskını sonucu daha önce basın yayın çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda serbest bıra-
kılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı Hatice Bozkurt tekrar gözaltına alındı (ANF, 17 Ocak).  
 
17 Ocak 2012’de İstanbul’da Beşiktaş Adliyesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri İstanbul Milletvekili Sebahat 
Tuncel’in şoförü Gülden Çatalbaş’ı “KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına aldı (ntvmsnbc.com, 17 Ocak).  
 
16 Ocak 2012’de BDP Parti Meclisi üyesi ve Kızıltepe eski Belediye Başkanı Cihan Sincar İstanbul’da Atatürk Ha-
valimanı’nda hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltı-
na alındı (ANF, 16 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de, derneğimize gelerek kardeşi Nimet Acar adına başvuruda bulunan Gündüz Acar: “Bu sabah 
0414 313 91 44 numaralı telefondan cep telefonum arandı. Kardeşimin saat 06.00 sularında Harran Üniversitesi 
yurdundan gözaltına alındığını ve Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğünü söyledi.” dedi. 
 
19 Ocak 2012’de Hrant Dink’in uğradığı suikast sonucu ölümünün 5. yıldönümünde İstanbul’da öldürüldüğü Şişli 
İlçesi’nde bulunan Agos Gazetesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyen grubun bir kısmına gaz bombalarıyla 
müdahale eden polis ekipleri, müdahaleden korunmak amacıyla Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) il binasına gir-
mek isteyen SDP ve  Dev-Lis üyesi 11 kişiyi darp ederek gözaltına aldı (atilim.org, 19 Ocak). 
 
20 Ocak 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 köylünün 
savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesini İstanbul’da 8 Ocak 2012’de protesto eden gruba polis ekip-
lerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 14 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı; gözaltına alınanların 
“ince arama” uygulamasına ve cinsel tacize maruz kaldığı yapılan basın toplantısı sonucu öğrenildi (ANF, 20 
Ocak). 
 
20 Ocak 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 17 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin “KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çocuk 7 kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı (Zaman, 20 Ocak). 
 
23 Ocak 2012’de, İstanbul’da DHKP/C’ye yönelik olduğu iddiasıyla yapılan operasyonlarda  5’i kadın 13 kişi gözal-
tına alındı.  
  
27 Ocak 2012’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 24 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği ev baskınları sonucu “yasadışı DHKP/C Örgütü’yle bağlantıları oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 
13 kişiden Sadık Şenbaba, Cengiz Karaca, Çiğdem Yahşi, Coşkun Özdemir ve Salih Çağın Kul, çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tutuklandı. (halkinsesi.tv, 27 Ocak). 
 
28 Ocak 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 25 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişiden Mustafa Berke tutuklandı. (ANF, 28 Ocak). 
 
30 Ocak 2012’de, İstanbul’da Maltepe Belediyesi tarafından sendikal taleplerde bulundukları için işten çıkarılan 
taşeron firma işçilerinin belediye binası önünde yaptığı eyleme müdahale eden zabıta ekipleri işçilerin kullandığı 
pankart ve önlüklerle 4 Şubat 2012’de yapılacak etkinliğin davetiyelerine el koydu. İşçilerle zabıta ekipleri arasında 
arbede çıkması üzerine müdahale eden polis ekipleri 8 işçi ile olayı haber yapmak amacıyla izleyen Kızıl Bayrak 
Dergisi’nin muhabirini gözaltına aldı.  
 
3 Şubat 2012’de, derneğimize gelerek başvuruda bulunan Celal Ateşoğlu: “Kronik şizofreni teşhisi konulan oğlumu 
çalıştığı işyerine gelen Terörle Mücadele Ekibi, ‘senin tutukluluğun var’ diyerek gözaltına alıp Metris Cezaevi’ne 
gönderdiler. Oğluma uzun süredir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bundan dolayı askerlikten men edildi. Sağlık koşulları-
nın cezaevi koşullarına uymaması nedeniyle girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” dedi.  
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7 Şubat 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu 5 kişi gözaltına alın-
dı (Zaman, 7 Şubat). 
 
14 Şubat 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon sonucu DİHA ve ETHA eski çalışanı Banu Yıldız gözaltına alındı (ETHA, 14 Şubat). 
 
14 Şubat 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 11 Şubat günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan  
ESP üyesi iki kişiden Kenan Kara çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuk-
landı (atilim.org, 14 Şubat). 
 
15 Şubat 2012’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da Yakalanarak 
Türkiye’ye teslim edilmesini protesto etmek isteyen gruba izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 34 kişiyi 
gözaltına aldı. (Milliyet, 15 Şubat). 
 
16 Şubat 2012’de, İstanbul da BDP PM üyeleri Mehmet Doymaz, BDP Genel Merkez Kadın Meclisi üyeleri Necla 
Nergiz ve Kıymet Ilgaz'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'ndaki evlerine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındıkları 
öğrenildi.  
   
20 Şubat 2012’de, İstanbul'un Kartal İlçesi'nde 7 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar arasında Salih Nar ve 
Serhat Sekendur isimli kişilerin de bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin hangi gerekçe ile gözaltına alındık-
ları öğrenilemedi. Gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 
 
20 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan M. Burhan Gökgüz: “Oğlum Mazlum 
Gökgüz daha önce iki kez gözaltına alındı. 18 Şubat 2012 tarihinde arkadaşları ile gezerken Yakacık Polis Karako-
lu’na bağlı polisler tarafından tekrar gözaltına alındı. Oğlumu sormak için Yakacık Polis Karakolu’na gittim. Adli 
kontrol altında olduğu için imza eksiği olduğunu ve imza alındıktan sonra serbest bırakacaklarını söylediler. Verdik-
leri bilgi doğru değildi, oğlumu sorguya çekiyorlar ve ajanlık dayatmasında bulunuyorlar. Bu durumdan ailece rahat-
sızlık duyuyoruz, gereken ne ise yapılmasını talep ediyorum.”    
 
21 Şubat 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 13 kişi “KCK Örgü-
tü’nün gençlik yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla gözaltına alındı (Radikal, 21 Şubat). 
 
21 Şubat 2012’de İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisine giden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı (Radikal, 21 Şubat).  
 
22 Şubat 2012’de İstanbul’da 12 Şubat 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişinin çıkarı l-
dıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. (ANF, 22 Şubat). 
 
22 Şubat 2012’de İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan iki kişiden birinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi (atilim.org, 22 Şubat). 
 
26 Şubat 2012’de  “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 
İstanbul’da Sezai Keskin’in, Bingöl’de ise Yavuz Mert’in tutuklandığı öğrenildi. (Özgür Gündem, 26 Şubat).  
 
1 Mart 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal (1 Mayıs) Mahallesi’nde Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili afişlerini asan 5 kişi gözaltına alındı (ozgurradyo.com, 1 Mart). 
 
2 Mart 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ne bağlı Armutlu Mahallesi’nde Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde “Parasız 
Eğitim Sınavsız Gelecek” temalı kampanyanın çalışmalarını yapmak isteyen Liseli Dev-Genç üyesi 2 öğrenci polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı (halkinsesi.tv, 2 Mart). 
 
2 Mart 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şahin Cengiz, Kemal Şahbaz ve Sabri 
Irmak: “Bizler ekmek parası için seyyar satıcılık yapmaktayız. Polisler herhangi bir gerekçe göstermeden bizi göza l-
tına alıp saatlerce karakolda beklettiler. Bizi karakolda tuttuklarına dair kamera kayıtları ve kestikleri ceza makbuz-
ları vardır. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak istiyoruz.” 
 
5 Mart 2012’de, İstanbul Avcılarda sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlendi. Baskınlarda, BDP ilçe yöneti-
cileri Cuma Çetin, Taylan Ürün ile Fidel Yıldız gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi'nde bulunan 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltı sayısına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.  
 

http://ozgurradyo.com/
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8 Mart 2012’de İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ukrayna’da faaliyet gösteren FEMEN adlı örgütün 
Sultanahmet Meydanı’nda kadına yönelik şiddeti protesto ettikleri eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 kadını 
darp ederek gözaltına aldı (Hürriyet, 8 Mart). 
 
8 Mart 2012’de İstanbul’da operasyon düzenleyen polis ekipleri “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” gerekçe-
siyle 6 kişiyi gözaltına aldı (Sabah, 9 Mart). 
 
10 Mart 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 7 
kişiden dördü tutuklandı (Evrensel, 10 Mart). 
 
12 Mart 2012’de,  İstanbul'un Maltepe ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok ilçede "KCK" adı altında gerçekleş-
tirilen operasyonlarda şimdiye kadar 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
13 Mart 2012’de,  İstanbul Sarıyer Derbent Mahallesi halkının konut hakkı mücadelesi yürütenler bugün sabah 
saatlerinde gözaltına alındı. Derbent'te sabah 05.00 civarında Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından ev bas-
kınları gerçekleştirildi. Yıkımlarla ilgili olduğu söylenen ev baskınlarında, Konut Hakkı Koordinasyonu Sözcüsü 
Köksal Doğan gözaltına alındı. Köksal Doğan'la birlikte yaklaşık 30 kişi daha ev baskınları sonucu gözaltına alındı.   
 
13 Mart 2012’de,  İstanbul Sütlüce’de 1 Mart günü polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili 7 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yaptığı açıklamada, olayla ilgili PKK üyesi 
oldukları iddia edilen 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İstanbul Sütlüce’de 1 Mart 2012 günü AKP yakınında 
polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmiş, patlamada 15’i polis 16 kişi yaralanmıştı.   
 
13 Mart 2012’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Derbent Mahallesi’nde konut hakkı mücadelesi yürütenlerin 
evlerine düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu 30 kişi gözaltına alındı (ANF, 13 Mart).  
 
14 Mart 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nde KCK Soruşturması” adı altında Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 13 kişi gözaltına alındı (Cumhuriyet, 14 
Mart). 
 
18 Mart 2012’de, İstanbul’da yapılmak istenen Newroz kutlamasına müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldı-
ğı 135 kişiden 14’ü daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından 23 Mart 2012’de tutuklandı. 
 
19 Mart 2012’de, derneğimize gelerek arkadaşları adına başvuruda bulunan Doğu Yılmaz: “Arkadaşım Uğur Cihan 
Oktulmuş ve arkadaşları facebook paylaşımından dolayı gözaltına alınmışlardır. Özel Yetkili Savcılığın emri ile 
gözaltılar yapılmıştır. Sosyal medyada yapılan paylaşımların yeni bir “torbaya” herkesin sokulması ihtimali söz ko-
nusudur.” dedi. (Anılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duygu Kerimoğlu Uğur Cihan Oktulmuş Devrim 
Ali Avcu Erbay Değer Alaittin Karagenç ve 2 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştur.) 
 
29 Mart 2012’de, İstanbul’da Maltepe Belediye’sinde işten atılan taşeron işçilerin eylemine müdahale eden polis 
ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı (atilimhaber.org, 29 Mart). 
 
3 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Songül Oktar: “Terörle Mücadele Polis-
leri tarafından bu sabah saat: 05.00 sularında eve yapılan baskın sonucunda kızım Pınar Aydemir, savcılık tarafın-
dan yakalanma emri olduğu söylenerek gözaltına alındı. İHD tarafından olayın takip edilmesini talep ediyorum.” 
 
3 Nisan 2012’de,  İstanbul'un Esenler, Beyoğlu, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen ev 
baskınlarında en az 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Newroz kutlamalarında ağır yaralanan ve 
hala kafasındaki dikişleri alınmayan Abdullah Aspar da var.   
 
6 Nisan 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen bir protesto gösterisinin ardın-
dan düzenlenen ev baskınları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. 
 
7 Nisan 2012’de İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 3 Nisan 
2012’de düzenlenen ev baskıları sonucu gözaltına alınan 34 kişiden 12’si “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
7 Nisan 2012’de,  İstanbul'da yapılan Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde düzen-
lenen baskınlarda en az 19 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri, 
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak ev baskınları yaptı. Gözaltına alınanlar arasın-
da ESP İstanbul İl Yöneticisi ve HDK İstanbul İl Koordinasyonu üyesi Erdal Demirhan, Hasan Tunç, Sosyalist Parti 

http://atilimhaber.org/
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PM üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Yiğit Yirmibeş, Öğrenci Kolektiflerinden İhsan Oğuz Yüzgeç ve Kadir Ev, Pir Su l-
tan Yeşilkent Cemevi Yöneticisi Sezgin Kartal, İstanbul Üniversitesi öğrencileri Mehmet Akip Bilgin ve Eren Yurt, 
AKADER Sarıgazi Şube Başkanı Selçuk Kalaycıoğlu, Ekim Gençliği okuru Bekir Sürücü ve BDSP çalışanı Deniz 
Aydın, DHF'den Kenan Ulaş ve Muharrem Demir de bulunuyor.Newroz haberini izleyen ETHA haber ajansı muha-
biri Çağdaş Küçükbattal da sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındı. Bu arada Alibeyköy'de ESP üyesi İbrahim 
Gerçek'in evini basan polisler, SKM İl Sözcüsü Nahide Kılıç'ı sordu. Gözaltına alınanlar, Adli Tıp Kurumu'ndaki 
işlemleri tamamlandıktan sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
10 Nisan 2012’de, İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle düzenle-
nen ev baskınları sonucu gözaltına alınanların sayısının 19 olduğu öğrenildi. 
 
12 Nisan 2012’de İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle Kocaeli’nin 
Gebze İlçesi’ndeki evine düzenlenen baskın sonucu BDSP çalışanı Burcu Deniz gözaltına alındı. 
 
13 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mahir Mengi “13 Nisan 2012 sabah 
04.00 sularında kapı sert bir şekilde tekmelenerek evimiz basıldı, 2 saat boyunca yapılan arama bazı kitapları ve 
içinde müzik olan flaş belleği delil olarak aldılar. Maskeli ve silahlı 10 polis çok kaba ve sert şekilde arama yaparak 
kardeşim Hacı Bayram Mengi’yi gözaltına aldılar. İlk defa gözaltına alınan kardeşim Hacı Bayram Mengi aleyhinde 
delil olarak, her evde bulunabilecek dergi ve kitaplar gösterilmektedir.” Diyerek hukuki destek talep etmektedir.  
 
17 Nisan 2012’de İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 13 Nisan 
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 19 
kişiden 15’i   İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 
17 Nisan 2012’de, İstanbul Kozlu Mezarlığı’nda bulunan patlayıcı maddelere ilişkin düzenlenen operasyonlarda, biri 
PKK üyesi 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
maya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetle-
rinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı  belirtildi. Yapılan çalışmaların ardından çeşitli semtlerde ger-
çekleştirilen operasyonlarda, sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olan bir kişi ile bu kişiyle irtibatlı oldukları öne 
sürülen 20 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Nisan 2012’de ESP 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması kapsamında İstanbul’un Kartal İlçesi’nde afiş asan Havali 
Mengi, Ali Sönmezkaya ve Gülsener Uzun’a, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldükleri Yakacık 
Polis Karakolu’nda 169’ar TL para cezası verildi. 
 
24 Nisan 2012’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonu-
cu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.  
 
26 Nisan 2012’de İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde afiş asan ESP üyeleri Didem Arda ile Özgür Bede l ise polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınarak Şehit Bülent Üstün Polis Karakolu’na götürüldü. 
 
26 Nisan 2012’de, 15 Günde yayımlanan Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gülnaz Yıldırım 
Yıldız, “hakkında kesinleşmiş basın cezası olduğu” gerekçesiyle İstanbul’da tutuklandı. 
 
28 Nisan 2012’de İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde faaliyet gösteren Salah Tersanesi’nin dış duvarına 1 Mayıs çalışma-
larına ilişkin afiş asan Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi 4 işçiye gözaltına 
alındıktan sonra Kabahatler Yasası uyarınca 5000’er TL para cezası verildi. 
 
27 Nisan 2012’de Fen-Edebiyat Fakültelerinde formasyon hakkının kaldırılmasını İstanbul’un Şişli İlçesi’ndeki Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eden Genç-Sen üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
8 Mayıs 2012’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tuvalete bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 2 
öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 6 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
8 Mayıs 2012’de İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde yapılan yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
ESP üyesi Metin Kürekçi’nin götürüldüğü Alibeyköy Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi. 
 
10 Mayıs 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kamil Eryılmaz: “İstanbul Üniversitesi Beya-
zıt Yerleşkesi içinde öğrencilerin açmış olduğu bir sergiye çevik kuvvet polisleri tarafından saldırı yapıldı. Çevik 
kuvvet polisleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından ağır bir şekilde darp edildim. Kafam kırıldı, sağ elim çatladı, 
küfür ve ağır hakarete maruz kaldım. Gözaltına alındım, Haseki Hastanesi’ne götürüldüm, sağlık kontrolünden son-
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ra Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra savcılığa götürüldüm ve serbest 
bırakıldım. Tıbbi tedavi ve hukuksal yardım talep ediyorum.” 
 
12 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İnan Ünlü: “11 Mayıs 2012 tarihinde, 
Kadıköy Söğütlü Çeşme’de çalışırken polisler tarafında gözaltına alınarak karakola götürüldüm. Küfür, şiddet, kötü 
muameleye maruz kaldım. Daha sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Avukat ve aile görüşüne izin ve-
rilmedi. Altı saat tutulduktan sonra serbest bırakıldım. 2009 İMF protestolarında bir gözaltım vardı. Bu gözaltım da 
hiçbir avukat anarşist olduğum için benim dosyama bakmadı. Hukuki destek talep ediyorum.” 
 
13 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de “yasadışı DHKP-C üyesi 
oldukları” suçlamasıyla İstanbul’da Gençlik Federasyonu Derneği’ne düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan 10 
kişinin gözaltına alındıkları sırada ve gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri yapılan basın açıklamasıyla 
duyuruldu. 
  
15 Mayıs 2012’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Mayıs 2012’de İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli İlçesi’nde bazı banka şubeleri ile küresel marka-
ların binalarına zarar verilmesi nedeniyle 14 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
anarşistlere yönelik düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 60 kişiden Beyhan Çağrı 
Tuzcuoğlu, Burak Ercan, Deniz Fidan, Emirhan Yavuz, Murat Gümüşkaya, Oğuz Topal, Sinan Gümüş, Yenal Yağcı 
ve Ünal Can Tüzüner adlı 9 kişi “üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların 
bulunması, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun toplumda yarattığı infial, zararın büyüklüğü, mağdur kişi ve kurumun 
sayısı, kamu hizmeti gören kurumlara zarar verilmesi, kaçma ve delillerin karartılma şüphesinin bulunması” gerek-
çeleri öne sürülerek  tutuklandı. 
 
24 Mayıs 2012’de İstanbul’da ücretlerinin ödenmesi amacıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (BEDAŞ) 
bağlı işçilerin yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
26 Mayıs 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Mayıs ayında yaşamını yitirenleri anmak isteyen BDP üyesi gruba 
müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Mayıs 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 26 Mayıs 2012’de Mayıs ayında yaşamını yitirenleri anmak iste-
yen BDP üyesi gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişiden BDP Beyoğlu ilçe örgütü yöneticisi 
Celal Oskan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
1 Haziran 2012’de THY iş yavaşlatma eylemi yapan THY çalışanlarından bazılarının iş akdinin feshedilmesini İs-
tanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan THY bürosunu işgal ederek protesto eden Sosyalist Demokrasi Partisi üye-
lerine müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Haziran 2012’de İstanbul’da Atatürk Havaalanı İç Hatlar Terminali’nde evine gitmek üzere havaalanına ait olma-
yan bir ticari taksiye binen Cosmopolitan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan’ın, havaalanı taksilerinden 
başka taksiye binmemesini söyleyen polis memuruyla yaşadığı tartışmanın ardından polis memuru tarafından darp 
edildiği ve gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
4 Haziran 2012’de İstanbul’da bir otelde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen bir pane l-
de konuşmak için İstanbul’a giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i ve Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı 
nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek isteyen 5 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
5 Haziran 2012’de İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 
tanıtımını yapan Liseli Dev-Genç üyesi Dilan Poyraz ve Mahir Mete Kul polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Haziran 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği söz-
leri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda 
bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto etmek gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kadını gözaltı-
na aldı. 
 
6 Haziran 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Tayfun Giyik: “Sabah saat 5.30 civa-
rında evimiz TMŞ polislerince basıldı. Ev arkadaşım Fırat Kaya’nın odasını aradılar ve benim telefon kartıma el 
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koyduktan sonra, arkadaşımı gözaltına aldılar. Ankara merkezli KCK’ kapsamında operasyon olduğunu söylediler.” 
Diyerek, olay ve gelişmeler hakkında bilgi talep etmektedir.  
 
8 Haziran 2012’de İstanbul’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
“KCK Soruşturması” adı altında DYGM üyesi 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerden altısı çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Haziran 2012’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak 
nüfusuna kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gü-
ven timleri tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen üç kişinin binanın 4. 
Katında elleri kelepçeli halde dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirerek Tak-
sim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay günü görevli polis memurlarının hazırladığı tutanakta ise, üç 
kişinin küfredip yumruk attığı, Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere vurup kendisine zarar verdiği” ileri sürüldü.  Ahmet 
Usal, 8 Haziran 2012’de İstanbul Savcılığı’nda alınan ifadesinde, 10 kadar sivil polis memuru tarafından dövüldük-
lerini belirterek şunları anlattı: “‘Ne yapıyorsunuz’ diyerek biri boğazıma sarıldı. Nefesim kesilecek gibi oldu. Kur-
tulmak için itekledim. 4-5 arkadaşı yere yatırıp ellerimi arkadan bağladı. Beş kişi birden vurmaya başladı. Biri sa-
çımdan tutarak yüzüme, ikisi göğüs kafesime, biri ayağıyla enseme vuruyordu. 150 metre ilerideki karanlık ara so-
kağa götürdüler. Orada dört şahıs vücudumun her yerine tekme tokat vurdu, yerde sürükledi. Hastaneden sonra 
Taksim Polis Merkezi’ne götürdüler, dördüncü katta beni dövdüler. Bizi suçlu göstermek için polisin telsizini niye 
kırdın’ diye ifademizi aldılar.”  İstanbul Adli Tıp Şubesi’nin 8 Haziran 2012 tarihli raporunda da Ahmet Usal’ın omuz-
larında, sol dirseğinde, sağ elinde, sağ yanağında ve alnında yaygın kızarıklık, şişlik ve sıyrıklar saptandı. Mervan 
Kurt’un sol gözaltında morluk ve çenede ağrı tespit edildi.  
 
14 Haziran 2012’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 12 Ha-
ziran 2012’de gözaltına alınan ve “dosyada gizlilik kararı olduğu” gerekçesiyle hangi gerekçeyle gözaltına alındığı 
açıklanmayan  BDSP çalışanı Zeynel Nihadioğlu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
15 Haziran 2012’de Koç Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor”  başlıklı sempoz-
yumda konuşmak için İstanbul’a giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı 
nezdinde başlatılan girişimleri protesto etmek isteyen 4 kadın darp edilerek gözaltına alındı.  
 
18 Haziran 2012’de İstanbul’un Çatalca İlçesi’ne bağlı Ormanlı Köyü’nde asfalt yapımı işinde çalışan Kürt işçiler 
Kürtçe şarkı dinledikleri gerekçesiyle köyde yaşayanların fiziki sladırısına maruz kaldılar. Bir işçinin köylüler tarafın-
dan darp edildiği öğrenilirken Kürt işçilerden 14’ü de ifadeleri alınmak üzere jandarma karakola götürüldü. 
 
19 Haziran 2012’de, saat 05.00 civarında TMŞ’ye bağlı polisler tarafından İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaptığı ev 
baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. 
 
21 Haziran 2012’de, İstanbul'da polisler ve özel hareket timleri, sabah 05.00 sıralarında Şişli, Bayrampaşa ve Be-
yoğlu ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda, "izinsiz gösteriye katıldıkları", 
"ses bombası ve molotofkokteyli eylem gerçekleştirdikleri" iddiasıyla BDP Beyoğlu İlçe Yöneticisi Leyla Aslan, Bay-
rampaşa BDP İlçe Üyesi Veysel Bali, BDP üyeleri Teyfik Aydın, Ruken Çelik, Veysi Özdemir, Vedat Tekin, Emin 
Aydoğan, Lokman Yeşilmen, Hasan Oral ve 17 yaşındaki E.A. gözaltına alındı. 

21 Haziran 2012’de İstanbul’da iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik, 
Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi 120 işçinin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tara-
fından işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatma eylemi yapan işçilere mü-
dahale eden polis ekipleri 27 kişiyi gözaltına aldı. 

22 Haziran 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde kimlik kontrolü uygulaması yapan polis ekiplerinin, “kendilerine 
direndikleri” iddiasıyla Ahmet Aslı’yı, kardeşi Çiğdem Akagündüz’ü ve Erbil Akagündüz’ü darp ederek gözaltına 
aldıkları ve 18 Aralık 2009’da botunun bağcıklarıyla intihar ettiği iddia edilen kardeşleri Osman Aslı’nın (20) da gö-
türüldüğü Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’ne götürdükleri ortaya çıktı. 3 kişi, “görevli memura mukave-
met ettikleri” iddiasıyla haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. 
 
24 Haziran 2012’de 22-24 Haziran 2012’de gözaltına alınan ESP üye ve yöneticisi 9 kişiden Sosyalist Kadın Mec-
lisleri üyesi Gökben Keskin “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan 9 kişiden Atılım 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ESP Genel Başkan danışmanı İbrahim Çiçek 24 Haziran 2012’de İstanbul’da; 
Marksist Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve ESP Genel Başkan danışmanı Ziya Ulusoy Samsun’da; ESP 
Genel Başkan danışmanı Ali Hıdır Polat ise İzmir’de gözaltına alındı. 
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26 Haziran 2012’de, bir süreden beri bölgede takibe alınan El Kaide’ye yönelik Yalova merkez, Çınarcık ve Çiftlik-
köy ilçeleri ile Taşköprü Beldesi ve Samanlı Köyü’ne bu sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operas-
yonlarda 6 örgüt üyesi gözaltına alındı. 
 
26 Haziran 2012’de İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde çalıştığı tersaneden atılmasıyla ilgili olarak afiş asan Zeynel 
Kızılaslan ve Ramazan Canpolat polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
26 Haziran 2012’de İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray Semti’nde ETHA ve Atılım Gazetesi’nin bulunduğu 
bina Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından basıldı.  İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kara-
rıyla düzenlenen baskının “yasadışı MLKP Örgütü’nün yayın organları oldukları” gerekçesiyle yapıldığı öğrenilirken 
baskın süresince binada bulunan 15 kişi gözaltında tutuldu. 
 
30 Haziran 2012’de Madımak Katliamı’nı (2 Temmuz 1993) protesto eyleminin hazırlığını yapmak için İstanbul’un 
Esenyurt İlçesi’nde haftalık yayımlanan “Sosyalizm Yolunda Kızılbayrak Gazetesi”nin satışını yapan ve mitinge 
çağrı bildirilerini dağıtan BDSP  üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz 2012’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Altınşehir Mahallesi’nde gecekondu yıkımlarına karşı 
bildiri dağıtan Halk Cephesi üyesi 3 kişi polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz 2012’de, Halkevleri 4+4+4 yasasına karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir eylem düzenledi. 
"4+4+4'ü durdurmaya geldik" yazılı bir pankart açan 36 Halkevleri üyesi yaptıkları 1 saatlik eylemin ardından polis 
tarafından gözaltına alındı. 4+4+4 düzenlemesini protesto eden yaklaşık 40 Halkevci, Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek bina içinde eylem başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren eylemin ardından, 36 
Halkevleri üyesi gözaltına alındı. Sendika.org’un haberine göre, Halkevleri üyelerine polis araçlarında gaz sıkıldığı, 
plastik kelepçe takıldığı öğrenildi. Gözaltı sonrasında da araçlarda polis şiddetin sürdüğü gözlendi. 
 
11 Temmuz 2012’de “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri 3 kez müdahale etti. Müdahaleler sonunda toplam 25 
kişi gözaltına alınırken eyleme destek veren İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başına aldığı darbeyle yaralandı. 
 
12 Temmuz 2012’de, “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti. Müdahaleler sonunda toplam 4 kişi 
darp edilerek gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz 2012’de “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki evlerin 
yıkılmasına karar vermesini protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
yapmak istedikleri oturma eylemine zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti. Müdahaleler sonunda 7 kişi darp 
edilerek gözaltına alındı.  
 
20 Temmuz 2012’de İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan  DHKP/C üyele-
ri Sultan Işıklı ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahalle-
si’nde polis ekiplerinin durdurmak istemesi üzerine hızlanan taksiye polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yarala-
nan Hasan Selim Gören kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Temmuz 2012’de yaşamını 
yitirdi. Çatışma çıktığı iddia edilen olayda omzundan yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 Tem-
muz 2012’de tutuklandı. 22 Temmuz 2012’de Sultan Işıklı’nın akıbetini öğrenmek için Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nin önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri ise TAYAD üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı. 
  
21 Temmuz 2012’de, Galatasaray Lisesi'nin önünde 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay için pan-
kart açan ailesi ve insan hakları savunucularından 8 kişi gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri tarafından Galatasa-
ray Meydanı'nda gözaltında kaybedilenler ve faili meçhul cinayetlerle katledilenler için yapılan oturma eyleminin 
ardından 20 Temmuz 1992 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Hasan Gülünay 
için ailesi ve yakınları tarafından İstiklal Caddesi üzerindeki bir cafeye "Hasan Gülünay nerede - Kaybedenler kay-
bedecek" pankartı açıldı. Pankart açanlara gaz bombaları ile sert bir şekilde müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanlar "Baskılar bizi yıldıramaz" diye slogan atarken, gözaltına alınanlar arasında Hasan 
Gülünay'ın eşi Birsen Gülünay ve çocukları Deniz ile Cihan'ın da bulunduğu öğrenildi. İnsan hakları savunucuları 
ve Cumartesi Anneleri polisin gözaltına almasına tepki gösterdi.   
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29 Temmuz 2012’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Vatan Caddesi’nde bulunan Emni-
yet Müdürlüğü’ne “saldırı düzenleyecekleri” suçlamasıyla S.D. ve Ç.Ş.’yi gözaltına aldı. 
 
30 Temmuz 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Çağlayan Mahallesi’nde polis ekiplerinin Gençlik Fede-
rasyonu üyesi Eser Mosümbül’ü darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
31 Temmuz 2012’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağ-
lı 3 sivil polis memurunun Ertan Babatürk adlı kişiyi yol vermediği gerekçesiyle darp edildiği ve gözaltına alınarak 
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü belirtildi. 
 
31 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek eniştesi İbrahim Halil Çarboğa adına başvuruda bulunan 
Mehmet Durmuş : “Eniştem polisler tarafından gözaltına alındı, daha önce kardeşimi dövdüler eniştemi de dövme-
lerinden endişe ediyorum. Biz su satıyoruz Taksim Meydan’da. Gelip bizden bedava su alıp bazı kadınlara veriyor-
lar. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda ‘manita düşürmek için’ cevabını veriyorlar. Biz bu polisler hak-
kında suç duyurusunda bulunmuştuk.” dedi.  
 
2 Ağustos 2012’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007’de İstanbul’da Ogün 
Samast tarafından öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak yargılanan fakat İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki davadan beraat eden Erhan Tuncel’in İstanbul’da kimlik kontrolü yapan sivil polis ekibine “Emniyet Teşkilatı 
için çok işler yaptığını” belirterek direnmesi üzerine polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
3 Ağustos 2012’de, İstanbul'un Gazi Mahallesinde  polis bugün sabah saatlerinde düzenlediği bir baskında   DHKP-
C üyeleri olduğu iddia edilen Ş.M ile S.D. adlı iki kadın gözaltına alındı.  
 
7 Ağustos 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Yenibosna Semti’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin 
zihinsel engelli Kemal Karataş ile Servet Karataş’ı 2. kez kimlik göstermeyi reddettikleri gerekçesiyle darp ederek 
gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
11 Ağustos 2012’de İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’u Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi 
önünde eylem yaparak protesto etmek isteyen ÖDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
17 Ağustos 2012’de, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde İzmir’de devam eden bir soruşturma kapsamında hakkında 
yakalama kararı bulunan ESP üyesi Boran Atıcı’nın gözaltına alınarak götürüldüğü Üçyüzlü Polis Karakolu’nda 
elleri arkadan kelepçelenerek yumruklandığı ve yere yatırılarak tekmelendiği yüzüne biber gazı sıkıldığı, çıplak 
arama dayatmasına maruz kaldığı, buna karşı çıktığı için darp edildiği öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde stant açan Dev-Genç üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Ağustos 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde 
“4+4+4’ü durduracağız” sloganıyla imza standı açan Halkevleri üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
  
14 Eylül 2012’de, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı 
düzenleyen DHKC militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için Yenibosna İlçesi’nde bulunan Adlî Tıp Kurumu 
önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar-
dan ikisi aynı zamanda Yürüyüş Dergisi muhabiri olan toplam 8 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suç-
lamasıyla 18 Eylül 2012’de tutuklandı. Aldığı darbeler nedeniyle sağ kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma 
Altın ile keman sanatçısı Ezgi Dilan Balcı’nın aralarında bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk etmeme yasağı” konu l-
du. 
 
18 Eylül 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Eylül 2012’de İstanbul’da Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları protesto 
eden SDP üyesi 4 kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Eylül 2012’de İstanbul’da 18 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16 kişiden 7’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlama-
sıyla tutuklandı. 
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26 Eylül 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde “Sa-
vaş hükümeti istemiyoruz, zamlar geri alınsın” yazılı pankartla kendilerini yol kenarındaki yön tabelasına zincirleye-
rek eylem yapan SDP üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Ekim 2012’de “5199 sayılı Hayvanları Korumu Kanunu”nda yapılması planlanan değişikliği protesto etmek için 
İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde kendilerini zincirleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Ekim 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde bildiri 
dağıtan SDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri ise SDP üyesi 7 kişi ile Gelecek Dergisi muhabirleri Buket 
Kaya ve Gülay Ay’ı gözaltına aldı. 
 
5 Ekim 2012’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (İstanbul) düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 2 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Ekim 2012’de TBMM Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı ülke-
lere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini İstanbul’un Maltepe İlçesi’ndeki Askerlik Şube-
si önünde eylem yaparak protesto etmek isteyen  ESP üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
7 Ekim 2012’de İstanbul’da BDP il örgütünün 12 Eylül 2012’den bu yana cezaevlerinde süren açlık grevleriyle ilgili 
olarak yaptığı açıklamanın ardından dağılan gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 2’si 
polis memuru 4 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
11 Ekim 2012’de, İstanbul’da operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi. 
 
16 Ekim 2012’de, İstanbul’da 18 Kasım 2012’de düzenlenecek olan bir etkinliğin duyurusunu yapmak amacıyla 
Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde afiş asan BDSP üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ekim 2012’de İstanbul’da 18 Ekim 2012’de gözaltına alınan 3 kişiden öğretmen Yusuf Demir ve Ünal Şengezer 
“yasadışı TKP ML/TİKKO Örgütü’nün üyesi oldukları” iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
23 Ekim 2012’de, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nden Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumu’na ve Tekirdağ F Tipi Ceza-
evi’ne doğru yürüyüş yapmak isteyen gruba biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı, 
müdahale sırasında en az 2 kişi de yaralandı. Müdahalenin ardından yürüyüşe devam eden gruba Büyükçekmece 
İlçesi’nde aşırı sağcı bir grup yaklaşık bir saat boyunca taş, soda şişesi, sopalar ve molozlarla saldırdı. 
 
24 Ekim 2012’de, İstanbul’da 22 Ekim 2012’de ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Marmara 
Üniversitesi öğrencisi 6 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
30 Ekim 2012’de, Okmeydanı İstanbul semtinde açlık grevlerini protesto etmek için bir araya gelen BDP üyelerine 
polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı. 4 günlük gözaltından sonra savcı 12 kişiyi tutuklandı.  
  
1 Kasım 2012’de İstanbul’un Kartal İlçesi’nde destek amaçlı bir günlük açlık grevi yapmak isteyen  ESP üyesi 7 kişi 
ile yoldan geçen bir kişi polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde 1 Kasım 2012’de sivil bir araçla gelen 3 
kişilik polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyesi Gürkan Türkoğlu’nun tutuk-
landığı öğrenildi. 
 
4 Kasım 2012’de BDP’nin İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray Semti’nde yapmak istediği basın açıklaması 
öncesinde toplanan gruba polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombaların-
dan aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu çok 
sayıda kişinin etkilenerek fenalaştığı öğrenildi. Müdahale sonunda üçü çocuk 54 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişini 
de yaralandığı bildirildi. 
 
4 Kasım 2012’de HDK’nin İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde destek amaçlı başlattığı açlık 
grevine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 kişi de gözaltına alındı. 
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8 Kasım 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelen Berivan Kibar: “30 Ekim günü Okmeydanı’nda oturan ablamı ziya-
rete giderken Talatpaşa mahallesinde gördüğüm kişilere (tanımadığım) olayların bitip bitmediğini sordum, Bir grup 
insan birden bağırarak bana saldırmaya başladı. Sağ kolum kırıldı, kaşımın üzerinde kırılma olduğundan beş dikiş 
atıldı. Vücudumda ve yüzümde darp izleri oluştu. Bu olaydan dolayı gözaltına alındım ve 4 gün boyunca polisler 
beni tehdit etti.” dedi.  
 
11 Kasım 2012’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yapılan eylemin ardından alandan ayrılan 10 kişilik bir grup, 
“toplu yürüdükleri” gerekçesi ile gözaltına alındı. 
 
11 Kasım 2012’de İstanbul’da düzenlenen Avrasya Maratonu’nun bitiş yeri olan Beşiktaş’ta “Kentsel Dönüşüm” ile 
ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Halk Komiteleri üyesi 29 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
13 Kasım 2012’de Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca İstanbul’da bulunan Atatürk Havalima-
nı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alınırken, Feleknaz Uca’nın açlık 
grevi eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere getirdiği 248 kutu B1 ilacına el konulduğu, sorgu işlemi için götürüldüğü 
Terörle Mücadele Şubesi’nde elbiseleri tamamen çıkartılarak arama yapıldığı öğrenildi. 
 
13 Kasım 2012’de Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca, İstanbul’da bulunan Atatürk Havalima-
nı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alındığı iddia edilmiş, Feleknaz 
Uca’nın açlık grevi eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere getirdiği 248 kutu B1 ilacına el konulduğu, sorgu işlemi için 
götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde elbiseleri tamamen çıkartılarak arama yapıldığı öğrenilmişti. Bildirim 
yapmadan çok sayıda B1 vitamini getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen ve 16 Kasım 2012’de tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılan Feleknaz Uca’nın sınır dışı edildiği bildirildi.  
 
14 Kasım 2012’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde oturma ey-
lemi yapmak isteyen İHD İstanbul Şubesi üyesi ve yöneticisi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Kasım 2012’de, İstanbul Kağıthane’de açlık grevine destek amacıyla başlatılan açlık grevindeki gruba polis sal-
dırdı ve Sinan Özdemir, Ahmet Meşe, Alper Eren ve Nuh Solmaz isimli 4 BDP’liyi gözaltına alındı.  
 
15 Kasım 2012’de, Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde afiş asan Dev-Genç üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından darp edile-
rek gözaltına alındı. 
 
16 Kasım 2012’de İstanbul’da 30 Ekim 2012’de Okmeydanı Semti’nde yapılan eylem sonrası tutuklanan Sinem 
Şahin’e özgürlük talebiyle Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde kendilerini zin-
cirleyerek yol kesme eylemi yapan SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri eylemci 8 kadını gözaltına 
aldı. 
 
17 Kasım 2012’de, DHKP-C örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  
 
18 Kasım 2012’de, İstanbul’da düzenlenecek olan bir etkinliğin duyurusunu yapmak amacıyla Kocaeli’nin Gebze 
İlçesi’nde afiş asan  BDSP üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı 
 
13-19 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da, Beyazıt meydanı İstanbul üniversitesi önünde Gençlik Federasyonu’nun 
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz,” “ Mahpus Dev-Gençliler Serbest Bırakılsın” talepleri ile başlattığı kam-
panya çerçevesinde başlattıkları açlık grevi ve çadır kurma eylemleri, polisin çadır kurmalarına izin vermemiş, çadır 
kurmak isteyen yaşları 17-22 arası olan gençler, silah dipçikleriyle ve polis kalkanlarıyla darp edilerek gözaltına 
alınmış ve gözaltı sırasında kimyasal olduğu düşünülen, bal kıvamında akıcı bir maddeye benzeyen gaz kullanı l-
ması sonucu nefes darlığı, aşırı yanma hissi, güneş altında deri kabarması, gazın elbiselerden geçip deriyi yakması 
gibi sorunlara yol açan, yöntemler kullanılmıştır.  Bu biçimde göz altına alınan ve yaralan 9 öğrenci yaşadıklarını 
şöyle anlatmışlardır:  

 
Esma Kat; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık. Gözaltından sonra da bir kez daha saldırıya uğradık. 
İkinci saldırıda kurmak istediğimiz çadırı, pankartı almışlardı. Gözaltına alındığımda polis boğazımı sıkıp cama 
yapıştırdı ve beş dakika cam üzerine bastırıp boğazımı sıktı, astım olduğumu söylediğim halde gaz sıktı, yüzüme 
vurdu, yerlerde sürükledi. 
 
Cavit Yılmaz; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık ve sonrasında dört kez saldırıya uğradım. Ters 
kelepçe ile kelepçeleyip, kelepçeleri sürekli sıktılar, benim katıldığım basın açıklamasına son saldırıda değişik bir 
gaz sıktılar, gaz şerbet kıvamındaydı, gaz dokunduğu yeri uyuşturuyor, vücuda yapışıyordu, nefes darlığı yaratıyor, 
gazdan sonra da beni ambulans ile Haseki Hastanesi’ne götürdüler, bu kimyasal gaz aşırı yanma hissi yaratıyor, 
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gece uyutmuyor, güneş altında deri kabarıyor, yıkama ile çıkmıyor, süt ile çıkmıyor, üzerinden iki gün geçmesine 
rağmen hala yanıyorum. Diğer gazlara hiç benzemiyor. Bu bambaşkaydı. 
 
Yakup Işık; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık, sekiz kez saldırıya uğradık. Bayılacak gibi oldum, 
gaz sıktıklarında göremez oldum, kafam sürekli yanıyor, saldırı da suyumuzu, şekerimizi, montumu çaldılar. Sal-
dırmadan önce silahla tehdit ettiler, gaz sıktıktan sonra vurmaya devam ettiler, kalkan ve silah dipçikleri ile vurmaya 
devam ettiler, küfür ettiler, kelepçeyi sürekli sıkıyorlardı, sizi de katledeceğiz dediler, “kendi aralarında bunları vurup 
atalım” diyorlardı. 
 
Erdem Hanoğlu ; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık, beş altı kez saldırıya uğradım. Kalkan ve cop-
larla saldırdılar. portakal gazı sıktılar bunun yanında başka bir gaz daha sıktılar gözlerimi açamadım, bayılacak gibi 
oldum, hastaneye taşıdılar, yüzümü kaynar suya sokmuş gibilerdi. Gaz elbiselerden içeriye girip vücudumuzu yakı-
yordu, bir gün boyunca çıkmadı, bacağımda bitip kollarım yanmaya başlıyordu. 
 
Dilan Poyraz; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık, gözaltına alındığımda astım hastasıyım dediğim-
de daha çok gaz sıkmaya başladılar, yüzüme hortumla gaz sıktılar, saçlarımın dibinden tutup başımızı bacak ara-
sına sokmaya çalıştılar, kelepçeden tutuyorlardı, kafamızı kaldırdığımızda coplarla vuruyorlardı, bacaklarımda 
ödemler var. Bize portakal gazı attılar ama bizden sonraki arkadaşlara değişik bir gaz atmışlar. 
 
Birdal Nakay; Çadırı açmak istediğimiz ilk gün gözaltına alındık, beş kez saldırıya uğradım, en çok yapışkan gaz-
dan etkilendim, yapışkan gaz nedeniyle hastaneye taşıdılar bizi, gaz dayanılmaz bir yanma hissi veriyor, acıdan 
çıldırıyorsun, araçla bizi hastaneye götürdüler araç trafikte durduğunda acıdan camları kırmak istedik. Gözümü 
kapatınca bir daha açamadım, derim soyuluyor gibi oluyor, süt döktüm fayda etmedi, doktor bu nasıl bir gaz dedi, 
krem sürdü ama geçmedi bugün üçüncü gün etkisi devam ediyor.Üstüne normal gaz yedim, beş saat gözümü 
açamadım. 
 
Berk Ercan; (18 yaşında lise öğrencisi.) 13 Kasım’dan bugüne mahpus Dev Gençlilerin serbest bırakılması için 
kampanya yürütüyoruz. Burada Beyazıt Meydanında parasız eğitim istedikleri için yargılanan tutukluların serbest 
bırakılması için oturma eylemi yapıyoruz. Polis her bahane ile üzerimize saldırıyor. Bazen de sivil faşistleri salıyor 
üzerimize. Buraya geleli 5 gün oldu sekiz defa saldırıya uğradım. Üstelik gözaltında iken arabada sürekli bir saldırı 
oldu. Ya çadırı diyorlar, çadır olmazsa pankart diyorlar ama mutlaka bir bahane yaratıyorlar. 
 
Nehir Sarıkaya; (17 yaşında.) Tam sekiz kez saldırıya uğradık bir kez de gözaltına alındık. Ama daha sonra bir 
suç oluşmadığını gördükleri için dövüp bırakmayı tercih ettiler. Kimse kendilerinden hesap sormuyor. Şu anda tüm 
vücudum sızlıyor. Çünkü az önce de gaz sıktılar. Bizi gaza boğdular ve gittiler En şiddetli saldırı Erdemlerin uğradı-
ğı saldırıydı. Ben orda yoktum ama salep kıvamında bir gaz sıkmışlar. Ben arkadaşlarımın vücutlarını gördüm daha 
sonra. Resmen yanık etgibiydi. Yani kaynar su döküldüğünde yanar ya işte öyleydi. 
 
Yusuf Sinan Kul; (17 yaşında.) Bugün altıncı günü eylemimizin. Salı gününden beri buralardayız. Mahpus arka-
daşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Burada her gün ya faşistlerin ya da polislerin saldırısına uğruyoruz. 
Cuma günü ise değişik bir gaz attılar. Uhu gibi saydam ve yapışkan bir gaz. Hani benzin istasyonlarındakiler gibi bir 
hortum vardı. Parça parça fırlattılar üstümüze. Gözlerimi ertesi gün açabildim. Yani sabah. Gözümü açtığımda hala 
sızlıyordu. Vücudumda ise üç gün boyunca ağrı sızı kaldı. Ne yapsak geçmiyordu. En sonunda katkısız sabun ile 
yıkayıp biraz rahatladık. Bu gazın ne olduğunu bilmiyoruz. İlk defa gördük. Ama üç gün boyunca aralıksız dayak 
yesek böyle acı verirdi ancak. 
 
19 Kasım 2012’de İstanbul’da Hey Tekstil’deki işten çıkarmaları ve ödenmeyen ücretlerini protesto etmek amacıyla 
TOBB önüne gidip eylem çadırı kurmak isteyen işçilere ve onları destekleyen gruplara müdahale eden polis ekipleri 
11 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında eylem yerinde bulunan 5 avukat da polis ekipleri tarafından darp edildi. 
  
22 Kasım 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 19 Kasım 2012’de Gülensu Haklar 
Derneği’ne ve evlere baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “‘Maykıl’ kod adlı Mikail 
Önel liderliğindeki uyuşturucu satıcılarına baskı uyguladıkları” gerekçesiyle ve “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi 
oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı. 
 
23 Kasım 2012’de Sanatçı Rojda, İstanbul’dan Almanya’ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle hakkında arama karar olduğu için gözaltı-
na alındı. 
 
23 Kasım 2012’de İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
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25 Kasım 2012’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen “Aile ve Şiddet” adlı konferansa katılmak 
için İstanbul’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i protesto etmek isteyen 5 kadın darp edilerek 
ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
28 Kasım 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 25 Kasım 2012’de polis ekipleri Ali Gülmez ve Meltem Vayiç adlı 
2 kişiyi gözaltına alarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürürken dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle operasyo-
nun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlardan Ali Gülmez tutuklandı. 
 
30 Kasım 2012’de İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 5 kişiden BDP Esenyurt İlçe Örgütü yöneticisi Muhacir İlhan, Atilla Coşkun ve Rojin Uğurlu “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
1 Aralık 2012’de Resmî tatil günü olan 30 Ağustos 2012’de, “Zafer Bayramı” dolayısıyla Darkmen Teksil’deki işler i-
ne gitmedikleri için işten çıkartılan işçilerin İstanbul’un Aksaray İlçesi’nde bulunan Darkmen Mağazası önünde 
yapmak istedikleri basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. Müdahalesi sırasında 
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Naciye Demir de polis memurları tarafından darp edildi. 
 
3 Aralık 2012’de Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i protesto 
etmek amacıyla Vladimir Putin’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme yaptığı İstanbul’un Beşiktaş İlçe-
si’ndeki Dolmabahçe Sarayın’da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde açıklama yapmak isteyen Çerkes Hakları İnis i-
yatifi üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
9 Aralık 2012’de, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Bosna 75'inci Yıl Polis Merkezi'ne cumartesi akşamı 
düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucu kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklanan Nebiha Aracı Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan şüpheliye destek vermek için saat 
10.00 sıralarında acil servis önüne gelen TAYAD üyesi 20 kişi, “Nebiha Aracı'yı katlettirmeyeceğiz" yazılı pankart 
açtı. Polisin müdahalesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı.  
 
10 Aralık 2012’de,  İstanbul'da birçok adrese yapılan polis baskınlarının "PKK ve DHKP-C'ye yönelik" olduğu açık-
lanırken, 15:30 itibarıyla baskınlarda 41 vatandaşın gözaltına alındığı bildirildi. Haber ajanslarına gelen bilgilere 
göre "PKK'ye yönelik" operasyonda, "molotof kokteylli eylem ve yasa dışı gösteri gibi olaylara karıştığı" iddia edilen 
16 kişi gözaltına alındı. Operasyonun "diğer ayağı"nın ise "DHKP-C'ye yönelik" gerçekleştirildiği ve bu operasyonda 
da 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Operasyonlarda Evrensel muhabiri Sadiye Eser ve Özgür Gündem çalışanı Zozan Eser'in de gözaltına alındığı ve 
baskınlarda bilgisayar, kitap, CD, flash bellek, cep telefonu, mektup ve puşi gibi eşyalara el konulduğu sabah saat-
lerinde öğrenilmişti. 
  
10 Aralık 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık 2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzen-
lenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen iki kişiden biri olan ve 
DHKP/C Örgütü militanı olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralanmıştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde müşahede altında tutulan Nebiha Aracı’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastane önüne gelen 
TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 18 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
10 Aralık 2012’de İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu 2’si gazeteci 16 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Aralık 2012’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev bas-
kınları sonucu “çeşitli tarihlerde yasadışı DHKP/C Örgütü adına eylem yaptıkları” iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. 
 
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık 2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzenlenen silahlı 
sladırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen iki kişiden biri olan ve DHKP/C Örgütü 
militanı olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralanmıştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahade 
altında tutulan Nebiha Aracı’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için 9 Aralık 2012’de hastane önüne gelen 
TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 20 kişiden Ünzile Araz ve Sadık Karaaslan 12 
Aralık 2012’de tutuklandı. 
 
13 Aralık 2012’de İstanbul’da 10 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si gazeteci 16 kişiden arasında 
Evrensel Gazetesi muhabiri Sadiye Eser’in de bulunduğu 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı. 
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14 Aralık 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık 2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzen-
lenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen iki kişiden biri olan ve 
DHKP/C Örgütü militanı olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralanmıştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde müşahade altında tutulan Nebiha Aracı’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için 10 Aralık 2012’de hastane 
önüne gelen TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 18 kişiden arasında Grup Yorum 
üyesi Ayfer Rüzgar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 
 
17 Aralık 2012’de, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde Kızıl Bayrak Gazetesi’nin tanıtımını ve satışını yapan bir kişi polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Aralık 2012’de, İstanbul’da hazırlık süreci devam eden YÖK Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla TÜSİAD 
önünde basın açıklaması yapan Genç-Sen üyesi 5 kişi polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı. 
 
20 Aralık 2012’de, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı ev baskınlarında 17 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Karayolları, Paşa ve Karadeniz mahallelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltı-
na alınanlar şöyle: Kerim Tay, Nezir Tay, Abdulkerim Tay, Şakir Toktaş, Nevzat Toktaş, Selahattin Toktaş, Hasan 
Ayber Güler, Mehmet Tokdemir, Adil Tokdemir, Necmettin Epturan, Behçet Tokdemir, Zeki Tutuş, Şakir Tutuş, 
Yüksel Tutuş, Besim Ayber Güler, Salih Turhan, Mehmet Ali Turhan. Gözaltına alınanların havayolu ile Diyarbakır'a 
götürüleceği öğrenildi. 
 
25 Aralık 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de 34 insanın düzenlenen 
hava saldırısı sonucu ölümüne neden olan olayı protesto etmek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde pan-
kart açan SGD üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

İzmir 
 
31 Ocak 2012’de İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık Beldesi’nde düzenlenen operasyon sonucu “yasadışı El-
Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla Ş.K. (33) ve S.A. (29) adlı 2 kişi gözaltına alındı (Zaman, 31 Ocak). 
 
23 Şubat 2012’de İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık Beldesi’nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon so-
nucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle inşaat işçisi olan A.G. (31) ve T.K. (30) adlı 2 kişi gözal-
tına alındı (Zaman, 23 Şubat).  
 
27 Şubat 2012’de İzmir’de “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan G.S. (31) ifadesinin 
alınmasının ardından serbest bırakıldı (Zaman, 27 Şubat). 
  
5 Mart 2012’de İzmir’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dicle Üniversitesi öğrencisi Ç.T. (21) ile Anadolu 
Üniversitesi öğrencisi U.Y. (25) “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı (Zaman, 5 Mart). 
 
19-20 Mart 2012 tarihlerinde İzmir ve ilçelerinde Newroz kutlamaları öncesi İzmir Terörle Mücadele Şubesince ope-
rasyon yapılarak 40 kişi gözaltına alınmıştır. Bu göz altılardan 8 i çocuk 21 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklan-
mıştır.  (İHD İzmir şubesi) 
14 Mart 2012’de, Sabah saat 05.00 te polis evlere baskın yaparak BDP İzmir Eşbaşkanı Fuat Mikailoğlu ile Bayrak-
lı ilçesinden Sultan Erkan gözaltına alınarak aynı gün Urfaya götürülmüşlerdir. 4 Nisan 2011 tarihinde Amaraya 
gittikleri için alındıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. 

15 Mart 2012’de, İzmir’de, evlere baskın yaparak gözaltına alınan Üniversite öğrencileri Remziye Polat, Leyla Yıl-
dız, Murat Devran gözaltına alınarak tutuklandılar. 

21 Mart 2012’de, İzmir’de, Newroz Miting’i sırasında 2 vatandaş aranma ve üzerinde çakı nedeniyle gözaltına 
alınmıştır. 
 
24 Mart 2012’de İzmir’de tutuklu bulunduğu cezaevinde hastalığı ilerleyen Yasemin Karadağ’ın tahliye edilmesi 
talebiyle çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen TAYAD üyelerine müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı (atilimhaber.org, 24 Mart). 
 
27 Mart 2012’de İzmir’de “4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla kendilerini zincirleyen 5 kişi polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet; ANF; Vatan; Radikal, 28 Mart). 
 

http://atilimhaber.org/
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25 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Aytan Yaşa; Oğlum Şiyar Alkan 16 Nisan 2011 
tarihinde evden gözaltına alındı.18.4.2012 tarihinden beri Kırıklar 1 Nolu F tipi cezaevi'nde yatmaktadır. Oğlum bir 
gizli tanık ifadesine dayanarak tutuklanmıştır.Atılı suçla ilgili başka hiç bir delil yoktur.İsnat edilen suç tarihi ile ilgili 
olarak Mobese kameraları incelenirse oğlumun bu suçla alakası olmadığı anlaşılacaktır.Ancak kimse mobese ka-
meralarına bakmıyor.Olay tarihinde ve saatinde oğlumla ben Çankaya metrosu önündeyiz, Tuba Kuruyemişin 
önündeyiz, Tuba kamera kayıtları incelensin görülecek ki benim oğlumun olaylarla hiç bir alakasının olmadığı görü-
lecektir. İfadelerini kullanmıştır. 
 
1 Mayıs 2012’de İzmir’deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Gündoğdu Meydanı’na “yasadışı örgüt pankartı astığı” 
iddia edilen S.G.Y. (24) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Mayıs 2012’de İzmir’de Konak Meydanı’nda “parasız eğitim sınavsız gelecek” talebiyle protesto gösterisi yapan 
Devrimci Gençlik üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Haziran 2012’de İzmir’de 31 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturma-
sı” adı altında Buca İlçesi’nde ve Karabağlar İlçesi’nde düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan beş kişi tutuklandı. 
 
4 Haziran 2012’de, İHD Genel Merkezine yazılı olarak bulunduğu İzmir/Buca kapalı cezaevinden başvuran Cem 
Çelik, İzmir INTERYORUM isimli yerel gazete ve yayınevinin sahibi olduğunu, 29 Şubat 2012 tarihinde evine yapı-
lan baskınla göz altına alındığını ve 2 Mart günü tutuklandığını belirtmiştir. Çelik başvurusunda, kendisine isnad 
edilen “çete suçlaması” ile hiçbir ilgisinin olmadığını, tutuklanan diğer kişilerden sadece birini tanıdığını belirterek   
yapılan tutuklama konusunda bilgimizin olmasını ve desteğimizi talep etmiştir. 
 
9 Haziran 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de  AKP İzmir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmayı pro-
testo eden 2 kişi ile pankart açan 3 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Haziran 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği 
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri İzmir’de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün önünde protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kadını gözaltına 
aldı. 
 
14 Haziran 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden KCK/TM Ana Davası kapsamında hak-
kında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yakalama kararı bulunan Ümit Aydın, Adli Tıp Kuru-
mu’nun “cezaevinde kalamaz” raporuna ve tedavi gördüğü kronik böbrek rahatsızlığına rağmen tutuklanarak Kırık-
lar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
21 Haziran 2012’de İzmir’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, K.B. adlı kişiyi (62), uçakla geldiği 
Adnan Menderes Havalimanı’nda “KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına aldı. 
 
29 Eylül 2012’de Hükümetin doğalgaz, elektrik, tüketim malları gibi konularda “fiyat güncellemesi” adı altında zam 
yapmasını İzmir’de protesto eden SDP üyelerine biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Ekim 2012’de, İzmir’de Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne üniversitelerde yaşadıkları sorunlara tepki göstermek için 
kendisini zincirleyen 5 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2012’de, ESP liler aclık grevlerine dikkat çekmek için İzmir ili Konak meydanında bulunan saat Kulesine 
kendilerini zincirleme eylemini yaptılar. Polis 2 ESP liyi gözaltına aldı. Daha sonra serbest bırakıldılar.  
 
3 Kasım 2012’de, İzmir’de, Sokak Sanatçıları, cezaevindeki açlık grevlerine destek amacıyla konak meydanında 
sürdürdükleri iki günlük dönüşümlü açlık grevini HDK gurubuna devir etti. Ancak o gün Karşıyaka-Göztepe maçını 
bahane eden polis maçın dağılacağına yakın müdahale ederek 13 HDK liyi gözaltına aldı. İki günlük gözaltından 
sonra çıkarıldıkları savcılıkta serbest bırakıldılar. 
 
6 Kasım 2012’de İzmir Ege Üniversitesi’nde YÖK’ün kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için yürüyüş 
yapan öğrencilere polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 58 öğrenci gözaltına alın-
dı. 
 
7 Kasım 2012’de İzmir’de SGD cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek için Konak İskelesi gişelerinde 
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri Esra Ayyıldız, Gizem Türkmen, Mehmet Polat, Sercan Üstündaş adlı 4 
kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
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13 Kasım 2012’de, DHF İzmir Bürosu polis tarafından basıldı.15 Kişi gözaltına alındı. 24 saat gizlilik kararı olması 
nedeniyle avukatları bile ne için gözaltına alındıklarını öğrenemediler. Baskın esnasında İHD den arkadaşımız içeri 
alınmadı. Göz altına alınanların isimleri şunlardır: 1-Fatma Akgül, 2-Yaşar Aydın, 3-Binali Yıldız, 4-Deniz Kısmetli, 
5-Murat Karaman, 6-Şenol Akyıldız, 7-Mine Sarıgül, 8- Aslan Tanhan, 9-Uğur Tepe, 10-Erol Hanbayat, 11-Evrim 
Demirpençe, 12-Başak Öztaş, 13-İsmail Çelik,14-Fevzi Demirpençe ve ismini öğrenemediğimiz bir kişi. 
 
15 Kasım 2012’de İzmir’de Bayraklı İlçesi’nde bulunan adliye binasına kendilerini zincirleyerek eylem yapan SDP 
üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Kasım 2012’de, İzmir’de kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek ve öldürülen G.A.’nın davasına dikkat çek-
mek amacıyla kendilerini Saat Kulesi’ne zincirleyen SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 5 kadını 
darp ederek gözaltına aldı. 
 
26 Kasım 2012’de Ege Üniversitesi (İzmir) öğrencilerinin üniversite kampusunda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest 
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 12 öğrenci gözaltına alındı. 
 
27 Kasım 2012’de İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencilerinin açtığı standa müdahale eden polis ekipleri “PKK’nin 34. 
yıldönümü dolayısıyla afiş astıkları” iddiasıyla 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
26 Aralık 2012’de İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aşırı sağcı bir grubun “Kerkük bizimdir” sloganıyla 
yapmak istediği yürüyüşü protesto eden 4 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Kahramanmaraş 
  
10 Mayıs 2012’de Kahramanmaraş’ta Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınla-
rı sonucu arasında BDP il başkanının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 
  
29 Mayıs 2012’de, Önceki gün Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ma-
raş'ta çok sayıda eve baskın düzenlenmişti. Baskınlar sonucunda BDP Maraş İl Başkanı Metin Gönülşen, Pazarcık 
İlçe Başkanı Ayşe Sonzamancı, Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ile BDP üyesi Mahmut Aktaş polis tarafından 
gözaltına alınarak Maraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından BDP'liler 
dün öğlen saatlerinde Malatya Adliyesi'ne getirilerek savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 BDP'li, "KCK 
yapılanması içerisinde yer almak ve faaliyet yürütmek" iddasıyla tutuklanma talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbet-
çi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme 4 BDP yöneticisini aynı iddiayla tutukladı. (29.05.2012/DİHA) 
  

Karabük 

Karaman 
 

Kars 
11 Ocak 2012’de Kars'ta Mehmet Sait İnce, ve Kadir Çelik adlı yurttaşlar, haklarında "2911 sayılı Toplantı Gösteri 
ve Yürüyüş Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle Kars Cumhuriyet Savcılığı'na ifade 
vermeye gitti. Savcılık tarafında ifadeleri alınan Kaya ve İnce, tutuklanma talebiyle Kars Nöbetçi Sulh Ceza Mah-
kemesi'ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan Kaya ve İnce, tutuklanarak Kars Cezaevi'ne gönderildi. 
(11.01.2012/DİHA) 
 
8 Şubat 2012’de BDP Kars eski İl Başkanı İdris Ağbaba, bugün çarşı merkezinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı po-
lisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapılan Ağbaba, gözaltına alınarak Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rüldü. Ağbaba'nın neden gözaltına alındığı konusunda ise bilgi alınamadı. (08.02.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com/Karshaberleri.com)  
 
22 Şubat 2012’de,  Kars Emniyet Müdürlüğü ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok eve bu 
sabah saatlerinde baskın düzenledi. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yapılan baskınlarda 
Kars merkezde Fatma Can ile Haydar Ayırtır, Kağızman'da ise, Şahzade Abaylı ve Bahar Alkan gözaltına alınma-
sının ardından çarşı merkezinde dolaşan Muhittin Sayın ile Mahmut Boşnak da gözaltına alındı.   
(22.02.2012/DİHA/Gazetekars.com) 
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2 Mart 2012’de, Kars'ta çarşı merkezinde polisler tarafından durdurulan Muhammet Oğuztemur, kimlik kontrolünün 
ardından gözaltına alındı. (02.03.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
  
13 Mart 2012’de, Kars Emniyet Müdürlüğü'ne ifadesi olduğu gerekçesiyle çağrılan BDP PM üyesi Orhan Artunç, 
gittiği emniyete gözaltına alındı.   (13.03.2012/DİHA) 
 
13 Nisan 2012’de, Kars Selim İlçesi'nde Bozkuş Jandarma Karakolu'na bağlı askerler, Bozkuş (Bozkış) Köyü'nde 
bir eve bu sabah baskın düzenledi. Askerler BDP üyesi Yüksel Cengiz'in evinde arama yaptı. Evde bulunan bilgi-
sayar, kitap ve CD'lere el konulduğu belirtilirken, aramanın ardından Yüksel Cengiz gözaltına alındı.  
(13.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/ Yuksekovahaber.com) 
 
13 Nisan 2012’de, Kars Kağızman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınında gözaltına 
alınan BDP üyesi Hazal Ağdeve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kağızman 
Adliyesi'ne sevk edilen Ağdeve, hakkında açılan bir davadan dolayı 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesi 
ile tutuklandı. Ağdeve, Kars Cezaevi'ne gönderildi. (13.04.2012/DİHA/Ozgurgundem.com/Kagizmanfm.com/ 
Yeniozgurpolitika.org) 
 
2 Haziran 2012’de, Kars Kafkas Üniversitesi öğrencisi 3 kişi ev baskınlarında, 2 kişi de çarşı merkezinde olmak 
üzerinde toplam 5 kişi gözaltına alındı. BDP Gençlik çalışanı olduğu öğrenilen İsmail Kaya ile üniversite öğrencileri 
Yavuz Yardımcı, Özcan Çınar, Sebahattin Erdemci ve Berivan İlkkaya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göz 
altıların gerekçesi ile ilgili bilgi alınamadı.  
(02.06.2012/DİHA/Evrensel.net/Yuksekovahaber.com) 
 
25 Haziran 2012’de, Kars’ta, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) yönelik "KCK" adı altında 
Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Kars Şube üyesi Hayati 
Mehmetoğlu gözaltına alınmıştır. (25.06.2012/DİHA/ANF/ DHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)  
 
15 Ekim 2012’de, BDP Kars Merkez İlçe Başkanı Kemal Bulgan, çarşı merkezinde gözaltına alındı.    
(15.10.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, Kars merkezde 30 Ekim'de yapılan basın açıklamasında pankart taşıdıkları gerekçesiyle 
Mahsun Özen ve Recep Özen adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Mahsun Özen 
adlı yurttaş serbest bırakılırken, Recep Özen ise, savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mah-
kemeye sevk edilen Recep Özen, mahkeme tarafından "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak, Kars 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.11.2012/DİHA) 
 
15 Kasım 2012’de, Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, ülkücü öğrencilerin saldırıları protesto 
etmek için Kürt öğrenciler okul çıkışı yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Öğrencileri engelleyen polisler, yürüyüşe izin 
vermeyerek, gaz bombaları ve tazyikli suyla öğrencilere müdahale etti. Müdahale sırasında 40'a yakın Kürt öğren-
cinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan öğrenciler, Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
dü. (15.11.2012/DİHA) 
 

Kastamonu  

Kayseri 
 

Kırıkkale 

Kırklareli 
 

Kırşehir 
 

Kilis 
 

Kocaeli 
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1 Mart 2012’de Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde  BDP ilçe yöneticisi Volkan Ayaz, “KCK Soruşturması” adı altında 
polis ekipleri tarafından işyerine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı (Cumhuriyet, 1 Mart). 
 
7 Mart 2012’de Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde ve Gebze İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev 
baskınları sonucu 2 kişi gözaltına alındı (Zaman, 7 Mart). 
 
27 Mart 2012’de, İzmit’te Yüksek Hızlı Tren hattı yapımı için düzenlenen törene katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Egemen 
Bağış’ı protesto edecekleri gerekçesiyle Türkiye Gençlik Birliği üyesi 5 kişi gözaltına alındı (Cumhuriyet, 27 Mart). 
 
6 Nisan 2012’de Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto 
etmek isteyen 41 öğrenci polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı.  
  
18 Nisan 2012’de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde “taşeron işçi çalıştırma” faaliyetlerine 
karşı yürütülen kampanya kapsamında hastane bahçesine çadır kuran Dev-Sağlık-İş üyelerine müdahale eden 
polis ekipleri 6 işçiyi gözaltına aldı. 
 
26 Haziran 2012’de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde işten çıkarılan Dev-Sağlık-İş üyele-
rinin hastane bahçesinde yaptıkları eyleme polis ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonucu 
2 işçi ağır yaralandı, 9 işçi de gözaltına alındı. 
 
15 Ekim 2012’de TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getiren “TSK’nin yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara 
göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini Kocaeli’de Halkevi köprüsündeki trafonun üzerine pan-
kart asarak protesto eden SDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Kasım 2012’de Kocaeli’de, Darıca İlçesi’nde, Dilovası İlçesi’nde ve Gebze İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı 
altında polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 26 kişi gözaltına alındı. 
 
7 Kasım 2012’de Kocaeli Üniversitesi’nde açlık grevlerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis 
ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralan-
dı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Aralık 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin İnsan Hakları Parkı’nda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bıra-
kılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla 2 kez 
müdahale etmesi sonucu 11 öğrenci gözaltına alındı. 
 
11 Aralık 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin İnsan Hakları Parkı’nda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bıra-
kılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin 3 kez müdahale etmesi 
sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 
 
12 Aralık 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin İnsan Hakları Parkı’nda “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bıra-
kılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 
öğrenci gözaltına alındı. 
 
22 Aralık 2012’de Kocaeli’de Eğitim-Sen üyelerinin Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması ve 
Kocaeli Üniversitesi’ndeki soruşturmalara son verilmesi talebiyle yaptığı eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 1 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencinin bileğinden yaralanması nedeniyle hastaneye kaldı-
rıldığı öğrenildi. 
 
26 Aralık 2012’de, Kocaeli Üniversitesi'nde "Üniversite A.Ş'ye YÖK'e ve yasasına geçit yok" sloganıyla yürüyüş 
yapmak isteyen öğrencilere yönelik, özel güvenlik ve polis müdahalesinde bir öğrencinin burnu kırılırken, 10 öğren-
ci gözaltına alındı. Yemekhane önünde toplanan öğrenciler, "YÖK'e hayır" yazılı pankart açtı. Özel güvenlik görevli-
leri, yürüyüşe izin vermezken, çevik kuvvet polisi de ÖGB'lerin arkasında barikat kurdu. Bir süre sonra TOMA adlı 
zırhlı araç harekete geçince, öğrenciler aracı durdurmak istedi. Ancak polis, TOMA'yı öğrencilerin üzerine sürdü. 
Bu sırada arbede yaşandı. Özel güvenlik görevlileri, öğrencilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Genç Sen üyesi 
Boran adlı öğrencinin burnu kırıldı. Bir süre sonra polisler, öğrencilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmeye 
başladı. Daha sonra yemekhaneye giren öğrenciler, buraya barikat kurdu. En az 10 öğrenci darp edilerek gözaltına 
alındı.  
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Konya 
 
24 Aralık 2012’de Konya’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri SGD ve ESP 
üyesi Koray Aspir, Buket Merdan, Gökçe Bostancı ve Baran Onur Emekçi adlı 4 kişiyi gözaltına alırken, operasyo-
nun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 

Kütahya 
Kütahya’da 12 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu Dumlupınar Üniversitesi öğren-
cisi 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 

Malatya 
  
22 Haziran 2012’de, Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla BDP Malatya İl Örgütü ve çok sayıda eve 19 Ha-
ziran'da baskın düzenlenmişti. "KCK" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden Bedri Yıldı-
rım tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gön-
derildi. (23.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Malatya’da, KESK yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsa-
mında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Malatya Şube üyesi Tarık Kaya gözaltına alındı. 
(25.06.2012/DİHA/ANF/DHA/ Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
11 Kasım 2012’de Malatya’da basın açıklaması yapmak isteyen BDP ve HDK üyelerine önce aşırı sağcı bir grup 
saldırdı daha sonra da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti, müdahale sonunda 2 kişi yara-
landı. 
 
 
 

Manisa  
 
2 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi ço-
cuklardan oluşan köylülerden 38’inin Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombalana-
rak katledilmesini Manisa’da düzenlenen eylemlerle protesto eden göstericilere polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu i 4’ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.  (ANF; ntvmsnbc.com, 2 Ocak). 
  
15 Ocak 2012’de Manisa’da “duvarlara yasadışı örgüt sloganı yazdıkları” gerekçesiyle F.B., R.S., G.A., İ.D. ve C.A. 
adlı 5 çocuk gözaltına alındı (ANF, 15 Ocak). 
 
27 Ocak 2012’de Manisa’da “KCK Soruşturması” adı altında yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 5 kişinin 
“yasadışı gösteriye katıldıkları” iddiasıyla tutuklandığı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı (Zaman, 27 Ocak). 
 
11 Şubat 2012’de Manisa’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon sonucu 13 kişi gözaltına alındı (Zaman, 11 Şubat). 
 
14 Şubat 2012’de Manisa’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 14 
kişiden 10’u aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı (ntvmsnbc.com, 14 Şubat).  
20 Mart 2012’de, Manisa Salihli de kutlanmak istenen Newroz etkinliği yasaklandı. Jandarma ve polis tarafında 
kitleye müdahale etti. BDP milletvekili Demir Çelik tartaklandı, 1 kişi gözaltına alındı. Bir gün sonra evlere yapılan 
baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 10 kişi emniyete serbest bırakılırken 4 kişi Salihli adliye-
sine sevk edildi 3 kişi de adliyede serbest bırakıldı.1 çocuk kişi tutuklandı.  
 
18 Nisan 2012’de Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerek-
çesiyle Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alın-
dı. 
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8 Mayıs 2012’de Manisa’da gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin gaz bom-
bası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.  
 
 

Mardin 
 
 3 Ocak 2012’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini protesto etmek için 
13 Aralık 2011’de Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Gülveren Köyü’nde bedenini ateşe veren Fırat İzgin’i (15) anmak 
amacıyla düzenlenen törene katılmak için Bitlis’ten yola çıkan grubu engelleyen polis ekipleri arasında  DİHA mu-
habiri Salit Sertkal’ın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA, 3 Ocak). 
 
4 Ocak 2012’de Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde, sabah saatlerinde özel harekât polisleri, asker ve korucuların da 
katılımı ile 9 ayrı eve baskın yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, gözaltı gerekçe-
sinin 29 Aralık günü Roboski katliamı nedeniyle ilçede yapılan protesto gösterisi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 9 
kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta serbest bırakıldı. 
(04.01.2012/DİHA) 
 
10 Ocak 2012’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, dün sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alı-
nan 18 kişiden 15'i "Kendimi ihbar ediyorum" kampanyası çerçevesinde adliyeye getirilen ve aralarında BDP İlçe 
Başkanı Seyfettin Ateş, BDP Yöneticisi Mizgin Çokal, Belediye Meclis üyeleri Melek Kahraman, Sadiye Aslan, A. 
Rahman Demircan, Amina Abic ile Adnan Irmak'ın bulunduğu 18 kişiden Mustafa Akgül, Burhan Abic ile İsmail 
Akay savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BDP İlçe 
Başkanı Seyfettin Ateş, BDP Yöneticisi Mizgin Çokal, Belediye Meclis üyeleri Melek Kahraman, Sadiye Aslan, A. 
Rahman Demircan, Amina Abic, Adnan Irmak, KURDÎ-DER Şube Başkanı Hamdiye Turugay'ın da aralarında bu-
lunduğu 15 kişi "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
(10.01.2012/DİHA) (10.01.2012/DİHA) 
 
20 Ocak 2012’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde dün sabah saatlerde birçok eve yapılan baskınlarda gözaltına alınan 
BDP eski İlçe Eş Başkanı Gurbet Tekin, BDP'li yöneticiler Nurhan Özel, Cengiz Demirkıran, Mashar Akman, Çetin 
Yüksel ile belediye meclis üyeleri Hamdullah Bulut, Beşir Dal ve MEYA-DER Başkanı Fettah Tekin dün akşam, 
adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 8 kişi, tutuklanarak 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (20.01.2012/DİHA) 
 
28 Ocak 2012’de,Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, sabah erken saatlerde belediye, BDP İlçe Örgütü, BDP Siyaset 
Akademisi ve birçok yurttaşın evine baskın düzenlendi.  Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Salman'ın da evi basıla-
rak  gözaltına alındı.  (28.01.2012/DİHA) 
 
29 Ocak 2012’de, BDP kendilerine yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı 
“Buradayım, BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa dilekçe verdikleri gerekçe-
siyle Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 28 Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu Azadiya Welat 
Gazetesi Mardin Temsilcisi Aziz Tekin ile kızı S.T. (17), BDP Kızıltepe İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Kenan Akdo-
ğan, Kızıltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Salman, Belediye Meclis üyesi Nuran Turan, BDP’li İl Genel 
Meclis üyesi Mesut Gümüş, BDP üyeleri Mithat Güneş, Şükriye Yılmaz, Hacı Araf Sırdaş, Veysi Erdem ve Selma 
Şahin gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden Şükriye Yılmaz, Veysi Erdem ve Selma Şahin serbest bırakılır-
ken diğer 8 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı (Radikal, 29 Ocak).  
 
1 Şubat 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 31 Ocak günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3’ü 
çocuk 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (Cumhu-
riyet, 1 Şubat).  
 
3 Şubat 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Yücebağ (Kelek) Köyü'nde askerler tarafından bir eve baskın 
düzenlendi. Düzenlenen baskında Lise öğrencisi Xebat Demir (19) adlı genç gözaltına alındı.  (03.02.2012/ DİHA) 
 
4 Şubat 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Yücebağ (Kelek) Köyü'nde gözaltına alınan ve Diyarbakır'ın 
Çınar İlçesi'ne getirilen Xebat Demir ile Çınar'da gözaltına alınan Mervan Karataş, işlemlerin ardından Diyarbakır'a 
gönderildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 2 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi. 
(04.02.2012/ DİHA) 
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4 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Heviya Jinê Editörü Sultan Şaman'ın ailesine ait eve sabah 
06.00'da baskın yapıldı. Evde yapılan aramanın ardından Şaman, gözaltına alındı.   (04.02.2012/ DİHA) 
 
8 Şubat 2012’de, Mardin’nin Kızıltepe İlçesi'nde gözaltına alınan 8 kişiden, aralarında Kızıltepe Belediye Başkan-
vekili Şerife Alp'ın da bulunduğu 4 kişi "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  
  (08.02.2012/ ANF/ DİHA/Medya73.com/Sabah.com.tr/Mynet.com/Haberler.com) 
 
12 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 11 Şubat gecesi V.A. isimli bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan V.A isimli yurttaş çıkarıldığı Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklana-
rak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (12.02.2012/ DİHA) 
 
15 Şubat 2012’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde evlerine akşam saatlerinde yapılan baskın sonucu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Saliha Cabadak ve kardeşi Derviş Cabadak gözaltına alındı. 
 
15 Şubat 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin protesto edildiği Mardin'in Kızıltepe İlçe-
si'nde Özgürlük Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından Evita Gümüşten adlı genç kadın gözaltına alındı. Mey-
danın girişinde boynunda yeşil, sarı, kırmızılı ve "Ez birindare te me Amed" yazılı atkısının bulunduğu gerekçesiyle 
durdurulan Gümüşten, polislerin hakaretine uğradığını öne sürdü. Gümüşten, polislerin kendisine el kol işareti yap-
tığını ve kendisine bağırdığını belirterek, yanında kimliği bulunmadığı için polislerce gözaltına alındığını söyledi. 
Kızıltepe Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen Gümüşten, üzerinde kimliği bulunmadığı gerekçesiyle 82 TL para 
cezasına çaptırıldı. Daha sonra Gümüşten serbest bırakıldı.  (15.02.2011/DİHA/Atilimhaber.org) 
 
16 Şubat 2012’de, Mardin Derik'te PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat 
öncesi birçok eve yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan M.E. (16) adlı çocuk, emniyetteki işlemlerin ardından 
savcılığa getirildi. "Evinde molotof kokteyli bulundurduğu" iddiasıyla gözaltına alınan M.E. (16) tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla M.E.'yi tutuklayarak Mardin 
Cezaevi'ne gönderdi. (16.02.2012/ DİHA/Aktifhaber.com) 
 
16 Şubat 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesinin 13. yıldönümü nedeniyle Mardin ili 
Nusaybin'de yaşanan olaylara karıştıkları gerekçesiyle 4 kişinin Şirin Bulvarı ve Işık Önder Caddesi'nde gözaltına 
alındığı öğrenildi. Akşam saatlerinde gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişinin, Nusaybin Emniyet Müdürlü-
ğü'nde bekletildiği kaydedilirken, evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Saliha 
Cabadak ve kardeşi Derviş Cabadak'ın ise, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan dün 
Dargeçit'te çıkan olaylar sırasında Ali Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
(16.02.2012/ DİHA/Milliyet.com.tr/Nusaybinim.com/ Cumhuriyet.com.tr) 
  
3 Mart 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Şubat günü polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gö-
zaltına alınan 13 kişiden 9’u “KCK Soruşturması” adı altında tutuklandı (Zaman, 3 Mart). 
 
6 Mart 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişiden 
Z.Y. (16) ve Z.Ç. (17) çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 7 Mart 2012’de tutuklandı (ANF, 7 Mart). 
 
15 Mart 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 13 Mart tarihinde yapılan ev baskınları sonucu 7'si çocuk 13 kişi 
gözaltına alınmıştı. Bugün Nusaybin Adliyesi'ne sevkedilen 7 çocuk, savcılıktaki ifadeleri ardından tutuklanma tale-
biyle mahkemeye gönderildi. H.K., Ş.T., B.B., M.B., Ş.S. isimli çocuklar, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" iddiasıyla tutuklanırken, 2 çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 çocuk Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (15.03.2012/DİHA/ANF/Haberler.com/Medya73.com/ 
Stargundem.com/Ensonhaber.com/Evrensel.net/İlkehaberajansi.com.tr)  
 
16 Mart 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde ikamet eden Siirt Üniversitesi öğrencisi Gülizar 
Erek, sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. 
 
19 Mart 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde 17 Mart'ta  Bahçelievler, Cevizpınar, Tepebağ, Söğütözü, Küçükpınar, 
Dağ mahalleleri ile Kumtere köyünde yapılan ev baskınlarında Önder Adam, Selahattin Dölek, M.B (16) , M.R.B 
(16), Mehmet Ekinci, Barış Önen, Rojbin Önen, Ahmet Temel, Ramazan Eroğlu, Mustafa Tekin ve Serhat Tekin 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Sav-
cılıktaki ifade işlemlerinden sonra 12 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede, 8 kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Barış Önen, Yusuf Dost, Mustafa Tekin ve Serhat Tekin ise, "2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri ve "molotofkokteyli attıkları" iddiasıyla tutuklan-
dı. (19.03.2012/DİHA) 
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19 Mart 2012’de, Mardin ili BDP Derik ilçe binası ve Derik Belediyesi Zana Eğitim Destek Evi'ne yapılan baskın 
sonucu binalarda yaklaşık 6 saat arama yapan polisler, bilgisayar harddisklerine el koydu. Aramaların ardından 
DBP İlçe Eş Başkanları Adil Aktaş ve Nuran Ekenek ile ilçe yöneticisi A. Vahap Çeri gözaltına alındı.    
(19.03.2012/DİHA/Haberler.com/Medya73.com/Haberturk.com/Haberdiyarbakir.com) 
 
20 Mart 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 20 Mart günü yasaklara rağmen halk, polis barikatlarını aşarak 
Newroz alanına girdi. Coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen Newroz kutlamasının ardından BDP İlçe teşkilatına yürü-
mek isteyen onbinlerce kişiye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Kutlamanın yapıldığı alan ile ala-
na bakan birçok mahalle atılan gaz bombalarının dumanı altında kalırken, sık sık patlama sesleri duyuldu. Müdaha-
leye rağmen yürüyüşüne devam eden DTK Koordinasyon Kurulu üyesi Ayla Akat Ata ile polis yetkilileri arasında 
sert tartışma yaşandı. Polise tepki gösteren Ata'ya çevrede bulunan yurttaşlar PKK Lideri Abdullah Öcalan ile PKK 
lehine attıkları slogan ile destek verdi. Öte polis Çağ Çağ Caddesi üzerinde bulunan bir eve gaz bombası attı. 
BDP'ye ait seçim otobüsü ile sivil bir araca da gaz bombasının isabet ettiği çatışmalar, birçok mahalleye yayıldı. 
Müdahale sırasında 2’si kadın 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. (20.03.2012/DİHA) 
 
21 Mart 2012’de, 15 Şubat 2012 tarihinde  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde evinin bahçesinde “patlayıcı madde bu-
lunduğu” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan BDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Saliha 
Cabadak, karar yapılan itiraz üzerine tutuklandı (DHA, 21 Mart). 
 
22 Mart 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde 17 Mart'ta Derik Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Dinler, BDP İlçe 
yöneticileri Mahmut Mercen ve Mustafa Aktan, "halkı izinsiz Newroz kutlamasına davet ettikleri" gerekçesiyle gözal-
tına alınmıştı. Aynı saatlerde BDP Derik İlçe binasına da yüzlerce polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında da 
BDP Derik İlçe Eşbaşkanları Adil Aktaş ve Nuran Ekenek ile İlçe yöneticisi A. Vahap Çeri gözaltına alınmıştı. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 6 BDP'li yönetici, savcılıktaki ifade işlemleri-
nin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Dinler, 
BDP İlçe Eşbaşkanı Nuran Ekenek ve İlçe yöneticisi Mahmut Mercen'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakır-
ken, BDP İlçe Eşbaşkanı Adil Aktaş ve ilçe yöneticileri A.Vahap Çeri ile Mustafa Aktan ise "Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte, örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutukladı. Tutuklanan BDP'li yöneticiler, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
götürüldü.  (22.03.2012/DİHA/ Yuksekovahaber.com)  
 
28 Mart 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde, Fırat Dağıtım çalışanı Yasemin Yılmaz, ilçe merkezinde polis tara-
fından durdurularak gözaltına alındı. Dağıttığı Günlük Gazetesi'nin polis tarafından yasak olduğu gerekçe gösterile-
rek gözaltına alınan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (28.03.2012/DİHA)   
 
29 Mart 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nden gittiği Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşi Hakim Fidan 
ile görüşen Fetullah Fidan, görüş sonrası cezaevi çıkışında gözaltına alındı. Sivil polisler tarafından gözaltına alı-
nan ve Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Fidan'ın gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. (29.03.2012/DİHA)  
 
13 Nisan 2012’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde biri çocuk olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. 
 
13 Nisan 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 2011 yılında düzenlenen bazı basın açıklamalarına katıldıkları ge-
rekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeleri için Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan dört 
kişiden Halil Toğuç “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
14 Nisan 2012’de, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde 13 Nisan günü bir dershaneye molotof kokteyli atılmasının ardından 
7 kişiyi gözaltına alan polislerin, 7 kişiye işkence yaptığı iddia edildi. Evinin önünde polisler tarafından yaka paça 
gözaltına alınan T.A. adlı 14 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 7 kişinin şiddete maruz kaldığı öne sü-
rüldü. Karakolda yaşadıklarını anlatan T.A. adlı çocuk, polis sorgusunda kendisine işkence yapıldığını ve polislerin 
kendisini darp etmesi sonucunda bayıldığını belirterek, polislerin kendisini ayıltmak için üzerine su attığını söyledi. 
Gözaltına alınan 7 kişi gecenin ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldığını öğrenildi.  
(14.04.2012/DİHA/Rojname.com) 
 
18 Nisan 2012’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklularla görüşmeye giden Kızıltepe Belediye Baş-
kan Yardımcısı Şemsettin Sulhan gözaltına alındı. Tutuklu bulunan Kızıltepe Belediye meclis üyelerini ziyaret et-
mek amacıyla görüşmeye gittiği öğrenilen Sulhan'ın polislerce gözaltına alınarak Mardin Adliyesi'ne götürüldüğü 
belirtildi.    
(18.04.2012/ANF/DİHA/Kiziltepegazetesi.com/Etha.com.tr//Diyarbakiryenigun.net/Sendika.org/Yeniozgurpoli
tika.com) 
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19 Nisan 2012’de Mardin’in Derik İlçesi’nde 18 Nisan 2012’de  BDP,  DTK üyeleri ile Barış Anneleri’nin evlerine 
baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 15 kişiden eski BDP İlçe 
Başkanı M. Salih Koca, BDP Derik ilçe yöneticileri Şakir Demir ve İhsan Avlar “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
  
20 Nisan 2012’de, Mardin ili Mazıdağı İlçesi Etibank Tesisleri yakınlarındaki üzüm bağlarının bakımını yapmak ve 
hasar verilen bağ evlerinin onarımını yapmak için kırsal alana giden Mehmet Yalın (54) ve oğlu Baran Yalın (22) 
bölgede operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun nereye götürül-
düğü konusunda bilgi alınmazken, söz konusu bölgede bir süre önce operasyon yapan askerler "HPG'liler barını-
yor" gerekçesiyle el bombalarıyla köylülere ait birçok bağ evini kullanılmaz hale getirmişti. Gözaltına alınan baba ve 
oğlunun tahrip olan bağ evlerini onarmak için bölgeye gittikleri öğrenildi.  (20.04.2012/ANF/DİHA/ /Ozgur-
gundem.com/Yeniozgurpolitika.com) 
 
25 Nisan 2012’de, Mardin Derik'te saat 15.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçen Azadiya Welat 
Gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz, sivil polisler tarafından üst araması ve kimlik sorgusu için durdu-
ruldu. Yapılan aramadan sonra Yılmaz'ı karakola götürmek isteyen polislere, Yılmaz'ın direnmesi üzerine saçların-
dan sürüklenerek gözaltına alındığı iddia edildi. 
 
2 Mayıs 2012’de, Mardin'i Nusaybin nüfusuna kayıtlı Adnan Ağırman adlı yurttaş, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
bir akrabası ile görüşmek için gittiği cezaevinde gözaltına alındı. Ağırman'ın bir dosya kapsamında aramasının 
bulunduğu ve bu yüzden gözaltına alındığı belirtildi. (02.05.2012/DİHA) 
 
4 Mayıs 2012’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde İMKB Lisesi'ne sabah saatlerinde gelen polisler, bütün öğrencilerin ve 
öğretmenlerin gözü önünde 17 yaşındaki İ.B., İ.T. ve ismi öğrenilmeyen bir öğrenci, polisler tarafından yaka paça 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden biri polislerin elinde kendini kurtararak kaçtı. İsmi öğrenilmeyen 
öğrenciyi kovalayan polisler öğrenciyi yakalamazken, İ.B ve İ.T isimli öğrenciler ise, Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Mardin'in Midyat İlçesi'nde polis tarafından İMKB Lisesi'ne yapılan baskınla İ.B. ve İ.T. isimli öğrencilerin 
gözaltına alınması ardından S.D. isimli öğrencinin de okula giderken yolda gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca evine 
baskın yapılan Sıddık Doğan (20) isimli gencin de gözaltına alınması ile birlikte ilçede gözaltına alınanların sayısı 
4'e çıktı. 4 kişinin Roboski Katliamı ile ilgili yapılan basın açıklamasına katıldıkları ve poster taşıdıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındıkları öğrenildi. (04.05.2012/DİHA) 
 
7 Mayıs 2012’de, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde gözaltına alınıp tutuklananların sayısı artıyor. Ömerli Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde yapılan operasyonda Fıstıklı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Turan ve Hikmet 
Altun gözaltına alındı. 2 kişi savcılık işlemlerinin ardından Ömerli Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece 
ifadeleri alınan Altun serbest bırakılırken, köy muhtarı Turan ise "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. 
(07.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçtiğimiz hafta yapı-
lan operasyonlar kapsamında 10 Mayıs günü gözaltına alınan Mehmet Beşir Dal isimli yurttaş, "Örgüte yardım ve 
yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Dal, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ömerli operasyo-
nunda şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 47'iyi bulurken, tutuklananların sayısı ise 31 oldu. 
(11.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de, Mardin'in Ömerli İlçesi'ne bağlı Ovabaşı, Duygulu, Harman, Taşlıca, Kaynakkaya, Sivrtepe, 
Çatalyurt, Fıstıklı, Kayaballı ve Akyolkuyu köylerine 3 gün önce yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişinin ar-
dından 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sayısı 23'ü bulurken, 23 kişiden 15 kişi dün adliyeye sevk 
edilmiş, mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 13 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
Bugün de Şerif Ersoy, Beşir Kaya, Veysi Çelik, Cemal Dağ, Ahmet Budak, Mehmet Turan, Selahattin Koluman ve 
Rahim Yaşar adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 3 kişi serbest 
bırakılırken, Şerif Ersoy, Beşir Kaya, Veysi Çelik, Cemal Dağ, Ahmet Budak, "Örgüte yardım etmek" ve "Örgüt üye-
si olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (17.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde 2009 yılında BDP ilçe yöneticisi iken katıldığı yürüyüş ve basın açık-
laması nedeniyle hakkında 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek" iddiasıyla 
dava açılan Rıdvan Dip, kesinleşmiş 10 ay hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Yargıtay'ca cezası onanan ve dün iş 
yerinde gözaltına alınan Dip, Derik Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından tutuklanarak Derik Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. (17.05.2012/DİHA) 
  
19 Mayıs 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Şenyurt (Dırbesiyê) Beldesi'nde TEM'e bağlı polislerce gece 
BDP Kızıltepe İlçe Başkan Yardımcısı Zeyat Ağaoğulu'nun evine baskın düzenlendi. BDP İlçe Başkan Yardımcısı 
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Ağaoğlu'nun kız kardeşi Cemile Meral Ağaoğlu gözaltına alınırken, Ağaoğlu'nun hangi gerekçe ile gözaltına alındığı 
öğrenilemedi.   (19.05.2012/DİHA) 
 
24 Mayıs 2012’de, Mardin'e bağlı Dargeçit, Nusaybin ve Derik ilçelerinde dün sabah eş zamanlı olarak gerçekleşen 
operasyonda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Dargeçit'te İkram Demir ve Mecit Şahin'in gözaltına alınmasının ardından 
Nusaybin'de Metin Duran ve Kerem Erdem adlı 2 genç gözaltına alınırken, Derik'te de 2 kişinin gözaltına alındığı 
belirtildi. Mardin'de 6 kişinin "Yasadışı gösterilere katıldığı" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 
(24.05.2012/DİHA) 
  
31 Mayıs 2012’de,  DÖKHaktivisti Fecriye Benek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne gider-
ken gözaltına alındı. Diyarbakır'dan araçla yola çıkan Benek ile ismi öğrenilemeyen kişi Mardin'de kontrol noktasın-
da durdurularak gözaltına alındı.   (31.05.2012/DİHA) 
 
2 Haziran 2012’de Mardin’de, Kızıltepe İlçesi’nde ve Derik İlçesi’nde 30 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı aralarında Kızıltepe Belediyesi mec-
lis üyeleri, BDP ilçe örgütü üyeleri ve Kızıltepe Belediyesi’nin çalışanlarının bulunduğu 12 kişiden 10’u tutuklanarak 
Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
8 Haziran 2012’de, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alınan BDP Yöneticisi 
Adnan Erdem "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı. Erdem, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi. (08.06.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com)  
 
25 Haziran 2012’de, Mardin Derik'te 2004 yılında yapılan Newroz kutlamalarına katıldığı gerekçesiyle "2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla hakkında dava açılan Hamit Görünen adlı 
yurttaşa 10 ay hapis cezası verildi. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasından sonra polisler tarafından gözaltına 
alınan Görünen, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Derik Kapalı Cezaevi'ne konuldu.  
(25.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Mardin’de, KESK yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsa-
mında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Mardin Şube üyesi Hamdullah Yıldırım gözaltına alındı. 
(25.06.2012/DİHA/ANF/DHA/ Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
  
14 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’da BDP ve DTK tarafından düzenlenmesi planlanan miting için Mardin’in Derik 
İlçesi’nde el bildirileri dağıtan arasında Derik Belediye Başkanvekili Doğan Özbahçeci’nin de bulunduğu 10 kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
26 Eylül 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Demokratik Ulus gazetelerini 
dağıtan Yasemin Yılmaz Mazıdağı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gazete dağıttığı sırada dağıtımı engellenerek, 
TEM Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.  (26.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Kiziltepetimes.com) 
 
2 Ekim 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde sabah erken saatlerde, özel harekat polisleri zırhlı araçlarla, Sedat Tu-
ran, Mesut Çelik ve Rêzan Çelik adlı yurttaşların evlerine baskın düzenledi. (02.10.2012/DİHA)  
 
6 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polisin katılımıyla sabahın 
erken saatlerinde evlere baskın yapıldı. Baskında Habib Kaymaz (18) ve Mehmet Dağ (17) gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan Kaymaz ve Dağ, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (06.10.2012/DİHA)  
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak birçok eve baskın düzenlendi. 
Baskında 10 genç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri ise öğrenilemedi.   (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, cezaevlerinde başlatılan süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine dikkat çekmek amacıyla AKP Mazıdağı İlçe binasına kadar yürümek istemiş, ancak poli-
sin müdahalesine maruz kalmıştı. Kitlenin karşılık vermesiyle çatışmaya dönüşen olaylarda gözaltına alınan Kadri 
Akkuş ve Hamdullah Özkan adlı yurttaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Mazıdağı Asliye Ce-
za Hâkimliği'ne çıkarıldı. Akkuş serbest bırakılırken, Özkan ise tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gön-
derildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi 
Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında BDP Mardin Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yüzler-
ce kişiye polis uyarı yapmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. Panzer ve akrep tipi zırhlı araçlar kitlenin üzerine 
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sürülürken, çok sayıda kişi gaz bombasından etkilendi. Çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
(30.10.2012/DİHA) 
 
31 Ekim 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sabah saat 03.00'da sivil polislerce bir eve baskın düzenlendi. 
Baskında evde bulunan Ramazan Örnek isimli yurttaş gözaltına alındı. Örnek'in İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rüldüğü bildirildi. (31.10.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de düzenlenen eyleme polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu gözaltına alınan 5 kişiden Hasan Bilgiç (40) “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” ve “yasadışı 
örgüt adına suç işlediği” iddialarıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
2 Kasım 2012’de, Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim tarihinde, eş zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında çeşitli 
tarihlerde katıldıkları eylemler nedeniyle 9 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgulamalarının ardından dün mahkemeye 
çıkarılan 9 kişiden İ.İ., İ.G., L.A. ve M.Ü. tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (02.11.2012/DİHA) 
 
4 Kasım 2012’de, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan ev baskınında Hasan Bilgiç adlı yurttaş gözaltına alındı. 
(04.11.2012/DİHA) 
 
4 Kasım 2012’de, Mardin'den Antep'e giderken il girişinde yapılan yol kontrolünde Barış Emir adlı yurttaşın gözaltı-
na alındığı öğrenildi. (04.11.2012/DİHA) 
 
7 Kasım 2012’de, Mardin'e bağlı Midyat ilçesinde 4 Kasım'da evlere yapılan baskınlar sonucunda BDP Midyat İlçe 
Yöneticisi Hediye Bozkurt, BDP Midyat eski İlçe Başkanı Filiz Işık, BDP Üyesi Salih Akman, Enes Cancı, Hayzullah 
Doğan, Barış Emre ile Kızıltepe ilçesinde Hasan Bilgiç adlı yurttaş gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından, savcılığa çıkartılan yurttaşlar tutuklama istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, BDP Midyat 
eski İlçe Başkanı Filiz Işık, BDP Midyat İlçe Örgütü Üyesi Salih Akman, BDP Midyat İlçe Örgütü Yöneticisi Hediye 
Bozkurt'u serbest bırakırken, Enes Cancı, Hayzullah Doğan, Barış Emre ve Hasan Bilgiç'i, "örgüt üyesi olmak", 
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklayarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi. 
(07.11.2012/DİHA) 
 
8 Kasım 2012’de, Midyat'ta 4 Kasım'da gözaltına alınan ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakı-
lan Salih Akman isimli yurttaşın, tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. (08.11.2012/DİHA) 
 
9 Kasım 2012’de, BDP Mardin İl Eş Başkanvekili Şaban Karakaş, araması olduğu gerekçesiyle Mardin ile Kızıltepe 
arasında bulunan yol ayrımında polisler tarafından gözaltına alındı. (09.11.2012/DİHA) 
 
12 Kasım 2012’de, Mardin’de Midyat ve İdil arasında bulunan Düzova Jandarma Karakolu ekipleri tarafında yapılan 
yol kontrolleri sırasında BDP Silopi İlçe Yöneticisi Zeynep Mete gözaltına alındı. (12.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, BDP PM Üyesi Fesih Özer, Mardin ve Kızıltepe arasında bulunan yol ayrımında polislerce gö-
zaltına alındı. (14.11.2012/DİHA) 
 
18 Kasım 2012’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde açlık grevlerinin bitmesini kutlayan yurttaşlara polis müdahale etti. 
Müdahale sırasında çıkan olaylarda 2 si çocuk  M.A (16), S.A (12) ve ismi öğrenilemeyen 6 kişinin gözaltına aldığı 
öğrenildi. (18.11.2012/DİHA) 
 
20 Kasım 2012’de, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde BDP PM Üyesi Fesih Özel gözaltına alındı. Evine gittiği sırada 
gözaltına alınan Özel, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (20.11.2012/DİHA) 
 
27 Kasım 2012’de, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskında 
F.U., M.E.O., S.Ç., A.A., R.K., Ö.T., H.B. ve isimleri öğrenilmeyen 2 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. 
(27.11.2012/DİHA) 
  
26 Aralık 2012’de, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Demirler (Carê Dêrê) köyündeki Ramazan Boztaş adlı yurttaşın 
evine sabah saatlerinde polis ve özel timler tarafından baskın düzenlendi. Baskında evi polis ve özel timlerce ara-
nan Ramazan Boztaş gözaltına alındı. Boztaş'ın sanatçı Seyda Perinçek'in seslendirdiği "Amara" klibinde yer alan 
bir kişiye benzetildiği için gözaltına alındığı iddia edildi. Boztaş'ın Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bild i-
rildi.  (26.12.2012/DİHA) 
 
28 Aralık 2012’de, Mardin'in Kızıltepe ilçesi ve köylerine 26 Aralık'ta yapılan polis baskınlarında gözaltına alınan; 
Ferhat Turgay, Ramazan Bozdemir, Resul Bulut, Hüseyin Arsu, Kemal Aslan, Sinan Boğurcu, Eyüp Arsu, Egit Ge-
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zer, Hasan Arsu ve Şükrü Damar, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Kızıltepe Sulh Ceza Mahkeme-
si'ne sevk edildi. "Polise direnme" ve "Polise mukavemet etmek" iddialarıyla mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 
Ferhat Turgay serbest bırakılırken, diğer 9 kişi ise aynı gerekçeyle tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   (28.12.2012/DİHA/Trt.net.tr/Hurriyet.com.tr) 
 

Mersin 
 
1 Ocak 2012’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sını-
rında Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından 38 insanın bombalanarak katledilmesini 
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonu-
cu 9 çocuk gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 9 kişiden 3 ü  4 Ocak 2012’de tutuklandı. (ANF, 2 Ocak) 
 (Zaman, 4 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de Mersin’de 22 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev bas-
kınları sonucu gözaltına alınan 5’i çocuk 8 kişi “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. (ANF, 25 Ocak). 
 
29 Ocak 2012’de Mersin’de Demokratik Özgür Kadın Hareketi tarafından düzenlenen “Öcalan’a Özgürlük, Siyasi 
Soykırıma Son Mitingi”ne gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı (atilim.org, 29 
Ocak).  
 
2 Şubat 2012’de Mersin’de 9 Ekim 2011’de, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının yıldönümü nedeniyle dü-
zenlenen protesto eylemine katıldığı iddia edilen H.K.’nin (16), o tarihte Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde oldu-
ğunu belgelemesine rağmen gizli tanık ifadesi doğrultusunda  “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt adı-
na eylem yaptığı” suçlamalarıyla Mersin 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığı öğrenildi. (ANF, 2 Şubat). 
 
6 Şubat 2012’de Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu “ya-
sadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla üçü Mersin Üniversitesi öğrencisi dört kişi gözaltına alındı (Za-
man, 6 Şubat).  
 
9 Şubat 2012’de Mersin’de 6 Şubat günü düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan F.Ö. ve H.Ç. adlı iki ço-
cuk “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı (ANF, 9 Şubat). 
 
9 Şubat 2012’de Mersin’de Terörle Mücadele Yasası uygulamalarına bildiri dağıtan  ESP üyesi 6 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı (ozgurradyo.com, 9 Şubat). 
 
14 Şubat 2012’de, Mersin’de 3 Şubat 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde bir mağaraya düzenle-
nen operasyonda öldürülen HPG militanı Murat Şakar için düzenlenen cenaze törenine gaz bombalarıyla müdahale 
eden polis ekipleri 100 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
15 Şubat 2012’de, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da Yakalanarak Türkiye’ye Teslim Edilmesinin 
Yıldönümünde Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde gün boyu devam eden operasyonlara müdahale eden polis ekiplerinin 
Siteler Polis Karakolu’na molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 40 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi (ANF, 16 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de Mersin’de Devrimci Alevi Komitesi adına “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” başlıklı bildiriyi dağıtan 5 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına aldı (halkinsesi.tv, 17 Şubat).  
 
18 Şubat 2012’de KESK üyesi 9 sendikacının tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Mersin’de yapılmak istenen 
yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına aldı (Cumhuriyet, 18 Şubat). 
 
23 Şubat 2012’de “Mersin’de 21 Şubat 2012’de evine giderken hakkında açılan bir soruşturmada ifade vermediği 
gerekçesiyle gözaltına alınan Kemal Bakırhan yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı (ANF, 
23 Şubat).  
 
20 Mart 2012 ‘de gerekli yasal başvuruları yapılan ve tüm hazırlıkları tamamlanan Newroz kutlamaları İçişleri Ba-
kanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek engellendi. Polis, genel merkezimiz bünyesinde oluşturulan, heyet üyele-
ri dahil, miting alanına gitmeye çalışan halka ve yoldan geçen yurttaşlara karşı çok sert müdahalelerde bulundu; 
çevredeki tüm yollar, ana caddeler kapatıldı. Çeşitli yerlerde sürekli gaz bombaları atılarak çevre kirliliği yaratıldı, 
gerginlik bilinçli şekilde tırmandırıldı. İçlerinde Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya 
Önder, Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk, kurum temsilcileri ve İHD Gözlem Heyeti’nin bulunduğu bir gruba 
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Hal Kavşağı’nda önü kesilerek, gaz bombalarıyla saldırıldı. Milletvekilleri ve grup içinde bulunanlar gazdan etkilendi 
ve tartaklandı. Kurum temsilcisi 8 kişi gözaltına alınıp, araçlar içinde darp edilip, hakarete uğradı. Sağlık sorunu 
olanlarla ilgili olarak acil sağlık hakkı talepleri engellendi ve “Ölmezsiniz size bir şey olmaz.” denildi. Gözaltına alı-
nan 43 kişiden 9 ‘u 25 Mart günü tutuklandı.( Ancak bu sayı sadece kayıtlarımıza geçirebildiklerimizdir) Şevket 
Sümer, Hal, Güneş, Özgürlük ve Çilek Mahallelerinde birçok ev ve işyeri atılan gaz bombalarıyla tahrip edildi; öze l-
likle Şevket Sümer Mahallesi’nde bir eve atılan gaz bombası sonucu çocuklar içerde mahsur kaldı. Daha sonra 
Kapılar kırılarak kurtarılan çocuklar uzun bir süre, sağlık sorunları yaşadı. BDP Akdeniz İlçe Binası içine üyelerin 
bulunduğu sırada camlar kırılarak gaz bombası atıldı Gaz bombalarından, özellikle çocukların, yaşlıların ve kalp 
rahatsızlığı olanların çok etkilendikleri gözlemlendi. Havada ve karada aşırı güç kullanıldığı, aynı zamanda ateşli 
silah kullanıldığı heyetimiz tarafından tespit edildi. Newroz’dan sonra 22 Mart günü yapılan ev baskınlarında Mersin 
Üniversitesi öğrencisi 10 genç gözaltına alındı. (İHD Mersin Şube) 
 
9 Nisan 2012’de Mersin’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenecek ey-
lemlerin hazırlığını yaptıkları” iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Nisan 2012’de Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 13 Nisan 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipler i-
nin “çeşitli tarihlerde düzenlenecek eylemlerin hazırlığını yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 10 kişiden ikisi tutuk-
landı. 
 
26 Nisan 2012’de Mersin’de afiş asan  Dev-Lis üyesi 5 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri 4 kişiye toplam 20 bin 680 
lira idari para cezası verirken gözaltına alınan bir kişinin de Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi. 
 
2 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 4 çocuk gözaltına alınırken, yetkililer operasyonun ge-
rekçesi hakkında açıklama yapmadı. Gözaltına alınan çocuklardan ikisinin 2012 yılının Nisan ayında tecavüz iddia-
larıyla gündeme gelen Pozantı Çocuk Cezaevi’nden tahliye edildikleri öğrenildi. 
 
3 Mayıs 2012’de Mersin’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
8 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü çocuk 6 
kişinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 3 Mayıs 2012’de tutuklandıkları açıklandı. Tutuklanan 
çocuklardan Y.Ö.’nün 9 gün önce, A.B.’nin ise 3 hafta önce 2012 yılının Nisan ayında tecavüz iddialarıyla gündeme 
gelen Pozantı Çocuk Cezaevi’nden Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikten sonra tahliye edildikleri öğ-
renilmişti.  
 
8 Mayıs 2012’de, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahal-
lesi'ndeki Mersin Haklar Derneği'ne ve evlere baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 6 kişi, DHKP/C üyesi oldukla-
rı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. 
10 Mayıs 2012’de Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla 2 kişi 
gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs 2012’de Mersin’de düzenlenen bir protesto gösterisine gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri üçü çocuk 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruştur-
ması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs 2012’de Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu “Newroz kutlamasında yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. 
 
20 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Mersin’de “yasadışı  DHKP-
C üyesi oldukları” gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na ait 
binalara ve evlere eş zamanlı düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan fakat 
savcının yaptığı itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan 3 kişiden Sinan Beşiroğlu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suç-
lamasıyla tutuklandı.  
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21 Mayıs 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskını sonucu BDP Akdeniz İlçe Örgütü yöneticisi Mahfuz Aktuğ gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.  
 
2 Haziran 2012’de Mersin’de ev baskını düzenleyen polis ekipleri Süleyman Turgut adlı kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. 
 
6 Haziran 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 3 Haziran 2012’de polis ekiplerinin tecavüz iddialarıyla gündeme 
gelen Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nden yakın zamanda tahliye edilmiş olan B.Y. ve 12 yaşında olan O.A. ile 
birlikte toplam 4 çocuğu gözaltına aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan çocuklardan B.Y. tutuklanarak Mersin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
 
13 Haziran 2012’de Mersin’de 12 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 
12 kişiden 4’ü çocuk 8 kişi tutuklandı. 
 
6 Temmuz 2012’de Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan ev baskınlarında 3 
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.  
 
10 Temmuz 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de çıkan 
çatışmada öldürülen HPG militanı Şükrü Sezer için 7 Temmuz 2012’de Mersin’de düzenlenen cenaze törenine 
müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 83 kişiden ikisi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
12 Temmuz 2012’de, Mersin’de yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkın-
da açıklama yapılmadı. 
 
31 Temmuz 2012’de, İHD Mersin şubemiz Temmuz ayı içerisinde Mersinde 97 kişinin göz altına alındığını, göz 
altına alınanların 20 sinin 18 yaşından küçük olduğunu açıklamıştır. 
 
26 Ağustos 2012’de Mersin’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Ağustos 2012’de Mersin’de, ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için de harçların kaldırılması için protosto yürü-
yüşü yapan gruba müdahale eden polis ekipleri ÖDP üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Eylül 2012’de Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskın-
ları sonucu “çeşitli eylem ve gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11’i çocuk 18 kişi gözaltına alındı. 
 
29 Eylül 2012’de 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiple-
rinin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar sonucu 32’si Mersin’de o l-
mak üzere gözaltına alınan 38 kişiden arasında BDP Mersin il eşbaşkanları Musa Kullu ve Aynur Aşan ile İHD 
Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin de bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
1 Ekim 2012’de, 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri-
nin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 38 
kişiden 25’inin 29 Eylül 2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında gözaltına alınan İştar Kadın 
ve Danışmanlık Merkezi’nin koordinatörü Besime Gülhan Yağ ile basın danışmanı Roza Yaruk da tutuklandı. 
 
2 Ekim  2012’de,  Mersin’de12 kişi gözaltına alındı. 
 
2 Ekim 2012’de, Mersin MKM Sanatçısı Kadir Çat,  Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan evine yapı-
lan baskın sonucu gözaltına alındı. Çat'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilmezken, Mersin Emniyet Mü-
dürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. (02.10.2012/DİHA)  
 
5 Ekim 2012’de, 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri-
nin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 38 
kişiden 25’inin 29 Eylül 2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha son-
ra serbest bırakılan 13 kişiden 11’i hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılması üzerine 11 kişi aynı gün tutuklan-
dı. 
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9 Ekim 2012’de,  Mersin’de 16 kişi gözaltına alındı,4’dü çocuk 7 kişi tutuklandı. 
 
11 Ekim 2012’de Mersin’de 10 Ekim 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden biri çocuk 3 “patlayıcı ve yanıcı madde bulundurdukları ve kullandık-
ları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
13 Ekim 2012’de Mersin’de 11 Ekim 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 13 kişiden 4’ü çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
sıyla tutuklandı. 
 
19 Ekim 2012 tarihinde süren açlık grevleri ile ilgili İHD öncülüğünde yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından 
engellenmesi üzerine açıklama dernek binasında yapıldı. 
 
30 Ekim 2012 tarihinde Azadiya Welat gazete dağıtımcısı ve 1 kişi gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2012’de Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. 
 
3 Kasım 2012’de, Mersin merkezli İstanbul, Bingöl, Erzurum, Antalya ve Diyarbakır'da da KCK adı altında düzenle-
nen operasyonlarda Azadiya Welat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halime Parlak'ın Diyarbakır'ın Batıkent semtinde gözal-
tına alınarak Mersin'e götürüldüğü öğrenildi. Parlak ile birlikte gözaltına alınanların sayısı da 23'ye çıktı. 
(03.11.2012/DİHA) 
 
7 Kasım 2012’de Mersin’de 3 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenledikleri ev, dernek binası ve işyeri baskınları sonucu gözaltına alınan 24 kişiden DİHA Mer-
sin muhabiri Zeynep Kuriş, Mersin Göç-Der Başkanı Selahattin Güvenç, Mersin Göç-Der ve İştar Kadın Merkezi 
Yöneticisi Menice Ürün, MKM Sanatçısı Kadir Çat, BDP İl Örgütü yöneticileri Abdullah Okur ve İhsan Zengin, Mele 
Ahmet Kutlu, İHD Mersin eski Yöneticisi Senayi Sain, Akdeniz Belediyesi çalışanı Abdulselam Kutlu ve Nazan 
Dündar adlı 10 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
26 Kasım 2012’de Mersin’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eşzamanlı operasyon sonucu 13 kişi gözaltına alındı. 
 
4 Aralık 2012’de Mersin’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 7 
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
11 Aralık 2012’de, Mersin’de polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu Mersin Üniversitesi öğrencisi 5 
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
14 Aralık 2012’de Mersin’de 11 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alı-
nan Mersin Üniversitesi öğrencisi 7 kişiden 2’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 

Muğla 
  
4 Mart 2012’de Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bulunan ABD Donanmasına bağlı askeri gemide görevli askerleri pro-
testo etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi darp ederek gözaltına aldı (Cumhuriyet, 5 Mart). 
 
27 Eylül 2012’de Muğla’ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı protesto etmek isteyen Türkiye Gençlik Birliği 
(TGB) üyesi 10 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ekim 2012’de Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (Muğla) basın açıklaması yaptıktan sonra rektörlük binasına yürü-
mek isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 

Muş 
 
2 Ocak 2012’de, Muş'ta Roboski katliamı protesto etmek için yapılan yürüyüş sırasında gözaltına alınan 10 kişi, 
emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, 
Barış Güvenç (18), H.B. (16) , S.K. (17) , A.K. (17), tutuklanma talebiyle Muş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 4 kişi "polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. (02.01.2012/DİHA) 
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 4 Ocak 2012’de Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde evlere 
baskın düzenledi. Baskınlarda 6’sı çocuk 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 11 
kişinin kentte yaşanan gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alındıkları belirtildi. (04.01.2012/DİHA) 
  
4 Ocak 2012’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını protes-
to ettiği gerekçesiyle iş yerine düzenlenen baskında gözaltına alınan Fırat Keklik isimli yurttaş emniyetteki işlemle-
rinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işle-
mek" iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Keklik, tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönde-
rildi. (04.01.2012/DİHA) 
 
4 Ocak 2012’de Mezopotamya Kulüpler Birliği'nde oynayan Bulanık Belediyespor'un karşılaşması için Kızıltepe 
İlçesi'ne giden Bulanık Belediye Meclis üyesi Mehmet Şah Karaçelik, polislerce gözaltına alındı. Futbolcularla birlik-
te karşılaşmanın yapılacağı sahaya giderken gözaltına alınan Karaçelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Karaçelik, hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. (04.01.2012/DİHA) 
 
5 Ocak 2012’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, sabah saatlerinde 2 yurttaş gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 
(YSK) 12 Haziran genel seçimlerinde bağımsız milletvekilli adayları hakkında verdiği veto kararını protesto eylemle-
rine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Hikmet Demirbaş ve Umut Nugay emniyetteki işlemlerinin ardından 
savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Demirbaş ve Nugay tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadeleri alınan Demirbaş ve Nugay "Örgüt üyesi olmamakla 
beraber örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
(06.01.2012/DİHA) 
 
7 Ocak 2012’de Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağıl Rüstemgedik Beldesi'nde iki gün önce evlere yapılan baskınlarda 
gözaltına alınan M.C., E.K., Sami Gök, Ruşen Okumuş, Fehim Gök, Vedat Yalçın, Barış Karayel ve Taner Ekmek-
çi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 5 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi 
ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan M.C., Sami Gök 
ve Ruşen Okumuş, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamasıyla tutukla-
narak Muş Kapalı Cezaevine gönderildi. (07.01.2012/DİHA)  
 
13 Ocak 2012’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, sabah saatlerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 2 kişiden 18 
yaşından küçük olan İ.Y, Emniyet işlemlerinden sonra serbest bırakılırken, Aydın Erdoğan isimli yurttaş ise savcılı-
ğa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Erdoğan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Ha-
kimliği'ne sevk edildi. Erdoğan mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" iddi-
asıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (13.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de BDP PM üyesi Emrullah Bingöl, bu sabah Muş Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Bingöl'ün İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "KCK" adı altında BDP'ye 
yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. (13.01.2012/DİHA)  
 
13 Ocak 2012’de Muş'un Bulanık İlçesi'nde Roboski katliamını protesto etmek için yapılan açıklamaya katıldığı 
gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah Çoban isimli çocuk, emniyetteki işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcı-
lıktaki ifadesinin ardından tutuklama talibiyle Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen Çoban, " 2011 sayı Toplantı ve 
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
(13.01.2012/DİHA)  
 
18 Ocak 2012’de Muş'un Bulanık İlçesi'ne Bağlı Erentepe (Liz), Yemişen (Piyong) ve Mollakent (Melekent) beldele-
rinde önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. Yemişen Beldesi'nde evlere 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan Maşallah Aydınlı, Yüksel Aydınlı ile Mehmet Sağlam isimli yurttaşlar Muş Em-
niyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınanların dosyalarında gizlilik kararı olduğu öğrenildi. Erentepe Belde-
si'nde ise yapılan baskınlarda gözaltına alınan BDP Belde Başkanı Aydın Kaya, Nihat Güzgün ve Nesim Özil isimli 
yurttaşlar ve Mollakent Beldesi'nde gözaltına alınan Ercan Bilgiç Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutuluyor. 
Son olarak İstanbul'da gözaltına alınan Fatih Bulanıklı isimli bir yurttaş da Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Öte yandan aynı gün Mollakent Beldesi'nde Belediye Başkanı Mazhar yılmaz, Mehmet Zahit Yılmaz, Şahabettin 
Yılmaz ile Mehmet Arif Aycan isimli yurttaşların evinde aramalar yapıldığı, arama sırasında ev sahiplerinin evlerin-
de olmadığı öğrenildi. (18.01.2012/DİHA) 
 
19 Ocak 2012’de Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı beldelerde 17-18 Ocak günlerinde yapılan ev baskınlarında gözal-
tına alınan BDP Erentepe (Liz) Belde Başkanı Aydın Kaya, Nihat Güzgün, Nesim Özil ile Ercan Bilgiç, Bulanık İlçe 
Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 kişi, tutuklama tale-
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biyle Bulanık Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. 4 kişi "Örgüte yardım" ettikleri iddiasıyla tutuklanarak Muş E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (19.01.2012/DİHA) 
 
21 Ocak 2012’de Muş ili Bulanık İlçesi’ne bağlı Yemişen (Piyong) Beldesi’nde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 
Maşallah Aydınlı, Yüksel Aydınlı, Mehmet Sağlam, Fatih Bulanıklı ve Reşit Yakın emniyetteki işlemlerin ardından 
Van’da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Maşallah Aydınlı, Yüksel Aydınlı ve Mehmet Sağlam serbest 
bırakılırken, Fatih Bulanıklı ile Reşat Yakın, “Örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi Nö-
betçi Hakimliği'ne sevk edildi. Bulanıklı ile Yakın aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(21.01.2012/DİHA)  
 
24 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Erendere Beldesi’nde Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 17 Ocak 2012’de düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan arala-
rında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişiden F.B. ve N.Y.’nin 21 Ocak 2012’de tutuklandığı açıklandı (Zaman, 
24 Ocak). 
 
30 Ocak 2012’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde YSK'nin bağımsız milletvekillerini veto etmesiyle çıkan olaylarda po-
lislere taş attığı gerekçesiyle Malazgirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından sabah saatlerinde çarşı mer-
kezinde gözaltına alınan Ali Ziver Sönmez ve Reşit Yıldızlı isimli yurttaşlar, savcılığa çıkarıldı. Savcı tarafından 
ifadeleri alınan Sönmez ve Yıldızlı, "Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına su işlemek" iddiasıyla mahkemeye 
sevk edildi. Sönmez ve Yıldızlı aynı iddiayla tutuklanarak Muş E tipi Cezaevi'ne gönderildi. (30.01.2012/DİHA) 
 
1 Şubat 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 21 Nisan-26 Nisan 2011 tarihleri arasından “KCK operasyonlarını 
protesto etmek için yapılan sivil itaatsizlik eylemine katıldıkları” gerekçesiyle 28 Ocak 2012’de gözaltına alınan 8 
kişi “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla  tutuklandı. (ANF, 
1 Şubat). 
 
4 Şubat 2012’de Muş’un Varto İlçesi’nde BDP Kadın Meclisi üyesi Gülistan İnan evine düzenlenen baskın sonucu 
gözaltına alındı (DİHA, 4 Şubat).  
 
4 Şubat 2012’de, Muş ile Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Muş merkeze bağlı Altınova Beldesi'nde oturan 
eski BDP Merkez ilçe yöneticisi Mehmet Demir'in evine baskın düzenledi. Evin kapısını kırarak içeriye giren polis-
ler, evde arama yaptıktan sonra Demir'i gözaltına aldı. Buradan Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Demir'in 
gözaltı gerekçesi öğrenilmedi. (04.02.2012/ DİHA/Haberler.com/Sondakika.com)  
 
8 Şubat 2012’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde Nihat Uçak isimli yurttaşın bu sabah baskın düzenlendi. Baskında evi 
aranan Uçak, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uçak'ın gözaltı gerekçesi ise, öğrenilmedi. 
(08.02.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
 
 11 Şubat 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 10 Şubat günü polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 2 kişi, 2011 yılında düzenlenen protesto gösterilere katılarak “yasadışı örgüt üyesi olmamakla bir-
likte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı (Zaman, 11 Şubat). 
 
13 Şubat 2012’de, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Erentepe (Liz) Belede Belediye Başkanı Mehmet Yaşık'ın evine 
sabah saatlerinde düzenlenen baskın son buldu. Asker ve polislerin evdeki araması üç saat sürdü. Aramadan son-
ra bilgisayar harddiski, CD ve telefona el konulurken, Belediye Başkanın kızı Dilek Yaşık gözaltına alındı. Aynı 
saatlerde Dilek Yaşık'ın Günbatmaz (Adgon) Köyü'nde öğretmenlik yapan arkadaşı Yasin Yılmaz'ın evine de bas-
kın yapılarak ev arandı. (13.02.2012/DİHA/Haberforum.com/ Aktifhaber.com/Gazete5.com/Sabah.com.tr) 
 
27 Şubat 2012’de Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Büvetli Köyü’ne baskın düzenleyen jandarma ekipleri “yasadışı 
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 2 köylüyü gözaltına aldı (Zaman, 27 Şubat). 
 
13 Mart 2012’de, BDP Muş gençlik çalışanı Emrah Kanşiray, kent merkezinde dolaşırken polisler tarafından gözal-
tına alındı. Kentte yapılan Roboski katliamına protesto eden basın açıklamasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı 
belirtilen Kanşiray, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.03.2012/DİHA) 
 
14 Mart 2012’de, Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Ersin Akman, sabah gazeteye almaya giderken sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Akman, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(14.03.2012/DİHA) 
 
15 Mart 2012’de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtilen İshak Erdoğan 
(24) isimli yurttaş dün akşam saatlerinde Muş'ta polisler tarafından gözaltına alındı. Cadde üzerinde gözaltına alı-
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nan Erdoğan, daha sonra evine götürüldü. Erdoğan'ın evinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el 
konuldu. Muş'ta yapılan işlemlerinin ardından Erdoğan, İstanbul'a götürüldü. 
(15.03.2012/DİHA/Aktifhaber.com/DHA) 
 
20 Mart 2012’de, Muş ili Malazgirt ilçesi Belediye Garajı'nda yapılacak Newroz kutlaması öncesi polis bölgeyi ablu-
ka altına aldı. Parti binasına gelen yurttaşları tek tek arayan polisler, ilçe binasını da ablukaya aldı. Polisin izin ver-
memesi üzerine parti binası önünde basın açıklaması yapıldı. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının 
ardından yürüyüş yapan kitleye polis müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalesine karşılık 
kitle ise, taşlarla karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralananların olduğu belirtilirken, 4 kişinin ise, gözaltına alındığı 
belirtildi. (20.03.2012/DİHA) 
 
23 Mart 2012’de, Muş Malazgirt’e bağlı Hanoğlu (Xanoxlî) Köyü'nde Hediye Özel isimli kadın köye gelen polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 çocuk annesi Özel'in, Malazgirt Emniyet Müdürlü-
ğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (23.03.2012/DİHA)  
 
25 Mart 2012’de, 21 Mart’ta Muş'ta yapılan Newroz kutlamasından sonra çıkan olaylarda gözaltına alınan 21 kişi 
emniyet işlemlerinin ardından savcılığa getirildi. Sabah saatlerinde Muş Cumhuriyet Savcılığı'na getirilen 21 kişiden 
19'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, BDP İl Yöneticisi Mehmet Şafi Nergiz ve Mahsum Işık tutuk-
lanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Nergiz ve Işık "örgüt üyesi ol-
mak" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25.03.2012/DİHA) 
 
5 Nisan 2012’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde BDP merkez çalışanı Rubar Kandemir, gözaltına alındı. İlçe girişinde 
Jandarma Alay Komutanlığı yakınında kurulan arama noktasında durdurulan Kandemir, yapılan aramalardan sonra 
gözaltına alındı.  (05.04.2012/DİHA)  
 
19 Nisan 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı gerekçe-
siyle 16 Nisan 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu gözaltına 
alınan S.T. tutuklandı.  
 
8 Mayıs 2012’de, Muş’un Bulanık İlçesi ile Rüstemgedik Beldesi’nde iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltı-
na alınanlardan Mesut Turan, Muş Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, BDP 
Rüstemgedik Belde Başkanı Ubeyt Özer, Zemerhan Çapan, Orhan Gökdağ ve Önder Al ise Van’a sevk edilmişti. 
Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişiden Zemerhan Çapan ve Orhan Gökdağ serbest bırakılırken, BDP Rüstemgedik 
Belde Başkanı Ubeyt Özer ile BDP üyesi Önder Al tutuklanma talebiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edil-
di. Mahkemede ifadeleri alınan Özer ve Al “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 
(08.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde DÖKH Aktivisti Perihan Yılmaz gözaltına alındı. Malazgirt'te misafir 
olarak kaldığı eve polisler tarafından düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Yılmaz'ın gözaltı gerekçesi öğre-
nilmezken Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. (11.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, Muş’ta dün evine yapılan baskın sonrası gözaltına alınan DTP’den Muş Belediye Meclis üyesi 
olarak geçtiğimiz dönem seçilen Medeni Sola, Emniyet işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi 
alınan Sola, “Örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Ha-
kimliği’ne sevk edildi. Sola aynı gerekçeyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. (25.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Daha önce Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Meşeiçi (Êlîkuleka) Köyü’nde bulunan evine baskın 
düzenlenen BDP PM Üyesi Rahmi Çelik, Ağrı merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında Muş’ta 
gözaltına alındı.   (31.05.2012/DİHA) 
 
2 Haziran 2012’de, Muş'un Varto İlçesi'nde yapılan askeri operasyon sırasında Qolan Köyü yakınlarında Leyla 
Sonkur (22), Rıdvan Yavaş (22) ve Serdar Gümgüm isimli yurttaşlar askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış ve 
Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Leyla Sonkur'un henüz ifade işlemleri başlamazken, 
tedavileri tamamlanan Rıdvan Yavaş (22) ve gözaltında bulunan Serdar Gümgüm (18) ise, Varto Adliyesi'ne sevk 
edildi. Yavaş ve Gümgüm, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne 
gönderildi. Yavaş ve Gümgüm "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.(02.06.2012/DİHA)  
  
1 Temmuz 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de çıkan 
çatışmada 2 militanın ölmesinin ardından olayda yaralanan Cihat Sami ile çatışmanın yaşandığı bölgeye yakın 
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Quçereş (Alkan) Köyü’nde yaşayan babası Mustafa Sami “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüte yar-
dım ve yataklık ettikleri” gerekçesleriyle tutuklandılar. 
 
27 Temmuz 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Günbatmaz Köyü’nde 25 Temmuz 2012’de evine düzenlenen 
baskın sonucu gözaltına alınan Behçet Eginci adlı kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuk-
landı. 
 
15 Eylül 2012’de Muş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünü sonucu gözaltına alınan 3 
kişiden Gıyasettin Kırtan ile Ömer Koç “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
 
24 Eylül 2012’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde 2 hafta önce gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 16 
yaşındaki B.U., Muş Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazı üzerine 21 Eylül'de tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade 
işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi kapalı Cezae-
vi'ne gönderildi. (24.09.2012/DİHA) 
 
30 Eylül 2012’de, Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Karakütük Köyü’nde 20.09.2012 tarihinde yaşanan çatışmalar 
sonrası bölgede bulunan 4 çoban askerler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Kulp İlçesi’nde yaşayan ve çoban-
lık yapmak için Muş’a gelen Eşref Işık’ın ailesinin verdiği bilgiye göre, Işık'ın bütün dişleri askerler tarafından kırıldı. 
3 gün boyunca karakolda tutulan Işık ve beraberindeki 3 çoban 24 Eylül tarihinde Muş Adliyesi’ne çıkarıldı. Diğer 3 
çoban serbest bırakılırken Işık,  “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanıp Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Ailesinden 
edinilen bilgilere göre günlerce işkence gören Işık, tedavi edilmeden cezaevinde tek kişilik bir hücreye konuldu. 
Işık’ın “Örgüt üyeliği” ile suçlandığını ama bunu kabul etmediği için askerlerin işkencesine maruz kaldığını söyleyen 
Işık ailesi, Işık’ın suçlamaları kabul etmemesi üzerine askerlerce ayağına birkaç el ateş edildiğini söyledi. Işık’ın kol 
ve bacaklarının kırıldığını belirten aile, Işık’ın tedavi edilmeden cezaevinde tek kişilik bir hücreye konulduğunu ifade 
etti. Işık ailesi, Eşref Işık'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. (30.09.2012/ 
DİHA) 
 
5 Ekim 2012’de, Muş'un Varto İlçesi'nden Bulanık İlçesi'ne gelen Ahmet Severge isimli yurttaş gözaltına alındı. 
Gözaltını alınan Severge'nin Varto İlçesi'ne bağlı Leylek Köyü'nde bulunan evine de askerler tarafından baskın 
düzenlendiği belirtildi. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Severge'nin hangi gerekçe ile gözaltına 
alındığı öğrenilemedi. (05.10.2012/DİHA) 
 
22 Ekim 2012’de, Yaylalardan Muş'un Kızılağaç beldesi güzergahını kullanarak Batman ve Diyarbakır'a giden 
koçerler, asker engeline takıldı. Sabah saatlerinde askerler, Kızılağaç beldesine eşya almaya gelen ve ismi öğreni-
lemeyen koçerlerin çobanını havaya ateş açarak gözaltına aldı. Çobanı yol üstünde sorgulayan asker ve özel hare-
ket polisleri, gazetecilerin çekim almasını engelledi. Çobanın Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu ve engelli olduğu öğrenil-
di. Engelli olan çobana "nereden geliyorsunuz? Neden bu yolu kullanıyorsunuz? PKK'ye yardım mı götürüyorsu-
nuz?" soruları sorulurken, "PKK'li olduğu şüphesiyle" alıkonulan çoban 3 saatlik sorgudan sonra serbest bırakıldı. 
Serbest bırakılan çobanın Kavus mezrasına kadar takip edildiği belirtildi. (22.10.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de, Muş’un Varto ilçesinde öğlen saatlerinde kesinleşmiş bir cezası olduğu gerekçesiyle polisler tara-
fından gözaltına alınan Şiar Taş adlı yurttaş çıkarıldığı adliyede tutuklandı. (02.11.2012/DİHA) 
 
4 Kasım 2012’de, Cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek için Malazgirt'ten Muş'a yürümek isteyen 
kitleye polis sert müdahalede bulundu. Müdahale ardından aralarında Malazgirt Belediye Başkanı Mehmet Nuri 
Balcı, BDP Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Kalın, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Kemal Çetin’inde bulunduğu 
toplam 28 kişiyi gözaltına aldı. (04.11.2012/DİHA) 
 
28 Kasım 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında operasyon düzenleyen polis ekiple-
rinin gözaltına aldığı BDP eski Parti Meclisi üyesi Orhan Artunç “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı 
gün Erzurum’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
29 Kasım 2012’de, Muş’un Varto’da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler BDP üyesi Mustafa Doğan'ı çarşı 
merkezinde gözaltına aldı. (29.11.2012/DİHA) 
 
6 Aralık 2012’de, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin il merkezi 
ve köylerde dün gerçekleştirdiği ev baskınlarında gözaltına alınan 7 yurttaş, Emniyet işlemlerinden sonra savcılığa 
çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 7 kişi tutuklama talebiyle Muş Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk 
edildi. Burada ifadesi alınan 7 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, Cihan Akpolat, Muş TUHAD-DER Başkanı Ali Rıza 
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Barutçu, Kerem Çıtanak ve Cebrail Balkaya, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  
 (06.12.2012/DİHA/ANF/Ozgur-gundem.com) 
 

Nevşehir 

Niğde 
 

Ordu 
 

Osmaniye 
 
15 Ağustos 2012’de Osmaniye’de 11 Ağustos 2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı HDK ve BDP üyesi 10 kişiden HDK Osmaniye İl Meclis Üyesi Necmettin Özkan ile 
Şefi Danış Akyol “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları” ve “ya-
sadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” iddialarıyla  tutuklandı. 
 
 

Rize 
 

Sakarya 
 
18 Ocak 2012’de İzmit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
ev baskınları sonucu “yasadışı Hizbullah Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla Umut, Eğitim, Kültür, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği (Umut-Der) üyesi 7 kişi gözaltına alındı (Sabah, 19 Ocak).  
 

Samsun 
 
20 Şubat 2012’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (Samsun) düzenlenen ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticileri Bölge 
Toplantısı’na katılan ÖSYM Başkanı Ali Demir’i protesto eden öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 15 
öğrenciyi gözaltına aldı (Milliyet, 20 Şubat). 
 
4 Mayıs 2012’de 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde konuşmak için Samsun’a giden Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen 38 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.  
 
21 Kasım 2012’de, Samsun’da kadına yönelik erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla kendilerini Bölge İdare Mah-
kemesi’nin demir parmaklıklarına zincirleyen SDP üyesi kadınlara müdahale eden polis ekipleri 4 kadını darp ede-
rek gözaltına aldı. 
 

Siirt 
10 Ocak 2012’de Siirt'te 8 Ocak günü düzenlenen ev baskınlarında "PKK'ye eleman kazandırmak" ile suçlandığı 
belirtilen 2 kişi ile "PKK'ye katılmak" ile suçlandığı belirtilen 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 
dün adliyeye getirilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü 
serbest bırakılırken, 3 kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (10.01.2012/DİHA) 
 
17 Ocak 2012’de,Geçtiğimiz gün basılan ve saatlerce aramanın yapıldığı Siirt belediye binasında polis ikinci kez 
arama yapıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde belediyenin Muhasebe Müdürü Zeki Gündüz'ün evine de baskın 
düzenlediği ve Gündüz'ün de gözaltına alındığı öğrenildi.  
 (17.01.2012/DİHA) 
 
21 Ocak 2012’de Siirt'te, geçtiğimiz gün belediyelere yönelik düzenlenen baskınlarda aralarında Eruh Belediye 
Başkanı Melih Oktay, Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı Çaçan Yorulmaz ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sa-
dak'ın oğlu Hakan Sadak'ın da bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Dünden bu yana gruplar halinde adliyeye 
getirilen 38 kişiden 32'si serbest bırakılırken 6'sı tutuklandı. (21.01.2012/DİHA) 
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28 Ocak 2012’de, Siirt merkez ve ilçe belediyelerine 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha 
sonra mahkemece serbest bırakılan Eruh Belediye Başkanı Melih Oktay, Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı 
Çaçan Yorulmaz, Siirt Belediye Meclis Üyesi Bayram Kaçar, Siirt Belediyesi Mali İşler Müdürü Zeki Gündüz ve 
Gökçebağ Belediyesi Muhasebe Müdürü İzzet Uğur hakkında savcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tu-
tuklama kararı verildi. Gözaltına alınan Kurtalan Belediye Başkan Yardımcısı Çaçan Yorulmaz, Siirt Belediyesi Mali 
İşler Müdürü Zeki Gündüz ve Gökçebağ Belediyesi Muhasebe Müdürü İzzet Uğur, Siirt Adliyesi'ne getirildi. Savcı-
lıkta ifadeleri alınan 3 kişi daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada da ifadeleri alı-
nan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Eruh Belediye Başkanı Melih Oktayı ve Siirt Belediye Meclis Üyesi 
Bayram Kaçar'ın arandığı bildirildi. (28.01.2012/DİHA)  
 
24 Şubat 2012’de,  Önceki gün Urfa'da BDP Genel Merkez çalışanı Nedim Tatlı, Batman'da BDP Genel Merkez 
çalışanı İsmail Ekinci ve Siirt'te Kurtalan eski Belediye Başkanı Nezir Gülcan gözaltına alınmıştı. Siirt İl Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Tatlı, Ekinci ve Gülcan dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta-
ki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Tatlı ve Gülcan tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, BDP Genel Merkez çalışanı İsmail Ekinci "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (24.02.2012/ DİHA) 
 
30 Ocak 2012’de, Siirt Eruh Belediye Başkanı Mehmet Melih Oktay, Cumartesi günü İstanbul'dan geldiği Adana'da 
trafik polislerinin denetimi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi.   (30.01.2012/DİHA)  
 
10 Mart 2012’de, Eylül 2011'de HPG'liler tarafından baraj şantiyesine yapılan baskın ile ilgili Siirt Şirvan'ın bir çok 
köyüne asker ve özel harekat polisi tarafından 7 Mart'ta baskın düzenlenmiş 12 kişi gözaltına alınmıştı. Siirt Emni-
yeti'nde tutulan 12 kişi ifade işlemleri ardında savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 12 kişi tutuk-
lanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan 12 kişiden 6'sı serbest 
bırakılırken, 6 kişi de "Örgüte yardım ve yataklık" suçlaması ile tutuklanıp Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
(10.03.2012/DİHA/Haber7.com/Medya73.com/Siirtmanset.com/Ttrt.gov.tr/ F5haber.com) 
 
20 Mart 2012’de, Geçtiğimiz Cuma günü Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova, Antalya, Mardin ve Siirt'in 
Alan, Yenimahalle, Bahçelievler mahallerindeki birçok eve ve Kredi Yurtlar Kurumu'na sabah saatlerinde polisler 
tarafından baskın düzenlenmişti. Gece geç saatlere kadar süren savcılık işlemleri ardından 15 kişi "KCK'nin gençlik 
yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Fidan Tekin, Rodi Öztek, Yusuf Bulğa, Melahat Seviş, Hadi Taraman (Yalova), 
Emrah Kelekçiler (Antalya), Gülizar Erek (Mardin), Çekdar Oğuz, Şafi Tunç, Mahmut Kaya, Müzeyyen Durak, Er-
can Girgin, Serhat Karakulak, Ercan Kurt ve İkram Aslan'ın (Siirt) ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Fidan Tekin, 
Rodi Öztek, Yusuf Bulğa ve Melahat Seviş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutukla-
narak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (20.03.2012/DİHA/ANF) 
 
4 Nisan 2012’de, Diyarbakır 5. Ağır ceza mahkemesi tarafından ve Yargıtaycı cezası onaylanan Tahir Çetin tutuk-
lanarak Siirt E tipi Kapalı cezaevine konuldu. (04.04.2012/İHD Siirt Şubesi) 
 
21 Mayıs 2012’de, Siirt'in Kooperatif Mahallesi ve Aydınlar (Tillo) İlçesi'nde iki gün önce yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan kapatılan DTP eski ilçe başkanı Metin Beydoğan ile Halil Ene, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlem-
lerinin ardından Beydoğan ve Ene tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarı-
lan Metin Beydoğan serbest bırakılırken, Halil Ene ise "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine 
konuldu. (21.05.2012/DİHA) 
  
29 Mayıs 2012’de, Siirt Merkez Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sabahın erken saat-
lerinde Siirt'in Çal, 99 Evler ve Doğan mahallelerinde evlere ve Siirt Belediyesi'ne bağlı Sebze ve Meyve Hali'ne 
baskın düzenledi. Baskınlarda BDP'li Belediye Meclis Üyesi Hidayet Elinç ile Agit Elinç, Razi Elinç ve Sebze ve 
Meyve Hali'nde çalışan M. Şirin Elinç'in yanı sıra Murat Yıldız ve İlhami Yeşil de gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen 6 kişinin Siirt Merkez Jandarma Karakolu'na götürüldüğü bildirildi. Siirt Valiliği, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen baskınlarda 
toplam 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Siirt Merkez ve köylerinde dün yapılan baskınlarda BDP'li Belediye 
Meclis Üyesi Hidayet Elinç ile Agit Elinç, Razi Elinç ve Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan M. Şirin Elinç'in yanı sıra 
Murat Yıldız ve İlhami Yeşil ve Nurettin Kayhan gözaltına alınmış ve İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. 
(29.05.2012/DİHA) 
 
17 Haziran 2012’de, BDP Siirt il örgütü tarafından organize edilen şölene katılan Ebubekir Toymaz, Ekrem Demir, 
Enes Baykara, Rıdvan Demir, Ferman Esen ve Bedri Sezgin şölen sonunda Siirt Emniyet müdürlüğü ekiplerince 
gözaltına alındılar. (17.06.2012/İHD Siirt Şubesi) 
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18 Haziran 2012’de, Siirt’te  Salih Karakuş (60) ile Murat Karakuş(26) gözaltına alındılar.     (18.06.2012/İHD 
Siirt Şubesi) 
 
25 Haziran 2012’de, Siirt’te, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) yönelik "KCK" adı altında 
Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Siirt Şube üyesi Şahin 
Kayıkçı gözaltına alındı. (25.06.2012/DİHA/ANF/DHA/ Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
28 Haziran 2012’de, Siirt’te Bilgili köyünde gözaltına alınan ve aralarında geçici köy korucularının da bulunduğu 10 
kişiden  5’i  örgüte yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine konuldular. 
(İHD Siirt Şubesi)  
 
1 Temmuz 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde bulunan Görendoruk Jandarma Karakolu’na giden askeri 
konvoya 26 Haziran 2012’de açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirmesinin ardından Bilgili 
Köyü’ne ve Görendoruk Köyü’ne düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 5’i “yasadışı örgüte yar-
dım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
9 Ağustos 2012’de, Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Özlüferit (Hesinpek) ve Dönerdöğer (Bikat) köylerine yönelik eş za-
manlı baskın düzenlendi. "Örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla evlerine baskın düzenlenen Özlüferit Kö-
yü'nden Abdurrahman Taş, Ahmet Taş, Gürgün Taş ve köyün muhtarı Nurettin Taş ile Dönerdöğer Köyü'nden Hacı 
Koç, Ahmet Koç, Hekim Sevgin, Abdurrahman Sevgin ve eşi Selamet Sevgin gözaltına alındı. İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı'na getirilen ve burada işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah Eruh Adliyesi'ne getirilerek savcılığa 
çıkarılan 9 kişi "Örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifade veren Ahmet 
Koç ve Hekim Sevgin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 7 kişi ise aynı suçlama ile 10 Ağustos günü 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. (10.08.2012/DİHA) 
 
1 Ekim 2012’de, İHD Siirt şubemize başvurda bulunan Salih Erdem şu beyanlarda bulundu. “ Bu sabah Siirt do-
ğumlu oğlum Şükrü Yılmaz (23) çarşıya gezmeye gitti. Öğleye doğru oğlumun bir arkadaşı beni arayarak Şükrü’nün 
gözaltına alındığı söyledi. Gözaltında olup olmadığını bilmiyorum. Şubenizden yardım talebinde bulunuyorum.” 
(İHD Siirt Şubesi) NOT: Siirt Emniyet müdürlüğünde gözaltında olduğu öğrenildi. 
  
18 Aralık 2012’de, Siirt’te 8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen soruşturma kapsamında 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan aynı gün çıkarıl-
dığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
  
 

Sinop 
 

Sivas 
 
31 Mart 2012’de, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Si-
vas'ta 30 Mart günü evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan 14 öğrencinin Emniyet'teki ifade işlemleri 
tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve savcılık tarafından ifadeleri alınan öğrencilerden Evliya Baskın serbest bırakı-
lırken, geri kalan 13 öğrenci ise tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafında ifadeleri 
alınan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri; İsmail Taş, Muhittin Duman, Mehmet Saruhan, Şenol Yoldaş, 
Sibel Aslantaş, Cahit Başkara, İbrahim Halil Dengi, Kamuran İbek, Aynur Gök, İbrahim Hali Vural, Metin Çakır, 
Zahit Kargın ve Hakan Algül "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt talimatları doğrultusunda suç işlemek" iddialarıyla tutuk-
landı. Tutuklanan öğrenciler, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(31.03.2012/DİHA/Medya73.com/Aktifhaber.com/ 
Radikal.com.tr/Etha.com.tr) 
 

Şanlıurfa 
 
2 Ocak 2012’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan günü Urfa'nın Halfeti İlçesi'nde düzenle-
nen etkinliğe katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan BDP üyesi Fatma Göktaş tutuklandı.   (02.01.2012/DİHA) 
 
3 Ocak 2012’de Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde Azadi Gazetesi’nin 26. sayısının satışını yapan ESP üyesi Velat 
Yıldız ile Jülide Ateş  gözaltına alındı. (atilim.org, 3 Ocak). 
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3 Ocak 2012’de Urfa Demokrasi Platformu'nun Roboski Katliamı'nı kınamak amacıyla 31 Aralık’ta yapmak istediği 
yürüyüşe polis müdahalesi ile başlayan olaylarda gözaltına alınan 14'ü çocuk 58 kişiden 43'ü savcılık işlemlerinin 
ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Ali Polat ile çocukları Gülistan Polat ve Rahime Polat, Mehmet Oymak, Aytekin Kılıç, 
Fevzi Eriş, Yusuf Gümüş, Yusuf Alagöz, Ahmet Yeşil ve Kerem Taşdemir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise 
"Polise mukavemet" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönde-
rildi. (03.01.2012/DİHA)  
  
11 Ocak 2012’de BDP Halfeti İlçe Başkanı Mustafa Bayram, evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. İlçe 
Başkanlığı'na yeni seçilen Bayram'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, Bayram'ın Diyarbakır'a getirileceği öğrenil-
di.Viranşehir İlçesi'nde ise, F.E. (17) bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenile-
meyen F.E.'nin Hatay'a götürüleceği öğrenildi. (11.01.2012/DİHA) 
 
14 Ocak 2012’de, Urfa ili Siverek BDP İlçe Örgütü tarafından KCK operasyonlarına tepki amacıyla yapılan açıkla-
manın ardından polislerce gözaltına alınan Hamza Saklım adlı yurttaş, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürül-
müştü. Emniyette ifadesi alınan Saklım, daha sonra serbest bırakıldı. (14.01.2012/DİHA) 
 
20 Ocak 2012’de Urfa ve ilçelerinde 18 Ocak günü gözaltına alınan 18 kişiden 3'ü emniyet işlemlerinin ardından 
dün serbest bırakılırken, KESK Urfa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı İsmet Karadağ, 
BDP Kadın Meclisi Üyesi Naime Bayram, Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşe Sürücü'nün de aralarında bulun-
duğu 15 kişi ise, bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 15 kişiden 7'si serbest bırakılır-
ken, SES Urfa Şube Başkanı İsmet Karadağ, BDP Kadın Meclisi Üyesi Naime Bayram, Belediye Meclis Üyesi Ayşe 
Sürücü ile BDP üyesi Mehmet Sarı, Fatma Çakmak, Cenap Çay, Murat Dallı ve Kerimullah Ateş tutuklanma talebiy-
le Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 8 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, 
BDP üyeleri Fatma Çakmak ve Cenap Çay, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Çakmak ile Çay, Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (20.01.2012/DİHA) 
 
20 Ocak 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 köylünün 
savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesini Şanlıurfa’da, Halfeti ve Viranşehir İlçesi’nde düzenlenen 
protesto gösterisine katılanlara yönelik 18 Ocak 2012’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında  
SES Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmet Karadağ’ın ve BDP yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişiden BDP üyeleri Fat-
ma Çakmak ve Cenap Çay, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. (Evrensel, 20 Ocak). 
 
24 Ocak 2012’de  DİHA muhabiri Murat Çiftçi, yaptığı bir haberden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsa-
mında Şanlıurfa’da ifade vermek için gittiği savcılık tarafından “adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle 
tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi (ANF, 24 Ocak). 
 
5 Şubat 2012’de, BDP Urfa İl Örgütü sekreteri Halit Durdu, Viranşehir'e giderken gözaltına alındı. Jandarma Kara-
kol Komutanlığı tarafından yapılan kontrolde gözaltına alınan Durdu'nun Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tali-
matıyla gözaltına alındığı ve Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi. (05.02.2012/ DİHA) 
 
8 Şubat 2012’de, Urfa'nın Hilvan İlçesi'nde sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Düzenlenen ev 
baskınlarında MEYA-DER Başkanı İhsan Yavuz, BDP İlçe Başkan Yardımcısı İsmet Koç, BDP eski İlçe Başkanı N. 
Ali Sütpak, Belediye Meclis Üyesi M. Emin Demir'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanların "KCK" operasyonu kapsamında gözaltına alındığı iddia edilirken, 9 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
dü. (08.02.2012/ ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
8 Şubat 2012’de Şanlıurfa’da 7 Şubat günü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev bas-
kınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi’nin 
çalışanları Mahmut Tutal, Abdulbesir Yapıcı ve KURDÎ-DER yöneticisi İbrahim Halil Donan aynı suçlamayla tutuk-
lanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi (ANF, 8 Şubat). 
 
10 Şubat 2012’de, Urfa'nın Halfeti İlçesi, Göklü Beldesi ile Bozyazı ve Ortayol köylerinde bu sabah eş zamanlı ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa getirildi. 2 kişi savcılık 
sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklama talebi ile Halfeti Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden Hasan Tutak, Gökhan Kayıkaç, Mustafa Çetinüstün, Kemal Sayın adlı yurt-
taşlar "Örgüt propagandası" iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. (10.02.2012/ DİHA/ Haber-
ler.com/Yuksekovahaber.com) 
 
10 Şubat 2012’de, Urfa’nın Halfeti İlçesinde 2 gün önce yapılan ev baskınları gözaltına alınan 9 kişi Hilvan Cumhu-
riyet Savcılığına çıkartıldı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklama 
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talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hilvan Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 4 kişiden 2’si serbest bırakılırken, 
MEYA-DER Urfa Şube Başkanı İhsan Yavuz ile BDP eski Hilvan ilçe yöneticisi Hasan Kılıç tutuklandı. Yavuz ve 
Kılıç, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (10.02.2012/ DİHA) 
 
12 Şubat 2012’de Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri arala-
rında Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş’ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. (ANF, 12 Şubat).   
 
12 Şubat 2012’de, Urfa ili Halfeti'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin 13. yıl dönümü ve tecridi 
protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe polisin müdahalesi üzerine Birecik'ten Halfeti'ye giden ve aralarında 
BDP Birecik İlçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Birecik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 
askerler tarafından yolda yapılan kimlik kontrolü ardından gözaltına alınan 8 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'na 
götürüldü. Daha önce de Halfeti'de aralarında Azadiya Welat Gazetesi Çalışanı Mustafa Göktaş'ın da bulunduğu 3 
kişi gözaltına alınmıştı. (12.02.2012/ANF/DİHA/Urfahaber.net/Showhaber.com)   
 
13 Şubat 2012’de, Urfa’nın Halfeti ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik 15 Şubat komplosunu protesto 
eylemine AKP rejimi polisleri saldırıda bulundu, 10 kişi gözaltına alındı.   (13.02.2012/ANF) 
 
14 Şubat 2012’de, Urfa merkez ve Viranşehir, Birecik Suruç ile Ceylanpınar'da sabah erken saatlerde çok sayıda 
eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda Urfa'da 5, Viranşehir'de 2, Birecik'te 2, Suruç'ta 4, 
Ceylanpınar'da 1 kişi olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda 
gözaltına alınanlar Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskınların "KCK'nin 
Gençlik yapılanması"na yönelik olduğu iddia edildi.Ceylanpınar İlçesi'ne bağlı Yukarı Doruklu (Hûmeyra) Köyü'nde 
bu sabah 05.30'da Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından bir eve baskın düzenlendi. 
Urfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Ceylanpınar Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla evde yapılan arama-
nın ardından Abdulcelil Dağtekin adlı yurttaş gözaltına alındı. Yapılan aramada, evde bulunan dergi, kitap ve bilg i-
sayar hard diskine el konuldu. Gözaltına alınan Dağtekin'in Urfa'ya götürülmek üzere Ceylanpınar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.Suruç İlçesi'ne bağlı Xerabsor Köyü'nde de çok sayıda eve baskın düzenlenir-
ken, baskınlarda Ahmet Ak adlı yurttaş gözaltına alındı.Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde de sabahın erken saatlerinde 
yapılan ev baskınlarındı 3 kişi gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ev baskınlarında 
evler didik didik aranırken, Erkan Şeker, Sıdık Baran ve Welat Yıkar adlı yurttaşların gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kişi Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.02.2012/ DİHA)  
 
 
14 Şubat 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. yıldönümü nedeniyle Urfa'nın Birecik 
İlçesi'nde başlatılan açlık grevinde bulunan BDP İlçe Örgütü üyesi Ömer Karadağ gözaltına alındı. Yargıtay'ca 
onaylanan cezasının infazı için gözaltına alındığı belirtilen Karadağ'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. (14.02.2012/ 
DİHA) 
  
16 Mart 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için düzenlenen Amara yürüyüşüne katı-
lanlara yönelik Urfa merkezli düzenlenen operasyonda İzmir'den BDP İzmir İl Eşbaşkanı Fuat Mikailoğlu ile BDP il 
yöneticilerinden Sultane Erkan, Urfa'da Arif K. Ahmet Karataş, Aydın'dan Nevroz T.Özer T.Reşat B. ve Fırat K., 
Halfeti Savcılığı'na sevk edildi. Halfeti Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından 8 kişi tutuklanma talebiyle mahke-
meye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan Ahmet Karataş, Nevroz T., Reşat B., Fırat K. ve Özer T., "Örgüt pro-
pagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanırken, Sultane Erkan, Arif K. ve BDP İzmir İl Eşbaşkanı Fuat Mikailoğlu tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
(16.03.2012/DİHA/Aktifhaber.com/Posta.com.tr/Haberler.com/Sanliurfa.com/ 
Urfahaber.net/Cumhuriyet.com.tr/Medya73.com) 
 
17 Mart 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde biraraya gelen yüzlerce yurttaş, ateş yakarak 
davul zurna eşliğinde Newroz kutlaması yaptı.  Kutlamanın yapıldığı alana gelen polis, kitleye dağılması yönünde 
anons yaptı. Yurttaşlar kutlamaya devam ederken, Çevik Kuvvet ekipleri ve panzerlerle kutlama alanını ablukaya 
alan polis, kitleye tazyikli su ve gazbombaları ile müdahale etti. Müdahaleye taş ve havai fişeklerle karşılık veren 
kitle ile polis arasında çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından kalabalığın ara sokaklara dağılması ile olaylar 
sona ererken, çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   (17.03.2012/DİHA/ Diyarbakirsoz.com) 
 
18 Mart 2012’de, Urfa'nın Eyübiye Mahallesi'nde yapılan Newroz etkinliğine polis müdahale etti. "Oramar" ezgisinin 
çalınmasının yasak olduğunu belirten polis sık sık uyarılarda bulunarak, kitlenin dağılmasını, "Oramar" ve benzeri 
ezginin çalınmamasını istedi. Kitlenin bunu kabul etmemesi üzerine kitleye saldıran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. 
(18.03.2012/DİHA)  
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20 Mart 2012’de, BDP Urfa ili Halfeti ilçe binasının önünde bulunan alanda toplanan yüzlerce kişi, Newroz'u kutla-
mak için yürüyüşe geçti. Polisler alanın çevresinde barikat kurarak yüzlerce kişinin alanın girmesini engelledi. Ar-
dından kitle BDP ilçe binası önünde toplanarak Newroz ateşini yaktı. Daha sonra polisler, kitleye gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Kitlede polise taşlarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda polisler, BDP İlçe Başkanı Mustafa Bayram ile 
İbrahim Canpolat, Şaban Yılmaz, Mesut Altıntaş ve İsmet Güzeltaş'ı gözaltına aldı. İlçede olaylar sona ererken, 
yaralanan ve gözaltına alınan İbrahim Canpolat polisler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
((20.03.2012/ İHD / DİHA / İHA)  
 
20 Mart 2012’de, Urfa ili Suruç'ta Buğday Pazarı Meydanı'nda kutlanacak Newroz öncesi ilçede olağanüstü önlem-
ler alındı. İlçe merkezine giriş çıkışlara, köy çıkışlarına, mahallelere, çarşı merkezine ve BDP İlçe binasına gelen 
yollara zırhlı araçlar ve yüzlerce polis yerleştirildi. BDP ilçe binasına toplanarak buradan Newroz alanına yürümek 
için gelmek isteyen yurttaşlara kimlik kontrolü yapılırken, araçların içinde aramalar yapılıyor. İlçe binasına gelişlere 
izin verilmiyor. Açıklamaların ardından, yurttaşlar oturma eylemine geçti. Oturma eyleminin ardından, ilçe binasına 
geçildi. İlçe binasından 5 kişi ise gözaltına alındı. (20.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde önceki gün evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Murat, Ercan ve 
Abdulkadir Erkan kardeşlerden Abdullkadir serbest bırakılırken, Ercan ve Murat ise "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla tutuklandı. (22.03.2012/DİHA)  
 
22 Mart 2012’de, Urfa’nın Siverek İlçesi'nde de Newroz kutlaması sonrası yapılan yürüyüşte gözaltına alınan 7 
kişiden 5'i ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişinin ise emniyetteki ifade 
işlemleri devam ediyor. İlçede dün akşam yapılan ev baskınları sonucu 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.  
(22.03.2012/DİHA) 
 
23 Mart 2012’de, Urfa ili Viranşehir ilçesin de 20 Mart günü yapılması planlanan Newroz kutlamalarına izin çıkma-
ması üzerine ilçede çatışmalar çıkmış, çıkan çatışmalarda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Öğlen saatlerinde emniyetteki 
sorgularının ardından Viranşehir Adliyesine getirilen 25 kişiden savcılık sorgulamasının ardından 7’si serbest bıra-
kılırken 18 kişi ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, İzzet Demir, Mehmet Divanlı, İbrahim 
Yol, Sedat Çelik, H.A, Abdurrahim Dağdelen ve Yusuf Asi adlı kişileri “örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası 
yapmak” ve “kamu malına zarar vermek” iddiası ile tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 7 kişi Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevine gönderildi. (23.03.2012/DİHA/ Haberler.com) 
 
24 Mart 2012’de, Urfa'da 21 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında ve kutlamaların ardından gözaltına 
alınan 20 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Velat Çay adlı yurttaş ise "örgüt pro-
pagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (24.03.2012/DİHA)  
 
29 Mart 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde önceki gün yapılan ev baskınlarında Mehmet Tamamboğa, Lokman 
Özgezer, Hasip Tatlı ve Mehmet Reşatgören adlı yurttaşlar gözaltına alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadele-
ri alınan Hasip Tatlı ve Mehmet Reşatgören adlı yurttaşlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet 
Tamamboğa ve Lokman Özgezer ise, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Polise mukavemet ve örgüt propaganda-
sı" iddiasıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (29.03.2012/DİHA/ANF) 
 
31 Mart 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde "4 Nisan Amara Yürüyüşü" öncesi BDP İlçe Örgütü tarafından başlatılan 
çalışma kapsamında Birecik ve Bozova'ya dağıtılacak olan bildirileri götüren BDP üyesi taksici Rezan Karak polis 
tarafından gözaltına alındı. Suruç çıkışında taşıdığı bildiriler nedeniyle gözaltına alınan Karak'ın Suruç İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.   (31.03.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
 
31 Mart 2012’de, TUAD- FED'in 4 Nisan'da düzenleyeceği "Amara yürüyüşüne" ilişkin hazırlanan bildirileri matbaa-
dan almak isteyen 4 kişi, matbaa çıkışı gözaltına alındı. Söz konusu bildiriler ile ilgili mahkeme tarafından toplatma 
kararı bulunduğu gerekçesi ile Özgür Karabal, Azad Fırat, Recep Şahin ismi öğrenilemeyen bir kişinin gözaltına 
alındığı bildirilirken, gözaltına alınan 4 kişinin Urfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi. 
(31.03.2012/DİHA/ Yuksekovahaber.com/Haberhakikat.com) 
 
2 Nisan 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi ve bağlı köylerde sabah saatlerinde polis ve jandarma tarafından evlere 
baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda Büyük Mutlu (Hirik) Köyü'nden Abdurrahman Mutlu, Bêşo Köyü'nden Fadıl 
Şaşmaz, Viranşehir ilçe merkezinden Erdal Erbekler ve Serdar Kırmızıgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin 20 Mart tarihinde kutlanan Newroz kutlamalarına katıldığı gerekçesi ile gözaltına 
alındığı belirtildi.  (02.04.2012/ANF/DİHA/ Yuksekovahaber.com) 
 
2 Nisan 2012’de, Urfa Siverek ve bağlı köylerde bu sabah saatlerinde birçok eve polis ve askerlerce baskın düzen-
lendi. Baskınlarda Siverek merkezde 5 kişi, Karacadağ ve Otlu köylerinden 1'er kişi, Karakoyun Köyü'nden ise 2 
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kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Siverek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 3’ü çocuk 10 kişinin 
Newroz kutlamalarında çıkan olaylardan kaynaklı gözaltına alındıkları öğrenildi.  (02.04.2012/DİHA/ANF/ 
Yuksekovahaber.com/ Siverekhaberleri.com/Siverek.com.tr) 
 
2 Nisan 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde yarın yapılması planlanan etkinlik için Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
Muş Milletvekili Demir Çelik ile birlikte giden TUHAD-FED Genel Başkanı Zübeyde Teker ile BDP MYK Üyesi Yıldız 
Aktaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne girer girmez polislerin "Bizde sizi arıyorduk. Savcılık tarafından 
hakkınızda yakalama kararı var" denilerek gözaltına alınan Teker ile Aktaş'ın emniyette bekletildiği bildirildi. Öte 
yandan Ceylanpınar'dan gelen ve BDP Aligor Belde binasına giden isimleri öğrenilemeyen 5 genç gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişinin de Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi. 
(02.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/ Sabah.com.tr/Gazetediyarbakir.com) 
 
3 Nisan 2012’de, Bitlis ve Siirt kırsalında yaşamını yitiren 15 HPG'liden Meyaser Orbay'ın (Diljin Cilo) 31 Mart'ta 
yapılan cenaze töreni sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınan 8 kişiden Emin Demir ile Ferhat Terzioğlu, emni-
yetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından Rugeş Altun, Metin Aşkan, Rıfat Atak, Hadi Aslan, 
Musa Kurt ve adı öğrenilemeyen bir kişi ise savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişi tutuklama talebiyle 
Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan 6 kişi, "Örgüt propagandası yapmak", 
"görevli memura mukavemet etmek" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(03.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/ Aksam.com.tr/Haberler.com) 
 
3 Nisan 2012’de, Urfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı köylerde dün yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Dün 
yaşları küçük olan M.A., İ.H.A. ve E.A. adlı çocuklar savcılıktaki ifadeleri ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki 
sorguları ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişinden 5'i serbest bırakılırken, Mustafa Kengiç ile Ferhat Konuğkuş 
ise "örgüt üyesi" ve "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(03.04.2012/DİHA/Bismilder.com) 
 
3 Nisan 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da TUHAD-FED tarafından düzenlen-
mek istenen etkinliğin İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanması sonucu, Urfa ve ilçelerinde yoğun polis önlemleri 
alındı. Etkinliğe katılmak için Türkiye'nin farklı illerinden ve Urfa'nın ilçelerinden Aligor'a gelmek isteyen bir çok yurt-
taş yollarda engellenirken, yapılan yol aramalarında yaklaşık 30 kişi arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların Suruç ve Urfa Emniyet müdürlüklerine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Suruç'ta bulu-
nan BDP Milletvekilleri İbrahim Binici ve Hüsamettin Zenderlioğlu, BDP Suruç ilçe binasında yaptıkları basın açık-
lamasından sonra Aligor'a geçti. Milletvekilleri ile birlikte Aligor'a giden BDP Urfa İl Başkanı Fatma İzol ve BDP 
yöneticileri polis tarafından Aligor'a sokulmak istenmedi. Sadece milletvekillerinin geçişine izin vereceklerini belirten 
polis yetkilileri başka kimseyi beldeye almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine BDP'liler ile polis yetkilileri arasında 
kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu duruma itiraz eden milletvekilleri parti yöneticileriyle birlikte Aligor'a gitmekte kararlı 
olduklarını aktardı. Kısa süreli tartışmanın ardında polisler BDP'lilerin beldeye girmesine izin verdi. 
(03.04.2012/DİHA)  
 
4 Nisan 2012’de, Amara Köyü'ne gitmek için dün akşam Diyarbakır'dan Urfa'nın Suruç İlçesi'ne gelen ve isimleri 
öğrenilmeyen 8 kişi, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 8 kişi, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne götürüldü. (04.04.2012/DİHA/ Yuksekovahaber.com/Pirsushaber.comKurdbox.com) 
  
5 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları 
gerekçesiyle 2 Nisan 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 5 kişiden Abdurrahman Mutlu, 
Erdal Erbekler ve Serdar Kırmızıgül tutuklandı. 
 
6 Nisan 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, BDP tarafından düzenlenen bir yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle hakla-
rında dava açılan ve ceza alan 2 kişinin hapis cezaları, Yargıtay tarafından onaylandı. Cezası onaylanan İbrahim 
Sırı, gittiği Suruç Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, Urfa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 
Cezası onaylanan Sabri Altınel'in de 10 gün içinde teslim olması gerektiği belirtildi. (06.04.2012/ANF/DİHA)  
 
6 Nisan 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde Newroz sonrası yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve mah-
keme tarafından serbest bırakılan BDP yöneticisi Halit Tatlı ve Mehmet Reşat Gören hakkında savcının itirazı üze-
rine tutuklanma kararı verildi. Bunun üzerine Tatlı ve Gören gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tatlı ve Gören, 
"polise mukavemet" ve " İzinsiz gösteriye katılmak" suçlamasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönde-
rildi. (06.04.2012/DİHA)  
 
10 Nisan 2012’de Mersin’den Diyarbakır’a giden BDP Genel Merkez çalışanı Hatice Şen, Şanlıurfa’da sivil polis 
ekibi tarafından gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. 
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21 Nisan 2012’de, Urfa Ceylanpınar'dan Viranşehir'e gelen Ferit Süer isimli yurttaş yol araması yapan polisler tara-
fından gözaltına alındı. Hakkında tutuklanma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen Süer, Viranşe-
hir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.04.2012/DİHA) 
 
25 Nisan 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi girişinde arama noktası oluşturan jandarma, ilçeye gelen araçları arar-
ken yolcuları da kimlik kontrolünden geçiriyor. Kimlik kontrolü esnasında araması olduğu tespit edilen F.S. adlı kişi 
jandarma tarafından gözaltına alındı.  (25.04.2012/DİHA) 
 
7 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Evlerde 
yapılan aramaların ardından S.Ç., M.A., M.K. adlı çocuklar ile Erdal Kuranlıoğlu, Mehmet Fatih Savlan, Mehmet 
Salih Vural ve Mustafa Kırmızıgül adlı yurttaşlar gözaltına alındı.   (07.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Urfa merkezli 8 Mayıs günü yapılan "KCK" operasyonunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişe-
hir ve Muş'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 
30 kişiden 6'sı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 24 kişi ise Diyarbakır Adliyesi'ne sevk 
edildi. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun emniyette susma haklarını kullandıkları, ifade verenlerin de suç-
lamaları ret ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 24 kişi Urfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş ön-
lemler altında dün Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Özel Yetkili Savcı tarafından ifadesi alınan 24 kişiden 2 kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 22 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme-
ye sevk edilen BDP Urfa İl Eş Başkanları Fatma İzol ile Mehmet Vural, BDP Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Halis 
Aktaş, BDP Ceylanpınar İlçe Başkanı İbrahim Oguri, Yusuf Karataş, Heyyat Kaya, Mızgın Arı, İzzettin Gök, Halil 
Çay, Kadir Ceylan, Mehmet Kılıç, Hasan Yağuş, Ali Vefa, Ferzende Ata, Mehmet Ekinciler, Salahaddin İzci, Adle 
Deniz Sürer, Abdulbaki Can, Şükrü Binici, Ziyaettin Yüksel, Medine Ete ve Mehmet Emin tutuklanarak Diyarbakır D 
ve E Tipi cezaevlerine gönderildi. (11.05.2012/DİHA / DHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, Urfa'da yayın yapan Radyonet'in 2 çalışanı geçen günlerde gözaltına alındı. Radyonet'in bugün 
akşam saatlerinde düzenleyeceği konsere ilişkin Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan 2 kişi tekrar gözaltına alındı  
(25.05.2012/DİHA) 
 
26 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde sabah saatlerinde iki eve yapılan baskında Muhittin ve Mahmut Denk-
taş kardeşler ile Ali Çevik adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 yurttaşın Pınarbaşı İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.   (26.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 
Urfa ve ilçelerinde 28 Mayıs'ta gözaltına alınan 29 kişi'den 16'sı "KCK/Kent Meclisi faaliyetleri içinde bulundukları" 
iddiasıyla tutuklandı. BDP Urfa İl binasında konulan dinleme cihazı aracılığı ile uzun süre yapılan teknik takip sonu-
cu yapılan toplantılara ilişkin soruların yöneltildiği sorgulama sırasında 5'i adli kontrol ile olmak üzere 13 kişi serbest 
bırakıldı. 16 kişi ise "KCK/Kent meclisi faaliyetleri içinde oldukları" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri 
şöyle: Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Hasan Karaoğlan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dağtekin, 
BDP İlçe Yöneticisi Cemil Tuncer, belediye işçileri Süphi Zengin, Yavuz İleri, MEYA-DER üyeleri İbrahim Avcı ve 
Ecevit Yavuz, BDP İlçe Eş Başkanı Birgül Özkara, Ahmet İlbaş, Mustafa Kurt, BDP eski İlçe Başkanı Ahmet Yeni l-
mez, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yüksel, Kadir Ceylan, Suruç İl Genel Meclis Üyesi Halit Yıldıztekin, BDP Aligor 
Belde Başkanı Ömer Gönhan ve Suruç Belediye Meclis Üyesi İsmail Şimşek. (31.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen bombalı intihar saldı-
rı ile ilgisi olduğu iddiasıyla Bakır Öztunç, Erdal Eraslan ve Osman Deniz isimli yurttaşların gözaltına alındığı bildi-
rildi.   (31.05.2012/DİHA / DHA) 
 
8 Haziran 2012’de, Urfa Haran Üniversitesi öğrencisi Nofa Alpağüp isimli kadın öğrenci alışveriş yapmak üzere 
girdiği mağazada TEM polisi tarafından önce sözlü tehdit edildiği ardından tekme tokat dövülerek gözaltına alındığı 
iddia edildi. Mağaza içerisinde gözaltına alınan ve polis tarafından darp edildiği ileri sürülen öğrenci Alpağüp, tedavi 
edilmek üzere Urfa Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtilirken, hastanedeki tedavinin ardından Alpağüt'ün, ifadesi 
alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi. (08.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Urfa’da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) yönelik "KCK" adı altında 
Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Urfa Şube üyeleri Şerif 
İldoğan, Hasan Ölgün gözaltına alımdı. (25.06.2012/DİHA/ ANF/DHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
27 Haziran 2012’de, Urfa'nın Bozova İlçesi'nde sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi. Baskının Ağrı'nın 
Doğubayazıt İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Hasan Karadağ'ın (Savaş Urfa) cenazesine 
katıldıkları gerekçesiyle yapıldığı bildirildi. Ev baskınlarında aralarında BDP Bozova İlçe Başkanı BDP Bozova İlçe 
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Başkanı Abdurrahman Pişkin, ilçe yöneticisi Bozan Aslan, İbrahim Yıldırım, Şeh Müslüm Polci, Sait Gümüş, Reşat 
Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Mehmet Gümüş, Ramazan Yıldırım, Mustafa Köroğlu, Cemal Danacı ve Rahim Gümüş 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişinin Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildiril-
di. (27.06.2012/DİHA) 
 
16 Temmuz 2012’de Şanlıurfa’da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan 
N.T., jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
landı. 
 
17 Eylül 2012’de, Urfa'dan Viranşehir'e giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik kazası geçiren 
Sinan Cin'i kaldırıldığı Urfa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etmeye gelen akrabaları ile polisler arasında tartışma çıktı. 
Edinilen bilgilere göre Cin'i ziyaret etmeye gelen Nuri Topdemir'e polisler kazanın nasıl meydana geldiğini sordu. 
Kaza sırasında 3'üncü bir kişinin daha olay yerinde olduğunu belirten Topdemir'e, iddialara göre polisler "Biz seni 
tanıyoruz, sen yalan söylüyorsun, sen bir daha yalan söylersen seni mahvederiz" dedi. Bunun üzerine Cin'in yakın-
ları ile polisler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından polisler cop ve biber gazı ile hastane içeri-
sinde Cin'in yakınlarına müdahale etti. Müdahalenin ardından İzzet Cin, Fevzi Cin, Mehmet Cin ve aynı ismi taşıyan 
Mehmet Cin, Sinan Cin, Demhat Cin ve Nusret Topdemir gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hastanedeki tedavile-
rinin ardından Urfa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    (17.09.2012/ANF/DİHA) 
 
20 Eylül 2012’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev 
baskınları sonucu Suruç eski Belediye Başkanvekili Mehmet Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Yıldız, 
Yazı İşleri Müdürü Ali Yavuz, Muhasebe Müdürü Ahmet Vural, Muhasebe Müdür Yardımcısı Mehmet Yavuz, Fen 
İşleri Amiri Yüksel Tekin Alp, Reşit Aslan, İlhan Kızmaz ve belediye işçisi Ferhan Bulut gözaltına alındı. 
 
23 Eylül 2012’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne bağlı Avcılar Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma 
ekipleri A.B. adlı kişiyi “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” suçlamasıyla gözaltına aldı. 
 
1 Ekim 2012’de, BDP Uurfa eski İl Başkanvekili Müslüm Kaplan, akşam saatlerinde Eyubiye Mahallesi'nde polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilmeyen Kaplan, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
dü. (01.10.2012/DİHA) 
 
2 Ekim 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında polis ekiplerinin düzenledikleri 
operasyon sonucu Viranşehir Belediyesi Med Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Karakış ve 
halk oyunları eğitmeni Deniz Terece gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, Van’da bulunan BDP Kadın 
Meclisi üyesi Güneş Sedef de kaldığı eve düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. 
  
9 Ekim 2012’de, BDP Urfa İl Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den çıkarılışının 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla Koyuncu İş Hanı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama yapıldığı sırada 
polisler, "Öcalan'a özgürlük Kürdistan'a statü" pankartına el koydu. Yaşanan gerginlik sırasında BDP Urfa İl Eş 
Başkanı Mehmet Çiçek, BDP Bozova İlçe Başkanı Abdurrahman Pişkin ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına 
alındı. (09.10.2012/DİHA)  
 
4 Kasım 2012’de, Urfa'nın Suruç ilçesinde, 30 Ekim'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 5 kişi tutuklandı. Suruç Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan Ali Kenderici, Ömer Bargu, Emrah Vanlı, Metin 
Şeyli ve Cebrail Zirik tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (04.11.2012/DİHA) 
 
29 Kasım 2012’de, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Belediye Meclis üyesi Mustafa Ekrem Polatsoy “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle hakkında arama karar olduğu için gözaltına 
alındı. 
  
7 Aralık 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 4 Aralık 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “cezaevlerinde 67 gün süren açlık grevi eylemlerine destek amaçlı düzen-
lenen yürüyüşlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı. 
 
11 Aralık 2012’de, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 5 kişi gözaltı-
na alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
14 Aralık 2012’de, Urfa'nın Birecik ilçesinde 11 Aralık günü 'KCK' adı altında yapılan operasyonda çok sayıda eve 
düzenlenen baskın sonucunda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün Diyarbakır'da nöbetçi hakimliğe çıkartılan 6 kişi    
tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle:"Halil Yavuzel, Halil Ceylan, Nuri Demir, Kadir Oğuz, Mazlum Polat, İbra-
him Halil Ökten." (14.12.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
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Şırnak 
 
1 Ocak 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba (Sêgirk) Beldesi'nde sabah saatlerinde evlere baskın 
düzenlendi. Şenoba Jandarma Karakolu'na bağlı çok sayıda askerin düzenlediği baskın sonrası BDP Belde Yönet i-
cisi Taner Babat, Belediye BDP'li Meclis Üyesi Halit Babat ile Mükail Babat ve Yılmaz Babat gözaltına alındı.   
(01.01.2012/DİHA) 
 
4 Ocak 2012’de Uludere'nin Roboski Köyü'nde 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda 2 kuzenini kaybeden Özcan 
Encu, bugün erzak almak için ilçeye gitti. Uludere'de askeri kontrol noktasında bulunduğu aracı durdurulan Encu, 
gözaltına alındı. Encu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (04.01.2012/DİHA) 
 
6 Ocak 2012’de Şırnak'ın Cizre İlçesi Yafes Mahallesi'nde akrep tipi zırhlı polis aracına taş atıldığı gerekçesiyle bir 
eve baskın düzenledi. Evi basan polisler, taş attığını ileri sürdükleri A.E. (9) adlı küçük çocuğu ve konuşma engelli 
babası Guri Ertener'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve oğul İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(06.01.2012/DİHA) 
 
5 Ocak 2012’de Uludere'nin Roboski Köyü'nde 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda 3 kuzenini kaybeden Faruk 
Encu ile Serbest Encu, Nihat Encu, Nezir Encu, Ferset Encu ile Ferdi Alma, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 
Katliam sonrası taziye için geldikleri Roboski'den İstanbul'a dönerken Uludere'nin çıkışında bulunan İnciler Askeri 
Kontrol Noktası'nda gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. (05.01.2012/DİHA) 
 
7 Ocak 2012’de Şırnak'ın Uludere (Qileban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde TSK'ye ait savaş uçaklarının 
bombardımanı sonucu katledilen 35 kişinin yakınlarından 5 kişi tutuklandı. 35 yurttaş için açılan taziye çadırını ziya-
ret eden Uludere Kaymakamı Nafiz Yavuz'a yapılan saldırıya ilişkin 3 gün önce gözaltına alınan 8 kişiden Serbest 
Encu, Nihat Encu ve Nezir Encu Uludere Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 5 kişi 
ise adliyeye sevk edildi. Karakolda işlemleri tamamlanan Mehmet Altürk, Faris Kaya, Ferdi Alma, Faruk Encu ve 
Özcan Encu Uludere Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" iddiasıy-
la mahkemeye sevk edildi. Uludere Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 5 kişi aynı iddiayla tutuklanarak Şırnak Ka-
palı Cezaevi'ne gönderildi. (07.01.2012/DİHA) 
 
9 Ocak 2012’de Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde TSK'ye ait savaş uçaklarının bombardımanı 
sonucu katledilen 35 yurttaşın yakınlarından 5 kişinin Uludere Kaymakamı Nafiz Yavuz'a yapılan saldırıda "Kasten 
adam öldürmeye teşebbüs" tutuklanmasının ardından yakınlarını kaybeden Osman Ürek isimli bir yurttaş daha 
gözaltına alındı. Uludere ilçesi ile Roboski Köyü yol ayrımında kimlik kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına 
alınarak İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen Ürek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 
(09.01.2012/DİHA)  
 
12 Ocak 2012’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde önceki gün ev baskınlarında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 
kişiden 2'si serbest bırakılırken, 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 21 kişi "Örgüt 
üyesi olmak" ve "KCK Kent meclisinde yer almak" iddialarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede 
Asya Orak ve Cemil Toğuç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 19 kişi ise aynı gerekçelerle tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Mahkeme'nin Türkçe bilmeyenler için Kürtçe tercüman atadığı da belirtilirken, 19 kişinin 
adliyeden çıkarılması esnasında polis yoğun önlemler aldı. Tutuklanan 19 kişinin isimleri şöyle: Barış Anneleri İnis i-
yatifi aktivisti Asya Tay, Yaşar Bayar, Emin Kurnaz, Cevher Bedük, İsmail Kunur, Selima Kıran, Zeynep Tanboğa, 
Asya Kazandı, Ömer Acar, Süleyman Acar, Mehmet Kıran, Sabri Tanıt, Abdurrahman Nayci, Musa Kutlu, Abdullah 
Aydemir, Hüsnü Kaplan, Abdullah Kara, Ömer Acar ve Emin Ergül. (12.01.2012/DİHA) 
  
12 Ocak 2012’de BDP PM Üyesi Senar Abi, geçtiğimiz gün Şırnak'tan Cizre'ye giderken askeri kontrol noktasında 
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Abi, Bingöl'e getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bingöl'de üniversite 
öğrencisi olduğu öğrenilen ancak soyadı öğrenilemeyen Şükran adlı bir kişinin de Abi ile aynı gerekçeden dolayı 
gözaltına alındığı öğrenildi. Abi ile Şükran adlı kişi Emniyet'te susma hakkını kullanırken, bu sabah adliyeye çıkarı l-
dı. "KCK" kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen 2 kişiye savcılıktaki ifade işlemleri sırasında 2011 genel seçimle-
rinde Bingöl'de yürüttükleri seçim çalışmalarının sorulduğu öğrenildi. Abi ile beraberindeki kişi tutuklama talebiyle 
sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (12.01.2012/DİHA) 
  
26 Ocak 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nin Cudi, Yafes, Nur, Dicle ve daha birçok mahallede özel hareket polisleri 
eşliğinde yapılan ev baskınlarında 23 kişi gözaltına alınmıştı. "KCK" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 
kişiden P.İ. adlı çocuk Mardin'e gönderilirken, P.İ. çıkarıldığı Çocuk Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönde-
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rildi. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde bekletilen 22 kişi de işlemlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerin-
de adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 22 kişiden Aysel Çağırga isimli kadın serbest bırakıldı. 
Ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 21 kişiden Hatice Özdemir ve BDP Cizre İlçe Yöneticisi 
Abdulkerim Benzer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 19 kişi ise "KCK şehir yapılanması içinde yer 
aldıkları" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: İhsan Saçan, Zekiye Malgaz, İhsan Sami Doğan, İs-
kan Ekmekçi, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet Sami Saçan, İhsan Batur, Emine Çağırga, Ahmet Ekeren, Mehmet 
Darga, Hikmet Yılmaz, Zekiye Edin, Selim Şeftali, M. Halil İnan, Bahar Cilasun, Harun Sabuncu, BDP Cizre İlçe 
Yöneticisi Mehmet Atabilen ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi. Mardin'de 1 çocuğun tutuklanması ile tutuklananların 
sayısı 19'u buldu. (26.01.2012/DİHA) 
 
3 Şubat 2012’de, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'ne bağlı Fındık Beldesi'nde BDP Belde Başkanı Ahmet Ecer, dün 
akşam amcasının evine yemeğe gitti. Edinilen bilgiye göre daha sonra Ecer'in misafir bulunduğu eve polis ve jan-
darma tarafından baskın düzenlendi. Burada gözaltına alınan Ecer'in evine götürüldüğü ve evinde de aramaların 
yapıldığı, yapılan aramalarda da bazı evraklara el konulduğu bildirildi. Gözaltına alınan Ecer, yapılan aramaların 
ardından Güçlükonak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   (03.02.2012/DİHA/ 
Yuksekovahaber.com/Zaphaber.com)  
 
8 Şubat 2012’de Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yaşamını yitiren ve 19 Mayıs'ta Muş'un Malazgirt İlçesi 
Hasretpınar (Tendurek) Köyü'nde defnedilen HPG'li Hanifi Aydın'ın cenaze töreni sırasında çıkan olaylarda askerle-
re taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Uçak, emniyetteki İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Sav-
cılık tarafından ifadesi alınan Uçak, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Uçak, gösteride taş attığı iddiasıy-
la tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (08.02.2012/DİHA) 
 
14 Şubat 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, Cizre Emniyet Müdürlüğüne bağlı siyasi şube ekipleri ve özel hareket 
timlerinin katılımıyla 13 Şubat günü akşam saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskın-
larda birçok kişinin evde olmadığı için gözaltına alınmadığı bildirilirken, İl Genel Meclis Üyesi Cüneyt Som'un yanı 
sıra Emin Geren ve Cemal Özdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındığı öğrenildi. Baskınların "KCK" adı altında ya-
pıldığı belirtilirken, gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.02.2012/ANF/DİHA / 
İdilhaberajansi.com) 
 
18 Şubat 2012’de Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 
12 kişi gözaltına alındı (CİHAN, 18 Şubat).  
 
26 Şubat 2012’de, Şırnak'tan İdil'e doğru giden BDP İdil İlçe Başkanı Niyazi Çevrim, Cizre köprüsü girişinde yapılan 
yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. (26.02.2012/ DİHA) 
 
28 Şubat 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev bas-
kınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı (Zaman, 28 Şubat). 
 
27 Şubat 2012’de Şırnak Barosu avukatlarından Erdal Kunur’un 23 Şubat 2012’de Uludere İlçesi’nden Şırnak’a 
dönerken kent girişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve götürüldüğü karakolda darp 
edildiği öğrenildi (ANF, 27 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortasu (Roboski) Köyü'nde TSK'ye ait savaş uçaklarının bombardımanı 
sonucu yaşamını yitiren 34 kişi ile birlikte kardeşi Serhat Encu'yu kaybeden Ferhat Encu gözaltına alındı. Çukurova 
Üniversitesi öğrencisi olan Encu, üniversite okuduğu Adana'ya gitmek üzereyken, Uludere yol ayrımında jandarma 
tarafından gözaltına alındı.  (29.02.2012/ DİHA/İmc-tv.com) 
 
1 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde "KCK" adı altında yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün evle-
re yapılan baskında gözaltına alınan 20 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın talimatı ile düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 20 kişi, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 
tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Burada ifadesi alınan 20 kişiden 9'u serbest bırakılırken, BDP Kadın 
Meclisi Üyesi Dilek Yıldız, BDP Cizre İlçe Yöneticisi M. Sait Asut, Belediye Meclisi Üyesi Müdür Gök, Sabri Kara-
göz, Süleyman Erik, Abdurrahman Yanık, Nevzat Yılmaz, Mehmet Emin Gökhan, Tevfik Tunç, İbrahim Açan, Cemil 
Karaduman "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(01.03.2012/DİHA/Haberler.com/Medya73.com/İnternethaber.com/ Mynet.com/Trthaber.com) 
 
3 Mart 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında işyerine düzenlenen baskın sonucu Yusuf 
Çağdavul gözaltına alındı (ozgurradyo.com, 4 Mart). 
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9 Mart 2012’de, Şırnak'ın Balveren Beldesi'nde dün gece askerler tarafından birçok eve baskın düzenlendi. Yapılan 
ev baskınlarında Ömer Sidar, İdris Fidan, Tahir Sidar ve Ömer Artuç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 
(09.03.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
  
12 Mart 2012’de, Şırnak'ta 3 gün önce İsmetpaşa, Gazipaşa, Yeşilyurt, Yenimahalle ve Dicle mahallelerinde evlere 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiden biri emniyette serbest bıra-
kıldı, 10 kişi ise, bu gün adliyeye çıkarıldı. 3 kişi savcılıkta serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanma talebiyle Şırnak 
Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2 çocuk pişmanlık yasasından faydalandırılarak serbest bırakılırken, E.Y. 
(17), F.E. (16), S.B. (16), Melike Başçı (18) ve Mehmet Sıtkı Özcan "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (12.03.2012/DİHA)  
  
18 Mart 2012’de, Şırnak ili Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'nde Newroz kutlamaları çerçevesinde dün akşam yakılan 
ateşin etrafında davul zurna eşliğinde yüzlerce kişi halay çekti. Kısa bir süre sonra kutlamanın yapıldığı alana çok 
sayıda akrep tipi zırhlı araçla gelen yüzlerce polis, kitlenin dağılmasını istedi. Aksi taktirde müdahale edileceğini 
belirtti. Kitle ile polis arasında geçen kısa süreli gerginlikten sonra BDP İlçe Yöneticisi Hasan Aydın ifadesi olduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı.    (18.03.2012/DİHA) 
 
19 Mart 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gözaltına alınan 35 kişiden 22’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla tutuklandı (ANF, 19 Mart).  
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Başak, Barbaros, Cudi ve Nuh mahallelerinde Newroz alanında topla-
nan onbinlerce kişiye, yapılan açılış konuşmasının ardından BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın platforma 
çıkması ile birlikte polis miting alanındakilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Alandan çıkan 
kitlenin polis müdahalesine taş ve molotoflarla karşılık vermesiyle çatışmalar alanın dışına yayıldı. Çatışma esna-
sında polis havaya ateş açarken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışmalar 
ilçenin bütün mahallelerine yayılırken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  (20.03.2012/ANF/ DİHA) 
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gözaltına alınan ve Adliyeye getirilenlerden 29 kişiden  7'sinin vücudun-
da yoğun darp izlerinin olduğu belirtildi. Adliyeden önce hastaneye götürülen 29 kişiden darp izi olanlara doktorun 
rapor vermek istediği, ancak polisin engel olduğu iddia edilirken, polis ile doktorlar arasında tartışma çıktığı öne 
sürüldü. (20.03.2012/ANF/ DİHA / Bianet.org / İMC TV/ İdilhaberajansi.com / Sirnakhaber.com) 

 
24 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Newroz kutlamalarına polisin sert müdahalesi sonrasında yaşanan olay-
larda ve BDP İlçe binasının basılması sonucu gözaltına alınan 69 kişi dün Cizre Adliyesi'ne getirilmişti. Geç saatle-
re kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından aralarında Cizre Belediye Başkanvekili Mustafa Gören ve BDP 
Cizre İlçe yöneticisi Hasan Aydın'ın da bulunduğu 49 kişi serbest bırakılırken, 20 kişi ise "İzinsiz gösteriye katıl-
mak", "Polisi öldürmeye teşebbüs" ve "Devlet memuruna mukavemetten" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 20 kişi-
nin isimleri şöyle; BDP Cizre İlçe yöneticileri Abdulkerim Benzer ile Hasan Aydın, Ramazan Ürgen, Reşit Acar, 
Ramazan Özdek, İbrahim Özkan, Mehmet Nezir Timurtaş, Sait Duru, Baran Vesek, Zeynep Tekin, Hamza 
Adıgüzel, Agit Aksın, Mahsun Avcı, Abdurrahim Mendeş, Ali Üstün, İdris Çoban, Abdurrahim İveren, Hamza 
Karaduman, Vedat Acar ve Nurettin Elçi.  (24.03.2012/DİHA/İdilhaberajansi.com/İmctv.com/Birgun.net) 
 
26 Mart 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Dedeler (Babga) Köyü'nden ilçe merkezine gelen Sait Armağan adlı 
yurttaş, dün gece 52. Polis kontrol noktasında araçtan indirilerek gözaltına alındı.   (26.03.2012/DİHA) 
 
27 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Gıre Çolya, Hesana ve Derye Kere bölgelerine yönelik düzenlenen 
operasyonda 21 Mart'ta çıkan çatışmada yaralanan 2 sivil yurttaş, Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeler i-
nin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Mustafa Sidar ve Süleyman 
Tanrıverdi adlı yurttaşlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada gizlilik kararı olması nedeni ile tutuklanma 
gerekçesi öğrenilemedi.Tutuklanan Sidar ile Tanrıverdi, çatışma sırasında av için bölgede bulundukları belirtilmişti.
    (27.03.2012/ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com/ Yeniozgurpolitika.org/ Evren-
sel.net/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
28 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nin Cudi Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Agit Düş-
kün (20) isimli yurttaş gözaltına alındı. Düşkün'ün geçtiğimiz yıl düzenlenen "Amara yürüyüşü"ne katıldığı gerekçesi 
ile gözaltına alındığı iddia edildi. Urfa'ya gönderileceği bildirilen Düşkün'ün annesi Hediye Düşkün, baskınlar sıra-
sında polislerin aile fertlerini darp ettiğini söyledi. (29.03.2012/DİHA)  
 
30 Mart 2012’de, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Veysi İnal (23) adlı yurttaş gözaltına alındı.   
(30.03.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org) 
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6 Nisan 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde gözaltına alınan Süleyman Algan (26), emniyetteki ifade işlemlerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderilen Algan, tutuklanarak Mardin E Tipi Ka-
palı Cezaevi'ne gönderildi. Algan'ın tutuklanma nedeni konusunda bilgi alınamadı. (06.04.2012/DİHA/Ozgur-
gundem.com) 
  
17 Nisan 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı (Ortasu) Roboski Köyü kırsalında 34 sivil yurttaşın savaş uçak-
larının bombardımanı sonucu katledilmesinin ardından açılan soruşturmada 111 gündür bir gelişme yaşanmazken, 
köye ziyarette bulunduğu sırada köylülerin tepkisini çeken Uludere Kaymakamı Naif Yavuz olayı ile ilgili Cabbar 
Yılmaz isimli yurttaş tutuklandı. Uludere Savcılığı'na çağrılan ve katliamda yaşamını yitiren Selam Encü'nün yakını 
olan Yılmaz, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kaymakam Yavuz'a yönelik saldırının 
faillerinden biri olduğu iddia edilen Yılmaz, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
(17.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Taraf.com.tr/Bianet.org) 
 
17 Nisan 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 2 gün önce evlerine polis tarafından yapılan baskınlar sonrasında gö-
zaltına alınan 13 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 
13 kişi tutuklanma talebi ile Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından gözaltına alınanlar-
dan 3 kişi serbest bırakılırken, 10 kişi ise, "Yasa dışı eylem ve gösterilere katıldıkları" iddiasıyla tutuklanarak, ceza-
evine gönderildi. Tutuklanan yurttaşların isimleri şunlar; Ömer Bağdur, Menekşe Yılmaz, Hatice Özdemir, Muhsin 
Özdemir, Osman Mendeş, Barış Erçetin, İdris Ercan, Şehmus Magi, Agit Becer ve Naif Acu. Tutuklananlardan İdris 
Ercan'ın kalp, sinir ve romatizma gibi rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi. 
 (17.04.2012/DİHA/ANF/Yeniozgurpolitika.org/medya73.com/ Yuksekovahaber.com/sondakika.com) 
 
20 Nisan 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde özel harekat ve sivil polis eşliğinde 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı 
ev baskınında gözaltına alınan ve il emniyet müdürlüğünde tutulan 9 kişi işlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne 
getirildi. Aralarında belediye meclis üyesi ve belediye personelinin de bulunduğu 9 kişi savcılıkta ifade verdi. Farklı 
tarihlerde yasadışı eylemlere katılarak, "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüte üye olmak", 2911 Sayılı Kanun'a 
muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia edilen 9 kişi savcılık tarafından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi. Mahkeme tarafından aynı gerekçe ile tutuklanan Cizre Belediye Meclis Üyesi Emin Yapar (46), beledi-
ye personelleri Tahir Duru (61), Ali Kumak (54), Abdulkerim Malgaz (62) ile Osman İnanç (39), Göhar Magi (46), 
Meryem Gasyak (52), Murat Çabas (31) ve Halil Dalmış (45) Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(20.04.2012/DİHA/Cumhuriyet.com.tr/Samanyoluhaber.com/Haber7.com/Yuksekovahaber.com/Haber5.com/
Polis.web.tr/Haber61.net) 
  
 
  
  
 
28 Nisan 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'ne bağlı Dirsekli (Xirabeşeref) Köyü'ne yönelik 24 Nisan günü ger-
çekleşen askeri operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 
İdil Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerin ardında lise öğrencisi A.Z. serbest bırakılırken, Mehmet 
Ali Avşin, Fatma Akça isimli köylüler ile HPG'li oldukları iddia edilen Bahtiyar Kemal Hasan ve Givara Alıko tutuk-
lama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerin ardından 4 kişi "Örgüt üyesi olmak" 
ve "Örgüte yardım yataklık etmek" suçlamaları ile tutuklandı. 
(28.04.2012/ANF/DİHA/İdilhaberajansi.com/İdilgazetesi.com) 
 
30 Nisan 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi Yafes Mahallesi'nde öğle saatlerine çok sayıda sivil polis akrep tipi zırhlı 
araçlarla Hacı Acar isimli yurttaşın evine baskın düzenledi. Evi didik didik aranan ve kamyon şoförü olduğu öğren i-
len Acar, kamyonuyla birlikte gözaltına aldı.  (30.04.2012/DİHA) 
 
5 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 30 Nisan sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 13 kişi, 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 13 kişi, tutuk-
lama talebiyle Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 1 kişi serbest bırakılır-
ken, Emrah Aslan, M. Emin Seyrek, Serhat Arsu, A. Baki Tiken, Ahmet Danış, Rıdvan Tanış, Eniş Nemberi, Sıddık 
Ateş, Songül Kolanç, Rahmete Durak, Rezzan Aksoy ve İsmail Nigiz ise "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutukla-
narak cezaevine gönderildi. (05.05.2012/DİHA) 
 
7 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 13 kişi 
önceki gün adliyeye çıkarılıp 12 kişi tutuklanmıştı. "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklananların yanı sıra aynı 
tarihlerde Dicle Mahallesi'nde yapılan ev baskınında HGP'li İran asıllı Hiris Menberi (Aris) olduğu belirtilen bir kişi 
gözaltına alınmıştı. Dört gün gözaltında kalan Menberi, çıkarıldığı Cizre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutukla-
narak cezaevine gönderildi. (07.05.2012/DİHA) 
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8 Mayıs 2012’de, Şırnak ili Beytüşşebap ilçe Belediye Başkanı Yusuf Temel'in oğlu Mazlum Temel, Beytüşşebap 
İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'nde askeri kontrol noktasında gözaltına alındı. İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen 
Temel, buradaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Temel, "Ör-
güt propagandası" iddiasıyla hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası aldığı ve cezanın Yargıtay tarafından 
onaylandığı gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. (08.05.2012/DİHA) 
  
16 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün gece saatlerinde Nur Mahallesi'nde çok sayıda eve eş zamanlı 
baskın düzenlendi. Maskeli özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskınlarda Veysi Bağlan (18), Eyüp Uykur 
(20), Ahmet Babrak (19), Aydın Erol (18), Mehmet Daneri (18), Ahmet Balık ile M.B. (17) adlı çocuk gözaltına alın-
dı.   (16.05.2012/DİHA) 
  
17 Mayıs 2012’de, Şırnak'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan evinin önünde dün akşam kimliği belirsiz kişi veya 
kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren AKP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kılınç ile ilgili 
başlatılan soruşturma devam ediyor. Dün akşam bazı evlere baskın düzenleyen polis, bu günde BDP Şırnak il bi-
nasına baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, BDP 
Şırnak il binasına düzenlenen baskında ise gözaltına alınan olmadı. Ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında 
BDP Şırnak merkez ilçe yöneticisi Ahmet Ayan ile eşi ve 6-7 yaşlarında 2 çocuğunun yanı sıra annesi, babası ve 
kız kardeşi bulunuyor. Ayrıca BDP Şırnak İl Saymanı Resul Ertaş'ın da ailesiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi. 
 (17.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de, Şırnağın Silopi ve Cizre ilçeleri arasında bulunan Botaş Jandarma Karakolu'nda yol kontrolü 
yapan sivil polisler, BDP Silopi İlçe Yöneticisi Mehmet Mirmehmet'i gözaltına aldı.  (17.05.2012/DİHA) 
 
 17 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın İdil İlçesinde 15 Mayıs'ta evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan BDP İlçe yöne-
ticileri Ekrem Şavlı ve Yasin Öztaş savcılığa çıkartıldı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ekrem Şavlı serbest 
bırakılırken, Yasin Öztaş ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Öztaş, "Örgüt 
üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (17.05.2012/DİHA) 
 
22 Mayıs 2012’de, Şırnak'ta BDP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un gözaltına alınması ardından şehir 
merkezinde bir gözaltı daha yaşandı. Şırnak Belediyesi'ne giden Süleyman Uysal adlı bir yurttaş, gözaltına alındı.  . 
(22.05.2012/DİHA) 
 
6 Haziran 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'ne bağlı Yarbaşı (Hespist) Köyü'ne dün sabah saat 07.00'da çok 
sayıda asker ve özel harekat polisi tarafından gerçekleştirilen baskında 3 çocuk annesi Kevser Tekin gözaltına 
alındı. Eşinin 1992 yılında Yarbaşı ve Dirsekli arasında "faili meçhul" bir cinayet sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen 
Tekin, bugün savcılığa sevk edildikten sonra "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklama talebiyle İdil 
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Tekin, Midyat M Tipi Kapalı Ceza-
evi'ne gönderildi. (06.06.2012/DİHA)  
 
7 Haziran 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin Newroz kutlama-
sında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişi  tutuklandı.  
  
8 Haziran 2012’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde dün gece İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi 
tarafından yapılan ev baskınlarında Hamza Uras, Rezan Uras, Botan Bayram, Agit Gasyak, Azad Mendeş ve Sinan 
Teber isimli yurttaşlar “yasa dışı eylem ve gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Azad Mendeş, 
Agit Gasyak, Botan Bayram ve Rezan Uras İdil öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. 4 kişi savcılık tarafından ifadele-
ri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Azad Mendeş, Agit Gasyak 
ve Botan Bayram hakkında “yasa dışı eylem ve gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle tutuklanma kararı verirken, 
Rezan Uras ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında tutuklanma kararı verilen Mendeş, Gasyak 
ve Bayram Midyat E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   (08.06.2012/DİHA/ Yuksekovaguncel.com)  
 
13 Haziran 2012’de yoğun bakımdan çıkarılan Kemal Kar’ın aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Şırnak’ın 
Cizre İlçesi’nde 10 Haziran 2012’de yapılan protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Kemal Kar’ın götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle Cizre Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti.   
 
3 Temmuz 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde ikamet eden Hacı Göçmen adlı yurttaş bugün sabah saatlerinde Ciz-
re'de gözaltına alındı. İfadesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'a götürülen Göçmen, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tu-
tuklandı. (03.07.2012/DİHA/Diyarbakiryenigun.net) 
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19 Temmuz 2012’de, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde pasaport için başvuru yaptığı sırada arama kararı bulundu-
ğu gerekçesiyle Ferhat Encü isimli yurttaş gözaltına alındı. Uludere Kaymakamı Nafiz Yavuz'a yönelik saldırı nede-
niyle hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmekten" açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne 
sürüldü. (19.07.2012/DİHA/ Evrensel.net/Bianet.org) 
 
6 Ağustos 2012’de, BDP Şırnak İl Yöneticisi Sıdık Külter saat 14.00 sıralarında İl binasından çıktığı sırada sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında açılan bir davadan ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı 
öğrenilen Külter, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Savcılığa çıkarılarak ifadesi alınan Külter, ardından 
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Külter, "Örgüt üyesi olduğu" gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Mahke-
mesi'nce tutuklandı. (06.08.2012/DİHA) 
 
7 Temmuz 2012’de Şırnak’tan Mersin’e giden Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Özdemir, Mersin girişinde 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Haşim Özdemir’in hangi gerekçeyle 
gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.  
 
14 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Laleş Yaylası'na çıkan Harun Hakseven, Serdar 
Ataman, Fadıl Ulaş ve Müslüm Ulaş adlı yurttaşlar askerler tarafından gözaltına alındı. Laleş Yaylası'nda bulunan 
bahçelerini sulamak amacıyla yaylaya çıkan yurttaşların ilçe merkezine doğru gelirken Beytüşşebap İlçe Tugay 
Komutanlığı önünde gözaltına alındığı ve 2 saat sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltı sırasında Serdar Ata-
man adlı yurttaşa Tugay Komutanı tarafından yumruk atıldığı ve dövüldüğü bildirildi. (14.08.2012/DİHA) 
 
14 Ağustos 2012’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı Kanicemed (Gencemal) bölgesine Bey-
tüşşebap İlçe Taktik Tugayı'ndan dün akşam top atışları yapıldı. Top atışı sırasında yurttaşların bağ ve bahçelerin-
de olduğu bildirilirken, bahçede çalışırken bulunduğu alana top mermisi isabet eden H.H. isimli yurttaş şans eseri 
kurtuldu. H.H. "Askerler önce ekili alanlarımıza yönelik top atışı yaptı. Bizler canımızı kurtarmak için alandan ayrıl-
dığımızda da askerler yolumuzu kesti ve bizi gözaltına aldı. 2 saat benimle beraber 9 kişiyi gözaltına aldıktan sonra 
hiçbir işlem yapmadan serbest bıraktı" dedi. (14.08.2012/DİHA) 
 
4 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu BDP İlçe Örgütü 
Başkan Yardımcısı Ergin Dürmüş, ilçe örgütü yöneticileri Ali Ataman ve Sabri Bal ile BDP üyesi Harun Ataman 
gözaltına alındı. 
  
15 Eylül 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kişi İdil İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ndeki işlemlerin ardından dün İdil Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma 
istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden Miro Çağlı ve Fuat Kaşbaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakı-
lırken, Serhat Azizoğlu, Metin Aslan, Ahmet Aslan ve Mehmet Sebih Özcan, "Yasa dışı gösterilere katılmak ve poli-
se mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
(15.09.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com/İdilhaber.com) 
 
19 Eylül 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde dü-
zenlenen eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” iddiasıyla 4’ü çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Eylül 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı 
4’ü çocuk 10 kişiden 2’si çocuk 8 kişi tutuklandı. 
 
24 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde Belediye Başkanı Yusuf Temel’in evine baskın düzenleyen özel 
harekât polis ekipleri yapılan aramanın ardıından Yusuf Temel’in oğlu Serhat Temel’i (16), DİHA muhabirleri Delil 
Temel ve Cengiz Oğlağı gözaltına aldı. 
 
24 Eylül 2012’de Şırnak merkezde Bahçelievler ve Vakıfkent mahallerinde  gece geç saatlerde polisler tarafından 
yapılan ev baskınlarında; R.B. (17), Kamuran Kılınç (18), Hamza Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha gözaltına 
aldı.  
 
26 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde Barbaros, Cudi, Başak ve Dicle mahallelerinde polis tarafından 
25.09.2012 tarihinde yapılan ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki iş-
lemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından F.T. (16), R.E. (16) ve 
T.Y. (16) tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, 3 çocuğu "Kentte yaşanan gösterilere ka-
tıldıkları" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutukladı. Gözaltında bulunan 4 kişi ise, emniyetteki işlemle-
rinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Hasan Özdemir, Osman 
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Ölümen, S.A. (16) ile M.U.'nun (17) ) tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, 4 kişiyi "Kentte 
yaşanan gösterilere katıldıkları" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutukladı. (26.09.2012/ANF/DİHA) 
 
28 Eylül 2012’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde Barbaros, Cudi, Başak ve Dicle mahallelerinde polis tarafından 
26.09.2012 tarihinde yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemle-
rinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Şehmus Algan (17) ve Mesut Şağru ser-
best bırakılırken, Sebahat Aras (17), Sebahattin Değer ve soyadı öğrenilemeyen Ebubekir adlı kişiyi tutuklanmaları 
istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Aras tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan mahkeme diğer iki kişiyi 
"Kentte yaşanan gösterilere katıldıkları" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutukladı.  (28.09.2012/DİHA) 
 
29 Eylül 2012’de, Şırnak il merkezinde 28.09.2012 tarihinde yapılan ev baskınlarında, aralarında 4 çocuğun da 
bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemece ifadeleri alınan 8 kişiden 7'si serbest bırakılırken, Fırat Ya-
man isimli genç, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Yaman, Mardin E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (29.09.2012/DİHA) 
 
2 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İdil Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mah-
kemeye sevk edilen İbrahim Adıbelli, Aziz Erşek ve Fikret Şakar adlı yurttaşlar, "polise mukavemet" ettikleri iddia-
sıyla tutuklanırken, Hasan Doğan ve Mehmet Sadık Kervanoğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
(02.10.2012/DİHA) 
 
4 Ekim 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 Ekim 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı 
8 kişiden 2 çocuk tutuklandı. 
 
5 Ekim 2012’de, Şırnak’ın İdil (Hezex) İlçesi’nde 04.10.2012 tarihinde Yeni Mahalle, Turgut Özal ve Atakent Mahal-
lelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından 
05.10,202 tarihinde öğlen saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Ramazan Şavlı, Erhan 
Malgaz ve Hızır Şen isimli yurttaşlar serbest bırakılırken, Halit Alptekin ve Serhat Pişkin tutuklama istemiyle mah-
kemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Serhat Pişkin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Halit 
Alptekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. (05.10.2012/DİHA) 
 
9 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönü-
mü nedeniyle BDP İdil İlçe Örgütü tarafından yapılmak istenen yürüyüş öncesi yolu trafiğe kapatan gençlere polisin 
yoğun gaz bombalarıyla müdahale etmesi üzerine olaylar başladı. Mehmet Cakasın ve ismi öğrenilemeyen bir ço-
cuğun gözaltına alındığı öğrenildi. (09.10.2012/DİHA) 
 
23 Ekim 2012’de, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapılacak olan oturma eylemine katılmak üzere Şırnak'tan 
Midyat'a araçla giden BDP eski PM Üyesi İzzet Belge gözaltına alındı. Aracı İdil ilçesi çıkışında durdurulan ve gö-
zaltı gerekçesi öğrenilemeyen Belge, İdil Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belge'nin 1 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası-
nın olması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.  (23.10.2012/DİHA) 
 
29 Ekim 2012’de, Şırnak kent merkezinde polis ve askerlere ait 5 ayrı noktaya düzenlenen silahlı saldırının ardın-
dan özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, Bahçelievler Mahallesi'nde bir çok eve baskın 
düzenledi. Baskında M. Şefik Bayat, Şerif Göngen ve Tahir Batak adlı yurttaşların gözaltına alındığı bildirildi. Akrep 
tipi zırhlı araçlarla evlerin etrafını saran polislerin aramalar esnasında evde bulunan yurttaşlara şiddet uyguladığı 
belirtildi.  (29.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde binlerce kişinin AKP İlçe binasına yürümesi üzerine polisin gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahalesine kitle de taş ve ses bombalarıyla karşılık verince, ilçede çatışmalar çıkmıştı. 
Olaylarda 4 gencin gözaltına alındığı öğrenildi.  (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Şırnak'ta, BDP il binasında bir araya gelen binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe 
geçti. Yürüyüşe geçen binlerce kişiye polisler, gaz bombalarıyla çok sert müdahalede bulundu. Yoğun gaz bomba-
sının kullandığı müdahalede çok sayıda kişi yaralandı. Polislerin müdahalesine kitle taşlarla karşılık verdi. Mahalle 
aralarında barikat kuran binlerce kişi, polislerle çatıştı. Çatışmalar sırasında bir gencin darp edilerek, gözaltına 
alındığı görüldü. Çatışmaların Şırnak'ın bütün mahallelerine yayıldığı öğrenildi.  (30.10.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de Şırnak’ta 28 Ekim 2012’de kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü lojmanları, askeri loj-
manlar, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırıların ardın-
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dan gözaltına alınan ve “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklanan 3 kişinin gözaltında darp 
edildikleri ileri sürüldü. 
 
2 Kasım 2012’de, Şırnak merkezinde 28 Ekim'de polis ve askerlere ait 5 ayrı noktaya düzenlenen silahlı saldırının 
ardından, polis baskını sonucunda Gözaltına alınan M. Şefik Bayat, Şerif Göngen ve Tahir Batak adlı yurttaşlar, 
dün çıkardıkları Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi'nde "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (02.11.2012/DİHA) 
 
3 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Cizre ilçesinde defnedilen HPG militanı Servet Fidan'ın cenazesinin defnedilmesinin 
ardından çıkan olaylarda Resul Demir isimli yurttaş gözaltına alındı. Demir'in İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü-
ğü öğrenildi. (03.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de, Şırnak'tan Cizre'ye gitmek isteyen BDP Şırnak İl Yöneticisi Sibel Kayaş ile Leyla Sondak adlı 
yurttaşın aracı Şırnak çıkışında yol kontrolü yapan polisler tarafından durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünden son-
ra yol tutuklaması olduğu gerekçesiyle Kayaş ve Sondak gözaltına alındı. (05.11.2012/DİHA) 
 
5 Kasım 2012’de, Şırnak'ta 04.11.2012 tarihinde eve yapılan baskın sonucunda BDP Şırnak il yöneticisi Baki 
Sondak, Merkez ilçe yöneticisi Mustafa Ütsek ile Beşir İnan isimli bir yurttaş gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından savcılığa çıkartılan 3 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Beşir İnan serbest bırakılır-
ken, diğer iki yönetici ise, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. (05.11.2012/DİHA) 
 
7 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde gözaltına alınan Fikret Encü, Şırnak'tan Diyar-
bakır'a sevk edildi. Encü, Diyarbakır Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Örgüte eleman kazandırmak" 
iddiasıyla tutuklandı. (07.11.2012/DİHA) 
 
7 Kasım 2012’de Şırnak’ta polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında 8 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
  
13 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur, Cudi, Sur, Yafes mahallelerinde sabah erken saatlerinde yapılan 
ev baskınlarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Baskınlarında Abdi 
Özdemir (57), Ali Çıkmaz (55), Kamil Açık (33), Serhat Değer (30), Serdar Gün (28), Vedat Ünal (20), Şiyar Erol 
(19), Mehmet Emin Nart (19), B.B. (17) ve R.E.G. (12) gözaltına alınarak, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
(13.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba (Sêgirkê) beldesinde askerler tarafından birçok eve 
baskın düzenlendi. Baskınlarda BDP Şenoba Belde Başkanı Faysal Babat'ın yanı sıra Diyar ve Ömer Yarar kardeş-
lerin gözaltına alındığı bildirildi. (14.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet, Başak ve Cudi mahallelerine ev baskınları düzenlendi. 
Baskınlarında İsmail Şavluk, Agit Alpkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramaların ardın-
dan gözaltına alınan 3 kişi Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.11.2012/DİHA) 
 
16 Kasım 2012’de,  Şırnak’ın Silopi ilçesinde önceki gün Cudi, Başak, Karşıyaka, Ş. Harunboy ve Cumhuriyet ma-
hallelerinde sabaha karşı sivil polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi gözaltına 
alınmış ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyet'te yapılan işlemlerden savcılığa çıkarılan 6 kişi tutuk-
lama talebiyle Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik "2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına muhalefet" 
ve "Güvenlik güçlerine mukavemet etmek" gerekçeleriyle, Agit Akkaya, Yusuf Zeyrek, İsmail Şavluk, M.B. (14), 
Sefer Yalçın (18) ve K.S. (17) hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi. (16.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, Şırnak'ta, Gazipaşa ve Bakım Mahallerinde yola barikat kurarak gösteri düzenleyen gençler ile 
polis arasında meydana gelen çatışmada, 8 kişinin polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 
 (17.11.2012/DİHA) 
  
20 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur Mahallesi'nde dün gece çok sayıda polisin katımıyla yapılan ev 
baskınlarında Burhan Burdoğan isimli 18 yaşındaki gencin gözaltına alındığı öğrenildi. (20.11.2012/DİHA) 
 
21 Kasım 2012’de Şırnak’ta “KCK Soruşturması” adı altında eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 23 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçesinde çok sayıda polisin Turgut Özal ve Atakent mahallelerinde zırhlı 
araçlar eşliğinde gerçekleştirdiği ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda gözaltına alınan Yılmaz Şakar 
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(30), E.Ş. (16), A.G. (15), V.İ. (17) ve L.K. (16) isimli çocuklar "gösterilere katıldıkları" gerekçesiyle İdil İlçe Emn iyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.11.2012/DİHA) 
 
21 Kasım 2012’de, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba (Sêgirkê) beldesinde ev baskınlarında Yahya Bulut adlı 
yurttaş gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde savcılığa çıkarılan Bulut'un daha önce yargılandığı bir davadan hak-
kında tutuklanma kararı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. (21.11.2012/DİHA)  
 
21 Kasım 2012’de, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) ve Ortabağ (Kıroh) köylerinde bulunan bazı 
evlere baskın düzenlenmiş, baskınlarda Kerem Encü, Cevher Ürün, Behlül Ağman isimli yurttaşlar gözaltına alın-
mıştı. Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişiden Cevher Ürün ve Behlül Ağman işlemlerin ardından 
akşam saatlerinde Uludere Adliyesi'ne getirildi. Yaptıkları kimi telefon konuşmaları ile suçlanan Ürün ve Behlül sav-
cılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından ifadeleri alınan 2 
kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (21.11.2012/DİHA) 
 
21 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır (Serkanî) köyü ve mezrası Gültepe (Gundikê Seyida) ile Tepe-
cik (Zewîk) köyüne İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından baskın düzenlendi. Daha önce yapı-
lan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında ele geçtiği belirtilen silahlarla bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yöne-
lik baskında Mehmet Sait Teber (65), Tahir Dağ (65), Servet Geldi ve Taha Oktan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 
(21.11.2012/DİHA) 
 
22 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 gün önce gerçekleşen ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gö-
zaltına alınan 5 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra İdil Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. 
Savcılık sorguları tamamlanan 5 kişiden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen 3 kişiden Yılmaz Şakar ve L.K. adlı kişiler, "Newroz'a katılmak" ve "Polise taş atmak" iddiasıyla tutuk-
landı.  (22.11.2012/DİHA) 
  
22 Kasım 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 20 Kasım 2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 5 
kişiden 2’si “polis ekiplerine taş attıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
23 Kasım 2012’de, Şırnak’ın İdil ilçesinde çok sayıda polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Fevzi 
Kaşbaş (40), Fesih Erşek (25), Abdullah Öger (18) ve K.Ç (16) ile A.K (16) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçeleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi yurttaş İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
(23.11.2012/DİHA) 
 
23 Kasım 2012’de, Şırnak'a bağlı Balveren beldesinde asker tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına 
alınan BDP yöneticisi Leyla Bayram, İzzet Bayram, Serhat İnal, Hadi Yıldız, Bahri İnal, Agit Erk, Murat İnal, Faysal 
Sidar, Mahmut Fırat, İlhan Bayık ve Faysal Erener Milli Jandarma Tabur Komutanlığı'na götürül-
dü. (23.11.2012/DİHA) 
 
23 Kasım 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında operasyon düzenleyen polis ekipleri 
DYGM üyesi 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
27 Kasım 2012’de, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler merkeze bağlı Dicle, Cumhuriyet ve Bahçelievler 
mahallelerinde çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda 2'si çocuk toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan Yusuf Sunar (48), Resul Zeyrek (48), Nimet Kuluman (19), M.Ç. (17) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğunun 
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdükleri bildirildi. (27.11.2012/DİHA) 
 
28 Kasım 2012’de Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve İdil İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev baskınları sonucu 5’i çocuk 16 kişi gözaltına alın-
dı. İdil’de gözaltına alınan 2’si çocuk 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasında yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
29 Kasım 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçesinde önceki gün gözaltına alınan Naime Karaviş (20), Cumali İlbasan 
(18) ile Ş.K. (16) ve A.E. (17) isimli çocuklar, İdil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardın-
dan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen yurttaşların 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(29.11.2012/DİHA) 
  
5 Aralık 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde bulunan Garnizon Komutanlığı'nda  4.12.2012 tarihinde 
gece meydana gelen patlamanın ardından Cudi ve Nur mahallelerinde birçok eve baskın düzenlendiği öğrenildi. 
Resmi hiç bir açıklamanın yapılmadığı patlama ile ilgili olduğu iddia edilen baskınlara, özel harekat timleri eşliğinde 
çok sayıda sivil polis katıldı. Ev baskınlarında gözaltına alınan Şehmus Geçit (20), Agit Bilik (17), Mehmet Emin 
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Göçe (22), Abdulkerim Caba (23) ve Mehmet Çağdavul'un (19) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
(05.12.2012/DİHA) 
 
14 Aralık 2012’de Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında Cuma namazı çıkışında gözaltına 
alınan Cemalettin Demir’in gözaltında gördüğü kaba dayak işkencesinden dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 
 
19 Aralık 2012’de, Şırnak'ın Kumçatı Beldesi (Dêrgûlê) ve İkizce ile Toptepe köylerine gece geç saatlerde çok sa-
yıda asker tarafından ev baskınları yapıldı. Baskınlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Kumçatı'da BDP Belde 
Başkan Yardımcısı Bilal Bekçi, Hacı Metin, Hasan Ayan, Nihat Ayan, Adnan Ayan, Sait Ekici, Nurettin Benzer, Fer-
di Güler, Toptepe köyünden Muhyettin Bayat ve Yahya Cihan ile İkizce köyünden de İbrahim Katar gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 11 kişinin sağlık kontrolü için önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından da Şır-
nak 23. Sınır Tümen Komutanlığı'na götürüldüğü bildirildi. (19.12.2012/DİHA) 
 
26 Aralık 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçe merkezi, ilçeye bağlı Sırtköy (Deştadare) beldesi ve Yarbaşı (Hespıst) 
köyündeki bazı evlere 24 Aralık'ta çok sayıda asker ve özel harekat timi tarafından düzenlenen baskında gözaltına 
alınan 13 kişi 25.12.2012 tarihinde akşam saatlerinde İdil Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 13 
kişiden 6'sı serbest bırakılırken, 7'si ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ifadeleri 
alınan 7 kişiden BDP'li belediye meclis üyeleri Fadıl Koşmat, İbrahim Tek ve Sadun Abay ile evi ve hayvanları tara-
nan Abdurrahim Akman isimli yurttaş "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
 (26.12.2012/DİHA/Trthaber.com/İdilhaber.com) 
 
26 Aralık 2012’de, Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'nde 8 Şubat 2012'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren Haşim Kaya'nın 
(Mahir Başkale) Başkale'ye (Elbaq) Açıkağıl (Haynawa) Köyü'ndeki mezarı askerler tarafından tahrip edilerek me-
zar taşı söküldü. Ailenin ortak kararı ile köy mezarlığı yerine, kendi tarlalarında gömülen mezar 25.12.2012 tarihin-
de öğlen saatlerinde Çamlık (Klêgom) Karakolu'na bağlı askerler tarafından ismin önünde "Şehît" sıfatı bulunduğu 
gerekçesiyle sökülerek alındı. Mahir Başkale (Haşim Kaya) mezar taşının gelen onlarca araçlık asker tarafından 
sökülmesine tepki gösteren Kaya'nın kardeşi Naci Kaya ve amcasının oğlu Harun Kaya'ya ise gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Naci ve Harun Kaya ise karakol işlemlerinden sonra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 
iki kişi serbest bırakıldı.  (26.12.2012/DİHA) 
 

Tekirdağ  
 
5 Ocak 2012’de,  3 Ocak günü Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan  ESP  İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden 
Tekin Çatalkaya “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı (ozgurradyo.com, 5 Ocak). 
 
7 Mayıs 2012’de Tekirdağ’da jandarma ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerinin kayıt dışı istih-
damla mücadele kapsamında fabrikalarda yaptığı denetim sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla A.E. adlı 
kişi gözaltına alındı. 
 
20 Haziran 2012’de Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 18 Haziran 2012’de polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı 
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişiden BDP ilçe yöneticileri Servet Demir ve Ersin Akdaş ile Berken Ayaz, 
Vedat Sezgin ve Saim Adsız Çorlu’da 20 Haziran 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
1 Ekim 2012’de, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü KCK soruşturması 
kapsamında Tekirdağ, Yozgat, Ağrı ve İstanbul’da 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında BDP Çorlu eski İlçe 
Başkanı Kerem Tosun da bulunuyor. Tekirdağ merkezli operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saat-
lerinde adresleri önceden belirlenen evlere baskın düzenleyerek arama yaptı. Soruşturma kapsamında Tekirdağ’da 
1, Çerkezköy İlçesi’nde 1, Çorlu İlçesi’nde 3, Yozgat’ta 2, İstanbul’da 2 ve Ağrı’da 1 kişi gözaltına alındı.   
 
 

Tokat 
 
3 Mayıs 2012’de Tokat’ta Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları 
sonucu 10 öğrenci gözaltına alınırken operasyonun gerekçesi hakkında bilgi alınamadı. 
 

Trabzon 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    383 

 

9 Mart 2012’de Karadeniz (Trabzon) Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Bölgesel Güvenlik Sorunları ve Türki-
ye’nin Güvenlik Politikaları” konulu paneli protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere müdahale 
eden polis ekipleri 16 öğrenciyi gözaltına aldı (Radikal, 9 Mart). 
  
28 Haziran 2012’de Trabzon’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türk Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile düzenlenen “Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma” konulu toplantının açılışında konu-
şan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser’i protesto eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolektifi 
üyesi 5 kişi polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
16 Temmuz 2012’de Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde bulunan derelere HES in yapılmasını engelle-
mek için santrali yapacak şirketin çalışanları arasında çıkan arbedeye müdahale eden jandarma ekipleri 110 köylü-
yü gözaltına aldı. Arbedede 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. 
 
17 Eylül 2012’de, 15 Eylül günü Trabzon’un Çaykara İlçesi’ne bağlı Karaçam Beldesi’ndeki Hidroelektrik Santrali 
şantiyesini basarak iş makinelerini ateşe verdikleri iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
 

Tunceli 
 
24 Şubat 2012’de,  BDP Tunceli İl Başkanı Suat Demir, Nazimiye İlçesi'nde yaptığı bir konuşmada, yaşamını yitiren 
HPG'liler için "Şehit" dediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Sanat Sokağı'nda 
polislerce gözaltına alındı. Demir, götürüldüğü Dersim Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. (24.02.2012/DİHA/ munzurnews.com) 
 
13 Mart 2012’de, Parti çalışmaları için Tunceli’ye gelen BDP Kadın Meclis üyesi Hüyla Kınağu, gözaltına alındı. 
Sabah BDP binası önünde gözaltına alınan Kınağu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Kınağu, Dersim Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.03.2012/DİHA) 
 
28 Mart 2012’de, Dersim Üniversitesi öğrencisi Ferhat Pervane ve Vahdettin Öymen Çarşı merkezinde hat araba-
sından indikleri sırada gözaltına alındı.  . (28.03.2012/DİHA)  
  
6 Nisan 2012’de, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında çıkarılan arama kararı gerekçesiyle Tunceli de 3 
Nisan'da yapılan ev baskınlarında Hıdır Bakır, Baki Bakır, Burhan Ötekıvılcım ve Melsim Yıltekin gözaltına alınmış-
tı. Dersim İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri ardından 4 kişi, savcılığa sevk edildi. Tutuklanma ta-
lebiyle Dersim'de Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 4 kişiden Melsim Yıltekin serbest bırakılırken, 
Hıdır Bakır, Baki Bakır, Burhan Ötekıvılcım ise, "örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklandı. 
(06.04.2012/ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
9 Nisan 2012’de, Tunceli de Veli Ekici adlı kişi, bu sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde polisler tarafından durdu-
rularak gözaltına alındı.    (09.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/ Evrensel.net/Yeniozgurpolitika.org) 
 
1 Mayıs 2012’de Tunceli’deki 1 Mayıs kutlamaları için miting alanına giren giren bazı gruplarla polis ekipleri arasın-
da meydana gelen arbede nedeniyle polis ekiplerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 11 polis memuru ile 5 
gösterici yaralandı. 
  
3 Mayıs 2012’de Tunceli’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 2 
Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 kişiden altısı tutuklandı. 
 
22 Mayıs 2012’de, Tuncelinin Alibaba Mahallesi'nde bu sabah erken saatlerde özel harekât polisleri tarafından bir 
eve baskın düzenlendiği öğrenildi. Yapılan baskın sonucunda ev sahibi ve HPG'li oldukları iddia dilen biri kadın 2 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   (22.05.2012/DİHA) 
 
26 Mayıs 2012’de, Tunceli’de 23 Mayıs'ta evleri basılarak gözaltına alınan 5 öğrenci dün Malatya Adliyesi'ne götü-
rüldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan öğrencilerden Mahir Kan ve Eylem Ülgen serbest bıra-
kılırken, diğer 3 öğrenci ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen duruşmada Ferhat Pervane, Zeki Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci "KCK'nin gençlik yapılanmasında 
yer aldıkları" iddiasıyla tutuklanarak, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (26.05.2012/DİHA) 
 
30 Mayıs 2012’de, Tunceli ve merkeze bağlı Esenyurt Köyü'nde 4 eve polisler tarafından baskın düzenlendi. 
Esenyurt Köyü'nde Turan Yap ve Efendi Cengiz adlı kişiler gözaltına alınırken, Tunceli’ninCumhuriyet (Gazîk) Ma-
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hallesi'nde yapılan ev baskınında ise Taylan Arslan adlı kişi ile varis ameliyatı nedeniyle izne gelen asker Özgür 
Nakış'ın gözaltına alındığı öğrenildi.  (30.05.2012/DİHA) 
 
5 Haziran 2012’de, Tunceli merkezde bulunan Atatürk Mahallesi, Dersim Üniversitesi Yurdu ve Kanoğlu Mahalle-
si'nde bulunun çok sayıda eve baskın düzenlendi. Sabah saat 04.30'da özel harekat polislerinin katılımıyla gerçek-
leşen operasyonda, evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı. Baskında Cemal Toydemir, Mert Yazar, Eray Özdemir, 
Kader Fındık, Candar Şafak Dönmez, Yılmaz Karaaslan ve Serda Göçer gözaltına alındı. Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi Savcılığı tarafından "TKP/ML TİKKO örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. Operasyon sırasında Dersim merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan Umut Yayıncılık irtibat bürosu da polisler-
ce basılarak, çeşitli kitap, dergi ve posterlere el konuldu.      
(05.06.2012/DİHA/Mynet.com/Stargazete.com/Bugun.com.tr/Trthaber.com/ 
Showhaber.com/Tuncelihalkinsesi.com/Medya73.com/Yenisafak.com.tr/Etha.com.tr/Sendika.org/Demokrati
khaklarfederasyonu.org) 
 
8 Haziran 2012’de, Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla (Hagapîl) Köyü kırsalına, dün akşam saatlerinde helikopterler-
le asker indirildi. Bölgeye çok sayıda askerin taşınması ardından gece saat 23.00 sıralarında iki kobra tipi helikop-
ter de bölgeye giderek, saatlerce bombardıman yaptı. Bombardımandan kaynaklı bölgede orman yangını çıkarken, 
bu sabah erken saatlerde helikopterler tekrardan bölgeye asker sevk etti. Sabah saat 07.00 sıralarında bölgeye 
giden kobra tipi helikopterler yeniden köyün üst kısımlarını bombaladı. Zırhlı araçlarla da köye giden askerler, rast-
gele etrafı taramaya başladı. Köyün dışında kalan evlerde arama yapan askerler, Yeter Gökmen (50), Celal Aşkın, 
Bülent Duman ve Cahit Nakış adlı kişiler gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Bülent Duman’a ait olduğu 
öğrenilen ve Dersim'in Moğultay Mahallesi'nde bulunan iş yerine de baskın yapıldığı öğrenildi. 
(08.06.2012/DİHA/Evrensel.net/Ozgur-gundem.com)  
 
11 Haziran 2012’de Tunceli’de yapılacak olan Grup Yorum konserinin Nazımiye İlçesi’nde 10 Haziran 2012’de tanı-
tımını yaparken gözaltına alınan Halk Cephesi üyesi 7 kişiden dördü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suç-
lamasıyla tutuklandı. 
 
11 Haziran 2012’de Tunceli’nin Hagapîl (Uzuntarla) Köyü’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3 
kişiden Bülent Duman “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
21 Ağustos 2012’de, Tunceli’nin Atatürk (Sîheng) Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde polislerce birçok eve eş 
zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında ismi öğrenilemeyen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri 
öğrenilmezken 5 kişi Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne getirildikleri sırada "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" slo-
ganı attı. Gözaltına alınanların TAYAD üyesi olduğu öğrenildi. (21.08.2012/DİHA) 
 
21 Ağustos 2012’de Tunceli’de polis ekiplerinin Halk Cephesi üyesi 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
13 Eylül 2012’de Tunceli’de kurulması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı çadır nöbeti tutan Peri Kö-
yü’yle dayanışmak için eylem bölgesine giden gruba müdahale eden jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 12 
Eylül 2012’de de gruba müdahale eden jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı. 
 
25 Eylül 2012’de Tunceli Belediyesi’ne ait misafirhaneye özel harekât timlerinin düzenledikleri baskın sonucu 4 kişi 
gözaltına alındı. 
 
26 Eylül 2012’de, Tunceli merkeze 3 kilometre mesafede bulunan Atatürk Mahallesi mevkiinde 25.09.2012 tarihin-
de askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamanın ardından yapılan ev baskınlarında Ersin Yıldız, Zeynel Aytaç, 
Güven Gülbahar ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı. (26.09.2012/DİHA/İmc-
tv.com/Yeniozgurpolitika.org)  
 
5 Ekim 2012’de, Tunceli merkezde yapılan ev baskınında 25 Eylül'de askeri konvoyun geçişi sırasında meydana 
gelen patlamayla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cemal Omurgan, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Omurgan, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahke-
me'ye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Omurgan, 'Örgüt üyesi olmak' ile 'Örgüte yardım ve yataklık yapmak' 
iddiasıyla tutuklanarak, Tunceli Cezaevi'ne götürüldü. (05.10.2012/DİHA)  
 
7 Ekim 2012’de Tunceli’de Dersim Özgürlükler Derneği’ne baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri binada bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
23 Ekim 2012’de, Tunceli Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanında bulunan Kırmızı Tepe'de bir araya gelen bir grup 
genç, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna 23 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen saldırının 
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ardından çıkan çatışmada yaralanan ve üzerinde bomba patlatarak yaşamını yitiren HPG militanı Bawer Kortik'in 
(Bahoz Cudi) ölüm yıldönümünü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Yola barikat kuran gençler, sloganlar eşliğinde 
ana caddeye yürüdü. Burada da yola barikat gençler, bir süre sonra eylemlerini sonlandırarak, ara sokaklara dağıl-
dı. Polislerin ara sokaklara dağılan gençlerden 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. (23.10.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de, BDP Tunceli İl Örgütü tarafından cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine destek vermek 
amacıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadıra polisler tarafından düzenlenen baskının ardından, çadırda eylem-
de bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. (02.11.2012/DİHA) 
 
16 Kasım 2012’de, Malatya, İzmir, Ankara ve Adana cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma 
kapsamında 14 ilde eş zamanlı olarak DHF üye ve çalışanlarına yönelik Operasyon kapsamında Tunceli’de gözal-
tına alınan 9 kişi Emniyet’teki ifade işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemle-
rinin ardından Tunceli Belediyesi Meclis üyesi Yaşar Oğuz serbest bırakılırken, 8 kişi ise tutuklama talebiyle mah-
kemeye sevk edildi. Geç saatlere kadar mahkemede işlemleri devam eden Tunceli Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Uğur Yeşiltepe ve Yıldız Ataş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Tunceli Kültür Derneği Başkanı 
ve Tunceli Belediye Meclis üyesi Ali Mükan'nın yanı sıra İbrahim Yolcu, Zafer Güven, Hasan Doğan Kılıç, Mustafa 
Aytaç ve Onur Yeşil isimli DHF üye ve çalışanları ise tutuklandı. (16.11.2012/DİHA) 
 
28 Kasım 2012’de, Tunceli Belediye Misafirhanesi'ne polis ve yüzü maskeli özel harekat timleri tarafından kapılar 
kırılarak baskın düzenlendi. Baskında BDP Genel Merkez çalışanı Doğan Aydın gözaltına alındı. 
(28.11.2012/DİHA) 
 
1 Aralık 2012’de Tunceli’de polis ekipleri yolda yürüyen Haklar Derneği üyesi Ünal Çimen ve Cihan Gün’ü gözaltına 
alırken, 2 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi. 
 
15 Aralık 2012’de, Tunceli'de 11 Aralık günü "KCK" adı altında yapılan operasyonlar kapsamında BDP Tunceli İl, 
Merkez, Nazimiye ve Pertek ilçe binaları ile belediye binasına ve çok sayıda eve polis ve özel harekat timleri tara-
fından eş zamanlı olarak yapılan baskında, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla 
gerçekleştirilen baskınlarda, gözaltına alınanlar Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kont-
rolünden geçirildikten sonra Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta gece geç saatlere kadar ifade-
leri alınan sanıklardan belediye çalışanı Şükran Yılmaz ve Tuncelispor Kulübü Yöneticisi Çetin Aran serbest bırakı-
lırken, 13 kişi tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'ye ifade veren 13 kişi ise 
"Örgüt üyeliği" idiası ile tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklananların isimleri şöyle; 
"Tunceli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gürkan Kahraman, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevim Soylu, Eği-
tim Sen Şube Başkanı M. Hanifi Bekmezci, BDP Nazımiye İlçe Başkanı Şükrü Ertaş, BDP İl Yöneticisi Ali Haydar 
İpekoğlu, İl Genel Meclisi eski Başkanı Serdar Erdoğan, BDP eski il yöneticisi Halil Ateş, BDP Merkez eski İlçe 
Başkanı Özgür Söylemez, belediye meclis üyesi Şahin Kılıç, belediye meclisi eski üyesi Hüseyin Tonç, BDP İl Yö-
neticisi Veysel Aksoy, BDP Pertek eski İlçe Başkanı İsmail Atay, ve belediye meclis üyesi Ali Kandil."   
(15.12.2012/Cnnturk.com/Radikal.com.tr/Haberturk.com) 
 

Uşak 
 

Van 
 
4 Ocak 2012’de Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kent merkezinde düzenlediği baskında gözaltına alınan 
N.Ç., emniyetteki işlemlerden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan N.Ç., tutuklanma talebiyle Ağır 
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. N.Ç., "Örgütü elaman kazandırdığı" iddiasıyla tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. (04.01.2012/DİHA) 
 
18 Ocak 2012’de Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski Köyü'ne gerçekleşen hava saldırısında 34 kişinin katle-
dilmesini kınamak amacıyla Van'ın Bahçesaray'da İlçesi'nde 2 Ocak'ta yapılan basın açıklaması metnini okuyan 
BDP İlçe Başkan Yardımcısı Nihat Meşe, çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Basın açıklamasının 
içeriğinden dolayı gözaltına alınan Meşe, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.01.2012/DİHA)  
  
13 Şubat 2012’de, Van ve Özalp'ta yapılan ev baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı. Gözaltına alınan 
Van Belediye Başkan Yardımcısı Gülbahar Orhan, Gürpınar Tarım İlçe Müdürü ve Van Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Necip Altunli, üniversite öğrencisi Heliz Alpaslan ile Orhan Sarıhan, Tayfur Tekçe, Sinan Aygün, Adnan 
Sarı, Engin Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.02.2012/ DİHA) 
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14 Şubat 2012’de, Van'ın Erciş ile Çelebibağı Beldesi'nde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 kişi em-
niyet işlemlerinden sonra Van'da Savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise 
"Örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. 4 kişi aynı 
gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van merkezde ise gece yapılan baskınlarda 5'i çocuk 6 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan 5 çocuk Çocuk Şubesi'ne götürülürken, Sedat Çayırel isimli yurttaş ise Van Emniyet 
Müdürlüğü'nde tutuluyor. (14.02.2012/DİHA/Mynet.com) 
 
19 Şubat 2012’de,  Van'ın Çaldıran İlçesi’nde 4 gün önce yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan Barış Acar, 
Turan Taşer, Vahdet Mutlu ve Veysi Demir adlı yurttaşlar, emniyetteki işlemlerin ardından Van'da savcılığa çıkarıl-
dı. Savcılıkta ifadesi alınan 4 kişi "Örgüt propagandası yapmak" ve “Örgüte eleman kazandırmak” iddialarıyla Ağır 
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Veysi Demir serbest bırakılırken; Acar, Taşer ve Mutlu aynı 
gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (19.02.2012/ DİHA/ANF/Medya73.com/ Evrensel.net) 
 
6 Mart 2012’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Van'ın Bostaniçi Belde girişinde bulunan Ferah 
Konteyner Kenti'nde yapılacak mitinge dair bilgilendirme bildirisi dağıtan Bostaniçi Belediye Başkanı Nezahat 
Ergüneş ve beraberindeki kadınları polis durdurdu. Belediye sosyologu Rojbin Çetin, Maya Kadın Dayanışma Mer-
kezi Sorumlusu Ferahat Akın ve Bostaniçi Belediye Mecli Üyesi Rojbin Akdağ'ı  gözaltına aldı.  (06.03.2012/DİHA/ 
Vanhavadis.com/Gazetevan.com)  
 
8 Mart 2012’de Van’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenle-
diği ev baskınları sonucu 6 kişi gözaltına alındı (Zaman, 8 Mart). 
 
8 Mart 2012’de Van’da bir kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri “yasak kitap bulundurdukları” iddiasıyla 2 kişiyi 
gözaltına alarak 555 kitaba el koydu (Evrensel, 8 Mart). 
 
10 Mart 2012’de Van’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 2 kiş i-
den biri tutuklandı (Cumhuriyet, 10 Mart). 
 
15 Mart 2012’de, Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde kurulan yardım çadırında bulunan Şevken Abukan, polislerce 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Abukan'ın Emniyet Müdürlügü'ne götürüldüğü belirtildi.  
(15.03.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
18 Mart 2012’de, Van’ın İstasyon Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan ve gönüllülerin kaldığı çadıra akşam 
saatlerinde çok sayıda polis baskın düzenledi. "Molotof hazırlandığı" ihbarını alındığı gerekçesiyle yapılan baskın-
da, uzun süren aramalar sonucunda üniversite öğrencisi ve gönüllü Mehmet Baki Işık gözaltına alındı. 
(18.03.2012/DİHA) 
  
18 Mart 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca kentin farklı noktalarında eş zamanlı ev 
ve çadırlara baskın düzenledi. İl Genel Meclis üyesi Fahrettin Atabay'ın evi ile belediyenin kentin farklı noktalarda 
kurduğu çadırların yanı sıra 20'e yakın adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda üç kişi gözaltına alındı. 3 kişinin 
Newroz'da olay çıkaracakları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.   (18.03.2012/DİHA) 
 
22 Mart 2012’de, Van'da Newroz kutlaması öncesi polislerin başta Van Belediyesi'nin kurduğu çadırlar olmak üzere 
kent genelinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan 14 kişiden 9'u serbest bırakılırken, 5 kişi ise, tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkeme-
si Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Mahkemede, 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise, 
"örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(22.03.2012/ANF/DİHA/Bitlishaber13.com) 
 
23 Mart 2012’de, Van'ın Başkale (Elbaq) İlçesi'nde Hafiziye, Tepebaşı ve Yenimahalle mahallelerinde birçok eve 
polis tarafından baskın düzenlendi. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile çok sayıda polis tarafından 
03.30 sıralarında yapılan baskında BDP İlçe Eşbaşkanı Selahattin Bozkurt, BDP eski yöneticisi Salih Tayfun ve 
Belediye Meclis Üyesi Reşit Aslan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu birçok ev saatlerce arandı. "Örgüte yardım 
yataklık yaptıkları" iddiasıyla bazı evlerin kapılarının kırılarak içeri girildiği baskında, İlçe Eşbaşkanı Bozkurt'un kar-
deşi Zeki Bozkurt gözaltına alındı.   (23.03.2012/DİHA)  
 
2 Nisan 2012’de Van’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları 
sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü aynı gün çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklanırken, ABD vatandaşı bir kişi de sınır dışı edildi. 
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6 Nisan 2012’de, Van'da 3 Nisan günü Süphan Mahallesi'ne yapılan baskında gözaltına alınan E.A ve M. Garip 
Peyza, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolü için Van Bölge Hastanesi'ne getirildi. Ardından adliye çıkarı-
lan E.A ve m. Garip Peyza, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 2 kişi 
"PKK'ye yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 (06.04.2012/ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com/ Yeniozgurpolitika.org/Vansiyaseti.com) 
 
12 Nisan 2012’de, Van Çaldıran İlçesi'ne bağlı Çilli (Çille), Yüceler (Şivron), Beydoğan (Şêxsucuk), Dikmen (Tikma 
Jor) köylerine yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Seyithan Alkış, Nazir Ay, Abdulkadir Baykara, Fariz Altın-
taş, Tajdin Aka, Adem Zeray, Kemal Batmaz ve Maşuk Batmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilmişti. Adliyede savcılığa ifade veren 8 kişi "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 8 kişiden Seyithan Alkış, Nazir Ay, Abdulkadir Baykara, Fariz 
Altıntaş, Tajdin Aka aynı iddia ile tutuklanırken, Adem Zeray, Kemal Batmaz ile Maşuk Batmaz tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı.  
(12.04.2012/DİHA) 
  
15 Nisan 2012’de, Van'da dün öğlen saatlerinde Deniz Abukan adlı yurttaş merkezde polisler tarafından gözaltına 
alınırken, öğrenci olduğu belirtilen Veysi Biçen'in ise, Alipaşa Mahallesi'nden misafir olduğu bir eve yapılan polis 
baskını sonucunda gözaltına alındığı belirtildi.    (15.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
17 Nisan 2012’de Van’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzen-
ledikleri ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Nisan 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan baskında, “PKK’nin silahlı yapılan-
ması olan öz savunma güçleri” içinde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi Emniyet işlemlerinden sonra 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan bir kişi serbest bırakılırken, D.A. isimli kadın ise tutuklama talebiyle Ağır 
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan D.A aynı gerekçe ile tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. (19.04.2012/DİHA) 
 
25 Nisan 2012’de Van’da 23 Nisan 2012’de evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan T.F., “çeşitli tarihler-
de düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerine taş attığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
28 Nisan 2012’de, Van merkezli başlatılan ve 8 ili kapsayan bir soruşturma kapsamında düzenlenen ev baskınla-
rında gözaltına alınan 16'sı Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 20 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 8 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönde-
rildi. Burada ifadesi alınan 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, C.Y., F.E., F.K., A.O., H.T., A.D. 
ve M.A., "KCK gençlik yapılanması içinde yer aldıkları" iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
(28.04.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Medya73.com/Yenisafak.com.tr/ 
İstanbulhaber.com.tr/Habercaldiran.com/Polis.web.tr) 
 
5 Mayıs 2012’de, Van'da iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan M.D. ve Y.O. emniyetteki ifadeleri 
ardından serbest bırakılırken, N.Ö. ve Z.Ş. adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 2 kişi tutuklan-
ma talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2 kişi, "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (05.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012’de Van’da ve Bostaniçi Beldesi’nde 4 Mayıs 2012’de BDP üyesi aktivistlerle Van Kadın Sorunlarını 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (VAKASUM) çalışanlarına yönelik Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekip-
lerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 kişiden BDP Parti Meclisi üyesi Arzu 
Moco, Bostaniçi Belediye Sosyologu Rojbin Çetin, İl Genel Meclis üyesi Ayla Tarhan, Göç-Der Van Şubesi Başkanı 
Pervin Özgür, BDP üyeleri Suna Atabay, Leyla Aydın ve Aynur Bağış “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
14 Mayıs 2012’de, Van'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Hacibekir Mahallesi'nde bazı evlere bas-
kın düzenledi. Baskınlarda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. "Örgüte yardım" ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 
kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.05.2012/DİHA) 
 
19 Mayıs 2012’de, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 15 Mayıs'ta Çaldıran, Muradiye ve Erciş'te 
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 20 kişi, Van'da savcılığa sevk edildi. Gece savcılıkta ifadesi tamam-
lanan 20 kişiden Muradiye Belediye Meclis üyesi Bahattin Sayın, Çaldıran'da geçtiğimiz yıl oğlu askerler tarafından 
infaz edilen İbrahim Atabay'ın babası MEYA-DER İlçe Temsilcisi Gafur Atabay ile Nevzat Zilanlı ve Sadık İş serbest 
bırakılırken, 13 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkamesi Nöbetçi Hakimliğe gönderildi. Sabah saat 09.00'a 
kadar devam eden ifade işlemlerinden sonra Fevzi Can, Cevdet Balıkçı ve Cevdet Zilanlı serbest bırakılırken, BDP 
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İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Geçer, Çelebibağı BDP Belde Başkanı Nuri Tunç, Çelebibağı eski BDP belde Başkanı 
Mehmet Gürbüz, MEYA-DER Erciş Temsilcisi Zeki İşcan, MEYA-DER Erciş yöneticisi Cevdet Avcı, KURDİ DER 
Erciş Yöneticisi Ömer Sayıner, DTK üyesi Abdurrahman Çağan, Erciş BDP eski yöneticisi Abdullah Akın, KURDİ 
DER Erciş Yöneticisi Necdettin Açık, Erciş Belediye Meclis üyesi Mahmut Çelebi, Muradiye Belediye Meclis üyesi 
Songül Akbulut, BDP Erciş eski Yöneticisi Şevket Ulugana ve BDP eski Yöneticisi Bahattin Gezer ise "Örgüt üyesi 
oldukları" iddiasıyla tutuklandı. (19.05.2012/DİHA) 
 
10 Haziran 2012’de ve 11 Haziran 2012’de Van’da 7 Haziran 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinni “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişi-
den Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Cüneyt Caniş, İçişleri Bakanlığı tara-
fından görevden alınan Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler, BDP Muradiye İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Şirin 
Yıldız, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, BDP Başkale eski İlçe Örgütü Başkanı ve Demokratik Toplum 
Kongresi (DTK) üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Örgütü Baş-
kanı Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe Örgütü Başkanı Veli Avcı ile BDP Özalp İlçe Örgütü Başkanı Yakup Almaç 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Haziran 2012’de, Diyarbakır'dan Van'a gelen BDP Genel Merkez çalışanı Baran Umut Kıran, yolda askerler 
tarafından gözaltına alındı. Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde düzenlenen baskınla bağlantılı olarak gözaltına alındığı 
belirtilen Kıran, Ağrı'ya götürüldü.  (11.06.2012/ANF/DİHA/ Yuksekovahaber.com) 
 
19 Haziran 2012’de, Van ili BDP Bahçesaray İlçe Başkan Yardımcısı Nihat Meşe Van'da bugün gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Meşe'nin Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 
(19.06.2012/DİHA) 
  
25 Haziran 2012’de, Van’da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) yönelik "KCK" adı altında 
Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Van Şube üyeleri 
Müzahit Karakuş, Cengiz Paycu gözaltına alındı.  (25.06.2012/DİHA/ 
ANF/DHA/Kesk.org.tr/Haberturk.com/Bianet.org)   
 
2 Temmuz 2012’de, İHD Van şubemize yazılı başvuruda bulunan Tahir ALTINTAŞ şu beyanlarda bulundu: “23 
haziran günü kardeşim PKK gerillası olarak yaralı bir şekilde yakalanmıştır. Hakkari emniyeti bize telefon açarak 
kardeşim onların elinde ve yaralı olduğunu bildirdi. Ameliyat için Van iline gönderdiklerini söylediler biz görüşmek 
istedik. Ancak görüştürmediler. 29 Haziran günü Van Savcılığına izin dilekçesi verdik ve Van F tipine cezaevine 
gittik. Fakat yaralının durumunun ağır olduğu gerekçesiyle görüştürmediler, kardeşimin sağlık durumu konusunda 
endişelerimiz var bu konuda sizlerden hukuki yardım talep ediyoruz”. (İHD Van Şubesi) 
 
3 Temmuz 2012’de, İHD Van şubemize yazılı başvuruda bulunan Musa KOMİ şu beyanlarda bulunmuştur: “Kar-
deşim Ayhan Komi’yi Süphan 1.sokaktaki evimize polisler gece saat 12.00 sıralarında gelerek alıp götürmüşlerdir. 
Bu konuda sizlerden hukuki yardım talep ediyoruz”.(İHD Van Şubesi) 
 
5 Temmuz 2012’de, Van'ın Süphan Mahallesi'nde bulunan Vizyontele Konteyner Kent'te iki gün önce polis noktası-
na uzun namlu silahlarla yapılan saldırıdan sonra bir polis yaşamını yitirirken, bir polis de ağır yaralanmıştı. Yaşa-
nan çatışmadan sonra mahallede ev baskınları artmaya başlandı. Baskınlar sonucu şu ana kadar Ayhan Komi 
isimli bir yurttaş gözaltına alındı. (05.07.2012/DİHA) 
 
7 Temmuz 2012’de, Van Ferit Melen Havaalanı'na sabah saatlerinde giden Van Barış Anneleri İnisiyatifi aktivisti 
Rukiye Aslan, işlemlerini yaptığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında açılan bir davada ifade ver-
mediği gerekçesiyle gözaltına alınan Aslan, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürül-
dü. (07.07.2012/ANF/DİHA/Vanbulten.com) 
 
7 Temmuz 2012’de, Van Bahçesaray İlçesi'ne bağlı Lican (Lêman) Köyü'ne yüzlerce asker tarafından yapılan bas-
kında gözaltına alınan ve HPG militanı olduğu iddia edilen İran uyruklu bir kişi ile BDP eski İlçe Başkanı Mustafa 
Yabalak işlemlerden sonra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliğe sevk edilen Yabalak, “Örgüte yardım ve yataklık etmek”, İran uyruklu olan ve HPG militanı olduğu iddia 
edilen kişi ise, “Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
(07.07.2012/DİHA/Haberturk.com/Milligazete.com.tr/Vanbulten.com) 
 
13 Temmuz 2012’de, İHD Van şubemize başvuruda bulunan Vezir BALIK şu beyanlarda bulunmuştur: “13.07.2012 
tarihinde Hacıbekir Mah. Hisar sokaktaki evimize sabah 4.30 sularında özel harekat ve sivil giyimli polisler tarafın-
dan baskın yapıldı. Oğlum olan Rehber gözaltına alındı bu konuda sizlerden hukuki yardım talep ediyorum”.(İHD 
Van Şubesi) 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    389 

 

 
13 Temmuz 2012’de, İHD Van şubemize başvuruda bulunan Siti TİMUR şu beyanlarda bulunmuştur: “13.07.2012 
tarihinde hacıbekir Veysel Karani sokakta oturuyoruz. Sabah saat 4.30 sularında özel hareket timleri ve sivil giyimli 
polisler tarafından evimize baskın düzenlendi. Evi dağıtmaya başladılar. 2 erkek kardeşim yaka paça gözaltına 
alınıp emniyete götürüldü. Konuyla ilgili rahatsızlığımızı bildirir sizlerden hukuki yardım talep ediyoruz.” (İHD Van 
Şubesi) 
 
18 Temmuz 2012’de, Van’ın Süphan Mahallesi’nde akşam saatlerinde Veli Aytekin adındaki yurttaşın evine baskın 
düzenlendi. Baskında evdeki kitap ve fotoğraflara el konulurken arama sonrası Aytekin gözaltına alınarak Van Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürüldü.   (19.07.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Vanbulten.com) 
 
28 Temmuz 2012’de, İHD Van şubemize yazılı başvuruda bulunan Kerem PALA şu beyanlarda bulunmuştur: 
“27.07.2012 günü saat 03.30 sularında Vali Mithat bey mah.12  sokak ile İstasyon mah. Fatih cad. Cem sokak ad-
reslerinde ikamet eden Amcam Hacı Yakup ve Hasan Pala’nın evlerine düzenlenen baskın sonucunda bir PKK 
militanı yaşamını yitirmiş, bir PKK militanı da sağ olarak yakalanmıştır. Daha sonra içinde çocuklarında bulunduğu 
22 kişi gözaltına alınmıştır. Bu konuyla ilgili sizlerden hukuki yardım talep ediyoruz”. (İHD Van Şubesi) 
 
30 Temmuz 2012’de Gözaltına alınan 22 kişiden üçü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla  tutuklandı. 
Van’da 26 Temmuz 2012’de Erciş Karayolu üzerinde devriye görevi yapan polis aracına ateş açılmasının ardından 
başlatılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri iddia edilen kişilerin kent merkezinde bir evde oldukları gerekçesiyle 
söz konusu eve açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, operasyon sonunda HPG militanı olduğu iddia edilen 1 kişi ile aynı 
evde bulunan 2 kişi ve başka evlere düzenlenen baskınlar sonucu 19 kişi gözaltına alınmıştı. 
 
8 Ağustos 2012’de, İHD Van şubemize başvuruda bulunan Süreyya Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “07.08.2012 
günü saat 24.00 sıralarında kar maskeli kişiler 6 akrep ve sivil bir minibüs ile Hacıbekir mahallesindeki evimize 
baskın düzenlediler. Muhtar ve benzeri kişiler olmadan sadece bir evrak göstererek, evimizi aradılar. Evde bulunan 
oğlum Vedat Bor’u gözaltına aldılar. Oğlum Zindan Bor’u soruyorlardı. Oğlumun köye gittiğini söyledim. Evde ara-
ması sırasında hiçbir insanı hareketleri yoktu, ayakkabılarla içeri girişleri ve konuşmaları ile ağza alınmayan sözler-
le hakaretlerine maruz kaldık. Oğlumu gözaltına aldılar. Bende oğlumla beraber gittim. Saat 04.00 sıralarında bizi 
çarşıya bıraktılar. Oğluma ‘Okulu, sağlık ocağını yakmanız için kim sana para verdi’ demişler. Oğlum da ‘ben yak-
madım, ben bilmiyorum’ demiş. ‘O zaman isim söyle, kim yaktı’ diyerek, zorla oğluma bazı şeyleri söyletmeye çalış-
tılar. Oğlum ve benim üzerimde psikolojik baskı kurmaya çalıştılar. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz” 
(İHD Van Şubesi)  
 
13 Ağustos 2012’de, Van’ın Başkale İlçesi'nde 10 Ağustos'ta Başkale'ye bağlı Güzeldere ve Bableşîn alanında 
çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği açıklanan ve sağ olduğu ortaya çıkan HPG'li İsmet Karak, (Çem Suruç) jandar-
madaki işlemlerinden sonra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Karak, tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Karak, "Örgüt üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (13.08.2012/DİHA) 
 
31 Ağustos 2012’de Van’ın Çatak İlçesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Eylül 2012’de Van’da düzenlenen “Barış Günü” mitinginden sonra mitinge katılanlarla polis ekipleri arasında çı-
kan çatışma sonucu 7 kişi gözaltına alındı. 
 
21 Eylül 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde polis memuru İsmail Öztürkçü, kent merkezinde düzenlenen 
silahlı saldırının ardından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 2 kişiden biri 25 Eylül 2012’de tutuklandı. 
 
2 Ekim 2012’de, Parti çalışmaları kapsamında Van'da bulunan BDP Kadın Meclisi üyesi Güneş Sedef, kaldığı eve 
yapılan polis baskınında gözaltına alındı. Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan baskında gözaltına alı-
nan Sedef'in Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi. Sedef'in Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 
gözaltına alındığı belirtildi.  (02.10.2012/DİHA) 
 
9 Kasım 2012’de, Van'da mahpusların cezaevlerinde başlattığı açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Mehmet 
Akif Ersoy Lisesi önünde bir araya gelen ve yakalarına kırmızı kurdele takan 100'e yakın öğrenci, kent merkezine 
doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis, İki Nisan Caddesi'nde müdahale etti. Müdahale ardından 
25 öğrenci gözaltına alındı. (09.11.2012/DİHA) 
 
11 Kasım 2012’de Van’da 7 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât mensubu polis ekip-
lerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 23 kişiden 5’i “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 

http://yeniozgurpolitika.org/
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14 Kasım 2012’de Van’ın Muradiye İlçesi’nde polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Çetin Aslan ve Esat Aslan’ın 
uygulamaya itiraz etmeleri üzerine darp edilmeleri sonucu Esat Aslan’ın burnunun; Çetin Aslan’ın ise kafasının 
kırıldığı her 2 kişinin ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından “görevli polis memuruna görevini yaptırmamak için di-
rendikleri” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. 
 
14 Kasım 2012’de Şırnak’ın Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Uludere İlçesi’nde ve Silopi İlçe-
si’nde  düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişi 17 Kasım 2012’de tutuklandı. 
  
18 Kasım 2012’de, Van’da BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katıldığı miting sonrası yürüyüşe geçen 
gruba polis ekiplerinin gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Necla Yıldırım yaralandı, 9 kişi de gözaltına alındı. 
 
20 Kasım 2012’de Van’da 17 Kasım 2012’de BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katıldığı miting sonrası 
yürüyüşe geçen gruba polis ekiplerinin gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan-
lardan 6’sı  “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
21 Kasım 2012’de, Van Belediye Garajı'nda 17 Kasım’da yapılan miting sonrası çıkan olaylar sırasında 5’i çocuk 
12 kişi gözaltına alınmıştı. 5 çocuk emniyette serbest bırakılırken, 7 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahke-
mesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen 7 kişiden biri serbest bırakılırken 6 kişi ise, “örgüt propagandası 
yapmak”, “Devlet malına zarar vermek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (21.11.2012/DİHA) 
 
22 Kasım 2012’de Van’ın Erciş İlçesi’nde tutuklu bulunan üvey oğlunu ziyarete gelen Zübeyde Çalışan’ın (65), so-
yadı tutmadığı gerekçesiyle oğlu ile görüştürülmeyince, adliye konteynerlerine giderek savcıdan görüş izni istediği 
fakat Kürtçe konuştuğu için sivil polis ekipleri tarafından darp edildiği, daha sonra çıkarıldığı mahkemenin de Zü-
beyde Çalışkan’ı “yargı görevini yapan kişiye görevini yaptırmamak için direndiği” gerekçesiyle tutukladığı öğrenildi. 
 
29 Kasım 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 26 Kasım'da Van merkez, ilçe ve beldelerinde eş 
zamanlı olarak "KCK" operasyonu adı altında DİHA Van Bölge Temsilciliği, Azadiya Welat Gazetesi Temsilciliği, 
belediye birimlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlemişti. Baskınlarda gözaltına alınan 28 kişiden   
2 si Savcılıkta serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk 
edildi. Sabah saatlerine kadar süren ifade işlemleri sonucunda BDP İl Eş Başkanı Fevziye Şiran, İl Genel Meclis 
Başkanı Semira Varlı, BDP PM Üyesi Hüseyin Dağ, BDP İl Yöneticisi İbrahim Alkan, Eğitim Destek Evi eski eğit-
menlerinden Meral Güngör, MEYA-DER eski Yöneticisi İshak Arslan, BDP eski yöneticisi İsmail Demir ile Başkale 
BDP İlçe Başkanı Selahattin Bozkurt, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanırken, 6 kişi ise tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı. (29.11.2012/DİHA) 
 

Yalova 
 
26 Haziran 2012’de KESK’e yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Yalova’da eylem yapmak isteyen Eğ i-
tim-Sen üyelerine müdahale eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2012’de Yalova’da polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.  
 

 Yozgat 
 

Zonguldak 
 
20 Şubat 2012’de Karaelmas Üniversitesi’nde (Zonguldak) düzenlenen “Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapı-
landırılması ve Kalite Güvenci Sistemi” adlı çalıştaya katılan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’yı protesto eden 
Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına aldı (Radikal, 20 Şu-
bat).  
 
19 Aralık 2012’de Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) YÖK Yasa Tasarısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapmak isteyen fakat kendilerine salon tahsis edilmediği gerekçesiyle rektörlük önünde oturma eylemi yapan öğ-
rencilere müdahale eden polis ekipleri 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
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II. CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 
 
Ankara Sincan 2 nolu yüksek güvenlikli kapalı cezaevi’nde yaşanan  sağlık sorunlarına ilişkin başvurularda aşağıda 
sıralananlar sıklıkla dile getirilmektedir: 
 
Uzun süredir cezaevindeyiz. Bu nedenle kronik ve ağırlaşmış sorunlarıyla boğuşmaktayız. Yine zaman zaman acil 
ve ani durumlar ortaya çıkabilmektedir.  Buna rağmen cezaevi revirinde sürekli, bir doktor bulundurulmamaktadır. 
Acil durumda ilk müdahaleyi yapabilecek bir doktor bulunmadığından daha önce Hasan EROĞLU arkadaşımızı 
kaybettik. Revire sadece haftanın iki günü- o da sadece yarım gün- doktor gelmektedir.  
 
Kimi zaman “hastane sevkiniz var” denilerek mahkum kabüle götürülüyor ve saatlerce bekletildikten sonra “asker 
gelmedi” denilerek geri getiriliyoruz. 
 
Hastaneye götürüldüğümüzde “yer yokluğu” gerekçesiyle saatlerce ring arabasında bekletilmekteyiz. Daracık bir 
yerde 5-6 kişinin saatlerce bekletilmesi fiziki ve psikolojik işkenceden öte bir anlama gelmemektedir. 
 
Kimi doktorların ideolojik ve düşmanca yaklaşımlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Doğru-dürüst bir tahlil ve tanıya da-
yanmayan ilaç tedavileri, beraberinde birçok yan etkiyi ve riski getirebilmektedir. Doktor reçetesindeki kimi ilaçların 
yerine “içeriği aynıdır” denilerek farklı ilaçlar verilmektedir. 
 
Çoğu kez tedavi sırasında kelepçeler açılmıyor. Bu nedenle tedavi olanağı ortadan kaldırılmış olunuyor. Oysa Ada-
let ve Sağlık Bakanlığı’nın “üçlü protokol” adı verilen genelgesi olmasına rağmen, kelepçelerin açılması bir yana 
asker ya da görevli subay “güvenlik” gerekçesiyle muayene esnasında içeride kalıyor. 
 
Kronik sağlık sorunu olan arkadaşlarımızın zorunlu olarak kullanmaları gereken kimi giyim vb. malzemeler “yasak-
tır” denilerek verilmemektedir. Ayaklar için mes, deterjan alerjisi için bulaşık eldiveni, soğuktan korunmak için yün 
eldiven vs. verilmemektedir. Oysa eldiven, elyaf yorgan vb. eşyalar diğer birçok cezaevinde, F Tiplerinde serbesttir. 
Diğer cezaevlerinden gelirken beraberimizde getirmiş olduğumuz bu eşyalar verilmiyor. 
 
Bulunduğumuz cezaevinde çeşitli hastalıkları olan 20-30 arkadaşımız var. Durumu ağır olup da biran önce tam 
teşekküllü bir hastanede tedavilerinin olması için biran önce serbest bırakılmaları gerekiyor. Bunlardan birkaçı: 
 
Abdülsamet ÇELİK: MDS kanseri. İlik nakli olması gerekiyor. Durumu gittikçe ağırlaşıyor. Özel hastane kurulları-
nın “cezaevinde kalamaz” yönlü raporlarına rağmen tahliye edilmiyor. Son bir yılda ayda üç ünite kan alırken bu altı 
üniteye çıktı. Kemoterapi uygulandı. Ancak pozitif bir gelişme yok. Son dönemlerde kilo kaybediyor. Dalak ve kara-
ciğerde, hastalığa bağlı olarak büyüme olmuş ve büyüme devam ediyor. En son dalağın alınacağı belirtilmiş. Aldığı 
kana bağlı olarak demir(ağır metaller) birikimi normal insanınkinin 20 katı fazlalaşmış, ilaçlara rağmen düşüş olmu-
yor. Durumu ciddidir, hayati risk altındadır. 
 
Burhan KAYA: kronik obstrüktif(tıkayıcı akciğer hastalığı), ayrıca bağırsak sorunu, mide ülseri, boyun fıtığı ve 
prostat var. Eş zamanlı yaşadığı hastalıklardan dolayı gerekli ilaçları kullanamıyor. Özellikle kronik obstrüktif hasta-
lığı ilerlemiş durumdadır. Burun, boğaz devamlı tıkalı, gece uyuyamıyor, akciğerlerine nefes gitmiyor. Kullandığı 
ilaçlar bu tıkanıklığı aştırmıyor, oksijen tüpüne bağlanma riski var. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alın-
ması gerekiyor. Ama bu imkân sağlanılmıyor. Yaşamı risk altındadır. 
 
Sıtkı BEKTAŞ: PNH(hemoglobin bozukluğu), hastalık aniden yükselme riski taşıyor. Özel hastane kurullarından 
alınmış “cezaevinde kalamaz” raporu var ama bırakılmıyor. Ciddi yaşam riski altındadır. 
 
Cengiz EKER: Kroner kalp yetmezliği. Daha önce anjiyo olmuş, iki damarına stend takılmış. Üç damarı ise %70-80 
oranında tıkalı, sürekli ağrıları. Reflü, gastrit var.(kalp rahatsızlığından dolayı tedavisi yapılamıyor) akciğerlerinde 
tespit edilmiş üç yara var, nefes almakta güçlük çekiyor. Daha önce prostat ameliyatı olmuş, hala sorunu var. Ya-
şamı ciddi risk altındadır. 
 
Orhan İNCE: Daha önce aldığı yara nedeniyle bacağı dizden aşağı tutmuyor. Ayak bileği ve parmaklar işlevsiz. 
Sinir kopukluğundan dolayı bir hissizlik var. Egzersizle önlemeye çalışıyor. Yoksa kemik erimesi veya kan pıhtılaş-
masına yol açabileceği, bunun da kalbe ve beyne ölümcül etkileri olabileceğini söylüyor doktorlar. Ayrıca sinüziti 
var. Yaşamı risk altındadır. 
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Ahmet ÖZTÜRK: Beyninde tümör var. Tedaviye rağmen en son yine kist tespit edildi. Ayrıca burnunda et var, ne-
fes almakta zorlanıyor. Yaşamı risk altındadır. 
 
Sait DAYAN: Migren, bel ağrısı, bağırsak hastalığı, el ve ayaklarda yaz-kış üşüme, kışın el ve ayaklarda iltihaplı 
şişlikler, aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, uyku düzensizliği, konsantrasyonda zorluk, unutkanlık.(ağırlaştırılmış müebbet-
tir, tek başına bir hücrede tutulmaktadır.) 
 
Mehmet YALÇIN: Şeker ve astım hastasıdır.  Dönem dönem düşüyor, risk altındadır. 
 
Ali Ekber ORUÇ: Genetik bir sinir hastalığı var. Beyin sinirleri üzerindeki kontrolünü tam sağlayamadığından den-
ge ve hareket bozukluğu yaşamaktadır. Eklem yerlerinde ani ve kontrolsüz bükülmeler oluşmakta, titremeler sürekli 
olarak ortaya çıkmakta. Yemek kaşığını, çay bardağını tutmakta zorlanmakta; eline aldığı şeyleri dökmekte ve dü-
şürmektedir. Merdivenleri çıkıp inmekte oldukça zorlanmaktadır. Yürürken sağa-sola yalpalamakta ve eşyalara, 
duvarlara çarpmaktadır. Zihinsel olarak da unutkanlık yaşamaktadır. Kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamamakta-
dır. Hacettepe ve Gazi Tıp Fakülteleri’nde hastalığının kesin teşhisi, ilerleme derecesinin tespiti ve tedavisi için 
gerekli olan tahliller yapılmaktadır. 
 
İrfan ESKİBAĞ: Pankreas hastalığına yakalanmış. Yakın süreçte ağır bir ameliyat geçirdi. Doktorların dediğine 
göre bu hastalığa yakalanan kişinin altı en fazla bir yıl yaşayacakmış. Yaşamı risk altındadır. 
 
M.Nur ÇELEBİ: Romatoid artrid(ağır eklem iltihaplanması) 1998’den beri düzenli ilaç kullanıyor. 2003’ten beri An-
kara Numune Hastanesi’nde düzenli kontrol altında tutuluyor. Kalbinde “kapakçık yetmezliği” sorunu var. Nedeninin 
R. Artrid olduğu söyleniyor. Kullandığı ilaçlar gözde hasara neden olabiliyor, düzenli göz kontrolüne gidiyor. 
Artrid’den dolayı el, diz, bileklerde hareket kısıtlığı, şişlik, genel vücuda ödem, bağışıklık sisteminde zayıflama var. 
Hastalığın uzun vadede sakatlama, yatalak bırakma riskleri var. Kalp için düzenli kontrole gidiyor. Yaşamı risk al-
tındadır. 
 
3 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Evliya Çiçga, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Azad 
Çiçga, 25.06.2010 tarihinde PKK Örgütüne katıldığını öğrendik. Aldığımız bilgiye göre kardeşim Irak/Hakurk bölge-
sinde yaralı olarak Irak askerlerinin eline geçmiş. Onlarda Silopi karakoluna teslim etmişler. Silopi savcısı da tutuk-
layıp Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderdi. Cezaevine görüş için gittik. Kendisiyle görüştük. Vücudunda şarapnel 
parçalarının olduğunu ve sağlığının iyi olmadığını söyledi. Kardeşimin sağlığından endişe ediyoruz.(İHD Diyarbakır 
Şubesi) 

4 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan F.B. Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde Tutkulu bulunan 
oğlu C.B.’nin psikolojik sorunlar nedeniyle koğuş arkadaşlarıyla geçinememesi üzerine bağımsızlar koğuşuna alın-
dığını belirtmiştir. Ancak şimdiye kadar herhangi bir psikolojik tedavi uygulanmadığını ve durumunun kötüye gittiğini 
aktarmıştır. Görüş sonrası gardiyanların F.B.’ye oğlunun ölümü hak ettiğini, böyle giderse bir daha onu göremeye-
ceğini söyleyerek tehdit ettiğini belirtmiştir. 

4 Ocak 2012’de Tokat’ın Reşadiye İlçesi’ne bağlı Elmacık Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmanın ardından 
yaralı halde yakalanan HPG militanı Mehmet Kurt’un tutuklanarak götürüldüğü Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tedavi-
sinin yapılmadığı öğrenildi (Özgür Gündem, 4 Ocak). 
 
4 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek Edirne Pınarhisar kapalı cezaevinde bulunan oğlu Ayhan Tekcanlı 
ile ilgili başvuruda bulunan baba Hasan Tekcanlı: “ Oğlum Ayhan Tekcanlı 6 aydır hükümlü olarak Pınarhisar ceza-
evinde bulunuyor. Kendisi ilik kanseridir. Sağlığından endişeliyiz, ölecekse evinde ölsün istiyoruz… Evli ve iki ço-
cuğu var. Cezası 3.5 yıl kaldı. Gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

5 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan H.S. mahpus bulunduğu Kürtçüler Ha-
pishanesi’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldığını, kalp rahatsızlığının nedeninin yaşadığı 
depresyon olduğunu dile getirmiştir. Hastaneden hapishaneye geri döndüğünde ise adli mahpusların kaldığı koğuş-
tan kendi koğuşuna yemek artıklarının ve çöplerin atıldığını, küfürler ve hakaretler söylendiğini ve sonrasında ko-
ğuş kilidinin gardiyanlar tarafından açılmasıyla jandarmaların yönlendirmesiyle bu adli mahpusların saldırısına uğ-
radığını ve darp edildiğini, olanlar karşısında yönetimin hiçbir şey yapmadığını belitti. 

5 Ocak 2012’de Bayburt M Tipi Cezaevi’nde aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle 8 yıl 6 aydır tutulan Kahraman 
Güvenç’in cezaevi koşullarına bağlı olarak hastalandığı; son 2 aydır tek kişilik hücrede tutulduğu  öğrenildi. (TİHV, 
5 Ocak).  
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10 Ocak 2012’de Halkın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamayla Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan müvekkil-
leri Yasemin Karadağ’ın tek böbrekle yaşadığını ve kalan tek böbreğinde de %85 fonksiyon kaybı bulunduğunu; 
kısa bir süre önce yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini; bunlara rağmen tedavisi için hastaneye 
düzenli olarak götürülmediğini; götürüldüğünde ise kelepçeli halde ve muayene odasında jandarma eri bulunacak 
şekilde tedavisinin yapılmak istendiğini duyurdu (halkinsesi.tv, 10 Ocak).  

12 Ocak 2012’de Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nden mektup yazan İbrahim Oğur’un gittiği hastanede kelepçeli halde 
muayene olmayı reddettiği için muayenesinin yapılmadığı öğrenildi (Özgür Gündem, 12 Ocak). 
 
12 Ocak 2012’de Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan Semra Tekin’in gittiği hastanede kelepçeli halde ve 
jandarma erlerinin gözetiminde muayene olmayı reddettiği için muayenesinin yapılmadığı öğrenildi (Evrensel, 12 
Ocak). 
 
21 Ocak 2012’de Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan ve tedavi olmadığı takdirde meme kanseri olma riski taşıyan 
Songül Çelik’in, 5 Ocak günü sevk edildiği Bakırköy Devlet Hastanesi’nde, kendisini cezaevinden getiren askeri 
yetkililerin muayene odasından çıkmaması nedeniyle muayenesi yapılamadan cezaevine getirildiği öğrenildi (ANF, 
21 Ocak). 
 
24 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Akbey, şu beyanlarda bulundu: “Ben 15 Mayıs 2007 
yılında bir ifade üzerine gözaltına alınarak tutuklandım. 6 yıl 3 ay ceza aldım. 19 Ocak 2012 de tahliye oldum. Bu 
süre içerisinde Hepatit-B ve idrar yolları gibi rahatsızlıklarım oluştu. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” 
(İHD Diyarbakır Şubesi) 

26 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.T. Kürkçüler F tipi Kapalı Hapishane’nde tutuklu 
bulunan kardeşi T.T.’nin ziyaretine gittiğinde Hapishanenden kalorifer arızalarından dolayı soğuk algınlığına bağlı 
hastalıkların ortaya çıktığını, havalandırmanın yapılmadığını ve mahpusların kendi aralarında konuşmalarına izin 
verilmediğini öğrendiğini belirtmiştir. 

27 Ocak 2012’de Erzurum H Tipi Cezaevi’nden Özgür Gündem Gazetesi’ne gönderilen mektup sonucu, M. Ömer 
Polat adlı mahkûmun açık kalp ameliyatı olması sonucu kendisine verilen “hiçbir iş göremez” raporuna rağmen 
cezaevinde tutulması nedeniyle cezaevi koşullarına bağlı olarak başlayan rahatsızlıklarının ilerlediği öğrenildi (Öz-
gür Gündem, 27 Ocak). 
 
31 Ocak 2012’de Isparta E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 14 Haziran 2011’de iddiaya göre diğer mahkûmların merdi-
venlerden itmesi sonucu düşerek felç olan Özgür Uygun (24) adlı mahpusun zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 
ağabeyi Soner Uygun’un (26) özel izinle cezaevine girdiği ve Özgür Uygun’un tedavisi için yapılan tahliye talebinin 
henüz sonuçlanmadığı öğrenildi (Milliyet, 31 Ocak). 
 
3 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Celal Ateşoğlu : “ Kronik şizofreni teşhisi 
konulan oğlumu çalıştığı işyerine gelen Terörle Mücadele Ekibi, ‘senin tutukluluğun var’ diyerek gözaltına alıp Met-
ris Cezaevi’ne gönderiyorlar. Oğluma uzun süredir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bundan dolayı askerlikten men edildi. 
Sağlık koşullarının cezaevi koşullarına uymaması nedeniyle girişimlerde bulunulması için hukuki yardım talep edi-
yorum.” 
(Bu başvurudan sonra telefonla arayan başvurucu: “Oğlum Metris Cezaevi’nden Amasya Cezaevi’ne Pazartesi 
günü nakledilecektir.” Bilgisini verdi.)  
 
7 Şubat 2012’de Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nden 2 Şubat 2012’de İHD Genel Merkezi’ne gönderilen mektup 
sonucu, Mahmut Karataş (60) mahkûmun yürüyemediği, gözleri görmediği ve hafızasını tamamen yitirdiği ve Mah-
mut Karataş’ın bakımını aynı koğuşta kalan arkadaşlarının üstlendiği öğrenildi (TİHV, 7 Şubat).  
 
8 Şubat 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi İmam Çelikdemir adına başvuruda bulunan Müslüm 
Çelikdemir: “2000 yılından beri Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan kardeşime, psikolojik sorunları olduğu için defa-
larca tahliye talebinde bulunmamıza rağmen, sağlık kurumları tarafından gereken rapor verilmedi. Durumu gittikçe 
kötüleşen kardeşime, yeme, içme, giyinme ve temizliği arkadaşları tarafından yapılmaktadır. Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’ne Adli Tıp tarafından sevki istenmiştir. 26 Ocak 2012 tarihinde hastaneye girişi yapıldıktan 
sonra Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulmaktadır. Bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan ve hastaneden gereken bilgiyi 
almak istiyorum.” dedi.  
 
11 Şubat 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve karın ağrısına, kanlı ishale ve iştahsızlığa neden 
olan kron hastası Fatih Özgür Aydın’ın muayene olmak için hastaneye gittiği sırada ring aracında soğuk klimanın 
açıldığı öğrenildi (atilim.org, 11 Şubat). 
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15 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Hakkâri’de 9 Haziran 2010’da düzenlenen operasyon sonucu 
tutuklanan ve Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan Faruk Yıldız’ın boğazındaki lenf bezlerinde iltihap nedeniyle boynunda 
yaralar oluşmasına rağmen tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmesi yönünde yapılan başvuruların sonuç-
suz kaldığı öğrenildi (Özgür Gündem, 15 Şubat). 
 
16 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Güler, şu beyanlarda bulundu: “Babam Sıddık Güler 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Sağlık durumu iyi değildir. Daha önce cezaevin-
de bir hastalığından dolayı ameliyat olmuştu. Babamın hastalığından dolayı bakımını yapmak üzere Siirt cezaevin-
de bulunan kardeşim Habip Güler babama bakmak üzere Diyarbakır D tipi Kapalı cezaevine nakledildi.. Ancak 
daha sonra kardeşim Habip Güler İzmit Kandıra Cezaevine nakledildi. Tüm çabamıza rağmen bu nakil kararına 
engel olamadık. Babam şimdi ameliyat olması gerekiyor. Ancak doktorlar ameliyattan sonra babamın en az beş ay 
yerinden hiç kalkamayacağını belirtmektedirler. Ameliyattan sonraki süreçte kendisine cezaevinde bakacak kimse 
olmadığından hayati önem taşıyan ameliyat gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle kardeşimin naklinin yapılabilmesi ko-
nusunda derneğinizden girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
19 Şubat 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan Mahmut Karataş’ın (75) şeker hastası olduğu; iki gözünün gör-
mediği ve hastalığı nedeniyle geçici şuur kaybı geçirdiği; tedavi için Elazığ E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği  öğrenildi 
(Özgür Gündem, 19 Şubat). 
 
20 Şubat 2011’de Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bedenini ateşe veren tutuklu Şehmus Anik'in tedavi gördüğü 
Bingöl Devlet Hastanesi'nde astsubay tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Anik'in vücudunun büyük bir 
kısmında birinci derecede yanık olduğunu Anik'in Bingöl Devlet Hastanesi'ne pansuman yapılmak üzere götürüldü-
ğünü kaydetti. Götürüldüğü hastanede subay tarafından bir odaya kapatıldığını dile getiren tutuklular, oda içerisin-
de arkadaşları Anik'e fiziki ve sözsel işkence yapıldığını iddia etti. Anik'in vücudunun büyük bir kısmında yanıklar 
olması nedeni ile bir kişinin yardımı olmadan oturup kalkamadığını, hatta ellerini dahi kullanamadığını, Anik'in ce-
zaevi ring aracına konularak saatlerce bekletildiğini de kaydetti. " astsubayın Anik'e 'Bundan sonra seni hastaneye 
ben götürüp getireceğim, ağzını açıp konuşursan kafana sıkıp bir köşeye atarım' demiştir" Tutuklular, suç duyuru-
sunda bulunmalarına rağmen subay hakkında herhangi bir işlemin yapılmadığını ifade etti.(20.02.2011/DİHA/) 
 
23 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Seyran Yiğit, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Agit Yiğit, 
18.10.2011 tarihinde saat 24.00’da evimize yapılan baskında gözaltına alındı ve Şırnak Emniyetine götürüldü. Em-
niyette 48 saat gözaltında kaldıktan sonra Diyarbakır’a gönderildi. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece KCK dava-
sında tutuklanıp Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi. Haftalık telefon görüşmelerinde bir hafta önce çok konuş-
muş diye sonraki hafta telefon görüşmesi yapamadık. Cezaevine görüş için gittiğimde bana eşimin hasta olduğunu 
ve şuan da Gaziantep’te hastanede yattığını söylediler. Eşimin sağlık durumundan endişe ediyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
24 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 29 Ekim 2011’de düzenlenen operasyonda tutuklanarak Kandıra 
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ve kalp krizi, baypas, nefes darlığı, kemik iliği sağlık rahatsızlıkları bulunan 
Muhsin Yenisöz’ün (54) düzenli kullanması gereken ilaçlarına ulaşamadığı öğrenildi (Bağımsız Haber Ajansı, 24 
Şubat).  
  
28 Şubat 2012’de  “Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan ve %85 fonks i-
yon kaybı olan tek böbreği ile yaşamasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyen Yasemin Kara-
dağ’ın (42) yargılanmasına devam edildi. Çağlayan (İstanbul) 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
mahkeme heyeti,  Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenmesine ve Yasemin Karadağ’ın tutukluluk 
halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran 2012’ye erteledi (bianet.org, 28 Şubat). 
 
1 Mart 2012’de İHD Mersin Şubesi’ne başvuran Nezire İvrendi, Silifke (Mersin) M Tipi Cezaevi’nde bulunan eşi 
Cemil İvrendi’nin kalın bağırsağında ve idrar yollarında sürekli kanama olduğunu belirterek eşinin tedavi edilmesi 
amacıyla hukuki yardım talebinde bulundu (Özgür Gündem, 2 Mart). 
 
1 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Zozan Uçar, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Avni 
Uçar, 20 yıldır PKK davasından cezaevinde bulunmaktadır. Ağabeyim müebbet hapse mahkûm oldu. Ağabeyimin 
şartlı tahliyesine daha 10 yıl gibi uzun bir süre var ve halen Siirt cezaevinde kalmaktadır. Ağabeyimin sağlık sorun-
ları oldukça ciddi ve hayati tehlikesi söz konusudur. 2006 yılında sağ böbreği kanser teşhisi konularak alındı. Sol 
böbreği için de aynı teşhis konulmuştur. Benzer bir durum mesanesi için de geçerlidir. En son 2011 yılında mesane 
kanseri teşhisi konularak yeni bir ameliyat geçirmiştir. Ayrıca ağabeyimin vücudunda 2 farklı kanser teşhisi daha 
bulunmaktadır. Adli tıp kurumunda “cezaevinde kalmasında bir sakınca yoktur” denilerek gün gün ölüme terk edil-
miştir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    (İHD Diyarbakır Şubesi) 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    395 

 

5 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Hadra Akdeniz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum   Şeyhmus 
Akdeniz, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde yaklaşık olarak 6 ay kaldıktan sonra Konya Akşehir İlçe Cezaevine 
nakledildi. Oğlum 2 yıl 3 ay ceza aldı ve şuan geriye kalan cezasını yatmaktadır. Ancak oğlum sağlık sorunları ya-
şamaktadır. Bizden uzak olduğu için ruhsal sorunlar yaşamaktadır. Oğlum sürekli bir şekilde ağlamakta olup kendi 
kendine konuştuğu belirtilmiştir. Ayrıca intihar eğilimi taşıdığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oğlumun görüşlerine gi-
demediğimiz için kendisine sağlık sorunlarıyla ilgili olarak destek olamıyoruz. Ayrıca eşimin görme engeli mevcuttur 
ve kendisi diyaliz hastasıdır. Bu nedenle oğlumu ziyarete gelememektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak oğlu-
mun Diyarbakır İline veya Mardin, Batman, Bingöl cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ede-
rim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

7 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Hasib İnci, şu beyanlarda bulundu: “Benim kızım olan Ajda 
İnci, yaklaşık olarak üç aydır Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Kızımın kalp rahatsızlı-
ğı olup tedavi olması gerekmektedir. Ancak cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevki yapıldığı halde doktorun 
yanında kelepçeleri çözülmediği ve kızım da bu uygulamayı kabul etmediği için tedavisi yapılmadan cezaevine geri 
getiriliyor. Son olarak 27.02.2012 tarihinde kızım tekrar hastaneye götürülmüş ancak kelepçeleri çözülmediği teda-
visi yapılmadığı gibi ring aracında rahatsızlığından dolayı bayılmış ve yaklaşık olarak 20 dakika baygın bir şekilde 
kalmıştır. Bu tedavinin yapılması için insan haklarına uygun koşulların yaratılması için gerekli işlemlerin yapılmasını 
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
7 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Aynur Yontürk, şu beyanlarda bulundu: “Benim eşim Necip 
Yontürk, 18 aydır tutuklu olarak cezaevinde kalmaktadır. Eşime yaklaşık 3 önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. İki 
aydır Mersin devlet hastanesinde yatmaktadır. Eşimin durumu gittikçe kötüleşmektedir. Biz Cumhurbaşkanlığına 
dilekçe gönderdik serbest bırakılması için ancak gelen cevapta hükümlü olduğundan af kapsamına girmediğini 
belirtmiştir. Eşim Mersin 2. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktadır. Dosyası şuan da Yargıtay’dadır. Biz yakla-
şık bir hafta önce tahliye edilmesi için mahkemeye dilekçe yazdık. Ancak henüz sonuç alamadık. Eşimin durumu 
çok kötü olduğundan bakıma ihtiyaç duymaktadır. Eşimin tahliye dilmesi için sizden hukuki girişimlerde bulunmanı-
zı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
7 Mart 2012’de,İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan M.H.O. hükümlü bulunduğu Kürkçüler F 
Tipi Hapishanesi’nde açılan disiplin soruşturmaları sonucu 7 yıla yakın açık ve kapalı görüş cezası aldığını, dişle-
rinden rahatsız olduğunu ama tedavi için gittiği hastanelerde kelepçesiz muayene yapılmadığı için tedavi olamadı-
ğını ifade etmiştir 
 
8 Mart 2012 tarihinde Muş Cezaevinden Aliağa Şakran 2 Nolu T tipi ceza evine gelen Kasım Demir, İzmir şubemize 
bir mektupla başvuruda bulunmuştur. Başvurusunda, “müebbet hükümlü olduğunu ve 20 yıldır değişik cezaevlerin-
de kaldığını, Cezaevi koşullarından dolayı sağlık sorunları olduğunu, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, ilerlemiş 
hepatit B siroz, ciddi boyutta göğüs ve akciğer sorunları, midede reflü ve bağırsaklarda yaralar mevcut olduğunu 
ayrıca prostat rahatsızlığının olduğunu beyan ederek bu güne kadar saydığı hastalıklar için hiçbir tedavi görmediğ i-
ni, tedavi için Cezaevi İdaresinden Adalet Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına kadar dilekçe verdiğini ama bir sonuç 
almadığını, en son 30 Nisan günü gece saat 4.00 te acil olarak Devlet Hasta hanesine kaldırıldığını, bir sürü tetkik 
ve tahliller yapıldığını, doktorların düzenli tedavi gereklidir demesine rağmen kimsenin ilgilenmediğini, tahlil sonuç-
larının alınıp doktorlara tekrar gösterilmesi gerekir. Defalarca dilekçe yazmama rağmen tahlil sonuçlarımın alınmadı 
tamamen ölüme terk edildim, ayrıca, hastaneye gidiş ve dönüşlerde çok ince aramalardan geçirildiğini, ağız açtır-
ma gibi küçük düşürücü davranışlar sergilendiğini, iki aydan beri bu cezaevinde tecride tabi tutulduklarını, siyasi ve 
etnik kimliğimizden dolayı adeta bizden intikam alındığını, açık görüş esnasında kendilerine ve ailelerine zülüm 
düzeyinde hakaretler yaptıklarını” ifade etmiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
8 Mart 2012’de Ağrı merkezli yürütülen "KCK" soruşturması kapsamında 3 Aralık 2011'de Diyarbakır'da gözaltına 
alınıp Ağrı'ya gönderilen ve burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ajda İnci'nin, kalp yetmezliği nede-
niyle götürüldüğü Erzurum Devlet Hastanesi'nde kelepçeli muayeneyi kabul etmediği gerekçesi ile tedavi edilme-
den yeniden cezaevine götürüldüğü iddia edildi.. Konu ile ilgili hastane kayıtları ve raporlarının da bulunduğunu dile 
getiren baba İnci, kızının hastalığı nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi. En son rahatsızlığı nedeniyle 
Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürülen kızının ring aracında baygınlık geçirdiğini ifade eden baba İnci, "Kızım araç 
içinde askerlerin gözü önünde yarım saat baygın kalmış. İnci'nin yarım saat ring aracında baygın kaldığına ilişkin 
bilgiyi de doğrulayan yetkili, İnci'nin ring aracının kapısına yaklaşırken bayıldığını, askerlerin müdahale şeklini bil-
mediği için karışmadığını, söyledi. (08.03.2012/DİHA) 
 
8 Mart 2012’de “Balyoz Eylem Planı Soruşturması” kapsamında 22 Ağustos 2011’de tutuklanan Kurmay Albay 
Levent Kerim Uça’nın kaldığı Maltepe Askeri Cezaevi’ndeyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyninden tümör 
alınmasıyla sonuçlanan 2 Şubat 2012’de gerçekleştirilen ameliyattan 2 hafta sonra “3 ay steril bir ortamda tutulma-
sı” gerekmesine rağmen cezaevine gönderildiği öğrenildi (Vatan, 8 Mart). 
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10 Mart 2012’de, Adana İHD Şubesi’ne başvuru yapan G.Ö. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan oğlu H.Ö. ile yapmış olduğu görüşme ile ilgili bilgileri aktarmıştır. Buna göre Hapishanende mahkûmlara uzun 
zamandır sıcak su verilmediğini, kaloriferlerin yakılmadığını, mektuplara el konulduğunu, aramalarda mahkûmların 
kantinden aldıkları meyvelerin toplanıp götürüldüğünü; ayrıca H.Ö.’nün ilk gözaltına alındığında polisler tarafından 
darp edildiğini bildirmiş, Darp nedeniyle mahkûmun kolunda ciddi bir zedelenme olduğunu, revire çıkarıldığında 
sadece ağrı kesici verildiğini aktarmıştır. Tam teşekküllü bir tedaviye ihtiyacı olan H.Ö.’nün sağlığından endişeli 
olduklarını belirtmiştir. 4 aydır H.Ö. ile açık görüş yapamadıklarını belirten G.Ö. cezaevlerinde sudan sebeplerle 
politik mahpuslara disiplin cezası verildiğini aktarmıştır.  

13 Mart 2012’de "KCK" adı altında geçen hafta Diyarbakır'da tutuklananlar arasında bulunun Yenişehir Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipler Amiri Sıdık Ektiren'in kullanması gereken ilaçlar ve ortopedik yastığının cezaevine 
alınmadığı belirtildi. Tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderilen Ektirenin eşi "Görüş günü belli olmadığı 
için kullandığı ilaçları, ilaç reçetelerini, hastane raporlarını ve yatarken kullanması gereken ortopedik yastığını eşi-
me vermesi için avukata verdik. Avukat bunları cezaevine götürdü. Ancak cezaevi idaresi bunları içeri almadığını 
beyan etmiştir.(13.03.2012/DİHA) 

13 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Sadık Özalp, şu beyanlarda bulundu:“Kardeşim Ramazan 
Özalp, işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı 1993 yılında yargılandığı mahkemece ömür boyu hapse mahkûm oldu. 
Yaklaşık 20 yıldır cezaevindedir. Cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile beyninde yapılan ameliyat sonu-
cunda vücudunun sol tarafı tamamen felç olmuş durumdadır. Kendi kişisel ihtiyaçları dahi arkadaşları tarafından 
giderilmektedir. Evli ve 7 çocuk babası olan Kardeşim Ramazan, daha önce Midyat cezaevindeydi. Onu ziyarette 
gidebiliyorduk. Ancak Amasya cezaevine nakli yapıldıktan sonra bizde onu ziyarete gidemiyoruz. Şuanda tedavi 
amaçlı olarak Adana da bir cezaevinde kalmaktadır. Beyindeki tümürün alınması sırasında felç olmuştur. Vücudu-
nun yarısı felçlidir. Tüm bunlardan dolayı kardeşim Ramazan Özalp’ın biran önce cezaevinden çıkması için gerekli 
işlemlerin başlatılarak kardeşimin affedilmesini en insani bir talep olarak sizden istiyorum.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
16 Mart 2012’de 2. Ergenekon Davası’nda tutuklu olarak yargılanan, hakkında 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul 
cinayetlerin sorumlusu olduğu yönünde iddialar bulunan ve en son Şırnak Alay komutanı olduğu dönemde Silopi 
İlçesi’nde 25 Ocak 2011’deHADEP ilçe yöneticileri Serdar Tanış ile Ebubekir Deniz’i gözaltında kaybettiği ileri sürü-
len emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar 
Cerrahisi Hastanesi’nde (İstanbul) sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıl-
dığı öğrenildi (ntvmsnbc.com, 16 Mart). 
 
17 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Salim Çetin, şu beyanlarda bulundu:“Oğlum  Cengiz Çetin, 
Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde mahpustur. Kendisi ile yapmış olduğumuz son telefon görüşmesinde hasta olduğu-
nu, sırtında ceviz büyüklüğünde bir kitlenin oluştuğunu ve bu nedenle yürümekte dahi zorlandığını ağrılarının mev-
cut olduğunu söyledi. Bu şikâyetleri nedeniyle cezaevi idaresine başvurduğunu, kendisinin acil polikliniğine götürül-
düğünü iğne yaptıktan sonra geri gönderildiğini belirtti. Bizi tekrar aradığında bu kitlenin yumurta büyüklüğüne ulaş-
tığını ve ağrılarının arttığını belirtti. Bunun üzerine revir doktorunun kendisini tekrar hastaneye sevk ettiğini hasta-
nede yapılan kan tahlillerinden sonra doktorun “mutlaka ultrason çekilmesini” söylemesine ve bu bölüme sevk et-
mesine rağmen hiçbir işlem yapılmadan cezaevine geri getirildiğini belirtti. Oğlumun sağlık durumu konusunda kötü 
sonuçlar oluşmadan tedavi edilebilmesi için gerekli işlem ve girişimlerin ivedi bir şekilde yapılmasını talep ederim.”  
(İHD Diyarbakır Şubesi) 

20 Mart 2012’de, Adana İHD Şubesi’ne başvuruda bulunan F.Y. oğlu C.Y.’nin Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tu-
tuklu bulunduğunu belirtmiştir. Mahkumun 10.01.2012 tarihinde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldı-
rıldığını ve burada 1 ay yattıktan sonra kalp kapakçıklarından ameliyat olduğunu aktarmıştır. ameliyattan 35 gün 
sonra henüz tam olarak iyileşemeyen mahkum Hapishanene gönderilmiş, revir doktoru tarafından yanlış ilaç veril-
mesi üzerine her iki kolu şişmiş ve sol kolunda felçlik oluşmuştur. Bu durum mahkumun tekrar Çukurova Ünivers i-
tesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılması üzerine saptanmıştır. Aile revir doktoru ile ilgili suç duyurusunda bulunmayı 
düşündüğünü belirtmiştir.  

21 Mart 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ferdane İlimken: “ Oğlum Ayhan İlimken 
cezaevine girmeden önce de psikolojik sorunlar yaşıyordu. Cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları daha da arttı. 
Ağbisi de aynı cezaevinde yatıyor. Kendine bakacak durumda değil, bakımını ağbisi yapıyor. Daha önce Adli Tıp’a 
gönderilmişti, ama olumsuz rapor verilmişti. Hakim tekrar Adli Tıp’a gönderdi. 19 Mart 2012 tarihinde tekrar Adli 
Tıp’a götürülmüş. Oğlum cezaevinde yatacak durumda değil, tahliyesinin sağlanması için gerekli hukuki yardım 
talep ediyorum.” 
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22 Mart 2012’de Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle tutulduğu Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde önce felç 
geçiren sonra da bağırsak kanseri olan Serap Şimşek’in yapılan başvurulara rağmen tahliye edilmediği ve sekiz 
aydır da cezaevi revirinde elleri bağlı halde yatırıldığı öğrenildi (bianet.org, 22 Mart). 
 
24 Mart 2012’de Belden aşağısı felç olduğu halde ve Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı’nın cezaevinde kalamayacağına dair raporuna rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan ve halen Kürkçüler F Tipi 
Cezaevi’nde kalan Emrah Alişan’ın yaşamsal ihtiyaçlarının yakınları tarafından karşılanması amacıyla yapılan tah-
liye taleplerinin reddedildiği öğrenildi (Evrensel, 24 Mart). 
 
28 Mart 2012’de “Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan ve %85 fonksiyon 
kaybı olan tek böbreği ile yaşamasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir tahliye edilmeyen Yase-
min Karadağ’ın (42) avukatlarının yaptığı yeniden başvuru üzerine İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Samatya 
Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Yasemin Karadağ’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi 
(Etha, 28 Mart). 
 
2 Nisan 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Medayin Doğan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Ayhan Do-
ğan, mahalli seçimlerde belediye encümeni olarak seçildi KCK adı altında 26.11.2011 tarihinde sabah saat 04.00 
sularında evimize polislerce yapılan baskında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. 2 gün 
sonra savcının itirazı üzerine tekrar tutuklandı. Eşim şuan da Mardin Cezaevinde kalmaktadır. Eşimin sağlık sorun-
ları için endişe duymaktayım. Kendisi astım ve tansiyon hastasıdır. Mahkemeye sürekli olarak ring aracıyla getirdik-
leri için tansiyonu yükselmektedir. Bundan kaynaklı olarak fenalaşmıştır. Eşimin daha sağlıklı yollarla mahkemeye 
getirilmesini talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

4 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran A.K Kürkçüler F Tipi Hapishanesinde hükümlü olan ayrıca Behçet 
hastalığı ve Vertigo rahatsızlığı olan eşinin hapishane doktoru tarafından tedavi edilip ayrıca ilaç verildiği daha son-
ra Mart ayı içerisinde Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldığı eşini tedavi eden doktorun kendisine önceden kul-
landığı ilaçların yanlış ilaçlar olduğunu, ilaçları kullandığı günden beri eşinin midesinde bulantı olduğunu belirtmiştir. 
Başvuruda bulunan kişi eşinin tam teşekküllü tedavi edilmediğini ve hastalığının daha da aratacağı üzerine endişe-
leri olduğunu belirtmiştir. 

5 Nisan 2012’de, İzmir Aliağa/Şakran cezaevinden İHD İzmir şubemize Fax çeken Berne Güzel, Halime Çalhan; 
Şakran Ceza evinde bulunan siyasi mahpus olduklarını ve arkadaşları Türkan İpek’in ağırlaştırılmış müebbet hü-
kümlüsü olarak 20 yıldır cezaevinde olduğunu ve cezaevi koşullarının İpek’i dahada kötüleştirdiğini belirtmişlerdir. 
İpek’in rahimde Miyom olduğunu ve kansere dönüşme riskinin olduğunu, iki kez ameliyat olduğunu, yemek boru-
sunda yara, ileri derecede görme sorunu olduğunu, ayrıca yalnız başına kapalı yerde kalma fobisi bulunduğunu ve 
arkadaşlarının yardımıyla bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken 27.03.2012 tarihinden itibaren cezasının kalan kıs-
mını tek hücrede tamamlanması amacıyla tek hücreye alındığını ifade etmişlerdir.   
 
5 Nisan 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Basra Boztaş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Veysi 
Boztaş, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta iken 2 Kasım 2011 tarihinde Amasya Ceza-
evine nakledildi. Kardeşim cezaevine girmeden önce bronşit-astım ve yüz felci rahatsızlıkları nedeniyle tedavi olu-
yordu. Kardeşim Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Nöroloji bölümünde Dr. Şemsettin Attı’nın hastasıydı. 
Bu durum hastaneden sorularak kardeşimin hastalığı araştırılabilir. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde iken bile bu teda-
visine devam ediliyordu. Ancak kardeşim Amasya Cezaevine götürüldüğü tarihten itibaren sadece bir kere hasta-
neye götürülmüş ve tedavisi yapılmamaktadır. Bu konu hakkında kardeşimin sağlık durumu konusunda kötü sonuç-
lar oluşmadan tedavi edilebilmesi için gerekli işlem ve girişimlerin ivedi bir şekilde yapılmasını talep ederim.”(İHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
7 Nisan 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu:  “Oğlum Mazlum 
Alan, 6 aydır tutuklu olarak cezaevinde kalmaktadır. Daha önce Erzurum H Tipi Cezaevinde kalıyordu. Ancak iki 
aydır Erzurum Oltu Cezaevinde kalıyor. Oğlum geçen gün cezaevinde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmış ancak 
kendisine neden fenalaştığı söylenmemiş sadece bir iğne yapılarak cezaevine geri gönderilmiştir. Oğlum Mazlum 
cezaevine girmeden önce başında kitle olduğuna dair teşhis yapılmıştı. Ayrıca kendisi küçükken Hepatit-B geçir-
mişti. Oğlumun kulak zarları yapaydır ve kendisinin bel fıtığı rahatsızlığı mevcuttur. Ancak cezaevinin böylesine 
ciddi bir durum karşısında hiçbir işlem yapmaması bizi daha çok endişelendirmektedir. Bu durum kötü sonuçlara 
sebebiyet verebilir. Bu konu hakkında derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Nisan 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Eşref Yaşa şu beyanlarda bulundu:“09.02.2012 
tarihinde Bingöl Ilıcalar Beldesi kırsalında yaşanan olayda ağır yaralı olarak ele geçen oğlum Diren YAŞA, yaklaşıl 
bir hafta Bingöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra, yapılan sorgusu sonucunda tu-
tuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Tutuklanırken bile tekerlekli sandalyede araca bindirilerek ce-
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zaevine gönderildi. Sağlık durumu kötüydü. Yaklaşık 2 aydır tedavisi yapılmayarak cezaevinde kalmaktadır. Vücu-
dunun büyük bölümünde şarapnel parçası mevcuttur. Sırt bölgesinde bulunan şarapnel parçaları, omuriliğine zarar 
verip sakatlık riski oluşmaktadır. (İHD Bingöl Şubesi) 
 
10 Nisan2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Murat Şahinli, şu beyanlarda bulundu: “Babam Ali Şahinli 
yaklaşık olarak iki yıldır Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kalp rahatsızlığından dolayı 
Ankara iline götürülerek tedavisi sağlandı ve ameliyat yapıldı Ancak babamın birkaç aydır böreklerinden rahatsızlığı 
başlamıştır. Böbreğinde taş olduğunu belirtmiştir. Bingöl ilinde tedavi yapılamadığını ancak Diyarbakır’da tedavis i-
nin yapılmasının uygun olduğu gerekçesiyle burada bulunan cezaevine getirilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Ama 
Diyarbakır cezaevinde mahkûm koğuşu olmadığı için geri gönderilmiştir. Babamın böbreğindeki taş büyük olduğu 
için lazer tedavisi dahi faydalı olmamıştır. Ancak doktorlar babamın ameliyat olmasına karar vermiştir. Ben baba-
mın Diyarbakır hastanesinde ameliyat olmasını istiyorum. Bu konuda sizden gerekli yerlere ve kurumlara başvuru 
yapmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 
19 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuruda bulunan Abdülkadir Aksu beyanında; Kardeşim Ramazan Aksu, 
19 yıldır ceza evindedir. Kardeşim Karın ağrısı nedeniyle ceza evi İdaresine defalarca başvurarak hasta olduğunu 
durumunun kötü olduğunu tedavi olmak istediğini bildirmiştir. Çok acı çekmesine rağmen ceza evi idaresinin uzun 
süre ilgisiz kalmış, kardeşim 17.10.2010 tarihinde Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmış, sadece ilaç tedavisi yapı-
larak ceza evine geri gönderilmiştir. Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine 21.01.2011 tarihinde fıtıktan bir tara-
fından ameliyat edilmiş acısının geçmemesi üzerine yaklaşık iki ay sonra diğer taraftaki fıtıktan da ameliyat edilmiş-
tir.  İkinci ameliyattan dayanılmaz acı çektiği ve ceza evi idaresi durum karşısında kayıtsız kaldığını belirterek der-
neğimizden yardım istemiştir.(İhd İzmir Şb) 
 
23 Nisan 2012’de İHD Mardin Şubesi, Cezaevinde adli ve politik gerekçelerden dolayı bulunan ve akşam yemeğini 
yiyen tutuklu ve hükümlülerin zehirlendiği, bu sayının yaklaşık olarak 800 civarında olduğu, 150’sinin revirde serum 
tedavisinin devam ettiği aralarında Gülser Yıldırım'ında bulunduğu 25 kadın tutuklunun sağlık durumlarının ciddiye-
tini koruduğu ve sağlık durumları ciddi olmasına rağmen tutukluların hastaneye götürülmediği bilgilerine avukatları 
aracılığıyla ulaşıldı. Cezaevinde zehirlenmeden dolayı durumları ciddi olan kadın tutukluların isimleri ise şöyle; 
Gülser Yıldırım, Gülen Kılıçoğlu, Tuğba Çelebi, Serap Tekiner, Naciye Baysal, ZakireMalgat, Sevda Arcan, Leyla 
Şahin, Dilşah Kocakaya, Şahide Pusat, Nahide Eren, Tekoşin Bulca, Nurten Özen, Gurbet Tekin, Fatma Uyar, 
Reyhan Şeker, Fehiye Akbalık, Fatma Uyar, Aliye Ceylan, Ayfer Tekin, Ruşen Erdem, Aysel Badur, Raziye Eren, 
Sariye Ölmez ve GöhnaMagi'nin revirde serum tedavisi gördüğü belirtildi. Oluşturulacak bağımsız bir sağlık heyeti-
nin zehirlenen tutuklularla yarın görüşme yapması bekleniyor. Avukatlar resmi tatil olması nedeniyle bugün heyete 
izin verilmediği belirtti. (23.04.2012/İHD Mardin Şubesi) 
 
29 Nisan 2012’de Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan Hepatit C ve böbrek hastası Şemsettin Kaya’nın son 2 aydır 
cezaevi reviri tarafından 2 defa hastaneye sevki yapılmasına rağmen cezaevi yönetiminin sevk işlemini gerçekleş-
tirmediği öğrenildi. 
 
2 Mayıs 2012 tarihinde İzmir şubemize mektupla başvuruda bulunan İzmir Kırıklar 2 Nolu F tipi Cezaevinde hüküm-
lü bulunan Sıraç Tuğluk Derneğimize mektupla başvuruda bulunmuştur. Başvurusunda, 19 yıllık cezaevi koşulla-
rından kaynaklı olarak 4 defa ameliyat olduğunu, 24 Temmuz 2008 de guatr ameliyatı,10 Kasım 2010 da anjiyo 
0lduğunu, 17 Aralık 2010 da açık kalp ameliyatı olduğunu, kalbinin mitral kapakçığının değiştirildiğini ve kontroller i-
nin halen devam ettiğini, günde yedi çeşit ilaç kullandığını, bunun dışında yüksek tansiyon, mide ,bağırsak ,boğaz, 
kronikleşmiş idrar yolu ve prostat enfeksiyonu bulunduğunu, sürekli halsiz ve yorgun olduğunu, kimi günlük ihtiyaç-
larını arkadaşlarının yardımı ile karşıladığını yazmaktadır. Bütün bu hastalıklarımla ilgili raporlarım Cezaevi İdare-
sinde mevcuttur. İnsan Hakları Derneğinin talebi üzerine Cezaevi İdaresinden iki kez raporlarımı istedim. Bugüne 
kadar müspet bir sonuç alamadım şeklinde ifadelerde bulunmuştur. (İhd İzmir Şb) 
 
4 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayhan Nazlıer, Ağabeyim Ramazan Nazlıer, Osmaniye T Tipi 
Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktaydı. 30 Nisan 2012 tarihinde evimizi arayarak kendisini Denizli ilinde bulunan 
cezaevine sevk edildiğini söyledi. Yolculuğunun 2 gün boyunca ring aracında devam ettiğini ve çok zor şartlarda 
geçtiğini ayrıca 40 günlük bir açlık grevinden sonra sürgün edilmesi de çok ağır sağlık sorunlarının oluşmasına 
neden olduğunu belirttiğini ifade etti. Ayrıca sürgünlerden de haberdar olmadıklarını bu durumdan Osmaniye Ce-
zaevi yönetimi ile Adalet Bakanlığının sorumlu olduğunu belirmiştir. Bunun yanında ağabeyime 1 yıl görüş yasağı 
verilmiştir. Bulunduğumuz ilden uzak bir ile sürgün edildiği için onu görebilme şansımız çok zor olduğunu belirterek 
yardım talep etmiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
5 Mayıs 2012’de Türkiye'deki cezaevlerinde ciddi bir sorun haline gelen hasta mahpusların sayıları gün geçtikçe 
artmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Gürgin Kurt. 62 yaşındaki Kurt'un vücudunun sol tarafı, 2005 yılında 
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geçirdiği ağır beyin kanamasının ardından felç oldu. 2005 yılından bu yana vücudunun yarısını kullanamayan Kurt, 
tutuklandığı güne kadar geçen 7 yıllık sürede çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle bir dizi ameliyat oldu. En son yaklaşık 
4 ay önce safra kesesi ve damar çatlağının tedavisi için Antep'e giden ve 2 ameliyat geçirdikten sonra kaldığı otel-
de gözaltına alınan Kurt, tutuklandı. Henüz ameliyat yaraları iyileşmeden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkın-
da verdiği 16 yıllık mahkûmiyet kararı üzerine tutuklanan Kurt, Antep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kendi ifadesiyle 1 
buçuk ay cehennem azabı çektiği Antep H Tipi Cezaevi'nde 44 gün kaldıktan sonra Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
getirilen Kurt 4 aydır hükmen tutuklu. Yaşının ve hastalığının ilerlemesi yüzünden temel ihtiyaçlarını bile karşılama-
da zorlanan Kurt, ancak baston yardımıyla ayakta durabiliyor. Sürekli fizik tedavi ve özel bakıma ihtiyacı olan Kurt-
'un tedavisi cezaevi imkânlarının kısıtlığından dolayı kesilmiş durumda. Tedavisi yarım kaldığı için durumu gittikçe 
ağırlaşan Kurt, yemek yemekte hatta su içmekte bile zorlanıyor. (05.05.2012/DİHA) 
 
9 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali İhsan Çelik: Oğlum Suat Çelik, yaptığı iddia edilen dava-
lardan kaynaklı olarak 4. 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılmaktadır. Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
mahkemesinde yapılan yargılamada cezalandırılmasına karar verilmiştir. Oğlum 1 yaşındayken yüksek ateşten 
kaynaklı olarak havale geçirdi ve bu nedenden dolayı menenjit oldu. Yani akli dengesi yerinde olmayıp, cezai ehl i-
yeti de bulunmamaktadır. Ayrıca askerliğe elverişli değildir raporu da bulunmaktadır. Ancak Elazığ Ruh Ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilmiştir. Bu hastanede bulunan doktorlar 
oğluma usulsüz rapor hazırladıkları için onlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum. Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
11 Mayıs 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini pro-
testo etmek amacıyla bedenini ateşe veren Şehmuz Anik’in “tutuklu odası yok” denilerek Elazığ’daki hastanelerde 
tedavisi tamamlanmadan Tokat T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği; sevk edilmeden önce pansuman için hastaneye 
götürüldüğü sırada ise cezaevi ring aracında bir uzman çavuş tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
14 Mayıs 2012’de TKP/ML Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar Kemal Ertürk ve 
Mesut Deniz’in 10 metrekarelik tek kişilik hücrelerinde 23 saat tutuldukları ve hastalıkları nedeniyle verilmesi gere-
ken diyet yemeği programına cezaevi yönetiminin uymadığı  öğrenildi. 
 
14 Mayıs 2012’de Silivri (İstanbul) Cezaevi’nde Balyoz Davası’ndan tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Emekli 
Orgeneral Ergin Saygun’un sağlık durumunun kötüleştiğini Ergin Saygın’ın oğlunun gönderdiği e-posta dolayısıyla 
öğrenildi. E-postada Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ergin Saygın’a doktorların ilgisiz davrandığı; yapılan 
muayenede, Ergin Saygın’ın akciğerlerinde 3 litre su biriktiğinin ortaya çıkmasına rağmen ‘yatmasına gerek yok’ 
denilerek cezaevine gönderildiği; hastalığı nedeniyle uygulanması gereken diyet yemek programına cezaevi yöne-
timinin uymadığı belirtildi. 
 
16 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Lütfiye Deniz, Oğlum Emrah Deniz, yapılan yargılaması neti-
cesinde 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası almıştır. 2012 yılının Mart ayına kadar Diyarbakır E Tipi Cezaevinde bulun-
makta idi ancak 2012 yılının Şubat ayından itibaren Akşehir E Tipi Cezaevine nakledilmiştir. Diyaliz hastası olmam 
nedeni ile oğlumun görüşüne gidip gelemiyorum. Haftada 3 gün diyaliz merkezine gidip diyalize giriyorum. Ayrıca 
diyaliz dışında yaşımdan kaynaklı olarak şeker hastalığı ile kalp yetmezliği sorunlarım da baş göstermiş olup, tüm 
sağlık problemlerime ilişkin sağlık raporlarım ekte sunulmuştur. Diyarbakır’ın Akşehir’e (Konya)  uzak oluşu nedeni 
ile oğlumu görmek için gidiş geliş yapamıyorum. Hem maddi olanaksızlıklar hem de diyaliz hastalığım ve diğer 
sağlık problemlerim nedeni ile oğlum Emrah Deniz’i ziyaret etmemiz imkânsız hale getirmektedir. Mağduriyetimizin 
giderilmesi amacı ile sağlık problemlerim göz önünde bulundurularak oğlum Emrah Deniz’in Diyarbakır’a ya da 
Diyarbakır’a yakın bir yere nakli için yardım talep etmekteyim.(İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
19 Mayıs 2012’de Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan BDP Antep eski İl Başkanı Bedirhan 
Fermanoğlu, Antep Tabipler Odası'na mektup gönderdi. Fermanoğlu, mektubunda, "15 Mayıs'ta devlet hastanesine 
diş rahatsızlığından dolayı sevkim gerçekleşti. Cezaevinden hastaneye kelepçeli bir şekilde götürüldüm, bir süre 
hastane nezarethanesinde kaldıktan sonra diş doktoruna çıkartıldım. Bana refakat eden cezaevi askeri ve bir ast-
subay bulunmaktaydı. Buna rağmen doktor tarafından keyfi asılsız ve ciddiyetsiz bir muameleye maruz kaldım. Bu 
kadar sıkı bir güvenlik ortamı olmasına rağmen doktor kelepçemi açmadan muayene etmek istedi. Ben kelepçeleri 
açılmadan muayene yapılmasına müsaade etmeyince 'terör suçlusudur' gerekçesiyle tedavi edilmedim. Bu tutumu 
şikayet edeceğimi söylediğimde ise 'istediğini yap' diyerek umursamasızlığını ortaya koydu" dedi. 
(19.05.2012/DİHA) 
 
22 Mayıs 2012’de, 1993 yılından beridir cezaevlerinde bulunan ve Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’ndeyken bey-
ninde tespit edilen tümör nedeniyle 2011 yılında geçirdiği ameliyatın ardından felç olan kalan Ramazan Özalp adlı 
mahkûmun tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede devam etmesi için yapılan tahliye talebine rağmen Ramazan 
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Özalp’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne; oradan da “isyan çıkardığı” gerekçesiyle Amasya E Tipi Cezaevi’ne sevk edil-
diği öğrenildi. 
 
23 Mayıs 2012’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Canşah Çelik’in,  kronik astım hastası 
olduğu, kalp kapakçığında rahatsızlığı bulunmasına ve başvuru yapılmasına rağmen düzenli şekilde tedavisinin 
yapılmasının engellendiği öğrenildi. 
 
25 Mayıs 2012’de Beyin tümörü hastalığının yanı sıra sağ eli sakat ve ayakları kesik olduğu için Adli Tıp'tan aldığı 
"Tek başına doğal ihtiyaçlarını karşılayamaz" raporuna rağmen tek kişilik hücrede tutulan Hayati Kaytan, ölümle 
burun buruna yaşıyor. Kaytan, zaman zaman hücresinde geçirdiği krizlerden ötürü hayati tehlikesi bulunduğu ve 
ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sevkini istemesine rağmen yetkililer bu duruma kayıtsız kaldı. Denizli D Tipi Ceza-
evi'nde yatan Hayati Kaytan. 19 Ocak'ta bu yönde talebi olmamasına rağmen Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden, Denizli 
D Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Kaytan, Ankara'da geçirdiği beyin tümörü ameliyatı dolayısıyla bu şehirde tedavi 
görmesi ve doktor kontrolü altında kalması gerekmesine rağmen tek kişilik hücrede tutulduğunu anlattı. Sağ eli 
olmayan, kar donmasından ötürü ayak parmakları ve tarak kemikleri kesik olan Kaytan, aynı zamanda sürekli sevk 
edildiği ve sağlıksız koşullarda hastaneye götürülüp getirildiği için boyun fıtığı hastalığına da yakalanmıştı. Kırıklar 
F Tipi Cezaevi'nde kalan Memduh Kılıç, Fehullah Demirtaş, Selahattin Elma ve Şakran Cezaevi'nde kalan Türkan 
İpek'in de ağır hasta olduğu öğrenildi.  
 (DİHA) 
 

28 Mayıs 2012’de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde TUHAYD-DER, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için 
dernek önünde basın açıklaması yaptı. Özelikle hasta tutukluların ölüme terk edildiğini de belirten açıklamada "Ce-
zaevlerinde ölümle pençeleşen mahpuslara yönelik ilgili kurum ve yetkilileri bütün tıp raporlarına rağmen hasta 
mahpuslar ölüme terk edilmiş durumdadır" dedi. Cezaevlerinde her gün ölümlerin yaşandığını da belirten Avcı, 
"Hasan Alkış, İsmail Tüzen, İbrahim Er, Tefik Kalkan, Adem Omaç, Bahattin Salhan ve Veysel Encü hasta mahpus-
ların kaderleri ile baş başa bırakılarak ölüme terk edilmiş durumdadır" dedi. Avcı başta sorumlu kurumlar olan Ada-
let Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Cumhurbaşkanlığı, olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve insan hakları derneklerini 
duyarlı olmaya çağırdı. (28.05.2012/DİHA) 

 
31 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bozan Bozkurt, Oğlum Necdet Bozkurt, 5 yıldır Adana Kürk-
çüler F Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Oğlum 26.05.2011 tarihinde evi arayarak cezaevinde sorun 
yaşadıklarını söyledi. Oğlumun talebi cezaevine bir avukatın gidip başvurularını alması ve kendilerine hukuki yar-
dım sunmasıdır. Oğlum açlık grevine girmiş bundan dolayı sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Ayrıca cezaevi so-
rumlularının bilinçli olarak hastaneye götürmediklerini söyledi. Bütün bu nedenlerden kaynaklı olarak bir avukatın 
gidip var olan sorunlarının çözümü için yardım talep etmekteyim. Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
1 Haziran 2012’de, Yeni Şakran -Aliağa 1 Nolu T tipi ceza evinde yatmakta olan Zeynettin Kuzu,  mektupla İzmir 
şubemize başvuruda bulunmuştur. Başvurusunda “Hastane gidişlerinde üzerimizde hiçbir şey olmamasına rağmen 
ve X-Ray denilen cihazdan sorunsuz geçmemize rağmen görevli askerler keyfi ve insani değerlerle bağdaşmayan 
tutumlar sergiliyorlar. Ağız araması bunlardan bir örnektir. 30.05.2012 tarihinde hastaneye gitmek için cezaevi çıkış 
kapısında görevli bir asker tarafından bu uygulama dayatıldı. Siyasi kimliğimin ahlakiyle bağdaşmayan bu onur 
kırıcı davranışı kabul etmedim. Bu yüzden de beni hastaneye götürmeden geri çevirdiler. Buna da Tutuklu kendi 
isteği ile hastaneye gitmiyor diyorlar. Bu bazı personel ve askerler şahsında keyfi olarak yapılmaktadır. Amaç bizim 
İrademizi kırmak bizi aşağılamaktır. Ayrıca Hasta haneye götürmemek için bilinçli yaklaşımlardır. Bu insanlık onu-
runa yakışmayan tutumlar sonucunda sağlık hakkımızı engelliyorlar”  Demiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
4 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde hak ihlallerini protesto etmek için mazgal ve kapılara vurduğu ge-
rekçesiyle Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne sevk edilen İsa Yağbasan’a cezaevi yönetimi tarafından 15 günlük hücre 
cezası verildiği öğrenildi. Aynı zamanda İsa Yağbasan’ın kalın bağırsak, cilt ve tiroid kanseri olma riski taşıdığı yanı 
sıra kemik erimesi rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı. 
 
6 Haziran 2012’de Şakran Cezaevi'nde kalan ve kafasında kist olan hasta tutuklu Elmas Alpagüç'ün elleri kelepçeli 
bir şekilde beyin tomografisinin çekilmesine tepki gösterdiği için cezaevine geri götürüldüğü belirtilirken, aynı ceza-
evinde kalan Fatma Menekşe ise, böbrek rahatsızlığı olmasına hastaneye sevk edilmediği iddia edildi. İzmir’in Alia-
ğa İlçesi'ndeki Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan hasta 
tutuklu Elmas Arpagüç, kendisini cezaevinde ziyaret eden yakını Münevver Akyol'a başında kis olduğu için Aliağa 
Devlet Hastanesi'ne tedavi için sevk edildiğini aktardığını, beyin tomografisi için sevk edildiği Aliağa Devlet Hasta-
nesi'nde elleri kelepçeli şekilde beyin tomografinin çektirilmek istendiğini söylediğini aktardı. Akyol, Elmas'ın kelep-
çeli şekilde tomografiye girmeyi kabul etmediğini söylediğini, bundan dolayı tedavi olmadan cezaevine geri döndü-
ğünü kaydetti. Akyol, aynı cezaevinde kalan ve sürekli böbrek rahatsızlığı olan hasta tutuklu Fatma Menekşe'nin 
cezaevi revirinin tedavi için hastaneye sevk etmesine rağmen, bunun cezaevi idaresi tarafından keyfi bir şekilde 
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engellendiğini söylediğini belirterek, böbrek tedavisi için kullandığı ilaçların da kendisine verilmediğini belirttiğini 
aktardı. (DİHA) 
 
7 Haziran 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Wernicke Korsakoff Sendromlu Fikret Kara’nın 6 
Temmuz 2011’den bu yana tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi. 
 
7 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nezahat Ülker, Oğlum Abdurrahman Ülker daha önce Di-
yarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 8 yıl 4 ay ceza aldı. 04.06.2012 tarihinde bu cezası onaylan-
dığından oğlum tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. Oğlum uzun yıllar madde bağımlısıydı 
ve bu nedenle birçok olaya karıştı. Oğlum 2007 yılından beridir tedavi oluyor ve psikiyatr doktorunun verdiği ağır 
ilaçları kullanıyor. Oğlumun psikolojisi çok iyi değil. Bu nedenle askerliğini bile yaptırmadılar. Oğlum bu ilaçları ku l-
lanmadığında saldırganlaşıyor. Bu nedenle çok kaygılanıyorum. Cezaevinde kendine ya da yanında kalan diğer 
tutuklulara zarar vermesinden kaygılanıyorum. Oğlum birkaç defa bana saldırarak beni hastanelik etti. Oğlumun 
rahatsızlığından dolayı heyet raporu almak üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 14.06.2012 tarih i-
ne randevu verildi. Bu nedenler dikkate alınarak oğlumun cezasının ertelenmesini veya hastanede tedaviye alına-
rak gözlem altında tutulmasını talep ediyorum. Aksi halde telafisi imkânsız sonuçlar doğabilir.” Demiştir.(İHD Diyar-
bakır Şubesi)    
 
9 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan kanser hastası İsmet Demir’e ilaçlarının verilmediği 
ve Denetimli Serbestlik Yasası uyarınca yaptığı başvuruya henüz yanıt verilmediği İsmet Demir’in  İHD Mersin Şu-
besi’ne yaptığı hukuki destek başvurusu sonucu öğrenildi. 
 
9 Haziran 2012’de Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan siroz hastası Memduh Kılıç, beyin damarların genişleme 
ve bel boyun fıtığı olan Selahattin Elma, bedenin yarısı felç olan tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan Sekvan 
Becerikli ve Mesanesinde kist olan Zana Mazak isimli ağır hasta mahpusların tedavilerinin yapılmadığı belirtildi. 
(DİHA) 
 
11 Haziran 2012 tarihinde İHD ye mektupla başvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C-8 koğuşunda yatan 
Abdulkadir Encü, Cahit Ayaz, Necmettin Bellier  bulundukları cezaevinde hasta olan arkadaşlarının isim ve hasta-
lıklarını aşağıda belirtmişlerdir.   

 Avni Uçar              : Bir böbreği alınmış, diğer böbreği de kist ve mesane kanseri. 

 M. Sıddık Cengiz: Kalp kapakçıkları değişmiş, kapaklarda sızdı var, sürekli ritim bozukluğu 2-3 
günde bir kriz geçiriyor. 

 Lütfişah Kelekçier  : Kalp Damarında Tıkanıklık, Bel Fıtığı, Astım, Dizde Sakatlık.  

 Abdullah ateş        : Akciğer de Çürüme, İltihaplanma, Nefes Darlığı, Astım.  

 Enver Uça             : Astım 

 Eyüp Yural      : Anemi (akdeniz anemisi)  

 Faik Kımış      : Sağ bacağı sakat  

 Şemsettin Tekin     : Kronik Prostat  

 Resul Baltacı       : Ülser, Bel Fıtığı  

 Mehmet Ezer      : Hepatit B 

 Mehmet Okur      : KNAH hastalığı, Nefes Darlığı, Ülser, Üst Solunum Yolları Hastalıkları. 

 Sıddık Batur      : Ülser, Gastrit, Kronik Baş Ağrısı 

13 Haziran 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu tutuk-
lanan Süleyman Acar’ın (42) kaldığı Mardin E Tipi Cezaevi’nde iç kanama geçirdiği için Diyarbakır Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi. 
 
14 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Emine Mete, Oğlum İnayet Mete, şuan da hükümlü olarak 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum ağır siroz hastası olup, ciddi kalp rahatsızlığı da vardır. 
Kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu. Şeker hastalığı ve diğer birçok hastalığı da tespit edildi. Bu hastalıkla-
rından dolayı cezaevinde büyük zorluklar yaşamakta, sürekli baygınlık geçirmektedir. Cezaevi ziyaretlerin de bile 
sürekli bayılıyor. Oğlum daha önce Siirt cezaevinde kalmakta iken tevdi tedavi amacı ile Diyarbakır iline getirildi. 
Oğlumun sağlık sorunları nedeniyle cezasının affı amacıyla Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduk ve başvuru-
muz sonucunda tedavisinin devam etmesi gerektiği yönünde rapor verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam 
etmekte ve her hafta hastaneye götürülmektedir. Oğlum tedavi amaçlı Diyarbakır iline getirilmişken, naklinin Kara-
deniz bölgesinde bir ile çıkarıldığını ve yakın süre içerisinde götürüleceğini öğrendik. Oğlumun sağlık sorunları 
nedeniyle bu kadar uzun yolculuk yapması, mevsim koşulları açısından da mümkün olmayıp, yolculuk sırasında 
kriz geçirme ihtimali çok yüksektir. Ayrıca hastalıklarının tedavisi burada devam etmektedir. Oğlumun naklinin dur-
durulması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)  



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    402 

 

15 Haziran 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan T.B., Ceyhan M Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu 
bulunan kardeşi F.B. ile yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre mahpuslar hapishanede yedik-
leri bir yemekten dolayı zehirlenip hastaneye sevk edilmiştir. Ancak burada kelepçeli tedavi dayatılmıştır. 13 mah-
pus tedavi edilmemiş, askerlerin kötü muamelesine ve sözlü tacizine maruz kalmış, darp edilmişlerdir.  

18 Haziran 2012’de Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle tutulduğu Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde iki defa 
açık kalp ameliyatı olan ve Behçet hastalığına yakalanan Hasan Alkış’ın yapılan başvurulara rağmen tahliye ed il-
mediği öğrenildi.  
 
19 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güllişah Kargılı, Eşim Şemsettin Kargılı, 1993 tarihinden 
beri siyasi hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kal-
maktadır. Eşim hükümlü bulunduğu süre içerisinde birçok hastalığa yakalanmış ve bu nedenle sürekli bir şekilde 
tedavi olmaktadır. Eşimin raporlandırabileceğimiz psikolojik rahatsızlığı, damar tıkanıklığı, akciğer rahatsızlığı bu-
lunmaktadır.2011 yılında Elazığ’a götürülüp akciğer ve kalp ameliyatı yapıldı. Yine 2011 yılında Dicle Üniversite-
sinde iki defa kalp rahatsızlığından dolayı anjiyo ameliyatı oldu. Ayda iki kez Dicle Üniversitesi Araştırma Hastane-
sine rutin tedavi ve kontrollere gitmektedir. 19.06.2012 günü eşimin görüşüne gittiğimde sağlık sorunlarına rağmen 
Kastamonu Cezaevine sevki çıkacağını söyledi. Eşimin bu kadar sağlık sorunu varken yola gitmesi beni ve eşimi 
kaygılandırıyor. Ayrıca benimde yaşım ve hasta olduğum için ve maddi olanaklarım da uygun olmadığı için Diyar-
bakır dışındaki bir cezaevinde sevk edildiğinde; sevk edilecek cezaevine gidip gelme imkânına sahip değilim. Tüm 
bu nedenler göz önünde bulundurarak nakil kararının durdurularak eşimin Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 
kalmasının sağlanması için yardım talep etmekteyim.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
20 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Melihat Yürek, Oğlum Yılmaz Yürek şu anda hükümlü ola-
rak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum maruz kaldığı işkenceden dolayı bir gözünü kaybet-
mişti. Oğlumun kalp yetmezliği, karaciğer rahatsızlığı ve bel fıtığı rahatsızlıkları vardır. Yaşadığı ağır sağlık sorunla-
rı nedeni ile kaldığı Siirt Cezaevinden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine tedavi amacı ile getirildi. Tedavisi Diyar-
bakır’da yapılmaktadır. Cezaevine gittiğimde oğlumun naklinin Karadeniz bölgesinde bir yere çıkarıldığını öğren-
dim. Oğlumun sağlık sorunları nedeni ile uzun yolculuk yapması mümkün değildir.  Ben de yaşlılığım ve sağlık so-
runlarım nedeni ile yolculuk yapamamaktayım.  Oğlumun naklinin durdurulması için derneğinizden yardım istiyo-
rum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Haziran 2012’de  “KCK Soruşturması” kapsamında 17 Ocak 2012’de tutuklanan BDP eski Milletvekili Fatma 
Kurtulan’ın sevk edildiği Bakırköy Devlet Hastanesi’nde, kendisini cezaevinden getiren askeri yetkililerin muayene 
odasından çıkmaması nedeniyle muayenesi yapılamadan cezaevine getirildiği ve o süre içinde kötü muameleye 
maruz kaldığı Fatma Kurtulan’ın BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
24 Haziran 2012’de, Bitlis’te “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu 23 Ocak 2011’de tu-
tuklanan ve 25 Haziran 2012’de ilk kez yargılanmaya başlayacak olan Abdulmenaf Orak’ın (35) tutuklu bulunduğu 
Muş E Tipi Cezaevi’nde Hepatit B ve pnümoni (zatürre), hastalıklarının yanı ısra bronşit, astım, bel fıtığı rahatsızlık-
larının da bulunduğu öğrenildi. 
 
25 Haziran 2012 tarihinde İHD İzmir şubemize mektupla başvuruda bulunan Bolu F Tipi cezaevinde yatmakta olan 
politik hükümlüler içerde olmanın getirdiği birçok hastalık ile yüz yüze olduklarını anlatmış etmiş, hastalıklarını ad-
landırmışlardır. Başvuruda bulunanların isimleri ve hastalıkları aşağıdaki gibidir: 

1. M. Şirin Bozçalı : Hepatit B’dir. İlerlemiş hepatit B.  
2. Fermani Çetin: Kronik sinüzit, boyun fıtığı, dizlerde kireç, romatizma ve ayrıca sağ dizde deformas-

yon var.   
3. A. Aziz Ok: Orta kulak iltihabı, kronik bronşit, kronik sinüzit, gastrit ülser, bağırsak rahatsızlığı.  
4. Hüseyin Yıldırım: Kronik Gastrit-reflü, kronik yaz alerjisi, (muayeneye rağmen tam teşhis konul-

mamış) Eklem romatizması  
5. Yüksel Öztürk: Kronik bağırsak ülseri ve iltihabı, kronik mide ülseri, gastrit, göz rahatsızlığı, kronik 

faranjit. 
6. A. Kahar Aksoy : Diyabet Tip 1, bundan kaynaklı olarak günde 28 doz 70/30 humulin insülin ve 

günde 2000mg. Diyaformin tablet alıyor. Diyabetik diyet verilmemektedir. Hiper tansiyondan kay-
naklı felç geçirmiş (geçici olarak şu an felçli değil) erken evre KOAH ve Anfizen bu her iki hastalığa 
ilişkin ayrı ayrı sağlık kurullarında teşhis konulmuş. İkisinden biridir herhalde denmiş. Mide bağır-
sak sorunu, göz sorunu bel fıtığı , ve boyun ağrısı, kulakta aşırı ağrı ve çınlama, baş dönmesi, s i-
nüzit.  

7. Hayrettin Adlığ: Cilt likeni, 20 yıldır süren bir hastalık. Alerjik rinit, astım ve sünizit, böbrekte taş.  
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8. Rıdvan Çelik: Burnu kırık, kemik yanlış yerden kaynadığı içinde bir burun deliği %80kapalı. Alerjik 
rinit ve sinüzit de var. Nefes almakta zorlanıyor. Orta derecede bel fıtığı var. Gastrit, ülser, anal 
fisgür, ameliyatla safra kesesi alınmış olduğundan hazım sorunu yapıyor.  

9. M. Ali Çelebi: Hipertansiyon var. 12 parmak bağırsakta mide çıkışı daralma var. Bunun birçok ciddi 
acısını çekiyor. Mide ve bel rahatsızlıkları var. 

10. M. Salih Adam: Bel fıtığı ve aşırı ağrı çekiyor. Şiddetli halsizlik, güçsüzlük, romatizma ve mide ra-
hatsızlığı var.  

11. A. Vahap Kavak: Kroner kalp, iki damarda tıkanıklık var. Yüksek tansiyon, reflü, ülser, kasıkta yır-
tık, kollarda kas zedelenmesi bil-boyun fıtığı var.  

12. Akif İpek: Bel ve boyunda fıtık var. Hemoroid, mide ülseri, gastrit, reflü, iki böbrekte de taş var. Her 
iki gözünde iltihaplanma ve göz kuruluğu var.  

13. Suat Duman : Faranjit, bacaklarda varis vücutta kaynağı tespit edilemeyen alerji var.   
14. Hüseyin Sarı: Mide ülseri ve reflü, lumbago, troid nodülü, hipertansiyon 
15. Nedim Yılmaz: Kronik kas, eklem rahatsızlığı ve nefes darlığı var.  
16. Deniz Güzel: Hepatit B (pozitif) kronik sinüzit ve faranjit, mide bağırsak sorunları, gözlerde enfeks i-

yon, cilt kuruluğu-alerji bacaklarda varis, aşırı derecede üşüme (nedeni bilinmiyor)  
17. Nesim Özkan: ileri düzeyde epilepsi, hipertansiyon, kalp sıkışması, boğaz-gırtlakta tahriş, yara var. 
18.  Vefa Kartal: Hepatit B, ülser, boyun fıtığı, böbrekte taş, bağırsak spazmı, hemoroid, varis var. 
19. Yusuf Çabuk: Akciğer ameliyatı olmuş, geceleri nefes almakta sorlanıyor. Burnunda kemik eğriliği 

olduğu için burundan nefes alamıyor.  
20. Ergün Karaman: Gastrit, ince bağırsak ülseri, sinüzit, faranjit. 
21. Ergin Atabay: Ayak tabanında ağır bir ağrı var. Muayenelerden bir sonuç çıkmamış. Boğazda kü-

çük dilde problem var. Gece uyurken küçük dil nefes borusuna kayıyor ve nefessiz kalıyor. Ağır 
müebbet olmanın hastalık üzerinde etkisi var.  

22. Metin Yamalak: Gözde karatakonus var. Bunu için lens kullanması lazım. Bunu için lens kullanma-
sı lazım ama yıllardır vermiyorlar. Buna göre tedavi de edilmiyor. Bu yüzden miyop hızlı gelişmiş. 
Sağ göz 5 (beş), sol göz 6.5 (altı buçuk) numaradır. Şuan gözlükle idare ediyor. Karın ağrısı var 
fakat ne olduğuna dair bir teşhis yapılmamış. Bu hastalık soğuktan da yüksek sıcaklardan da etk i-
leniyor. Ayakları yanıyor. Karında hazımsızlık, şişkinlik ve ağrı oluyor. Reflü ve ülser değil.  Prob-
lem daha çok bağırsaklardadır. Akdeniz ateşi olabilir ama tam teşhis konulmamış.  

23. Fahrettin Şahin: Yüksek tansiyon sorunu var. Sağ bacağı sakat..  
24. Ahmet Karakaya: Gastroentaritis. 
25. A. Rezzak Gülmez: Mide ülseri, reflü, gastrit ve mide de leke var. Orta kulakta kireçlenme, burunda 

kanama oluyor. Nedeni tespit edilememiş. 
26. Cesim Kahraman: Üst seviyede Hepatit B, bronşit-astım, bağırsakta iyi huylu tümör, tedavi ile  

geçmez ise bağırsak kanserine dönüşme riski var. Tedavi ve kontrolü devam ediyor. Mide ülseri, 
kollarda kapsül iltihaplanması. 

27. Refik Sünkür: Sol kol  dirseğinde yaralanmaya bağlı 15 cm.’lik kemik kaybı mevcut, kolunu yeterin-
ce kullanamıyor. Kronik mide ülseri ve bağırsak rahatsızlığı  

28. Osman Kapan: Mide ülseri ve göbek deliğinde 10(on) yıldır devam eden enfeksiyon var. İlaçla te-
davi ile yetiniliyor.  

29. Tayfur Tunç: Gastrit, tansiyon, göz ve mide rahatsızlıkları var. 
30. Ali Dalaba: Alerjik astım, reflü, a-ritmi rahatsızlıkları var. 

 
26 Haziran 2012’de Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde tutulan Güney Afrika vatandaşı Magdelena 
Martha Sussanna de Winnaar’a boynunda meydana gelen şişliğe bağlı olarak lenf kanseri teşhisi konduğu  öğre-
nildi. 
 
28 Haziran 2012 tarihinde İHD ye imzalı mektup ile başvuruda bulunan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi siyasi suç-
lardan tutuklu-hükümlü Nevin Erdemir, Aynur Doğanay, Semra Tekin, Nural Doğan, Fatma Dikmen, Gülizar Tur-
han, Yasemin Aslan, Pınar Tarlak Mizgin Irgat, Ebru Çetin, Sener Şahin, Hayriye Bozkurt, Şafak Özanli, Altun Ya-
ran, Canşah Çelik, Özlem Yiğit, Leyla Yılmaz, Ruşan Gültekin, Erman Ergin, Lütfiye Gürbüz, Şaziye Önder, Fatma 
Kurtulan, Ayşe Hacımirtaoğlu, Hicran Akın, Gülistan Çelik, emine Cayivak, Zekiye İzbasan, Güyistan Balkaş, Pervin 
Yerlikaya Babir, Halime ürselendi, Yüksel Genç, Aysel Diler, Büşra Beste Önder, Pervin Tonbul, Rojda Bilen, Me l-
tem Yağmur Bozkır, Hatice Vural, Songül Çelik, Ülker Özadikti, Esra Cebe, Hatice Dilek, Suna Varsak, Sakine 
Göven, Zeynep Kuray, Selma Mirzaoğlu, Tğba Kahraman, Çiğdem Kılıçgünuçar, Nazire Güreş, emine Büşra 
Ersanzı, Canan Güler, Gülnaz Akman, Derya Aslan, Hediye Aksoy, Emel Çetin, Birgül Arvas, Nibel Çena, Özlem 
Yavuz, Menice Kurum, Şeyma Güzel, Semra Karabaş, Çmen Türk, Özge Tuna, Raziye Ay, Hacire Tanırgan, Emi-
ne Akman, Fatma tokmak, Ceylan Şaybak, Evin Barış, Suzan Toprak, Ayşe Güney, Belgin Karaboğa, Nurcan Can, 
Semiha Alankuş, Zuhal Tekiner, Nilgün Yıldız, Evin Serihan, Jiyan Polat, Türkan Karadaşlı, Sevim Er, Seda Aktaş, 
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Nezihe Göner, emine Belek, Süreyya Aydın, Gönül Erdoğan, Fatma Koçak, Çiğdem Aslan, Dilan Sonsuz, amine 
Demirkan, Berfin Yağmur, Dilek Öz, Meltem Yıldırım, Ayşe Oyman, Dilek Demiral, Hatice Bektaş, Hülya Yer, Selma 
Aygün, Dilan İrikmen, Sibel Güler, Meryem Nurcan, Berivan Baştaş, Asiye Yılmaz Kurdoğlu, Fatima Meman, Hanım 
Çelik, Hadice Korkut, Asya Ülker, Zekiye Ayık, Çiçek Arıç, Halise Gülistan Diken, Şahnaz Akdoğan, Özge Şaşmaz, 
Sona Mengütay, Nedret Aydaş, Nahide Ermiş, Nevin Filizer cezaevinde yaşadıkları sağlık sorunlarını aşağıdaki gibi 
sıralamışlardır; 
 SAĞLIK 

1. Revirde tek doktorun bulunması, (mahpus sayısı 1300 civarında) 
2. Kadın cezaevi olmasına rağmen sadece Çarşamba günü kadın doğum uzmanının gelmesi 
3. Acil müdahale için sağlık personelinin ve ambulansın bulunmaması,  
4. Acil müdahale için doktorun bulunmaması, 
5. Revire çıkmak için en az 10 gün beklenilmesi ve her gün dilekçe yazmak zorunda olunması 
6. İstenilen ilaçların daha çok benzerinin verilmesi, 
7. Suyun paslı olması, 
8. Su arıtma sisteminin bulunmaması,  
9. Suyun birçok cilt hastalığına sebep olması ve bu konuda herhangi bir tedbir ve tedavini olmaması, 
10. Yemeklerde ve suda şap olmasından kaynaklı vücutta çok ciddi tüylenmenin olması,  
11. Yemeklerin yaz mevsimi olmasına rağmen hala kış menüsü verilmesi, çok yağlı az pişmiş olması, 
12. Vejetaryen yemeklerin bulunmaması, 
13. Yemeklerden kaynaklı tansiyon, kollestrol vb. gibi şikayetlerin artması,  
14. Sebzenin çiğ olarak hemen hemen hiç verilmemesi,  
15. Cezaevinde beslenme ve fiziksel koşullardan kaynaklı kemik erimesi oluşmasına rağmen süt ve yoğurt ve-

rilmemesi, 
16. Meyvenin çok uzun aralıklarla bazen haftada bir bazen on günde bir verilmesi, 
17.  Herkesin saçlarının çok yoğun bir şekilde dökülmesi, 
18. Dış hastanelere randevuların çok geç verilmesi, 
19. Doktor muayene odasına askerlerin girmesi, doktorların tepkisiz kalması ve sonuçta muayene olunmaması. 

29 Haziran 2012’de Adana/Kürkçüler F tipi cezaevinden yazan Mustafa Işıklı, hastalandığı için götürldüğü Adana 
SSK hastanesinde tutuklu ve hükümlülerin bekletildiği, havalandırması olmayan en fazla 15-20 kişinin kalabileceği 
bekleme odasında 30-35 kişi olarak saatlerce bekletildiklerini, bu durumun daha farklı sağlık sorunların da yol açtı-
ğını belirterek yardım talep etmiştir. 

3 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan H.Ü., Karaisalı K Tipi Hapishane-
si’nde yaşadığı sağlık sorunları tedavi edilmediği için hastalığının ilerlediğini ve yakında kansere dönüşebileceğini; 
bunun önüne geçilebilmesi ve tedavisinin yapılması için İHD’den destek istediğini ifade etmiştir. 

8 Temmuz 2012’de İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli İlçesi’nde meydana gelen olaylarda yer aldığı 
iddiasıyla tutuklanan ve Metris T Tipi Cezaevi’ne gönderilen Oğuz Topal’ın 7 Mart 2012’de geçirdiği trafik kazasına 
bağlı olarak sağ el bileğinin kolundan çıktığı, tutuklandıktan sonra gittiği hastanede kolunda kalıcı sakatlık oluşması 
riski bulunan Oğuz Topal’ın ameliyat edilmeden cezaevinde gönderildiği öğrenildi. 
 
8 Temmuz 2012’de Balyoz Darbe Plânı Soruşturması kapsamında 22 Ağustos 2011’de “darbeye teşebbüs ettiği” 
suçlamasıyla tutuklanan Kurmay Albay Levent Kerim Uça’nın kaldığı Maltepe (İstanbul) Askeri Cezaevi’ndeyken 2 
Şubat 2012’de GATA’da beyninden yumurta büyüklüğünde tümör çıkarılmıştı. Ameliyattan sonra olası risklere karşı 
steril bir ortamda bulunması gerektiği belirtilen Levent Kerim Uça’nın hastanenin verdiği “3 ay iş göremez” raporuna 
rağmen 2 hafta sonra tekrar Maltepe Askeri Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Ameliyatın etkisi olarak Levent Kerim 
Uça’nın sürekli epilepsi ilaçları kullandığını ve her an bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten avukatı Hakan 
Tunçkol, eğer müvekkiline iyi bakılmazsa bu 3 aylık dönemde kör olma ihtimalinin de olduğunu söyledi. 

10 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan A.B. Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulunan 
kardeşi İ.B. ile yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. 19 yıldır hükümlü bulunan mahkûmun Silifke Hapisha-
ne’nde ziyaretine giden A.B. mahkûmun Kürkçüler Hapishane’sine sevk edildiğini öğrenmiştir. İ.B.’nin birçok ciddi 
sağlık problemi yaşadığını, iki kez kalp krizi geçirdiğini, doktorlar 3. kalp krizinde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu 
dile getirmiştir. Bundan dolayı İ.B.’nin sağlık koşullarına sıcak ve nemli olması nedeniyle uygun olmayan Kürkçüler 
Hapishane’nden daha iyi bir hapishanene nakledilmesi gerektiğini dile getirmiştir. 

14 Temmuz 2012’de,İHD Adana Şubemize başvuran F.A. Antakya E Tipi Hapishane’nde tutuklu bulunan oğlu C.A. 
ile aynı tarihte yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri aktarmıştır. C.A. altı ay önce ameliyat olmuş, ameli-
yattan sonra tek kişilik hücreye alınmıştır. Açık ameliyat olduğu için yara enfeksiyon kapmış durumu kötüleşmiştir. 4 
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ay önce ikinci kez ameliyat olan C.A.’yı hapishanenin baş memuru sürekli rahatsız etmektedir. Mahkûmun psikolo-
jisi bozulmuştur, ceza aldığı için ailesi mahkûmla açık görüş yapamamaktadır. Ailenin maddi durumu yeterli olma-
dığı için ancak 3-4 ayda bir görüşe gidebilmekte, onda da kapalı görüş yapabilmektedir.  

16 Temmuz 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev 
baskınları sonucu tutuklanan İbrahim Çınar’a Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kanser teşhisi konulduğu öğreni l-
di. 
 
20 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan arasında BDP Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da 
bulunduğu 70 kişinin talepleri olmadığı halde Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne darp edilerek sevk edildikleri ve 
İbrahim Ayhan’ın sevk sırasında kalp spazmı geçirmesine rağmen tedavi yapılmadan tek kişilik hücreye konulduğu 
öğrenildi. 
 
20 Temmuz 2012’de Silivri (İstanbul) Cezaevi’nde Balyoz Davası’ndan tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı 
Emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kaldığı koğuşta fenalaşması nedeniyle önce cezaevi revirine kaldırıldığı duru-
munun iyileşmemesi üzerine ise cezaevi ring aracıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Ergin 
Saygun’un ambulans yerine cezaevi ring aracıyla sevkinin gerçekleşmesi üzerine Adalet Bakanlığı’nın cezaevi 
yönetimi hakkında soruşturma başlattığı açıklandı. 

22 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan A.Ö. Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 
kardeşi K.Ö. ile yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre mahpusun sağlık sorunlarının en üst dü-
zeyde olduğunu, böbreklerinden birinin iflas ettiğini, bağırsaklarında ciddi sorunlar olduğunu, beyninde de sorunlar 
oluştuğunu ifade etmiştir. Bu nedenlerden dolayı hastaneye sevk edildiğini, sevk sırasında adli mahkumların yanına 
konulduğunu ve bu esnada tehdit edildiğini dile getirmiştir. K.Ö. bulundukları koğuşa adli mahkumların da alındığını 
ve bundan ötürü sık sık tartışmaların yaşandığını dile getirmiştir. K.Ö. toplamda 26 yıldır tutuklu bulunmaktadır ve 
Vernike Korsakof hastasıdır. Af kanununda hastalığı nedeniyle yararlanan K.Ö. 6 ayda bir yapılan tedaviye hastalı-
ğın bir sonucu olan unutkanlık nedeniyle 3 gün geç gittiği için mahkumun infazı yakılarak ağırlaştırılmış müebbet 
cezasına çarptırılmıştır. 10 yıldır hapishanede tutuklu bulunan mahpusa mahkeme tarafından ‘çıkarıldığı heyetçe 
100 soru soruldu ve 90 soruya doğru cevap verdi’ gerekçesiyle düzmece bir rapor verildi. Oysa mahpusun hiç he-
yete çıkarılmadığını dile getiren aile, şu an mahpusun vücudunun ilaç tedavisini kabul etmediğini ifade etmiştir.  

28 Temmuz 2012’de Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde “KCK Soruşturması” adı altında 2009 yılından beridir tutuklu 
bulunan Galip Kandemir, böbreklerde ortaya çıkan bir rahatsızlık olan “Nefrotik Sendromu”nun cezaevi koşullarına 
bağlı olarak ilerlemesi nedeniyle uzun bir süredir yoğurtla beslendiği; hareket edemediği; hastaneye gitmesine 
rağmen tedavisinin cezaevinden devam ettirildiği arkadaşları tarafından gönderilen mektup sonucu öğrenildi. 
 
Midyat Cezaevi'nde 19 yıldır bulunan ve sarılık hastası olan siyasi mahpus Ferdan İldan'ın annesi Fazilet İldan, 
kızının aynı zamanda cilt hastalığının ve ciğerlerinden de rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, "Hastalığı döne-
minde bir kaç kere farklı kentlerde bulunan hastanelere götürdüler. Ancak halen rahatsızlıkları devam ediyor. Yüzü 
çok solgun, çok zayıf" dedi. Kızının 35 yıla mahkum edildiğini belirten anne İldan, "Ferdan'ı şimdi de sürgün etme 
durumları var başka bir cezaevine. Bir de buna nasıl katlanacağım, bilmiyorum" ifadesinde bulundu.   
 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu olan siyasi mahpus Veysi Akbaş'ın kız kardeşi Feride Akbaş, abisinin 
siyasi nedenlerle 10 yıla mahkum edildiğini ve kalp hastası olduğunu belirterek, "Kalbinde çok fazla çarpıntı olduğu 
için sık sık baygınlık geçiriyor. Mahpus kaldığı süre içerisinde İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan cezaevlerinde 
de kaldı. O zamanlar çok zorluk yaşadık. Annem, babam gidip göremiyorlardı. Çok üzülüyorduk" dedi. Abisinin 
zaman zaman hastaneye götürüldüğünü ama tam anlamı ile tedavi edilmediğini kaydeden Akbaş, Diyarbakır'da 
bulunan hastanelerde gerekli cihazların bulunmaması gerekçesi ile tedavinin yapılmadığını ve abisinin halen rahat-
sız olduğunu ifade etti. Yakın zamanda abisinin Antep'te bulunan bir hastaneye götürüldüğünü belirten Akbaş, 
"Abim doktorun odasına girince, doktor, 'Sen PKK'lisin PKK'lilerin de kalbi ağrır mı?' diye sormuş alay ederek. Te-
davi etmemişti. Antep'te bir ay boyunca o hasta haliyle tek kişilik hücreye koymuşlardı. Geri getirdiklerinde yanına 
gittik. Bizimle konuşacak hali bile yoktu" şeklinde konuştu. Daha sonra abisinin ameliyat olduğunu, ancak rahatsız-
lığının devam ettiğini kaydeden Akbaş, "Durumu halen kötü. Tedavi edilmeyen binlerce mahpus var. Devlet onları 
tedavi etmek istemiyor" dedi.  
 
2 Ağustos 2012’de “Karagümrük Çetesi”ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Aralık 2011’de tutuklanan ve kamu-
oyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kaldığı Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde ra-
hatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet 
Mahmut Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz, müvekkilinin birçok rahatsızlığı olduğunu belirterek “kontrolleri yapılmadığı 
için sıkıntılar oluştu. Ahmet Mahmut Ünlü behçet hastalığından kaynaklı elindeki tendon kılıflarının bozulması ne-
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deniyle kortizon tedavisi olmak ve ayrıca yaklaşık bir yıldır kontrol edilmeyen şeker hastalığı sebebiyle göz dipleri 
kontrolünün de yapılması için hastaneye getirildi” dedi. 
 
"KCK" adı altında 3 Aralık 2011 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Giresun E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu Ajda İnci'nin babası Haci Hasip İnci, kızının maruz kaldığı kötü muamele 
ile ilgili İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvurmuştu. Kızı Ajda'nın yanı sıra daha önce "KCK" adı altında yürütülen ope-
rasyonlarda Muhterem İnci ve Ramazan İnci adlı 2 çocuğu daha tutuklanan, ardından 2 çocuğu da tahliye edilen 
baba İnci,  1 Ağustos 2012’de, İHD'ye yaptığı başvurunun ardından polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 
Kızı Ajda'nın cezaevine girmesiyle birlikte sara hastalığı ve ülser hastalığına yakalandığını, cezaevinde tedavi edil-
mediğini ve kızının tedavisi sırasında polikliniklere polislerin girdiğini ve kızına polisler tarafından psikolojik baskı 
yapıldığını belirten baba İnci, İHD'ye yaptığı başvurunun ardından 4 tane sivil polis tarafından gün boyu takip edil-
diğini söyledi. Polislerin "Sen halen yaşıyor musun" ve "Çok yaşamazsın" şeklinde tehditte bulunduğunu ifade eden 
baba İnci, "Eğer başıma bir şey gelirse tek sorumlusu devlettir. Her türlü baskı ve tehditlere rağmen Kürt olduğum-
dan bir adım geriye atmayacağım başımıza gelen her şey Kürt olduğumuzdandır" dedi. (02.08.2012/DİHA) 
 
6 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi adına başvuruda bulunan Medine Dağ: “Aralık 2001’de 
cezaevine giren ağabeyimin hiçbir sağlık sorunu yoktu. Kullanılmış şırınganın kendisi üzerinde tekrar kullanılması 
sonucu tek kulağını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun belirli bölümlerinde çürükler meydana gelmiş. Yakla-
şık bir ay önce halsizlik ve baş ağrısı şikâyetiyle doktora gittiğinde hemaolitik anemi teşhisi konulmuştur. Ayrıca 
sarılık olduğu teşhis edilmiştir. Son 4 aydır 5–6 kilo kaybetmiştir, kilo kaybı devam etmektedir. 1 ay içinde kan tek-
rar parçalanırsa kan kanseri olabilirmiş. Şu an revirde tutuluyor. Tam teşekküllü hastaneye yatırılmasını istiyoruz.” 
dedi.  
 
6 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize mektup ile yapılan başvuruda: “10 saatlik sohbet hakkımız uygulanmı-
yor, haftanın iki günü iki saat ortak alan diye tabir edilen daracık bir salona çıkartılıyoruz. Tabi bu sohbet hakkı açık 
görüş günü işletilmiyor. Bayram ve özel haftalarda aynı şekilde engelleniyor. Bu alanlarda tuvalet-lavabo gibi ihti-
yaçların karşılanabileceği yerler yok. Bir diğer sorun ise; şu günlerde yüksek nem oranıyla birlikte sıcaklıklar çekil-
mez oluyor. Normalde bulunduğumuz odaların bahçe kapıları gün ışığı esas alınarak kapatılması gerekiyorken, 
şimdi de Ramazan bahane edilerek erkenden kapatılıyor. Sıcak ve nem resmen bizi boğuyor. Oda da vantilatör var 
fakat kablo yok. Aynı odayı paylaştığım epilepsi başta olmak üzere birçok ağır hastalığı olan Cengiz Sinan Halis 
Çelik adlı arkadaşım ciddi zorluklar yaşamaktadır. Mesele havaların genel sıcaklığı değildir. Temel sorun idarenin 
bu sıcakları fırsat bilerek kimi gerekçelerle bizleri işkenceye maruz bırakmasıdır. Daha fazla duyarlılık bekliyoruz.” 
denildi.  
 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 18 ay kalan ve geçtiğimiz hafta Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen tu-
tuklu Veysi Ay'ın babası Hüseyin Ay ise, oğlunun öncesinden migren rahatsızlığının olduğunu, ancak polislerce 
gözaltına alındıktan sonra polis tarafından şiddete maruz kaldığını, bunun sonucunda ise çenesinde kayma mey-
dana geldiğini ve tedavisinin yapılmadığını belirtti. "Trabzon'a sürgün edildi şimdi ne yapacağımızı da bilmiyoruz. 
Maddi durumumuz yok. Nasıl görmeye gideriz. Zaten Veysi daha ilkokul son sınıf öğrencisiyken ekonomik nedenle 
okulunu bırakarak çalışmaya başlamıştı. Çenesi kaydığı için doğru düzgün yemek yiyememesi bizim için ayrı bir 
dert. Şimdi artık doğru düzgün göremeyeceğiz de" şeklinde konuştu. (06.08.2012/DİHA) 
 
Hasta mahpuslardan biri de Özgür Karagöz. Karagöz dünyada milyonda bir görülen ve "malign histiositozis" olarak 
bilinen, beyin akciğer gibi langerhans hücreli yumuşak dokularda oluşarak dokunun bozulup tahrip olmasına neden 
olan bir hastalıkla boğuşuyor.  
 
18 Ağustos 2012’de İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ve “Devrimci 
Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Okan Du-
man’ın kendisine uygulanan itirafçılık dayatmasını protesto etmek için 29 Temmuz 2012’de bedenini ateşe verdiği 
bedeninin % 65’inin yanmasına rağmen kaldırıldığı hastanede pansuman yapıldıktan sonra cezaevine gönderildiği 
ve 6 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
25 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Azad Tokmak: “ Annem Fatma Tokmak 
kalp hastası ve iki kalp kapakçığı iflas etmiş durumda, ameliyat olması gerekiyor. Cezaevi koşulları ölüm riskini çok 
fazla arttırıyor. Ameliyatın dışarıda olması gerekirken Adli Tıp rapor vermiyor. Hayati riski çok büyük bir ameliyat, 
annem ölürse de yanımızda ölmesini istiyoruz.” dedi.  
 
27 Ağustos 2012’de, Samsun/Bafra cezaevinden İHD gene Merkezine başvuran Bestami Yılmaz; 1600 kişi kapasi-
tesi olan cezaevinde sadece 1 doktorun bulunduğunu bu durumun mahpusların sağlık sorunlarını büyüttüğünü 
belirtmiştir.  
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27 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Semih Yalçınkaya, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
Mehmet Salih Yalçınkaya, 08.03.2012 tarihinde gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmıştır.  7 aya yakın bir süre-
dir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukludur. Babam kalp hastası olup daha öncede rahatsızlığından dolayı 
anjiyo olmuştur. Şu an tekrardan rahatsızlığı nüksetmiş olup; kalp damarlarında tıkanma oluştuğu ikinci anjiyo ile 
tespit edilmiştir. Ortalama üç senedir diyabet hastasıdır. Bu nedenle özellikle yeme ve içmesine dikkat etmesi gere-
kir. Cezaevindeki koşullar babamın sağlık durumunu olumsuz etkilemektedir. Babam diyet yapması gerekirken 
cezaevi yönetimi buna izin verememektedir. Zira cezaevinde hastalara uygun yemek çıkmamaktadır. Ayrıca baba-
mın sık sık kontrollere gitmemesi gerekmektedir. Çünkü cezaevi yönetimine izin vermemektedir. Babam cezaevi 
yönetiminin keyfi uygulamaları ile karşı karşıyadır. Hasta olan babamın böyle keyfi uygulamalara maruz bırakılması 
bizi daha da endişelendirmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum” (İHD Diyarbakır Şubesi)   

28 Ağustos 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan E.K torunun Adana’da gerçekleşen bir mahalle 
eyleminde polis ve göstericiler arasında kaldığını ve yaralandığı, eylemde polisler tarafından gözaltına alındığını, 
daha sonrasında mahkemeye çıkartılarak tutuklanıp hapishaneye gönderildiğini ve bu işlemler sırasında ellerinden 
yaralanmasına ve kopma seviyesine gelmesine rağmen herhangi bir tedavinin yapılmadığını bu konuda İHD’nin bir 
kamuoyu yaratmasını talep ettiğini belirtmiştir. 

29 Ağustos 2012’de,  Batman cezaevinden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen kadınların arasında yer 
alan 65 yaşındaki Sabriye Çaçan sürgün sırasında yaşadığı insanlık dışı uygulamalara ilişkin mektup yazdı. Çaçan, 
17 Ağustos günü Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Sincan’a sürgün edildiğini belirtirken, kendisinin hasta olduğunu 
ve birçok kere göz ameliyatı olmasından dolayı görme yetisinin çok düşük olduğunu vurguladı. Tüm bunlara rağ-
men 19 saat boyunca ring aracı ile Ankara’ya getirildiğini belirten Çaçan, ring yolculuğunun kendisi için işkenceye 
dönüştüğünü dile getirdi. Sincan’a geldiği zaman her şeyin bununla sınırlı kalmadığını ifade eden Çaçan, "Tam bir 
işkence olan ring yolculuğundan sonra, Sincan Cezaevi girişinde ise çıplak arama ve tacize maruz kaldım. İçeri 
girerken yapılan çıplak ve ince aramanın ötesinde resmen taciz edildim. Önce beni çıplak soymak istediler. Buna 
izin vermedim. Bana bağırıp üstümdeki tüm elbiseleri zorla çıkardılar. Ben o anda ellerimle vücudumu kapatmaya 
çalıştım, çünkü çok utanmıştım. Ama utanması gereken ben değil onlar ve onların zihniyetidir” dedi. 
(29.08.2012/DİHA) 

30 Ağustos 2012’de,  Ağrı "KCK" adı altında düzenlenen operasyon kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınarak 
tutuklanan DTK Ağrı ili Tutak ilçe Delegesi İkram Oğul tutuklu bulunduğu Ağrı M Tipi Cezaevi'nden Trabzon E Tipi 
Cezaevine sürgün edildiği sırada yolda kalp krizi geçirdi. Trabzon E Tipi Cezaevi'nde hastaneye kaldırılan Oğul için 
doktorlar Trabzon havasının nemli olduğunu ve hastalığın tekrarlanabileceğini belirterek, başka bir cezaevine nak-
ledilmesi yönünde rapor vermesine rağmen, Oğul'un farklı cezaevine sevki gerçekleşmedi. (30.08.2012/DİHA) 
 
31 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mihrima Durmuş, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Şahin Durmuş, 2004 yılında Newroz bayramında polisin kafasına vurduğu cop ile ağır darbe aldı ve akli dengesini 
yitirdi. Psikolojisi o günden beri düzelmedi. Sürekli tedavi görüyor ilaç almadığı bir gün olursa, o gün kesinlikle den-
gesi bozuluyor. Oğlum 10.07.2012 tarihinde Ava Düğün salonun yanında kurulan semt pazarında yaşanan kavga-
dan dolayı yapmış olduğu bıçaklama saldırısında gözaltına alınıp daha sonra tutuklandığını öğrendim. Benim oğ-
lum hasta ve bulunduğu cezaevinde kendisine ilaçları verilmiyor ve durumu gittikçe daha da bozuluyor. Oğlumun 
bulunduğu cezaevinde tahliye edilmesi için gerekli evrakları size sunuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
1 Eylül 2012’de, Kandıra F Tipi Cezaevi'nde aynı hücrede tutuklu bulunan DİHA muhabirleri Ömer Çelik ve Çağdaş 
Kaplan’ın yemeklerinden eldiven çıktığı öğrenildi. Çelik ve Kaplan’ın görüşçülerinin aktardığı bilgilere göre, eldiven 
kuru fasulye yemeğinin içinden çıktı. Yemekte eldiven çıkması üzerine Cezaevi Müdürlüğü'ne dilekçe yazan Çelik 
ve Kaplan, dilekçelerinde "Yemeğin içinde bir eldiven çıktı. Bunu hangi aşçı kaybettiyse gelip bizden alabilir" dedik-
leri öğrenildi.  (01.09.2012/ANF/DİHA/İmc-tv.com/Yurtgazetesi.com.tr) 
 
3 Eylül 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden muayene için hastaneye götürülen Murtaza Dağ adlı tutuklu-
nun ring aracındaki kamerayı eliyle kapatınca, jandarmalar tarafından Muratlı Jandarma Karakolu’na götürülerek 
dövüldüğü, Murtaza Dağ’ın aldığı darbeler sonucu bayıldığı öğrenildi. 
 
3 Eylül 2012’de, derneğimize gelerek Serhat Göksu (21) adına başvuruda bulunan Agnete Bulut: “Tekirdağ 1 nolu 
F Tipinde görüşçüsü olduğum Serhat Göksu kalp anjiyosu oldu. Şimdi de midesinden rahatsız (gastrit) olduğundan 
yemekleri yiyemiyor. Tedavisi yapılmıyor.” dedi.  
 
4 Eylül 2012’de, İHD İstanbul şubemize mektup yoluyla ulaşan başvuruda Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde kalmakta 
olan Azat Eskin: “Benim kronik kalp hastalığım var.  Boğazımdan kan geliyor, mide bulantılarım oluyor, göz nezlem 
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var ve her gün bayılıyorum. Arkadaşlarıma iyi olduğumu söylüyorum onları üzmemek için ama bu kalp ağrısı beni 
bitiriyor. Tedavi olmak istiyorum.” dedi.  
 
4 Eylül 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde bulunan slikozis hastası Serdal Sayak’ın babası Alattin Sayak, hukukî 
yardım talebinde bulunmak için İHD Bingöl Şubesi’ne başvurdu. Alattin Sayak, başvurusunda oğlunun 6 yıldır 
slikozis hastası olduğunu belirterek, “altı yıl önce doktorların verdiği raporlarda hastalık %15 olmasına rağmen her-
hangi bir tedavi olmadı. Oğlum yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu ve hastalığı ilerlemiş durumda, çok aşırı kilo kaybe-
diyor. Cezaevinde tedavisi yapılmıyor” dedi. 
 
7 Eylül 2012’de Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ilerlemiş bel fıtığı hastası Gülistan Çelik’in 
(23), Bakırköy ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen “acil ameliyat edilmelidir” raporuna rağmen 
Adli Tıp Kurumu’nun rapor vermemesi nedeniyle tedavisinin engellendiği  öğrenildi. 
 
11 Eylül 2012’de, derneğimize gelerek başvuruda bulunan Ali Ekber Durgun: “Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde ka-
lırken boynumdan ameliyat oldum, genel bir kontrol talep ediyorum.” dedi.  
 
12 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Maz-
lum Yılmaz 2012 yılının Nisan ayında çıkan olaylarda yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi. Duruşması halen devam etmektedir. Benim oğlum cezaevine 
girdikten sonra psikolojik sorunları baş gösterdi. Oğlum birçok kez doktora sevk edildi. Öğrendiğim kadarıyla oğlum 
tek başına kendi yatağında uyuyamıyor. Hep başka arkadaşlarıyla birlikte uyumak istiyor. Oğlum 14 yaşında oldu-
ğu için hala kişisel ve fiziksel gelişimini tamamlayamamış olmanın verdiği sıkıntıyı yaşıyor. Oğlumla cezaevinde 
görüştüğümde dengesinin bozulduğu çok açıktı. Bu nedenle oğlumun sağlık sorunlarının tespiti ve bu konuda yar-
dım edilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
Girdiği bir çatışmada yaralanan ve felç olan PKK'li Murşit Aslan’a Diyarbakır 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından 22 Nisan 1992 tarihinde Türk Ceza Yasası’nın 125, 59, 40 ve 36. maddeleri gereğince “müebbet ağır 
hapis cezası” verildi. Aslan, felçli haline rağmen 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in talebiyle serbest bırakıldı. “Cumhurbaşkanı affı” ile tahliye olan Aslan, aradan 9 yıl geçtikten sonra 
bu sefer 2008 yılında hakkında açılan bir davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onaylanması üzerine 7 Eylül 
2010 tarihinde yeniden tutuklandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi raporunda, Aslan için “kesinlikle cezaevinde 
kalamaz” ibaresi yer alıyor. Yine iki ay önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Aslan'a hastane tarafından 
"tam teşekküllü bir cezaevinde yatabilir” raporu verilmesine rağmen yemek zehirlemeleriyle sık sık gündeme gelen 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor. Aslan'ın ağabeyi M. Emin Aslan, kardeşinin belden aşağı tamamen felç 
bir durumda olduğunu belirterek, temel ihtiyaçlarını başkası olmadan gideremediğini belirtti. Ağabey Aslan, cezae-
vinde arkadaşların yardımı olmadan kardeşinin bir hafta içinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğini aktar-
dı. (19.09.2012/DİHA) 
 
18 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet 
Akpolat, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 17 yıldır cezaevinde halen Muş F Tipi Ka-
palı Cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık bir buçuk ay önce eşim Hanife Akpolat, oğlumun sağlık sorunlarından dolayı 
Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevine nakli veya şuan bulunduğu Muş F Tipi Kapalı Cezaevinde kalması talebinde 
bulunmuştu. Oğluma “Servikal Dikopati” hastalığı tanısı konulmuş ve ekte sunmuş olduğum raporda üniversite 
hastanesi olan bir merkezde tedavisinin yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca daha önceki başvurumuzda sundu-
ğum raporlarımdan da anlaşılacağı üzere benim de sağlık sorunlarım mevcuttur. Özel Diyarbakır Alman Hastanesi 
tarafından hazırlanan raporda koroner by-pass operasyonu geçirdiğimden benim de yolculuk yapmam yasaklan-
mıştır. Ancak tüm haklı gerekçelerimizle yaptığımız talebimize karşılık vermiş olduğunuz cevapta nakillerin durdu-
rulduğu belirtilmesine rağmen oğlumla 16.09.2012 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde Rize ilindeki cezaevine 
nakil kararının çıktığını belirtti. Gerek benim ve eşimin sağlık sorunları gerekse oğlumun sağlık sorunlarının dikkate 
alınarak ikamet ettiğimiz şehir olan Diyarbakır İline naklinin yapılmasını veya bu mümkün değil ise Rize iline yapı-
lan naklinin durdurularak şuan kaldığı Muş Cezaevinde kalmasına karar verilmesini talep ediyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi)     
 
19 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rıskat Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Selahattin 
Bayram, 2000 yılında gözaltına alındı ve 9 ay tutuklu kaldıktan sonra bırakıldı. Ancak yargılama sonucunda yanlış 
değilsem 12 yıl ceza aldı. Eşim şuan Tokat T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Eşimin işkenceden kaynaklı sağlık so-
runlarına cezaevindeki şartlarda eklenince kötüleşmeye başladı. 2000 yılında gözaltına alındığında kendisine türlü 
işkenceler yaptılar. Bu işkencenin etkisi hala devam etmektedir. Eşimin kemik erimesi, kas ve iskelet sistemi yö-
nünden sağlık problemleri olmasına ve cezaevi idaresinden doktora götürülmesini istemesine rağmen, hastaneye 
sevki yapılmamaktadır. Bütün bu sorunlardan kaynaklı olarak sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi) 
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24 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan M.E.B., oğlu İ.B. ile yaptığı son telefon görüşmesinden 
edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre İ.B. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nden Ankara Kırıkkale F Tipi Hapis-
hane’ne sevk edilmiştir. Sevk esnasında Adana F Tipi Hapishane’ndeki gardiyanlar tarafından işkence edildiğini 
belirten İ.B. bu olaydan 15-20 gün önce kalp ameliyatı geçirmiştir. Hem sevk, hem de işkence mağdurun sağlığını 
ciddi anlamda tehdit etmektedir. 

24 Eylül 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek Ali Haydar Yıldız adına başvuruda bulunan Gül Zöhre Bayer: “8 
Ağustos 2012 tarihinde kuyumcu soygununa karıştığı iddiası ile polis tarafından 6 kurşunla vurulan ağabeyim Ali 
Haydar Yıldız yaralı olarak polisler tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış. An-
cak ben burada ağabeyime gerekli müdahalenin yapılmadığını, kurşunların çıkarılmadığını, şu anda tutuklu olarak 
tedavi gördüğü Samatya Hastanesi’ndeki doktorla aramda geçen konuşmadan anlıyorum. Çünkü kurşunların çıka-
rılması ilk 8 saat içinde gerçekleşmeliymiş. Ben hem ilk müdahalenin yetersizliği konusunda, hem de şu an tedavi 
eden doktorun ‘cezasını çekecek, adam öldürmek kolay mı’ tavrından da anlaşılacağı üzere sağlıklı ve iyi niyetli bir 
tedavi yapılıp yapılmadığı konusunda şikayetçi olmak istiyorum. Kardeşimin gözümün önünde ölmesini istemiyo-
rum. Dahiliye doktoru bir daha ayağa kalkamayacak diyor.” dedi.  
 
28 Eylül 2012’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Vetha Aydın şu beynlarda bulundu. “3 yıla yakın bir 
zamandır babam (Ahmet Aydın/65 yaşında) tutuklu olarak Siirt E tipi kapalı cezaevinde yatmaktadır. Cezaevinde 
apandisit ameliyatı geçirdi. Sonrasında da yüksek tansiyon, orta ciddi aort yetmezliği teşhisi konuldu. Düzenli 
doktor kontrolünde olması gerekiyor. Günde 3 kez tansiyon takibininde yapılması gerekiyor. Sağlık kurulu raporuna 
rağmen tahliyesi yapılmamaktadır. Halen davası devam etmektedir. Şubenizin gerekli girişimlerde bulunarak 
yardımcı olmasını talep ediyorum” dedi. (İHD Siirt Şubesi) 
 
28 Eylül 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek akrabası Hasan Kaçmaz adına başvuruda bulunan Yusuf Gün-
düz: “Tekirdağ F2’de kalan Hasan Kaçmaz diş tedavisi için hastaneye götürüldüğünde doktor ellerin kelepçeliyken 
tedavi edebilirim demiş. Bu durumda tedaviyi kabul etmeyince cezaevine geri gönderilmiş.” dedi.  
 
29 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Netice Özbey, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet Zahir 
Özbey, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 24.09.2012 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde “has-
taydım, hastaneye götürüldüm” dedi. Doktorlar yaptıkları muayenede bana verem olduğumu, kanser olduğumu ve 
öleceğimi söylediler. Yaptıkları tetkikleri istememe rağmen bana vermediler. Çok ısrar etmeme rağmen tetkik ve 
raporlarımı vermediler. Ben bu nedenle eşimin sağlık durumundan endişe ediyorum. Ayrıca maddi durumumuz 
elvermediği ve Amasya’da Diyarbakır iline uzak olduğu için eşimin Diyarbakır veya Diyarbakır’a yakın Mardin, Bat-
man, Bingöl cezaevlerinden birine naklinin sağlanması için hukuksal yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
2 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Kadri Karadeniz, şu be-
yanlarda bulundu: “Ben KCK operasyonların ilk başlangıç tarihi olan 2009 yılının ortalarında tutuklanıp “örgüte yar-
dım ve yataklıktan” 6 yıl 3 ay ceza aldım. Yaklaşık olarak 3,6 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Uzun süredir de-
vam eden hastalığım bulunmaktadır. Hastalığım ağzımda ve boğazımda süreklileşen yaralardır. Yaralarım gün 
geçtikçe yayılmaktadır. Yemek yememi, uyumamı, nefes almamı engelleyen bir aşamaya gelmiş olmasına rağmen, 
bir türlü hastaneye sevk edilmiyorum. Revire her gidişimde aynı ilaçlar veriliyor ve geri gönderiliyorum. Mevcut du-
rumu dile getirmeme rağmen idare, personel ve doktorun tavır ve yaklaşımları değişmemektedir. Ahlaki ve etik 
olmayan bir muameleye tabi tutuluyorum. Şuan sıvı ve lapa tarzı yemeklerle zor idare ediyorum. Hastalığımın daha 
fazla ilerlememesi için acilen hastaneye sevk edilmem lazım. Ayrıca 2 ay önce diş hastanesine gittiğimde kelepçe-
lerin açılmasını istememe rağmen, görevliler açmayınca, doktor kelepçelerin açılmasını istedi. Asker kelepçeyi 
açarken en ufak bir kıpırdama, sağa sola dönme, elinin oynaması halinde seni vurma yetkim var. Yani bunları ya-
parsan sana sıkarım gibi tehditlerde bulundu. Tabi ben de bu durumu kabul etmeyip bir tavır sergileyince üzerime 
gelerek nerdeyse fiziki müdahalede bulunacaktı. Doktor araya girince işte bunlar terörist, bunları tedavi etmeyecek-
sin dışarıda da içeride de bizleri uğraştırıyorlar, hepsinin kökünü kazacaksın gibi söylemlerle doktorların bizleri 
tedavi etmelerini engelliyorlar. Aslında hak ihlali yönünden yaşadığımız birçok olay var. Bu konuda sizden yardım 
talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
5 Ekim 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan arasında BDP Milletvekili İbrahim Ayhan’ın 
2. kez kalp spazmı geçirdiği İbrahim Ayhan’la görüşme yapan Avukat İlhan Öngör tarafından 11 Ekim 2012’de öğ-
renildi. 
 
6 Ekim 2012’de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve Osteosarkom (Kemik Kanseri), akciğerde nodül, 
ağır dereceli uyku apnesi, TSSB (Travma Sonrası Stretik Bunalım), travmatik epilepsi, her iki gözde glokom hasta-
lığı, boyunda fıtıklar ve böbreklerde taş gibi hastalıkları bulunan hasta mahpus Halil Güneş'in tahliye edilmiyor. 
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Hukuki açıdan 2023 yılında tahliye edilmesi beklenen Güneş’in, sağlık durumunun giderek kötülüğü belirtildi. 
(06.10.2012/DİHA) 
 
8 Ekim 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ali Çanakçı 5 yıl cezaevinde kaldığını, uzun tutukluluk 
nedeniyle tahliye olduğunu, gözaltına alınırken gördüğü işkence dolayısıyla kendisinde rahatsızlıklar oluştuğunu ve 
cezaevinde gerekli tedavinin yapılmadığını ifade etti.  
 
8 Ekim 2012’de, Kırıkkale Hacılar F Tipi’nde kalmakta olan Sadık Sabancılar adına derneğimize başvuran Eylem 
Sahlar Süsem, Sadık Sabancılar’ın hasta bir mahkum olduğunu, hastaneye gidiş gelişlerde sorun yaşadığını, teda-
visinin engellendiğini ve kelepçe ile muayene dayatılmasının yapıldığını aktardı.  
 
9 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şadiye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mansur Tekin, 
PKK örgütüne “yardım ve yataklık” suçundan hüküm giydi. 3 yılı aşkındır cezaevinde bulunmaktadır. En son Gire-
sun E Tipi Kapalı cezaevindeyken 6.10.2012 tarihinde bir arkadaşı ile birlikte Samsun’da bulunan bir hastaneye acil 
olarak sevk edildiğini öğrendik. Eşimin daha önce herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Eşimin sağlığından endişe ed i-
yorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Ekim 2012’de, Müebbet hapis cezası verilen ve 16 yıldır cezaevinde olan 74 yaşındaki Mehmet Emin Özkan, 
ilerlemiş yaşından dolayı ağır hastalıklarla boğuşuyor. Ceyhan, Adana, Elbistan, Mardin ve Diyarbakır devlet has-
tanelerinden ve sağlık kurullarından aldığı raporlara göre, kalp, kroner, ater, prostat, KOAH, hipertansiyon ve Aort 
yetersizliği gibi hastalıklarla boğuşan Özkan, halen Diyarbakır D Tipi cezaevinde tutuluyor. (09.10.2012/DİHA) 

10 Ekim 2012’de, İHD Adana Şubemize cezaevinden mektup yoluyla başvuruda bulunan İ.B., birçok  hastalığa 
yakalandığını ve müebbet hapis cezası olduğunu ve F Tiplerinde kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığını, 
iklimin ve koşulların daha iyi olduğu bir hapishaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen sevk işlemi için 
hiçbir girişim yapılmadığını ve koğuş arkadaşının Siirt Hapishanesi’ne sevkinin yapılmasını istediğini dile getirmiş, 
İHD’den yardım istediğini ifade etmiştir. 

13 Ekim 2012’de Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 9 tutuklu ve hükümlü ishal ve kusma şikâyetiyle revire 
başvurdu. Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan tutuklu ve hükümlülerin, daha sonra Atatürk Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldığı öğrenildi. 
 
13 Ekim 2012’de, PKK davası nedeniyle 21 yıldır tutuklu bulunan ve çölyak hastalığına yakalandığı son 5 yılında 
günden güne eriyen Nesimi Kalkan, doktor raporlarına rağmen sürgünlerden kurtulamıyor. Hastalığına rağmen 
Kalkan, 6 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Burada 
çölyak hastası tutuklulara bakılacak imkânlar olmadığı için Kalkan ailesi, Nesimi Kalkan'ın hem ailesine yakın hem 
de hastalığının gerektirdiği yaşam koşullarının elverişli olduğu bir cezaevine sevk edilmesi için girişimlerde bulundu. 
Girişimler sonucu Kalkan, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Antep Cezaevi yönetimi Kalkan'dan çölyak 
hastası olduğuna dair raporu olmasına rağmen yeniden rapor istedi. Bağırsaklarından yeniden parça alınmasının 
Kalkan için hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken, cezaevi idarisinin uygun beslenme koşulları yaratmaması Kal-
kan'ın sağlık durumunun kötüleşmesine neden oluyor.  Tıp biliminde, Çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi, Celiac 
Disease) şöyle tanımlanıyor. Bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve 
dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen, ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim hastalı-
ğıdır. Çölyak hastası olan kişiler buğdayda, arpada, çavdarda ve kesin olmamakla birlikte yulafta bulunan ve gluten 
olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyak'lı hastalar gluten içeren yiyecekler yediklerinde, 
ince bağırsakları zarar görür. (13.10.2012/DİHA) 
 
19 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Dirri Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Sadık Aslan, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken 1998 yılında PKK Örgütüne katıldı. 9 yıl kırsalda kaldı. Sur i-
ye’de yakalanarak 2007 Yılının Mayıs ayında Türkiye’ye teslim edildi. Hatay E Tipi Cezaevinde 7 ay kaldıktan son-
ra Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevine nakledildi. Adana 6. Ağır Ceza mahkemesinde 23 yıla mahkûm edildi. 8 ay 
önce Burdur E Tipi cezaevine sürgün edildi. Şuan Burdur E Tipi Cezaevinde 15 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık 
grevine başladı. Açlık grevine girdikten sonra bizi telefonla 19 Ekim günü aradı. Bize iki kişi açlık grevine başladık-
tan sonra hücreye atıldığını söyledi. Hücre koşullarının insani koşullardan uzak olduğunu anlattı. Açlık grevini basın 
yayın organlarının bilmelerini istediklerini, ancak haber verme haklarının gasp edildiğini söyledi. Açlık grevi için 
istedikleri B1 vitamini, şekerli su gibi gıdaların kendilerine verilmediğini ifade etti. Sizden bir hukukçunun girişimler-
de bulunmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Ekim 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuran Mehmet Balman 2007 yılında tutuklandığını ve Tekirdağ 1 No’lu 
F Tipi Cezaevi’nde kaldığını, bu zaman diliminde psikolojik ve fiziki her türlü şiddete maruz kaldığını, bunların sağ-
lığına da yansıdığını fakat talep etmesine rağmen gerekli tedavinin uygulanmadığını söyledi.    
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29 Ekim 2012’de, şubemize başvuran Şeyhmus Gezen, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Zülküf Gezen, yaklaşık 
olarak 20 gündür açlık grevinde bulunmaktadır. Sağlık sorunları gittikçe kötüleşmektedir. Bütün bunların yanı sıra 
cezaevi yönetiminin de psikolojik baskılar yapıp, kendilerine rahatsızlıklar vermektedirler. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
29 Ekim 2012’de, 22 Eylül 2012’den beridir kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mazlum Dik-
men’in, gardiyanlar tarafından darp edildiği, B1 vitaminini alamadığı ve cezaevi yönetiminin Mazlum Dikmen’e 6 ay 
görüş yasağı verdiği öğrenildi. 
 
30 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Çeken, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 21 yıldır 
cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. İnfazımın son beş-aylık sürecinde fiziki rahatsızlıklarım baş göstermekle 
birlikte zamanla artmaktadır. Özellikle son bir yıldır bu beni hayli zorlamaktadır. Bu konuda her mahpusun başvura-
cağı merci olan cezaevi yönetimine başvurduğumda beni cezaevi revirine sevk ettiler. Ancak birkaç defa revire 
sevk edilmeme rağmen burada teşhis konulmadığından Hastaneye sevkim yapıldı. Ancak hastanelerde mahpus 
olmamız nedeni ile klasik muayeneye tabi tutulmamızdan dolayı hastalığım teşhisi konulmadı. Belirttiğim üzere 
sadece klasik bir muayene yapıldı herhangi bir tahlil, tomografi, ultrasona tabi tutulmadığımdan hastalığım teşhis 
edilmeden cezaevine gönderildim. Bu durumum karşısında Adalet Bakanlığına başvuru yapmama rağmen henüz 
bir cevap almış değilim. Sürüncemede olan bu durum karşısında etkilenmemem mümkün değil. Ayrıca bu durum 
psikolojim üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Hastalığımın doğru bir tedavi ile sonuçlandıracağını bildiğimden bu 
ihmal silsilesi beni daha da üzmektedir. Çünkü erken teşhisin benim için hayati değeri bulunmaktadır. Bu nedenle 
erken tedavi benim için elzem bir hal almıştır. Tanısı konulamamış hastalıklarıma ilişkin kısaca bilgilendirme gereği 
duyuyorum. Vücudumda benekleşme, yanmalar, bacak ve kollarımda uyuşma, halsizlik, morarma, baş dönmesi, 
artan bir şekilde hafıza kaybı, karın şişkinliği, sık sık idrara çıkma, su içerken oluşan bulantı ve kaburga altında 
büyükçe oluşan kitledir. Ancak bunlar yukarıda da belirttiğim üzere benim şahsi teşhislerimdir. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
30 Ekim 2012’de, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemi yapan 2 tutuklunun kaldıkları hücreyi ateşe verdik-
leri iddia edildi. Dumandan etkilenen 2 tutuklunun cezaevine gelen ambulansta ayakta tedavi edildiği belirtildi. 
 
2 Kasım 2012’de, 6 Eylül 2012’de Muş M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan BDP Tatvan (Bitlis) İlçe Örgütü Başkanı 
Mazlum Akgün’ün 2. kez kalp spazmı geçirdiği, hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalenin ardından cezaevine 
geri gönderilen Mazlum Akgün’ün sağlık durumunun normale döndüğü  öğrenildi. 
 
3 Kasım 2012’de, Kürkçüler (Adana) F tipi Cezaevi’nde 6 Ekim 2012’den bu yana açlık grevinde olan Mehmet 
Erbey’e B1 vitamini verilmediği ayrıca mektuplarına el konulduğu öğrenildi. 
 

Şırnak Barosu Başkanı Nuşerivan Elçi’nin de aralarında bulunduğu 21 avukatın, Midyat M Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevinde olan tutuklu ve hükümlü 12 kişiyle görüştükten sonra hazırladıkları raporda, açlık grevinde bulunanlara B1 
vitaminin verildiği ancak verilen ilaçlardan ücret alındığı kaydedildi. 

 

10 Kasım 2012’de Adana’da Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eyleminde olan tutuklu ve hükümlülere gön-
derilen B1 vitaminleri cezaevi yetkilileri tarafından “dışarıdan ilaç almıyoruz. Revirden temin ederiz” denilerek red-
dedildi. 

11 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan H.T. Ceyhan Hapishane’nde yatmakta olan kardeşi 
T.T.’nin 1 hafta önce görüşüne gittiğinde edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre T.T. yaklaşık 3 aydır diş ağrısı 
çektiğini, hastaneye gittiğinde geçici dolgu yapılığını, tekrar hastaneye gitmesi gerektiğini dile getirmiştir. Ancak 
hapishane idaresinin dişle ilgili hastalıklarda çok duyarsız davrandığını, sadece çok ciddi durumlarda müdahale 
ettiklerini, bunun dışında hasta mahpuslara vurdumduymaz bir tavırla yaklaştıklarını ifade etmiştir.  

15 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize Malatya E Tipi Cezaevinden başvuran Hüseyin Aslan, şu beyanlarda 
bulundu: “İki yıl önce yalan bir iddiadan dolayı gözaltına alındım. Ancak hakkımdaki iddianın yalan ve uydurmadan 
ibaret olduğu anlaşılınca jandarma adı altında sivil olarak çalışan devletin içindeki karanlık güç olarak bilinen JİTEM 
elemanlarının, mahkemeye kaçma şüphesi ve tutuklama zemini hazırlamak amacıyla benim kendi fotoğrafımı Ce-
mal Abdulnasır adındaki bir şahsın ticari taşıt kartına yapıştırıp benimmiş gibi göstererek, sahte ekspertiz raporu 
düzenleyip Savcılığın hazırladığı iddianameye eklemiştir. Benim itirazım üzerine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemes i-
nin araştırması sonucu Malatya Emniyet Müdürlüğünün Kimlik Tespit Şubesinin 12.01.2011 tarihli bilirkişi raporun-
da JİTEM’in beni tutuklamak için sahte ekspertiz raporu düzenlediği tespit edilmiştir. Benim rahatsızlığımdan dolayı 
22.03.2004 tarihli Lice Sağlık Grup Başkanlığının; “ceza yatamaz” adlı raporum olduğu halde iki yıldır JİTEM’in 
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komplosu sonucu cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. 22.10.2012 tarihinden itibaren süresiz Açlık Grevine 
başlamış bulunmaktayım. Bu adaletsizliğin devam etmesi halinde ölüm orucuna dönüştüreceğimi AB, AP, BM, 
AİHM, AKPM’ye raporlarımla beraber iletmenizi talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

29 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan M.S. Hatay Hapishane’nde tutuklu bulunan oğlu M.S. 
ile yaptığı görüşte edindiği bilgileri aktarmıştır. M.S.’nin açlık grevinden çıktıktan sonra hiçbir tedavi görmediğini, 
sağlık durumunun çok kötü olduğunu, bilinmedik yaraların alerji olarak gösterilmek istendiğini, ciddi sağlık sorunları 
yaşadığını ve açlık grevlerine katıldıkları için idarenin tehditlerine maruz kaldıklarını ve disiplin cezaları aldıklarını 
belirtmiştir. 

İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan DHKP/C üyeleri Sultan Işıklı ile Ha-
san Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi 20 Temmuz 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahal-
lesi’nde polis ekiplerinin durdurmak istemesi üzerine hızlanan taksiye polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yara-
lanan Hasan Selim Gören kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Temmuz 2012’de yaşamı-
nı yitirmiş, çatışma çıktığı iddia edilen olayda omzundan yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 
Temmuz 2012’de tutuklanmıştı. Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve yaraları hala iyileşmeyen Sultan 
Işıklı’nın tedavisinin engellendiği, muayeneler sırasında odada sivil ve resmî giyimli polis memurlarının bulunduğu 
29 Kasım 2012’de Halkın Hukuk Bürosu tarafından açıklandı. 
 
Kasım ayında İHD İstanbul şubemize Cevdet Bayır adına başvuruda bulunan eşi: “Eşim iki buçuk yıldır  cezaevin-
de. Temmuz ayından beri Kandıra F1’de bulunuyor. Türkiye’deki yargı çarpıklığından  biz de payımıza düşeni almış 
bulunuyoruz. Eşimin 96 1 Mayıs işçi bayramı’na gitmesini bahane ederek üyelik suçlamasıyla ceza verdiler, ellerin-
de hiçbir delil olmadığı halde.  2010’da  sonuçlanan mahkeme hiçbir savunmayı dikkate almıyor. 1 Mayıs’a katıl-
mak suç olmadığı gibi, o 1 Mayıs’ta eşim alanda da değildi. Aradan yıllar geçmiş,  eşim avukat olmuş,  bu haksız 
ceza hayatımızı felç etmiştir.  Fakat şu an yargılamadaki sorunlardan  daha önemli olan  eşimin sağlık  durumu. 
Kendisi böbrek hastası. Tek böbreğinin alınması gerekiyor. İki hafta önce  ameliyata  götürülüyor. Ancak yatağa  
kelepçelemek istiyorlar. Narkozdaki bir hastayı yatağa kelepçelemek niye? Tek organı alınmış, acil tıbbi  müdaha-
leye ihtiyacı olan bir hastayı hangi aile, hangi örgüt kaçırmak isteyebilir ki, bu kadar paranoyaya  kapıldılar.  Kocaeli 
 Fakülte Hastanesi’nde mahkum koğuşu  olmadığı için doktorlar, mahkum koğuşu olan Kartal Devlet Hastanesi’ne 
sevk edelim diyorlar. Fakat cezaevi idaresi yatakta kelepçelenmeyi kabul etmediği için sevk olamayacağını, tedavi-
sini yaptırmayacaklarını söylüyor. Eşimse Kocaeli Tıp Fakültesinde kendisi hasta ve cezaevi koşullarında olmasına 
rağmen hastanede  durumu çok kötü olan bir kadın hastayı başka yere  götürüp odasının mahkum koğuşu olarak 
kullanılması teklif edildiğinde o hastayı mağdur etmemek için bunu kabul etmiyor, buna gönlü razı olmuyor. Ayrıca 
eşimin hem tedavi hakkı gasp edilirken hem de cezaevinde sohbet hakkı da gasp edilmek isteniyor. Böbrek hastası 
olduğundan sık sık tuvalete çıkması gerekiyor. İdare sohbet sırasında tuvalet ihtiyacını  karşılamak için çıkarsa 
tekrar sohbete giremeyeceğini, koğuşuna götüreceklerini söylüyor. Sohbet sırasında tuvalet ihtiyacına çıkabilmek 
için heyet raporu getir ki öyle sohbete dönebilesin deniyor.  Bu arada eşimi gidip görmem de engelleniyor. Nede-
niyse zaten cezaevinden sevk sırasında kendisinden soyunması isteniyor. Çıplak arama yapmak istiyorlar. Eşim 
bunun insanlık onuruna aykırı olduğunu ifade ederek reddediyor. Birisi bana açıklasın istiyorum;  X- ray’dan geçen 
birini neden soyarak aramak istiyorlar? Bu zulüm değil midir?  Bu zulüm ne zaman son bulacak? Eşimin suçu onu-
runa sahip çıkmak mıdır? Size anlattıklarım eşimin yaşadıkları. Ya diğer binlerce tutsağın yaşadıkları? Eşim ve 
içerideki binlerce tutsağın sesi olmaya çalıştım.” dedi.  
 
1 Aralık 2012’de Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve gırtlak kanse-
ri hastalığının yanı sıra diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları da bulunan Cemil Erdem’in, hastalığının ağırlaşması 
nedeniyle Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 
 
4 Aralık 2012’de, oğulları adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Hanife Özağar ve Eyüp Özağar: “4 yıl-
dır cezaevinde olan oğlum İlhami kaldığı Tekirdağ 2 No’lu F tipinde işkence gördüğünü söyledi. Bacağında platin 
var, gerekli tedavisi yapılmıyor.” dedi.  
 

8 Aralık 2012’de, Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde ki siyasi mahpusların ailele-
rine gönderdiği mektupta, beş ay önce atanan cezaevi müdürü Reşat Şengöz’ün mahpuslardan ilaç parası aldıkla-
rını ve hesabında para olmayan siyasi mahpuslara ilaç verilmediğini, açık ve kapalı görüşe giden ailelerin, "Mahpus 
hastaneye veya mahkemeye" gitti denilerek bekletildiği aktarıldı. (08.12.2012/DİHA) 

 
18 Aralık 2012’de, Ağrı M Tipi Cezaevi bulunan siyasi mahpuslardan Metin Özmen, Halit Cakaya, Erkan Efe, Talat 
Satık, Bülent Taşdemir, Seyithan Erkan, Kemal Kahraman, Selçuk Polat, Dündar Aldıran ve Gökhan Turan, yaşa-
dıkları sorunlara ilişkin Doğubayazıt TUHAD-DER'e mektup gönderdi. Ağrı M Tipi Cezaevi'nde hukuk dışı uygula-
malarla karşı karşıya olduklarını bildiren mahpuslar, "Sevgili arkadaşlar, şuan burada 22 siyasi mahpus 2 odada 
bulunmaktayız. 6 kişilik odada 11 kişi kalıyoruz. Birçok arkadaşımız şuan yerde yatmaktadır. Birçoğunda sağlık 
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sorunları yaşıyor. Örneğin odamızda bulunan ve 14 yıldır cezaevinde olan Resul Taşdemir'in cildinden ciddi yaralar 
çıkmıştır. Arkadaş grevden çıktığından beri gereken tedavisi yapılmamıştır. Yine buranın suyu paslı ve hastalık 
saçmaktadır" denildi. (18.12.2012/DİHA) 
 
20 Aralık 2012’de, Devam eden Ergenekon Davası nedeniyle Silivri (İstanbul) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 17 Nisan 
2009’dan bu yana tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi (Malatya) eski Rektörü Fatih Hilmioğlu’nun (58) kasıklarından 
2 ur alındığı, karaciğer kanseri başlangıcı teşhisi konulan ve siroz olduğundan şüphe edilen Fatih Hilmioğlu’nun 
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 

21 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Y.Ç., Amasya D Tipi Hapishanesi’nde bulunan yakını 
E.Ç.’nin ülser hastası olduğunu ve ayrıca alerjik bir kulak-burun-boğaz problemi yaşadığını ve tedavisinin tam te-
şekküllü bir şekilde yapılamadığını, annesinin de sağlık sorunları nedeniyle bu kadar uzak bir yere görüşe gitmekte 
sıkıntı çektiğini, yakın bir hapishaneye nakledilmesi gerektiğini dile getirdi.  

 
 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali 
  
11 Ocak 2012’de 22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik dü-
zenlenen operasyon sonucunda serbest bırakılan daha sonra savcının yaptığı itiraz üzerine 8 Aralık 2011’de tutuk-
lanan eski milletvekili Mahmut Alınak’ın tutuklu bulunduğu Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde maruz kal-
dığı uygulamaları anlattığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a göndermek istediği faksın cezaevi yönetimi tara-
fından “sakıncalı mektup” kapsamına alınarak gönderilmesine izin vermediği öğrenildi (Radikal, 11 Ocak). 
 
6 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Abdullah Koç, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  Ali Koç, 
yaklaşık olarak 20 yıldır hükümlü olarak Gaziantep H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce yapmış olduğu-
muz ziyaretlerinde disiplin cezası aldığını ancak ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmediğini söylemişti. Ağabeyimin 
arkadaşı kendi ailesine bilgi vererek bizi aramalarını istemiş. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere baskı uygulan-
dığı, dışarı ile irtibatlarının kesilmeye çalışıldığı, telefon görüşmelerinin engellendiği, mektuplarının gönderilmediği 
ve diğer koğuşlardaki arkadaşlarıyla görüşmelerinin engellendiği, ayrıca koridorlara kamera yerleştirildiği bilgisi 
verildi. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
6 Şubat 2012’de, İHD Genel Merkezine Adana/Kürkçüler F tipi cezaevinden yazan Mustafa Işıklı, TİHV’e yazdığı 
mektuba cezaevi idaresinin el koyduğunu belirtmiştir. 
 
18 Şubat 2012’de, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Urfi Aksu adlı tutuklu Adana TUHADER’e yol-
ladığı mektupta; Ortak alan, spor, kütüphane ve iletişim gibi sosyal haklarını kullanamadıklarını, ciddiyeti olmayan 
gerekçelerle, tutanaklar tutarak açık görüş haklarını kullanamadıklarını, mahkemeye veya hastaneye giderken jan-
darmanın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ve onur kırıcı şekilde jandarmanın arama yaptığını ve bunu 
kabul etmeyince de haklarında tutanak tutulduğunu, yakınlarının yolladığı bazı eşyalarının yönetmelikte yasak ol-
mamasına rağmen kendilerine verilmediğini, bazı mektupların verilmediğini,  cezaevi memuru ve bir arkadaşları 
arasında yaşanan bir tartışma nedeniyle İsa Yağbasan, Vedat Özdemir, Bulut Ayana, Eşref Bolat, Hakan İraz, Ah-
met Sadık Soner, Nuh Taş, Mustafa Kaney ve Mehmet Muyan'a 8 günlük hücre cezası verildiğini belirtmiştir. 
(18.02.2012/DİHA) 
 
22 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Yılmaz Taruk, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim  
DurhanTaruk, adli bir suçtan dolayı Çorum L Tip cezaevinde bulunmaktadır. İki haftadır kendisiyle iletişim sağla-
yamıyoruz. Gerek cezaevi savcısı gerekse cezaevi yönetiminden kardeşimin akıbetinden bilgi alamıyoruz. Bu ko-
nuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
26 Şubat 2012’de Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde bulanan Dilek Öz’e gönderilen Ümüş Eylül Dergisi’ne 
cezaevi yönetiminin “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi (Özgür Gündem, 26 Şubat).  
 
2 Mart 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatıştıkla-
rı gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere katıldık-
ları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan N.Ö.’nün cezaevindeki cinsel tacize ve tecavüz iddialarıyla ilgili olarak 
Mersin E Tipi Cezaevi’nden İHD Mersin Şubesi’ne yazdığı mektuba “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle cezaevi yöne-
timinin el koyduğu öğrenildi (Milliyet, 2 Mart). 
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2 Mart 2012’de Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle çatıştıkla-
rı gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde gösterilere katıldık-
ları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan A.T.’nin cezaevinde uğradığı cinsel tacize olaylarıyla ilgili olarak Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’nden yazdığı mektuplara “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin el koyduğu 
öğrenildi (ANF, 2 Mart). 
 
13 Mart 2012’de, Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Aslan, şu beyanlarda bulundu:“Ağabeyim olan Hüseyin 
Aslan, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olarak kalmaktadır. Siyasi tutukluların kaldığı koğuşta kalması 
gerekirken cezaevi yönetimi tarafından adli tutukluların arasında tutularak diğer tutukluların saldırılarına ve hakaret-
lerine maruz bırakılıyor. Ağabeyim son görüşmemizde cezaevi yönetimi ve Seçkin isimli 2. Müdür olduğu belirtilen 
şahıs tarafından kötü muameleye maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Ayrıca ağabeyimin şikâyet 
amacıyla gönderdiği tüm mektuplara da cezaevi yönetimi tarafından el konulmuştur. ağabeyimin siyasi mahpusların 
bulunduğu koğuşa naklinin sağlanmasını talep ederim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
30 Mart 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin 25 Mart 2012’de, düzenli olarak tutuklu ve hükümlüle-
re verilen Cumhuriyet Gazetesi’ni tutuklu ve hükümlülere vermediği  öğrenildi (Cumhuriyet, 30 Mart). 
 
3 Nisan 2012’de Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Erzincan'a götürülüp 21 Aralık 2011 tarihinde "Örgüte yardım 
yataklık ettikleri" iddiasıyla tutuklanan Dicle Üniversitesi öğrencileri Yeliz Yorgun Bektaşoğlu ve Bışar Bilen'in ailele-
ri dışında üç kişi ile görüşebilme haklarının engellendiği bildirildi. PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştı-
rılmış tecridi protesto etmek amacıyla açlık grevine giren öğrenciler Bektaşoğlu ve Bilen'in yasal hakları olan üç 
arkadaş görüşçüsü ile görüşmesinin "dışarıya bilgi aktardıkları" gerekçesiyle engellendiği iddia edildi. 
(03.04.2012/DİHA) 
 
11 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize yazılı baş vuruda bulunan Medine Kaymaz; İmralı ceza evinde yatmakta 
olan oğlum Bayram Kaymazla yaklaşık bir yıldır görüşemiyorum. Aradığımda oğlun görüşmek istemiyor dediler. Bir 
kaç sefer dilekçe verdim görüşemiyoruz diye cevap vermiyorlar. Ben Türkçe bilmediğim için oğlumla telefonda 
Kürtçe konuşurken telefonumuz kesiliyor.Gönderdiğim kart ve mektuplara da cevap gelmiyor.Kendilerine ulaştırılıp 
ulaştırılmadığını da bilmiyoruz bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum demiştir. 
 
16 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Naciye Köse: “4 Ağustos 2011 tarihin-
de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gittiğimde oğlumun kollarında morluk ve şişkinlik gördüm. Bunun sebebini 
sorduğumda gardiyanlar tarafından ziyaretten çıkarıldım. Gardiyanlar tarafından saldırı ve hakarete uğradım. 11 
Ağustos 2011 tarihinde görüşmeye gittiğimde gardiyanlar bana bir kağıt uzatarak bir yıl görüş yasağımın olduğunu 
söylediler. Bu tarihten beri oğlum Sinan Köse ile görüşemiyorum. Bu haksızlığın giderilmesi için hukuki destek talep 
ediyorum.” 
 
16 Mayıs 2012’de Anneler Günü nedeniyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadınlar için 5 günlük açık 
görüş izni verildi. Ancak açık görüş izni Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlü kadın-
lar için geçerli olmadı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınların açlık grevine girmeleri gerekçe gösterilerek açık 
görüşe çıkartılmadı. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu yargılanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi öğrencisi Gülen Kılıçoğlu da, ailesi Haydar ve Zekiye Kılıçoğlu ile görüştürülmedi. Baba Kılıçoğlu, Mardin 
Cumhuriyet Savcılığı'na kızı ile cezaevinde yapacağı açık görüş başvurusuna izin verilmedi. Kılıçoğlu, savcılığın 
görüşme iznine "Talebiniz uygun görülmemiştir" cevabını verdiğini belirtti. (16.05.2012/DİHA) 
 
18 Mayıs 2012’de Mardin E Tipi Cezaevi’nde KCK davasından tutuklu bulunan BDP Milletvekili Gülser Yıldırım’ın 
aldığı açık görüş yapmama cezası nedeniyle kendisini ziyarete giden ailesi ve danışmanıyla görüşmesine izin ve-
rilmediği öğrenildi. 
 
25 Mayıs 2012’de, Kırıkkale F tipi cezaevinden İHD genel merkezine yazmış oldukları, Bülent Özçan, Ebedin Abi 
ve Gıyasettin Aydın’ın mektupları “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Tüzük’ün 123/3. Fıkrası gereğince tamamen sakıncalı görülerek Kırıkklale infaz hakimliğince el konulmuştur. 
 
26 Mayıs 2012’de Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DÜ öğrencisi Süphan Noyan'ın görüşçüsü 
Mazlum Örmek, cezaevine götürmek istediği zafer işareti içerikli fotoğraflara "ırkçılığı ve şovenizmi çağrıştırıyor" 
gerekçesiyle el konulduğunu ileri sürdü. Noyan'ın arkadaş görüşçüsü Örmek, Cuma günü cezaevine ayakta kala-
bilmek için bastona dayanan yaklaşık 80 yaşındaki bir annenin zafer işareti yapmış fotoğrafının da aralarında bu-
lunduğu kimi fotoğraflar götürdüğünü ve fotoğraflara cezaevi girişinde bir uzman çavuş tarafından el konulduğunu 
kaydetti. Örmek, cezaevi kapısında bekleyen uzman çavuşun savcılık kararını gerekçe göstererek, fotoğraflara 
"ırkçılığı ve şovenizmi çağrıştırıyor" iddiasıyla el koyduğunu dile getirdi. Örmek, her hafta arkadaşını cezaevinde 
ziyaret ettiğini ve dışarıya olan özlemini bir nebze olsun gidermek için fotoğraflar çekip gönderdiğini belirterek, ar-



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    415 

 

kadaşının cezaevi görüşüne gittiğinde sık sık bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Örmek, daha önceki 
bir görüşmede de yanında getirdiği bir kitabın üzerinde "yumruk" resmi bahane edilerek kitabın cezaevine alınma-
dığını kaydetti. (26.05.2012/DİHA) 
 
4 Haziran 2012’de Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hevîya Jîne Dergisi Editörü Sultan Şaman, cezaevinde 
yaşanan cinsel istismara ilişkin DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat'a göndermek 
istediği faks suç sayıldı. Cezaevi yönetimi, faksa ilişkin disiplin soruşturması açarak, Şaman'a 5 günlük hücre ceza-
sı verdi. Konuya ilişkin aileleri aracılığıyla açıklama yapan kadın tutuklular, hücre cezası adı altında arkadaşlarının 
sürgün edeceklerini iddia ederek, "Esasında hücre cezası adı altında arkadaşımızı sürgün edecekler. Bunu da 'D i-
yarbakır cezaevinde hücre var, oraya götüreceğiz' diyerek gerçekleştirmek istiyorlar. Kısa süre içerinde götürebilir-
ler. Olaya yaklaşımımızdan kaynaklı da cezaevi yönetiminin bize karşı olan tutumu da negatif yönde değişmiştir. 
İdare adeta bir tehdit politikası uyguluyor" denildi. (04.06.2012/DİHA) 
 
9 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ganip Yılmaz, Kızım Gönül Yılmaz, yıllar  önce evden ayrı l-
dıktan sonra kendisinden haber alamadık.  Lice Jandarma Karakolundan yetkili kişiler 5-6 gün önce bize haber 
vererek kızımın Tunceli’de yakalandığını belirttiler. Bunun üzerine 07.06.2012 tarihinde eşim ve kız kardeşim ile 
birlikte Tunceli Savcılığı’na gittik. Tüm çabalarıma rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca bana bilgi verilmedi. Bizde 
bunun üzerine Tunceli Cezaevine gittik. Cezaevinde kızımla görüşmek istediğimizde insani hakkımız olan görüş 
iznimizi savcılık izni olmadığı gerekçesi ile yönetimce reddedildi. Daha sonra yaptığım araştırmalarda kızımın 28 
Mayıs 2012 günü Sağlık Ocağına götürülüp sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine götürüldüğünü öğrendim.  
Kanuni hakkımız olan haber alma, bilgi verme hakkımızın bu şekilde kötüye kullanan Savcılık makamında görevli 
savcı hakkında gerekli işlem yapılması konusunda yardımınızı talep ederiz.” Demiştir.   (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
13 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saeld Samırad, Oğlum Havri Samırad, 6 ay önce Bingöl’de 
yakalandı. Oğlum şu an da Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu olarak yargılanmaktadır. Ailece İran’dan buraya 
çocuğumu görmeye geldik. Fakat cezaevi yönetimi buna izin vermedi. İran’dan geldiğimiz için buraya sık sık gelip 
gidemiyoruz. Ayrıca oğlum Türkçe bilmediğinden bir arkadaş aracılığıyla konuşabiliyor. Oğlumu görmek istiyoruz. 
Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
15 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Güler, Ben işlediğim iddia edilen bir suçtan dolayı 
hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırıldım ve şu an da Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktayım. Irak va-
tandaşı olan ailem benim ziyaretime gelmek için iki kez Türkiye’ye geldiler. Ancak Adalet Bakanlığının izni gerektiği 
ve izin başvurusu yapmadıkları için görüşemeden geri dönmek zorunda kaldılar. Ailem Irak vatandaşı oldukları için 
Türkiye’deki kanunları bilmiyorlardı. Adalet Bakanlığına nasıl başvuru yapacaklarını da bilmiyorlar. Bulunduğum 
cezaevinde açık görüşlerde mektupta isimlerini yazdığım annem, babam ve kardeşlerimle görüşmemin sağlanması 
konusunda bana yardımcı olmanızı ve ilgili yerlerden izin almanızı istiyorum.” Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)     
 
18 Haziran 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek arkadaşı Bahtiyar Ali adına başvuruda bulunan Gülşen Ay: 
“Kandıra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan arkadaşım Bahtiyar Ali’nin arkadaş görüşçüsüyüm. Kendisiyle iki 
kez görüş yaptım, daha sonra görüşe gittiğimde kendisiyle görüştürülmedim. Görüşçüsünün yabancı uyruklu oldu-
ğunu gerekçe gösterdiler.” dedi. 
 
27 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mohammad Amin Boroukanlouy Madlou, Ben İran İslam 
Cumhuriyeti vatandaşıyım. Oğlum Yakup Boroukanlouy Madlou, daha 12 yaşındayken evden ayrıldı ve PKK Örgü-
tüne katılım sağladı. Ondan sonra kendisinden bir daha haber alamadım. Yaklaşık 3-4 ay önce Türkiye’nin Bingöl 
ilinde Türk askerleri tarafından yapılan bir operasyon da oğlum yaralı olarak yakalandığını bazı haber kanallarından 
öğrendim. Haberlerden durumunu öğrenir öğrenmez Türkiye’ye geldim. Ancak oğlum ile görüşemeden tekrar geri 
gitmek zorunda kaldım. Oğlum şuanda Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Ben oğlumu 
görmek istiyorum. Bu konuda bakanlığınızın izni gerektiğinden tamamen insani olan bu talebimin bir babanın yıllar-
dır çektiği evlat acısını da dikkatte alarak oğlum ile görüşebilmem konusunda bana izin verilmesini talep ediyorum.”  
Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)     
 
11 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi yönetiminin, 17 Aralık 2011’de açlık grevi başlattıkları gerekçesiyle 
arasında Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da bulunduğu siyasî tutuklu ve hükümlülere 3’er ay açık görüş ya-
sağı verdiği öğrenildi. 
 
26 Temmuz 2012’de Siirt E Tipi Cezaevi’ne kalan yakınlarını ziyarete giden Fatma Kurhan’a, cezaevi girişinde ince 
arama adı altında yapılan çıplak arama uygulamasını reddettiği için 3 ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
26 Temmuz 2012’de Katıldığı 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı ör-
güt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanan Erasmus değişim programı kapsamında Fransa’daki Lumiere Lyon Ün i-
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versitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne gelen Sevil Sevimli’nin Fransa’ya göndermek istediği her mektup ve kendisi-
ne gelen her mektup için Eskişehir H Tipi Cezaevi yönetiminin “tercüme ücreti” adı altında 50 TL talep ettiği öğre-
nildi. 
 
28 Temmuz 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Arif Çelebi’nin, “Terörle Mücadele”den 
sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’ın kendisine yaptığı işkenceleri anlattığı ve 
Taraf Gazetesi’ne göndermek istediği faksa cezaevi yönetiminin “kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve 
yanlış bilgiler” içerdiği gerekçesiyle izin vermediği öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2012’de, Yayın hayatına başladığı günden beri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahpusların bulundu-
ğu koğuşlarda, TV kanalları arasındaki yerini alan İMC Tv'nin yayın akışı keyfi bir uygulamayla engellendi. Cezae-
vinde mahpusların geçen hafta içerisinde bir sabah televizyonlarını açtıklarında, İMC Tv'nin kanallar arasında yer 
almadığını fark etti. Cezaevi yetkilileri ile görüşme yapan mahpuslara, İMC Tv kanalının neden kesildiğine ilişkin 
herhangi bir gerekçe gösterilmediği belirtildi. (09.08.2012/DİHA) 
 
11 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Akide İdin, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Kader İdin, 
yaklaşık olarak 10 gün önce bulunduğu Mardin E Tipi cezaevinden Çankırı Cezaevine sevk edildiğini yaptığımız 
haftalık telefon görüşmesinde bilgilendirdi. Ayrıca sevk edildiği Çankırı Cezaevinde yaşanan sorunları ve nakil sıra-
sında yaşananları aktardı. Bu sorunların başında ilk gittiği gün elleri kelepçeli bir vaziyette ring aracıyla götürüldü-
ğünü, arama esnasında sık aramayı kabul etmediği için orada bulunan gardiyanlar tarafından darp edildiğini, ayrıca 
haftada bir yapılan telefon görüşmesi ilk zamanlar verilmediğini, normalde nakil yapıldığı zaman kişinin kendi aile-
sinin arama hakkının olduğunu biliyoruz. Ayrıca cezaevinde koğuş içinde havalandırma esnasında 10 adım yürü-
düğünde, tutuklular için geçerli, aramadan geçtiklerini, havalandırmayı 8.00-8.30’da açtıklarını, diğer koğuşta bulu-
nan arkadaşları ile ortak bir havalandırmalarının olmadığını, cezaevinde sıklıkla yapılan aramaların durmaması söz 
konusu olursa “açlık grevine” gireceklerini söyledi. Çankırı cezaevinde toplam 18 siyasi tutuklu bulunmaktadır. Açık 
görüşlerimiz saat 13 olması gerekirken 14.30’da görüşebildik. Ailesi olarak bize arama sırasında yapılan hukuksuz-
luğu kabul etmiyoruz. Kardeşimin görüşüne gittiğimizde kendisinin görüşe çıkmayacağı bilgisi verildi. Arkadaşları-
nın ısrarı üzerine ancak görüşebildik. Görüşe çıkmama sebebini sorduk bize “kendilerine yönelik aramaları kabul 
etmediğinden kaynaklı olarak görüşe çıkmak istemediğini” söyledi. Cezaevinin genel durumu çok acı vericidir. Sü-
rekli olarak tecritte bulunan tutuklular var. Bu şekilde sıkıntıların devam etmesi ciddi sorunların yaşanmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
14 Ağustos 2012’de, Kitapların, gazetelerin ve dergilerin sakıncalı bulunarak alınmadığı cezaevlerinde, bu kez kitap 
ayracı yasaklardan nasibini aldı. Van F Tipi Cezaevi yönetimi, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan DİHA Muhabiri 
Murat Aydın'a gönderilen yapraktan yapılmış kitap ayracını "sakıncalı" buldu. Durumu yazdığı mektubunda anlatan 
Aydın, ayracın yanı sıra Newroz fotoğraflarının da kendisine verilmediğini belirterek, "Bizi bu zindanlarda ehlileştir-
meye çalışıyorlar. Sistemin ehlileştirme politikasına uymayan ve bu politikanın hakikatini ifşa etmeye çalışanlar, 
sistemin hedefi haline gelmektedir. Zindanlarda, bireyin isteklerini, duygularını, istenç ve arzularını tespit ederek 
onlar üzerinden bireye saldırıp, onu teslim almaya çalışmaktadır" dedi. (14.08.2012/DİHA) 
 
15 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Naci Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Deniz Özdemir 08.03.2011 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Önce Urfa Cezaevinde kalıyordu. Daha sonra 
Mardin Cezaevine gönderildi. Oğluma karşı Cezaevi Yönetimi tarafından sürekli ceza veriliyor. Ben oğlumla üç 
aydır açık görüş yapamıyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
10 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mohamad Amın Boroukanlouy Madlou, şu beyanlarda bulun-
du: “Ben İran İslam Cumhuriyeti vatandaşıyım. Oğlum Yakup Boroukanloy Madlou, daha 12 yaşındayken evden ayrılıp PKK 

örgütüne katıldı. Ondan sonra kendisinden haber alamadım. Yaklaşık 3-4 ay önce Türkiye’nin Bingöl ilinde Türk askerleri 

tarafından yapılan bir operasyonda oğlum Yakup Boroukanloy Madlou, yaralı olarak yakalandığını bazı haberlerden öğren-

dim. Haberlerden durumu öğrenir öğrenmez Türkiye ye geldim ancak oğlum ile görüşemeden tekrar geri gitmek zorunda kal-

dım. Oğlum Yakup Boroukanloy Madlou, şuanda Diyarbakır D Tipinde tutuklu olarak kalmaktadır. Ben oğlumu görmek 

istiyorum. Bu konuda sayın bakanlığınızın izni gerektiğinden tamamen insani olan bu talebimin bir babanın yıllardır çektiği 

evlat acısını da dikkate alarak oğlum ile görüşebilmem konusunda bana izin verilmesini talep ediyorum. Ben maddi imkânsız-

lıklar yüzünden Diyarbakır da geçici bir süre kalabilmekteyim. Bana izin verilecek ise bu kararın ivedi bir şekilde verilmesini 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
28 Eylül 2012’de Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Füsun Erdoğan’a “gereksiz yere 
marş söylediği” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin 2 ay iletişim yasağı verdiği öğrenildi. 
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3 Kasım 2012’de Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan DİHA muhabiri Şahabettin 
Demir’in, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumu ile ilgili basın kurumlarına göndermek iste-
diği mektuplara cezaevi yönetimi tarafından el konduğu öğrenildi. 
 
4 Kasım 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 3 Ekim 2012’den beridir süresiz ve 
dönüşümsüz açlık grevinde olan Turgut Koyuncu’nun açlık grevleriyle ilgili ilişkin İnsan Hakları Derneği Genel Mer-
kezi, İHD İzmir Şubesi, Mazlum-Der İzmir Şubesi, İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel 
Merkezi ve Atılım Gazetesi’ne gönderdiği bilgilendirme fakslarına cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” görülerek 
el konduğu öğrenildi. 
 
3 Kasım 2012’de, Kürkçüler (Adana) F tipi Cezaevi’nde 6 Ekim 2012’den bu yana açlık grevinde olan Mehmet 
Erbey’e B1 vitamini verilmediği ayrıca mektuplarına el konulduğu öğrenildi. 
 
5 Kasım 2012’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde koridordan geçen tutuklu ve hükümlülerin birbirini görmelerini 
engellemek üzere kapı mazgallarının dışarıdan yapıştırılan kağıtlarla kapatıldığı öğrenildi. Cezaevindeki 28 tutuklu 
ve hükümlünün karara mahpus da bu uygulamayı savcılığa şikâyet etmesi üzerine ise Tekirdağ Cumhuriyet Savcı-
lığı’nın “mahpusların göz temasına girmelerinin cezaevi güvenliği açısından uygun olmadığına” 20 Eylül 2012’de 
karar verdiği ortaya çıktı. 
 
16 Kasım 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Yayan’ın açlık grevi eylemle-
rine ilişkin BM Temsilciliği, Greenpeace, Çin Ulusal Radyosu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, AB Parla-
mentosu ve Uluslararası Af Örgütü’ne gönderdiği bilgilendirme mektuplarına cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” 
görülerek el konduğu öğrenildi. 
 
18 Kasım 2012’de Silivri (İstanbul) 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde kalan Kemal Seven’in cezaevindeki sorunlardan bah-
settiği ve Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Doğan Erbaş’a gönderdiği mektuba Silivri’dek i cezaevi 
yönetiminin mektubu “sakıncalı” bularak el koyduğu öğrenildi. 
 
9 Aralık 2012’de Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde kalan Emin Behçet, 3 aydır kendisine gönderilen mektupların ceza-
evi yönetimi tarafından verilmediğini yakınlarına söylediği öğrenildi. 
 
18 Aralık 2012’de Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan İdris Nakçi’nin Dicle Haber Ajansı’na yazdığı 
mektuba Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın mektubu “sakıncalı” bularak el koyduğu ve imha edilmesine karar verdiği 
öğrenildi. 
 
 

27 Temmuz 2011’den 31 Aralık 2012’ye kadar geçen 523 günlük süre içinde avukatlarıyla görüştürülmeyen PKK 
lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için 31 Aralık 2012’de Gemlik (Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen As-
rın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Ayşe Acinikli’nin İmralı Adası’na gidişlerine, 
İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan kosterin bozuk olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. 

 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 
 
1 Ocak 2012’de Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi kadın tutukluların ziyaretine giden tutuklu yakınları-
nın verdikleri bilgilere göre; cezaevi idaresi tarafından 25 kadın tutukluya açık görüş ve iletişim yasağı cezası veri l-
diği öğrenildi. Kadın tutukluların PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve son dönemlerde artan askeri ve 
siyasi operasyonları protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık grevi nedeniyle cezaevi idaresi tarafından 6 ay açık 
görüş cezası verilirken, aynı zamanda tüm iletişim haklarına da yasaklama getirildi. (01.01.2012/DİHA) 
 
4 Ocak 2012’de Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklular aileleri aracılığıyla açıklama yaptı. Tutuklular açıklamada, 
36 siyasi tutukluya son zamanlarda PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki baskıları kınamak amacıyla yaptıkları 
etkinliklerden dolayı 2 ay görüş ve iletişim cezası verildiğini belirtti. Tutuklular, verilen cezalara rağmen mücadelele-
rini sürdüreceklerini dile getirdi. (04.01.2012/DİHA) 
 
5 Ocak 2012’de Bakırköy (İstanbul) C Tipi Kadın Cezaevi’nde bulunan 60 tutuklu ve hükümlüye, Abdullah Öca-
lan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık grevi nedeniyle1 ay açık görüş 
yasağı ile iletişim cezası verildiği öğrenildi (ANF, 5 Ocak).  
 
6 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında basın yayın çalışanlarına yönelik operasyon sonucunda tutuklanan 
Dicle Haber Ajansı Ankara muhabiri Kenan Kırkkaya’ya, 26 Aralık 2011’de Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nden 
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Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği sırada yapılmak istenen çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı 
için 1 ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. (DİHA, 6 Ocak). 
 
8 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Muhammed Cihad Saatçıoğlu’nun eşi Zeynep 
Saatçıoğlu: “ Eşime 13 Eylül 2011 tarihinde Metristen götürüldüğü Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde çıplak aramayı da-
yatmışlar. Eşim içerde şahit olduğu işkenceler için bir takım resmi yerlere dilekçeler yazmış… bu dilekçelerin verilip 
verilmediği hakkında bilgimiz yok, emin değiliz. 30 Kasım günü Çağlayan adliyesinden cezaevine mahkemeye get i-
rilmesi yönünde yazılı çağrı yapıldığı halde (böyle bir belgenin kendilerine gelmediğini söyleyerek) kendisini mah-
kemeye çıkarmadılar. 23 Kasım günü insan hakları ihlalleri konusunda cezaevi memuru ile tartıştım. Bundan dolayı 
bana 1 yıl görüş yasağı verdiler. Kapalı görüşte yapamıyorum.   
 
12 Ocak 2012’de Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “KCK Soruşturması” adı altında yürütülen tutuklama 
operasyonlarını protesto etmek amacıyla tutuklu ve hükümlülerin başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla 
20-22 Aralık 2011 tarihlerinde dönüşümlü açlık grevi yapan PKK'li ve PJAK'lı tutukluların başlattığı açlık grevine 
destek için açlık grevi yapan Fırat Sözeri, Mehmet Reşat Güvenilir, Ahmet Parlak, Tahir Laçin, Kamil Turanlıoğlu, 
Tayyar Eroğlu, Cengiz Kahraman, Naki Demir, Küçük Hasan Çoban, Halil Şahin, Deniz Bakır, Cihan Karaçöl ve 
Tahsin Geçimli adlı 13 tutuklu ve hükümlüden dördüne “birer ay haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bı-
rakma”, dokuzuna da “birer ay sosyal etkinliklere katılmaktan alıkoyma” cezası verildiği öğrenildi (atilim.org, 12 
Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de Basın yayın çalışanlarına yönelik “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon kapsa-
mında 2 Ocak 2012’de tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi’nin eski editörlerinden Turabi Kişin’ine, Kandıra (Koca-
eli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “ince arama” adı altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar 
tarafından darp edildiği ve elbiselerinin zorla çıkarıldığı ayrıca cezaevi yönetimi tarafından da bir ay açık görüş ya-
sağı verildiği öğrenildi (Özgür Gündem, 25 Ocak). 
 
6 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Abdullah Koç, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  Ali Koç, 
yaklaşık olarak 20 yıldır hükümlü olarak Gaziantep H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce yapmış olduğu-
muz ziyaretlerinde disiplin cezası aldığını ancak ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmediğini söylemişti. Ağabeyimin 
arkadaşı kendi ailesine bilgi vererek bizi aramalarını istemiş. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere baskı uygulan-
dığı, dışarı ile irtibatlarının kesilmeye çalışıldığı, telefon görüşmelerinin engellendiği, mektuplarının gönderilmediği 
ve diğer koğuşlardaki arkadaşlarıyla görüşmelerinin engellendiği, ayrıca koridorlara kamera yerleştirildiği bilgisi 
verildi. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
18 Şubat 2012’de, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Urfi Aksu adlı tutuklu Adana TUHADER’e yol-
ladığı mektupta; Ortak alan, spor, kütüphane ve iletişim gibi sosyal haklarını kullanamadıklarını, ciddiyeti olmayan 
gerekçelerle, tutanaklar tutarak açık görüş haklarını kullanamadıklarını, mahkemeye veya hastaneye giderken jan-
darmanın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ve onur kırıcı şekilde jandarmanın arama yaptığını ve bunu 
kabul etmeyince de haklarında tutanak tutulduğunu, yakınlarının yolladığı bazı eşyalarının yönetmelikte yasak ol-
mamasına rağmen kendilerine verilmediğini, bazı mektupların verilmediğini,  cezaevi memuru ve bir arkadaşları 
arasında yaşanan bir tartışma nedeniyle İsa Yağbasan, Vedat Özdemir, Bulut Ayana, Eşref Bolat, Hakan İraz, Ah-
met Sadık Soner, Nuh Taş, Mustafa Kaney ve Mehmet Muyan'a 8 günlük hücre cezası verildiğini belirtmiştir. 
(18.02.2012/DİHA) 
 
24 Şubat 2012’de, Hacılar/Kırıkkale F tipi cezaevinden İHD Genel merkezine yazan Mehmet Reşit Arslan, sağlık 
sorunları nedeniyle götürüldüğü Ankara 2 no’lu  F tipi cezaevinde, Ankara Numune Hastanesinde olduğu 23 Şubat 
2011 günü 11.00 ile 14.00 saatleri arasında, kapıları yumrukladığı ve slogan attığı gerekçesiyle 45 gün haberleşme 
ve iletişimden yoksun bırakılma cezası veildiğini belirterek hukuki yardım talebinde bulunmuştur. 

7 Mart 2012’de,İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan M.H.O. hükümlü bulunduğu Kürkçüler F 
Tipi Hapishanesi’nde açılan disiplin soruşturmaları sonucu 7 yıla yakın açık ve kapalı görüş cezası aldığını, dişle-
rinden rahatsız olduğunu ama tedavi için gittiği hastanelerde kelepçesiz muayene yapılmadığı için tedavi olamadı-
ğını ifade etmiştir  

10 Mart 2012’de, Adana İHD Şubesi’ne başvuru yapan G.Ö. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan oğlu H.Ö. ile yapmış olduğu görüşme ile ilgili bilgileri aktarmıştır. Buna göre Hapishanende mahkûmlara uzun 
zamandır sıcak su verilmediğini, kaloriferlerin yakılmadığını, mektuplara el konulduğunu, aramalarda mahkûmların 
kantinden aldıkları meyvelerin toplanıp götürüldüğünü; ayrıca H.Ö.’nün ilk gözaltına alındığında polisler tarafından 
darp edildiğini bildirmiş, Darp nedeniyle mahkûmun kolunda ciddi bir zedelenme olduğunu, revire çıkarıldığında 
sadece ağrı kesici verildiğini aktarmıştır. Tam teşekküllü bir tedaviye ihtiyacı olan H.Ö.’nün sağlığından endişeli 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    419 

 

olduklarını belirtmiştir. 4 aydır H.Ö. ile açık görüş yapamadıklarını belirten G.Ö. cezaevlerinde sudan sebeplerle 
politik mahpuslara disiplin cezası verildiğini aktarmıştır.  

10 Mart 2012’de Hak ihlalleri nedeniyle gündemden düşmeyen Antep H Tipi Kapalı Cezaevi, yine hak ihlalleri iddi-
ası ile gündeme geldi. Muhabirimiz Aydın Yıldız'ın cezaevinden yaptığı haberde, 11 kişiye 11'er gün hücre cezası 
verildiği belirtildi. Kendisi ile birlikte arkadaşları İsa İpekli, Murat Camcı, Erol Ongur, Beşir Aydınalp, Fuat Aksu, 
Ferhat Çoban, Emin Külter, Nihat Aydoğmuş, M. Sait Budak ve İbrahim Yıldız'a 11 gün hücre cezası verildiğini 
söyleyen Cengiz Sökmen, cezaevi idaresinin keyfiyetçi yaklaştığını ve kendilerini sindirmek için böyle bir cezayı 
verdiğini belirtti. Haklarında "propaganda" suçundan soruşturma açıldığını belirten Sökmen, "Saat amaçlı kullandı-
ğımız ve cezaevinde satılan boyalarla boyadığımız saat tablosuna 'PKK bayrağıdır' gerekçesiyle el konuldu. Bu da 
yetmezmiş gibi her birimize 11 gün hücre cezası verildi" dedi. (10.03.2012/DİHA) 
 
14 Mart 2012’de “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen ve Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Halit Oruç’a 17 ayrı suçlamadan ötürü 50 ay açık görüş yasağı cezası 
verildiği öğrenildi (Özgür Gündem, 14 Mart). 
 
18 Mart 2012’de Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek 
için açlık grevine giren ve aralarında BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile BDP Mardin Milletvekili Gülser 
Yıldırım'ında bulunduğu 300 tutukluya 2 ay açık görüş ve iletişim cezası verildi. (18.03.2012/DİHA) 
 
28 Mart 2012’de Antep E Tipi Kapalı Cezaevi'nin "KCK" adı altında tutuklanan 9 kadın, cezaevinde siyasi kadın 
koğuşları olmadığından adli kadın koğuşunda kaldığı öğrenildi.  Bunlardan 3 siyasi kadın tutuklu Hatice Sezgin, 
Berivan Samans ve Remziye Erdem kaldıkları koğuşlardaki kadınların ırkçı söylemlerine ve saldırılarına maruz 
kaldıkları için cezaevi yönetimine verdikleri dilekçeyle Adana Karataş Cezaevi'ne sevk edildi. Aralarında BDP PM 
üyesi Filiz Yıldız'ın da bulunduğu siyasi tutuklular Semra Çelik, Duri Kaygısız, Habibe Tışkaya, Öznur Kazma, 
HebatGengeç ise halen adli kadın koğuşunda kalıyor. Adli kadın koğuşunda kalan Semra Çelik'in ablası Sultan 
Çelik cezaevinde kadın mahpuslara yapılan ırkçı saldıra karşı cezaevi yönetiminin kayıtsız kaldığını söyledi. Adli 
kadınlar tarafından "sen teröristsin" söylemlerine maruz kaldığını belirtti. Bu söylem üzerinde aralarında çıkan tar-
tışmada cezaevi yetkililerinin sadece kardeşini cezalandırarak 3 günlük hücre cezası verdiğini Üç günlük hücre 
cezasının ardından Semra'ya 3 ay görüş yasağı, 1 ay mektup, 1 ay da telefon yasağı verildiği öğrenil-
di.(28.03.2012/DİHA)  
 
11 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuran Medine KAYMAZ şu beyanlarda bulunmuştur;  Oğlum Bayram 
KAYMAZ İmralı Cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 yıldır oğlumla görüştürülmüyorum. En son görüşe gittiğimizde 
bizi görüş odasına aldılar kapı aralığında oğlumu yandan gördüm ama içeri almadılar kapıyı kapattılar. Bize oradaki 
gardiyanlar kendisi çıkmak istemiyor dediler. İmralı Cezaevine Birkaç defa dilekçe gönderdik neden görüştürülmü-
yoruz diye bize cevap vermediler. Daha önceleri oğlum 15 günde bir bize telefon ediyordu. Kasım 2011 den beri 
telefonlarda görüşemiyoruz zaten daha önce aradığında Kürtçe konuştuğumuz için de konuşma hemen kesiliyordu. 
Oğluma gönderdiğimiz kart ve mektuplarıma cevap alamıyoruz. Gönderdiğimiz kart ve mektupların kendisine verilip 
verilmediğini de bilmiyoruz. Oğlumuzdan hiçbir haber alamıyoruz, neye ihtiyacı var yok bilmiyoruz. Demiştir. (İhd 
İzmir Şb) 
 
11 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Melike Kartal beyanında ; “Kandıra 2 
Nolu F tipi cezaevinde tutuklu bulunan oğlum Sedat Kartal, 21 Mart 2012 tarihinde üç kişilik hücrelerinin havalan-
dırmasında diğer hücre arkadaşları Selçuk Sümbül ve Rojad ile Newroz kutlamak amacıyla ateş yakma girişiminde 
bulunmuşlar. Henüz ateşi yakamadan hücrelerine 50 nin üzerinde gardiyan ve üç başgardiyan girerek müdahalede 
bulunmuş. Gardiyanlar mahpuslara ağız dolusu küfür ve hakarette bulunmuşlar. Olaydan hemen sonra hücrede 
bulunan oğlum dâhil üçüne de 45 günlük görüş cezası verilmiştir”.Diyerek  yardım talep etmiştir. 
 
23 Nisan 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde 21 Mart 2012’de Newroz kutlaması yapmak isteyen 7 tutuk-
lu ve hükümlüye 12’şer gün hücre cezası ve birer yıl da açık görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
4 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayhan Nazlıer, Ağabeyim Ramazan Nazlıer, Osmaniye T Tipi 
Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktaydı. 30 Nisan 2012 tarihinde evimizi arayarak kendisini Denizli ilinde bulunan 
cezaevine sevk edildiğini söyledi. Yolculuğunun 2 gün boyunca ring aracında devam ettiğini ve çok zor şartlarda 
geçtiğini ayrıca 40 günlük bir açlık grevinden sonra sürgün edilmesi de çok ağır sağlık sorunlarının oluşmasına 
neden olduğunu belirttiğini ifade etti. Ayrıca sürgünlerden de haberdar olmadıklarını bu durumdan Osmaniye Ce-
zaevi yönetimi ile Adalet Bakanlığının sorumlu olduğunu belirmiştir. Bunun yanında ağabeyime 1 yıl görüş yasağı 
verilmiştir. Bulunduğumuz ilden uzak bir ile sürgün edildiği için onu görebilme şansımız çok zor olduğunu belirterek 
yardım talep etmiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
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15 Mayıs 2012’de, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mektupla derneğimize başvuran hükümlü Ser-
dar Basut, mektubunda aldığı disiplin cezasından kaynaklı infazının yakıldığını, tahliye edilmediğini iletmiştir. 
 
18 Mayıs 2012’de Şakran 2 nolu T Tipi Cezaevi’nde 1. Müdür ile görüşme talebinde bulunan Nazmi Çetin, Zeki 
Kunur, Faruk Baysu, Ömer Turğut, Vedat İdiz, Cemal Belge, Şükrü Erik, Ahmet Turay, Yasin Göçer, Ahmet Taş, 
Beşir Akil, Ulaş Arslan’a üçer gün hücre cezası verilirken; 26 Gündem gazetesi okuruna da 2 ay açık ve kapalı 
görüş cezası verildiği öğrenildi. (Gündem Gazetesi) 

24 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran Ş.A. Antalya L Tipi hapishanesinde tutuklu bulanan kardeşinin 4 
aydır tecritte olduğunu, kimseyle görüştürülmediğini, yazılan mektuplara ve dilekçelere hapishane yönetimi tarafın-
dan el konulduğunu dile getirmiştir. Mahpusun cilt hastalığı olmasına rağmen revire çıkmak için verdiği dilekçelerin 
kabul edilmediğini, mahpusların sürekli gardiyanlar tarafından tehdit edildiğini, sürekli iletişim cezalarının verildiğini 
ve bu türden birçok keyfi uygulamanın olduğunu belirtti. 

4 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde hak ihlallerini protesto etmek için mazgal ve kapılara vurduğu ge-
rekçesiyle Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne sevk edilen İsa Yağbasan’a cezaevi yönetimi tarafından 15 günlük hücre 
cezası verildiği öğrenildi. Aynı zamanda İsa Yağbasan’ın kalın bağırsak, cilt ve tiroid kanseri olma riski taşıdığı yanı 
sıra kemik erimesi rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı. 
 
4 Haziran 2012’de Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hevîya Jîne Dergisi Editörü Sultan Şaman, cezaevinde 
yaşanan cinsel istismara ilişkin DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat'a göndermek 
istediği faks suç sayıldı. Cezaevi yönetimi, faksa ilişkin disiplin soruşturması açarak, Şaman'a 5 günlük hücre ceza-
sı verdi. Konuya ilişkin aileleri aracılığıyla açıklama yapan kadın tutuklular, hücre cezası adı altında arkadaşlarının 
sürgün edeceklerini iddia ederek, "Esasında hücre cezası adı altında arkadaşımızı sürgün edecekler. Bunu da 'Di-
yarbakır cezaevinde hücre var, oraya götüreceğiz' diyerek gerçekleştirmek istiyorlar. Kısa süre içerinde götürebilir-
ler. Olaya yaklaşımımızdan kaynaklı da cezaevi yönetiminin bize karşı olan tutumu da negatif yönde değişmiştir. 
İdare adeta bir tehdit politikası uyguluyor" denildi. (04.06.2012/DİHA) 
 
15 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Alaattin Biçer, Babam yargılandığı mahkemece aldığı 
mahkûmiyet kararına istinaden şuan Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Babam ile 
yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bizi kaygılandıracak cümleler sarf etti. Babam, son zamanlarda psikoloj i-
sinin çok bozuk olduğunu gardiyanlar tarafından hiç ara verilmeden hakarete maruz bırakıldığını, şu an tek hücreye 
alındığını ve burada kötü muameleye maruz bırakıldığını belirtmiştir. Ayrıca 15 günde bir olan telefon görüşmesinin 
2 aya kadar kullanamayacağını; ben bunun üzerine gardiyanlara haklarında suç duyurusunda bulunacağımı belirt-
tiğimde beni bu konuda da tehdit ederek “git nereye davacı oluyorsan ol davacı olduğun takdirde başına neler ge-
leceğini sen tahmin et” şeklinde cevap vermekteler. Bu yapılan hakaretlerden kaynaklı olarak sizden hukuki yardım 
talep ediyorum. Demiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
19 Haziran 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek oğlu Soner Erdem adına başvuruda bulunan Türkan 
Kocaolatay: “Oğlum Silivri Cezaevi’ndedir. Disiplin cezası nedeniyle kendisiyle 21 gündür görüşemiyorum. Kendisi 
hastadır ve birkaç kez intihara teşebbüs etti. Hayatından endişe duymaktayım.” dedi.  
 
29 Haziran 2012’de Adana/Kürkçüler F tipi cezaevinden yazan Mustafa Işıklı,bulunduğu cezaevinde daha önce 
alçısı sökülmüş olan duvardan yan taraftaki mahpuslarla iletişime geçtiği için 3 gün hücre ve 140 tl de para cezası-
na çarptırıldığını belirtmiştir. 
 
6 Temmuz 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şeyhmuz Güner’e kaldığı koğuşun du-
varlarında delik bulunduğu gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından açık ve kapalı görüş yapmama cezası verildiği 
öğrenildi. 

8 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan B.C. aynı tarihte Kürkçüler Hapishanesi’nde tutuklu bu-
lunan eşi M.C. ile yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. Hapishanedeki baskıları açlık grevine katılmak sure-
ti ile protesto eden M.C. ye idare tarafından 6 ay açık görüş yasağı verilmiştir.  

6 Ağustos 2012’de,  Geçtiğimiz günlerde Mardin, Batman, Urfa, Siirt ve Bitlis cezaevlerinden İzmir'in Aliağa İlçe-
si'nde bulunan Şakran Cezaevi'ne sürgün edilen 150 mahpusun 10 gün hücre ve 1 ay görüş yasağı cezası aldığı 
öğrenildi. Tutuklu bulunduğu Mardin Cezaevi'nden Şakran Cezaevi'ne sürgün edilen Orhan Şakar isimli mahpusun 
ailesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevi idaresinin sürgün edilen mahpusların birbiriyle görüşmesine 
izin vermediğini ve 150 mahpusun 10 günlük hücre cezasına çarptırıldığını aktardı. Şakar'ın verdiği bilgilere göre 
hücre cezalarının yanı sıra mahpusların 1 ay kapalı ve açık görüş yasağı aldığı da öğrenildi. (06.08.2012/DİHA) 
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7 Ağustos 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan ve Karataş (Adana) 
Kadın Cezaevi’nde tutulan  DİHA muhabiri Özlem “cezaevinin iç güvenliğini tehlikeye soktuğu” gerekçesiyle 3 ay 
açık ve 3 ay kapalı görüş cezası; 45 gün telefon görüşmesi cezası ile ve mektup yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2012’de, Bitlis E Tipi Cezaevi'nde hükümlü kadın mahpusların batıdaki cezaevlerine sürgün edilmeleri 
ardından sayıları 16'ya kadar düşen kadın mahpuslara uygulanan baskı, erkek gardiyanların fiziki saldırılarına ka-
dar vardığı öğrenildi. Kadın mahpusların "durumumuz iyi değil, dayanmakta zorlanıyoruz" şeklinde dile getirdiği 
baskıların, arkadaşlarının sürgün edilmelerini protesto etmeleriyle başladığı kaydedildi. Geçtiğimiz haftalarda arka-
daşlarının sürgün edilmesini protesto etmek için kapıya vuran kadın mahpuslar hakkında disiplin soruşturması baş-
latan cezaevi idaresinin, mahpusları birbirinden ayırdığı, sayıları 15-16 kadar olan kadın mahpusları aynı odada 
kalabilme koşulları olmasına rağmen 2 ayrı odaya yerleştirdiği ortaya çıktı.   
 (09.08.2012/DİHA) 
 
15 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Naci Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Deniz Özdemir 08.03.2011 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Önce Urfa Cezaevinde kalıyordu. Daha sonra 
Mardin Cezaevine gönderildi. Oğluma karşı Cezaevi Yönetimi tarafından sürekli ceza veriliyor. Ben oğlumla üç 
aydır açık görüş yapamıyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
16 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şaban Korkmaz, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Fatih Korkmaz şu anda Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalmaktadır. 18.07.2012 tarihinde bizi telefonla arayıp görüş-
mesi gerekirken uzun süre beklememize rağmen aramadı. Ben de cezaevi yönetimini arayarak oğlumdan telefon 
beklediğimi anacak kendisinin aramadığını bu nedenle merak ettiğimi belirttim. Telefondaki yetkili oğlumun Diyar-
bakır’daki olaylardan dolayı ceza aldığını söyledi. Oğluma Doğu ve Güneydoğu bölgesinde herhangi bir olayın ya-
şanması bahane gösterilerek sürekli bir şekilde ceza veriliyor. Oğlum zaten cezaevinde kalıyor. Dışarıyla tek bağ-
lantısı ailesi ancak sürekli bir şekilde verilen cezalarla ailesiyle de görüştürülmüyor. Oğluma mektup gönderme ve 
haklarını aramak için dilekçe yazma gibi haklarını kullanmasına da izin verilmiyor. Bu konuda sizlerden bu hukuk-
suzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
18 Ağustos 2012’de İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ve “Devrimci 
Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Okan Du-
man’ın kendisine uygulanan itirafçılık dayatmasını protesto etmek için 29 Temmuz 2012’de bedenini ateşe verdiği 
bedeninin % 65’inin yanmasına rağmen kaldırıldığı hastanede pansuman yapıldıktan sonra cezaevine gönderildiği 
ve 6 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2012’de, Van F Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklu ve hükümlülerin, 3 günlük açlık grevinden sonra 
cezaevi yönetimi savunma dahi almadan 82 tutuklu ve hükümlüye ceza yağdırdı. Cezaevi yönetimi tarafından ver i-
len bir aylık sosyal etkinliklerden men etme cezası, tutuklular tarafından yapılan itiraza rağmen reddedildi. Tutuklu 
ve hükümlülerin cezaevindeki keyfi uygulamalarla ilgili olarak soysal etkinliklere çıkmamama protestosuyla ilgili 
olarak da savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Aileleri aracılığıyla açıklamada bulunan tutuklu ve hükümlüler, 
son zamanlarda cezaevinde keyfi uygulamaların arttığına dikkat çekerek, artık hukukun dahi işletilmediğini söylü-
yor. Açıklamada, "Biz tutuklu ve hükümlüler olarak Sayın Öcalan üzerindeki tecridi kınamak amacıyla 3 günlük açlık 
grevi yaptık. Ancak bunla ilgili olarak savunmamız bile alınmadan bize bir aylık sosyal etkinliklerden men etme 
cezası verildi. Biz sözlü olarak savunma yapmak amacıyla dilekçe ile savcılığa başvurduk. Fakat bu talebimizde 
kabul edilmedi" denildi. (21.08.2012/DİHA) 
 
30 Ağustos 2012’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Barış Şahbudak’a, giydiği tişörtte yazan yazıyla “ya-
sadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin 20 gün hücre cezası verdiği öğrenildi. 

14 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan A.B. açlık grevlerine girdikleri için hak-
larında disiplin soruşturması açıldığını ve hapishane duvarlarında yıllardır var olan deliklerden kaynaklı bütün arka-
daşlarına 3 gün hücre cezası ve 5’er ay açık görüş cezası verildiğini, son olarak Mersin’den sürgün edilen A.E.’ye 
keyfi bir şekilde 3 ay kapalı ve 6 ay açık görüş cezası verildiğini,   bütün iletişim haklarının elinden alındığını ve 3 
gün hücrede tutulmasına rağmen tekrar 5 gün hücre cezası verildiği ifade edilmiştir. 

20 Eylül 2012’de, Van F Tipi Cezaevi'nde kalan ve baskılardan dolayı kapı vurma eylemi yapan 185 kişi ile Adalet 
Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na cezaevindeki sorunları anlatan dilekçe yazan 189 mahpusa disiplin cezası 
verildi. Toplam 374 mahpusa ise 1 ay boyunca sosyal etkinliklerden men cezası verildi. Verilen disiplin cezasına 
yapılan itiraz ise ret edildi. (20.09.2012/DİHA/ Ozgur-gundem.com) 
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28 Eylül 2012’de Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Füsun Erdoğan’a “gereksiz yere 
marş söylediği” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin 2 ay iletişim yasağı verdiği öğrenildi. 
 
11 Ekim 2012’de, 3 yıl önce Mersin'de düzenlenen KCK operasyonları kapsamında tutuklanan Ercan Alp, Hatay E 
Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Alp'ın eşi Nazlı Alp, eşinin kendisine açtığı tele-
fonda sayım vermediği gerekçesi ile sürgün edildiğini anlattığını belirtti. Alp, eşinin sürgün edilmesine ilişkin şu 
bilgileri verdiğini belirtti: "Gardiyanlar ayağa kalkarak sayım vermemizi istedi. Ben itiraz edince gardiyanlar hakaret 
etti. Bana 1 gün hücre cezası verdiler. Daha sonrada beni savcıya çıkardılar. Savcı beni sorguya çekince kim oldu-
ğunu sordum. O da savcı olduğunu ve kendisine hakaret ettiğimi, dolayısı ile 'devlete hakaretten' kamu davası aça-
cağını söyledi. Ben de gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söyledim." Eşinin Adana'ya gönderile-
ceğinin kendisine söylendiğini aktaran Alp, "Ancak Antep cezaevine sürgün ettiler. Burada bir süre hücrede tutmuş-
lar, daha sonra da koğuşa arkadaşlarının yanına vermişler" dedi.  (11.10.2012/DİHA) 
 
19 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Dirri Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Sadık Aslan, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken 1998 yılında PKK Örgütüne katıldı. 9 yıl kırsalda kaldı. Sur i-
ye’de yakalanarak 2007 Yılının Mayıs ayında Türkiye’ye teslim edildi. Hatay E Tipi Cezaevinde 7 ay kaldıktan son-
ra Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevine nakledildi. Adana 6. Ağır Ceza mahkemesinde 23 yıla mahkûm edildi. 8 ay 
önce Burdur E Tipi cezaevine sürgün edildi. Şuan Burdur E Tipi Cezaevinde 15 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık 
grevine başladı. Açlık grevine girdikten sonra bizi telefonla 19 Ekim günü aradı. Bize iki kişi açlık grevine başladık-
tan sonra hücreye atıldığını söyledi. Hücre koşullarının insani koşullardan uzak olduğunu anlattı. Açlık grevini basın 
yayın organlarının bilmelerini istediklerini, ancak haber verme haklarının gasp edildiğini söyledi. Açlık grevi için 
istedikleri B1 vitamini, şekerli su gibi gıdaların kendilerine verilmediğini ifade etti. Sizden bir hukukçunun girişimler-
de bulunmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Ekim 2012’de, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 17 siyasi mahpustan, 3 tutuklunun Bolu, 8 tutuklunun 
Karabük, 6 tutuklunun ise Kırıkkale Hacılar Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Hacılar Cezaevi'nde çıplak arama-
ya direnen mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. (21.10.2012/DİHA) 

21 Ekim 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan D.H., tutuklandıkları tarihte getirildikleri 
Karataş Kadın Kapalı Hapishanesi’nin ikinci giriş yerinde arkadaşları A.K.’nın onursuz arama dayatmasına maruz 
kaldığını ve bunun üzerine slogan attıkları için ayrı hücrelere konulduklarını; “üst aramasını engellemek ve slogan 
atmaktan”  disiplin soruşturması açıldığını belirtmiştir.Ayrıca siyasi mahpuslara sandalye verilmediğini ve verilen 
taburelerin sağlık açısından uygun olmadığını dile getirmiştir. 

22 Ekim 2012’de, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olan 10 siyasi mahpus hak-
kında disiplin soruşturması açıldı. Gülistan Abdo, Gülan Kılıçoğlu, Emel Gültekin, Dilşah Kocakaya, Rızgar (Ecevit) 
Turhan, Burhan Eviz, Tevfik Özdemir, Erdi Çelik, Abdurrahman Budak ve Lokman Karaşi 12 Eylül tarihinden itiba-
ren süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlamıştı. Mahpusların sağlık sorunları giderek ağırlaşmasına rağmen, 
cezaevi yönetimi 10 mahpus hakkında disiplin soruşturması başlattı. (22.10.2012/DİHA) 
 
27 Ekim 2012’de Sincan (Ankara) 1 Nolu Cezaevi’nde kalan 25 tutuklu ve hükümlüye 2012 yılının Eylül ayında 
koğuşlarında Grup Yorum’un “Zafer Yakında” adlı şarkısını söyleyerek ve çeşitli sloganlar atarak “cezaevinde ka-
lanları eyleme teşvik ettikleri ve cezaevinin güvenliğini tehlikeye attıkları” gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından 
13’er günlük “hücre cezası” verildiği öğrenildi. 
 
29 Ekim 2012’de, 22 Eylül 2012’den beridir kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mazlum Dik-
men’in, gardiyanlar tarafından darp edildiği, B1 vitaminini alamadığı ve cezaevi yönetiminin Mazlum Dikmen’e 6 ay 
görüş yasağı verdiği öğrenildi. 
 
6 Kasım 2012’de, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mektup gönderen mahpuslar süresiz ve dönüşümsüz açlık 
grevini kararlılıkla devam ettirdiklerini belirterek, açlık grevine girdikleri için cezaevi idaresi tarafından 2 ay ortak 
kullanım alanlarına çıkarılmayacağını duyurdu. (06.11.2012/DİHA) 

17 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan S.A. oğlu B.A.’nın 6 aydır İskenderun Hapishane’nde 
tutuklu bulunduğunu ifade etmiş, kendisiyle 16.11.2012 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri 
aktarmıştır. Buna göre İskenderun Hapishane’nde mahkumlar gardiyanların sözlü tacizine uğramakta, sık sık tahrik 
edilmektedir. 3 ay önceki son tahrikten sonra çıkan tartışmalar sonucunda gardiyanlar tarafından darp edildiklerini 
dile getirmişlerdir. Bunu S.A.’ya aktardığı için disiplin cezası alan B.A.’ya görüş yasağı, telefon yasağı, hücre cezası 
uygulanmıştır. Bütün bu gerçeklerle birlikte B.A.’nın cezası henüz kesinleşmemiştir.  
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3 Aralık 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin “cezaevinde açlık grevi eylemi yaptıkları, eyleme 
destek verdikleri ve idarenin uygulamalarını protesto ettikleri” gerekçesiyle 27 tutuklu ve hükümlüye “bir ay süre ile 
iletişimden (faks, telefon, mektup, telgraf vs.) yoksun bırakma” cezası, 38 tutuklu ve hükümlüye “bir ay süreyle ku-
rumun kültürel ve sportif faaliyetlerinden yoksun bırakma” cezası, 145 tutuklu ve hükümlüye “iki ay süre ile iletişim-
den yoksun bırakma” cezası, 63 tutuklu ve hükümlüye de “iki ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” 
cezası verdiği  öğrenildi. Cezaevi yönetiminin bazı koğuşların havalandırma bahçelerindeki duvarlarda delik bulun-
ması nedeniyle 21 tutuklu ve hükümlüye toplam 147 gün hücre cezası verdiği de öğrenildi. Ayrıca aynı cezaevi 
yönetiminin Antalya L Tipi Cezaevi’nden Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Salih Selçuk’un isteği dışında 
başka bir odaya yerleştirilmesini protesto etmek için kaldıkları odaların kapısına vurarak, “İnsanlık onuru işkenceyi 
yenecek” sloganı attıkları gerekçesiyle 79 tutuklu ve hükümlüye “bir ay süre ile iletişimden yoksun bırakma” cezası, 
28 tutuklu ve hükümlüye de “bir ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” cezası verdiği de bildirildi. 
 
10 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Serdar Arslan adına başvuruda bulunan Ali Arslan: “ 
Kardeşim Adıyaman hapishanesinden 20 Ekim günü önce Tekirdağ T Tipine ardından 25 Kasım günü ise Tekirdağ 
F Tipine sürgün sevk edilmiştir. Her iki cezaevinde de çıplak arama dayatmasına karşı çıktığı için darp edilmiştir. 
Kötü muameleye direndiği için ise 3 ay görüş yasağı almıştır. Cezaevi savcısına ve adalet bakanlığına dilekçe ile 
başvuru yapmış ama bir sonuç alamamış.” dedi.  
 
11 Aralık 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gülçin Usal, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Sedat 
Usal, Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Bundan 15 gün önce cezaevi yönetimi koğuşlara 
yaptığı baskında kardeşim ve koğuş arkadaşlarının rastgele çizdikleri bir harita ve bu haritada bölgeler isimlendiril-
miş. Mezopotamya, Kürdistan, Türkiye isimleri geçiyor. Bundan dolayı kardeşime 11 gün hücre cezası verilmiş. 
Ceza onaylanmış ancak infaz edilmemiş. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şu-
besi)  
 
21 Aralık 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 70 mahpusa daha önce kaldıkları Mardin E Tipi Cezae-
vi’nde “isyan çıkardıkları” gerekçesiyle 10’ar günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 

Sevk Uygulamaları 
 

4 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan M. A. İskenderun M Tipi Hapishanesi’ne sürgüne gön-
derilen kardeşi S.A.’nın görüşüne gitmiştir, kardeşinden Mersin ve Kürkçüler F Tipi Hapishane’nden toplam 26 kişi 
cezaevlerinde yer olmadığı gerekçesiyle İskenderun M Tipi Hapishane’ne sevk edildiğini öğrenmiştir. Burada da 4 
kişilik koğuşlarda 13 kişi kaldıklarını ve kendilerine günlük gazetelerin ve dergilerin verilmediğini aktarmıştır. 

8 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Muhammed Cihad Saatçıoğlu’nun eşi Zeynep 
Saatçıoğlu: “ Eşime 13 Eylül 2011 tarihinde Metristen götürüldüğü Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde çıplak aramayı da-
yatmışlar. Eşim içerde şahit olduğu işkenceler için bir takım resmi yerlere dilekçeler yazmış… bu dilekçelerin verilip 
verilmediği hakkında bilgimiz yok, emin değiliz. 30 Kasım günü Çağlayan adliyesinden cezaevine mahkemeye geti-
rilmesi yönünde yazılı çağrı yapıldığı halde (böyle bir belgenin kendilerine gelmediğini söyleyerek) kendisini mah-
kemeye çıkarmadılar. 23 Kasım günü insan hakları ihlalleri konusunda cezaevi memuru ile tartıştım. Bundan dolayı 
bana 1 yıl görüş yasağı verdiler. Kapalı görüşte yapamıyorum.   
 
10 Ocak 2012’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Hakan Güneş; “Ağabeyim Serdar Güneş (25) Edir-
ne’de askerliğini yaparken terhisine üç ay kala, devam eden eski bir davasının sonuçlanmasından dolayı tutuklana-
rak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konulmuştur. Tek kişilik bir hücrede tutulduğunu duyduk. Diyarbakır’da hala devam 
eden davalarından dolayı, annem ve babamın yaşlı olmasından dolayı Siirt’ ten Edirne’ye gelmeleri oldukça zor. 
Ayrıca cezaevinde tek siyasi tutuklu olmasından dolayı can güvenliğinin olmadığını düşünüyoruz.”  dedi.  
 
16 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Vahide Koç, şu beyanlarda bulundu: “Bir komşumuzla 
05.03.2009 tarihinde bir münakaşa yüzünden aramızda kavga çıktı. Kavga esnasında beni darp edip dövdüler. 
Kavga büyüdü. Kavga sırasında oğlum Bayram Koç, silahla karşı taraftan birini öldürdü. Gidip teslim oldu. Mahke-
meye çıkarıldı ve 15 yıl ceza aldı. Oğlumu Diyarbakır E Tipi cezaevinden Ordu cezaevine sevk edildi. Ben yüksek 
tansiyon hastasıyım. 3 yıldır oğlumu görmüyorum. Ben oğlumun Diyarbakır, Batman Mardin ve Midyat’a naklinin 
talebini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep diyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Ocak 2012’de, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nedrap Demir, Semiha Can, Duriye Odabaşı, Ya-
semin Budak ve DindareTanırgan isimli siyasi tutuklu kadınlar, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. 
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Tutuklu kadınlar, aileleri aracılığıyla sürgün edilmelerine ilişkin yaptıkları açıklamada, ring aracında askerlerin şid-
detine maruz kaldıklarını söyledi. (21.01.2012/DİHA) 
 
22 Ocak 2012’de Beynindeki ur nedeniyle ameliyat edilen ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan ve donmadan 
kaynaklı sol ayak parmakları kökten, sağ ayak parmakları ise eklemden kesilen Hayati Kaytan’ın, gerekçe gösteril-
meden ve isteği dışında, tutulduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden Denizli D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi 
(Özgür Gündem, 22 Ocak). 

23 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran B.A. Diyarbakır D Tipi Hapishane’nde tutuklu bulunan kardeşi 
M.A.’nın görüşüne ekonomik sıkıntılardan dolayı gidemedikleri için Adıyaman E Tipi Hapishane’ne sevk edilmesi 
için defalarca talepte bulunduklarını ancak her seferinde red cevabı aldıklarını belirtmiştir. Adıyaman E Tipi Hapis-
hane’nde bulunan amcasının ve kardeşinin görüşlerine ayrı ayrı gidecek ekonomik güce sahip olmadıklarından 
kardeşini göremediklerini aktarmış ve İHD Adana şubesinden yardım talebinde bulunmuş. 

6 Şubat 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde bulunan Mehmet Arslan’ın Antalya L Tipi Cezaevi’ne isteği 
dışında sevk edildiği ve annesi ile babasının yaşlı olması nedeniyle kendisini ziyaret edemedikleri öğrenildi (Özgür 
Gündem, 6 Şubat).  
 
16 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Güler, şu beyanlarda bulundu: “Babam Sıddık Güler 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Sağlık durumu iyi değildir. Daha önce cezaevin-
de bir hastalığından dolayı ameliyat olmuştu. Babamın hastalığından dolayı bakımını yapmak üzere Siirt cezaevin-
de bulunan kardeşim Habip Güler babama bakmak üzere Diyarbakır D tipi Kapalı cezaevine nakledildi.. Ancak 
daha sonra kardeşim Habip Güler İzmit Kandıra Cezaevine nakledildi. Tüm çabamıza rağmen bu nakil kararına 
engel olamadık. Babam şimdi ameliyat olması gerekiyor. Ancak doktorlar ameliyattan sonra babamın en az beş ay 
yerinden hiç kalkamayacağını belirtmektedirler. Ameliyattan sonraki süreçte kendisine cezaevinde bakacak kimse 
olmadığından hayati önem taşıyan ameliyat gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle kardeşimin naklinin yapılabilmesi ko-
nusunda derneğinizden girişimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
20 Şubat 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bayram Kazıcı: “ Kardeşim Rıza Kazıcı 
Mardin Cezaevi’nde yatarken, yaklaşık 6-7 ay önce kendi isteği dışında Rize-Kalkandere Cezaevi’ne sürgün edildi. 
Anne ve babam Diyarbakır’da oturmaktadır. Anne ve babamın yaşlı olması, sağlık sorunları yaşamaları ve Rize’nin 
uzak olması nedeniyle kardeşimi ziyaret edemiyorlar. Ayrıca ekonomik olarak da imkanları buna elverişli değildir. 
Kardeşim Rıza Kazıcı’nın yol masrafları tarafımızdan karşılanması koşuluyla aileye yakın bir cezaevine sevkinin 
yapılmasını istiyoruz. İHD’nin ilgili yerlere bu talebimizi iletmesini istiyorum.”   
 
26 Şubat 2012’de 1993 yılında PKK davasından tutuklanan ve 5 yıldır çölyak hastalığı teşhisi konulan Nesimi Ka l-
kan'ın durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Buna rağmen Kalkan, 3 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Burada çölyak hastası tutuklulara bakılacak imkanlar olmadığı için 
Kalkan ailesi, Nesimi Kalkan'ın hem ailesine yakın hem de hastalığının gerektirdiği yaşam koşullarının elverişli ol-
duğu bir cezaevine sevk edilmesi için girişimlerde bulundu. Aylardır devam eden girişimler sonucu Kalkan, Antep H 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. (26.02.2012/DİHA) 
 
10 Mart 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Türkiye Bozkurt:  “10 Mart 2012 tarihin-
de Av. Mehmet Erbil beni arayarak, Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde bulunan kızım Newroz Bozkurt ile birlikte 
20’ye yakın kişinin Aliağa Cezaevi’ne sevk ve sürgün edileceklerini bildirdi. Aileler olarak bu durum bizi maddi ve 
manevi yönden olumsuz etkileyecektir. İHD’nin gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyorum.”  
 
12 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Sakine Yakut, şu beyanlarda bulundu:“Kızım Beyaz Yakut 
hükümlü olarak Bakırköy Cezaevinde kalmaktadır. Kızımla ilgili İzmir Aliağa Cezaevine nakledilmesi kararı çıktığına 
ilişkin haberler aldık. Benim kızım müebbet hapis cezası aldığı için aile görüşü dışında kendisiyle irtibata geçme 
şansımız bulunmadığı gibi cezaevinde ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ben yolculuk yapamayacak kadar 
yaşlıyım ve sağlık sorunlarım mevcut olduğu için kızımı gidip göremiyorum. Ancak oğlum İstanbul’da ikamet ettiği 
için kızımın görüşüne gidebiliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyordu. Kızım İzmir iline sevk edilirse aile görüşünden mah-
rum kalacaktır. Ben kızımın Bakırköy Cezaevinde kalmasını şayet bu mümkün değil ise Gebze Cezaevine naklinin 
yapılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
17 Mart 2012’de Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde kalan mahpuslardan Neşet Güven ve Yücel Balya-
cı’nın Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’ne, Murat Bakuda’nın Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’ne, Nihat Ekmez’in 
ise Burdur E Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 13 Mart 2012’de sevk edildikleri öğrenildi (Özgür Gündem, 17 
Mart). 
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18 Mart 2012’ de Mardin E Tipi kapalı Cezaevi'nden 8 Mart'ta İzmir T Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen 24 kişinin yanı 
sıra 20 kişinin daha aynı yere sürgün edileceği belirtildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 8 Mart tarihinde İzmir 
Aliağa Yeni Şakran Beldesi İzmir T Tipi cezaevine 24 PKK tutuklusu sevk edildi. Sevk edilen tutukluların isimleri 
şöyle: Yasin Göçer, Nazmi Çetin, Remzi Rolas, Turgay Coyrat, Süleyman Çağırga, İrfan Güzel, Faruk Baysu, Zeki 
Kunur, Ahmet Turay, Şükrü Erik, Hayrettin Ekinci, A. Rahim Durmuş, Hamdullah Başdaş, Mehmet Sümbül, Kemal 
Zengin, Cuma Tanırgan, Ahmet Taş, A.Bari Kalkan, Cemal Belge, A.Halik Güneş, Vedat İdiz, Beşir Akıl, Ömer 
Turgut, M.Ali Yasa..Bu hafta içerisinde de 20 kişinin yine Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden İzmir Aliağa Yeni 
Şakran Beldesi İzmir T Tipi Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi. Sevk edilecek olan tutuklu ve hükümlülerin isimleri 
şöyle: Süphan Delen, Mehmet Savur, A. Kadir Rollas, Bilal Doğan, Rengin Özalp, Mahfuz Kızılduş, Nevaf Uğur, 
Zeynettin Kuzu, M.Ali Akçin, M.Salih Yalun, Cengiz Altekin, Murat İçen, Cemal Günsel, Ömer Kaya, Turan İçen, 
Özgür Oktan, Faruk Seyhan, A.Hakim Şık, Delil Gökçen, A.Vahap Kuzu. (DİHA) 
 
20 Mart 2012’de Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nden 7 siyasi hükümlü, Ratibe Batmaz, Hayriye Özkan, Nuriye 
Erim, Ayfer Ayçiçek, Hürriyet Doğan, Sultan Özer ve Yazgül Yıldızhan, hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı İzmir 
Aliağa'daki Şakran T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilen siyasi hükümlülerden 65 yaşındaki Sultan Özer'in 
daha önce iki kez kalp krizi geçirdiği, şeker ve tansiyon gibi hastalıklarının doktor raporlarına dayanmasına rağmen 
sürgüne maruz bırakıldığı kaydedildi.  55 yaşındaki Nuriye Erim’in  ailesi Urfa'da olmasına ve daha önce de Urfa'ya 
sevk için dilekçe vermesine rağmen Şakran T Tipi'ne sürgün edildi. Hükümlülerden Yazgül Yıldızhan'ın ise ailesinin 
Adana'da ikamet ettiği ve Adana'da guatır tedavisi gördüğü, guatırının kansere dönüşme riskinin olduğu belirtildi. 
Yıldızhan'ın tedavisi tamamlanmadan İzmir'e sevk edildiği öğrenildi. (DİHA) 
 
23 Mart 2012’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan 17 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın “ceza-
evinin kapasitesi dolduğu” gerekçesiyle çeşitli cezaevlerine 11 Mart 2012’de sevk edildikleri öğrenildi (ANF, 23 
Mart). 

23 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran İ.S. Karataş Kadın Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulunan müvek-
kili S.M. ile ilgili aktarımda bulunmuştur. Buna göre daha önce de Hapishanende yapıla gelen ve herhangi bir kısıt-
lama bulunmayan Newroz kutlamaları için 21.03.2012 tarihinde Hapishane avlusunda sembolik bir ateş yaktıklarını 
belirtmiştir. Ancak idare herhangi bir uyarı yapmadan içeri girip hasta ve anne mahpuslar da dahil olmak üzere tüm 
mahkumları hortumla darp etmiştir. Gardiyanlar sözlü tacizlerde bulunmuştur. Kendilerini bile savunamayan mah-
kûmlar hakkında disiplin soruşturması hazırlığında olduklarını aktarmıştır. Ayrıca Hapishanende bulunan kadınlar-
dan R.B.,H.Ö., Y.Y.,H.D.,N.E.,A.A. ve tansiyon,şeker ve kalp hastası olan S.Ö.’nün İzmir Aliağa Hapishane’ne 
gönderildiklerini, açlık grevinde olan Ş.A. ile sınavlara giren S.D.’nin  de gönderilmek üzere olduklarını ve ailelerinin 
İzmir gibi uzak bir yerde görüşme olanağının kalmayacağını bildirdi.   

26 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Cuma Uzel, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet 
Uzel, Şubat 2008 yılında PKK örgütüne yardım ve yataklıktan dolayı 6 yıl 8 ay ceza aldı. 6 yılını Diyarbakır D Tipi 
cezaevinde geçirdikten sonra çıkmasına 8 ay kala Bismil cezaevine sürgün edildi. Kardeşimle yaptığım haftalık 
telefon görüşmesinde “kendisini adli suçluların arasına bırakıldığını ve onlarla anlaşamadığını” söyledi. Bu konuda 
çok sıkıntılı olduğunu anlattı. Bundan dolayı sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
  
5 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize Fax çeken Ratibe Batmaz ile Hüriyet Doğan; biz 7 kişi 20 Mart 2012 tarihinde 
Adana Karataş kadın ceza evinden Aliağa Şakran kadın ceza evine sürgün edildik. 21 Mart günü yeni ceza evine 
geldik saat gece 2 gibi bizi soyunma kabinlerine aldılar iç çamaşırlarımıza kadar her şeyi çıkarın dediler .Biz bunu 
kabul etmedik ama zor kullanarak üstümüzde ne varsa zorla çıkardılar ve çırılçıplak ettiler. Vücudumuzda morluklar 
oluştu.Bu girişim onur kırıcı bir şekilde yapıldı.Bu uygulamalar konusunda desteğinize ihtiyaç duyuyoruz şeklinde 
ifade ettiler. 
 
9 Nisan 2012’de Ağrı'da geçen Aralık ayında Kürt kurumları ve siyasetçilerine yönelik "KCK" adı altında yapılan 
operasyonda tutuklanan 4 kadın, geçen hafta Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi '-
ne sevk edildiklerini duyan aileleri, çocuklarını görmek için Giresun'a gitti. Çocuklarını burada bulamayan aileler, 
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ni tekrar arayarak, çocuklarının akıbetini sordu. Ancak bu kez 4 siyasi tutuklunun 
Giresun'dan Bayburt Cezaevi'ne gönderildiği bilgisi verildi. (09.04.2012/DİHA) 
 
9 Nisan 2012’de Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki 6 kadın hükümlünün,  Ruşen Özkan, Gönül Bulut, Mahsume 
Şedal, Aygül Kapkaç, Güneş Ardıç, Adalet Savur'un sabah saatlerinde talepleri olmadığı halde İzmir'deki Şakran 
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Giresun E Tipi Cezaevi’nde kalan 4 kadın tutuklunun da talepleri olmaksızın 
Bayburt M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. (DİHA) 
 
10 Nisan 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Fince Denli, şu beyanlarda bulundu:“Oğlum Abdullah Altun, 
yaklaşık on dokuz yıldır tutukludur. Oğlum müebbet hapis cezasına mahkûm olmuş ve hükümlü olarak Amasya 
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Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum daha önce Siirt Cezaevinde kalıyordu. Burada kaldığı süre içinde kemik 
erime rahatsızlığı mevcut olduğundan kendisine özel yatak almıştım. Ancak oğlum Amasya’ya sevk edildi. Ben 
hasta olduğum için oğlumu görmeye gidemiyorum. Ekte sunmuş olduğum raporlarımdan da anlaşılacağı üzere 
benim beynimde tümör var ve bu yüzden uzun yolculuk yapamıyorum. Oğlumun bana ihtiyacı var bu nedenle ra-
porlarımın da dikkate alınarak oğlumun Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde bulunan cezaevlerinden 
herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
13 Nisan 2012’de Ulaş Arslan geçen yıl duruşmaları için İzmir’deki Kırıklar 2 nolu F Tipi Cezaevi’nden, Diyarbakır D 
Tipi Cezaevi’ne götürülmüş. 2011’in Ekim ayında ise Bafra T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilmiş. Orada beş ay kadar 
kaldıktan sonra da 20 Mart 2012 günü İzmir Aliağa’daki Şakran 1 nolu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilmiş. Bafra’daki 
gibi Şakran’ın da açılışını yapmış ama idare bunu yeterli görmemiş, yaklaşık bir hafta sonra Şakran 2 nolu T Tipi 
Cezaevi’ne sürgün edilmiş. (Gündem Gazetesi) 
 
13 Nisan 2012’de, İHD İzmir şubemize bir mektupla başvuruda bulunan Aliağa 2 Nolu T tipi Cezaevinde yatmakta 
olan Faruk Baysu “20 gün ara ile iki kez sürgün edildik. Eski ceza evinden yeni yere geçerken birçok hak gaspı, 
keyfi uygulama ve baskılarla karşılaştık. 2 Nolu T tipi ceza evine geldiğimizde çırılçıplak soyunmamız istendi. Biz 
bu arama şeklini kabul etmedik. Zor kullanarak bizi soydular. Fiziki müdahaleye maruz kaldık. Zor kullanarak yere 
yatırıldık, ayakları ile başımıza ve vücudumuza bastılar. Tekmelendik, birçok arkadaşımızın bilekleri burkuldu. Bize 
aşırı bir şekilde zor kullanıldı” Demiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
16 Nisan 2012’de Maraş ili,  Elbistan E Tipi Cezaevi'ndeki tutukluların telefonla ailelerine bildirdiklerine göre, siyasi 
tutuklulardan Neşet Güven ve Yücel Balyacı Alanya L Tipi Cezaevi'ne, Murat Bakuda Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne, 
Nihat Ekmez ise Burdur E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 13 Mart günü gerçekleşen sürgünle ilgili Elbistan E Tipi 
Cezaevi idaresinin tutuklulara her hangi bir bilgi vermediği bildirildi.(16.03.2012/DİHA) 
 
17 Nisan 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşleri İdris ve Vedat Çelik adına başvuruda bulunan Beşir 
Çelik: “Kardeşim İdris Çelik tutuklu olarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yatmaktadır. Diğer kardeşim Vedat 
Çelik tutuklu olarak Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatmaktadır. Kardeşlerimin iki ayrı cezaevinde olmaları ve görüş 
saatlerinin sabah saatlerinde olması görüşme yapmamızı zorlaştırmaktadır. Yakınlık açısından Edirne’de yatan 
kardeşim Vedat Çelik’in Tekirdağ’a nakledilmesini, görüşme saatlerinin de öğleden sonra olmasını istiyorum.” dedi.  
 
4 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayhan Nazlıer, Ağabeyim Ramazan Nazlıer, Osmaniye T Tipi 
Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktaydı. 30 Nisan 2012 tarihinde evimizi arayarak kendisini Denizli ilinde bulunan 
cezaevine sevk edildiğini söyledi. Yolculuğunun 2 gün boyunca ring aracında devam ettiğini ve çok zor şartlarda 
geçtiğini ayrıca 40 günlük bir açlık grevinden sonra sürgün edilmesi de çok ağır sağlık sorunlarının oluşmasına 
neden olduğunu belirttiğini ifade etti. Ayrıca sürgünlerden de haberdar olmadıklarını bu durumdan Osmaniye Ce-
zaevi yönetimi ile Adalet Bakanlığının sorumlu olduğunu belirmiştir. Bunun yanında ağabeyime 1 yıl görüş yasağı 
verilmiştir. Bulunduğumuz ilden uzak bir ile sürgün edildiği için onu görebilme şansımız çok zor olduğunu belirterek 
yardım talep etmiştir.  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
8 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Leyla Özgezer, Oğlum Harun Özgezer, Ekim 2011 tarihinde 
yargılandığı davadan 4 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlk olarak Diyarbakır E Tipi cezaevinde bulunmaktaydı. 2012 yılı-
nın Şubat-Mart ayından itibaren Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Maddi olanaklarım kısıtlı olması ve 
astım hastası olmamdan kaynaklı olarak oğlumun görüşüne gidemiyorum. Diyarbakır’da ikamet ettiğim için Yozgat 
şehri çok uzak olması gidip gelmeme engeldir Mağduriyetimin giderilmesi amacı ile rahatsızlığım ve maddi imkân-
sızlıklarım göz önüne alınarak, oğlumun Diyarbakır’a ya da yakın bir yere nakli için yardım talep etmekteyim. (İHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
10 Mayıs 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi'nde bulunan Şehmuz Anik, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi 
protesto etmek için bedenini ateşe vermişti. Tedavi için götürüldüğü Elazığ'daki hastanelerde "tutuklu odası yok" 
denilerek tedavisi yapılmayan Anik, pansuman için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada ise bir uzman 
çavuş tarafından darp edilmişti. Anik ve tutuklu arkadaşları, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına söz konusu kişi hak-
kında suç duyurusunda bulunmuş, yaşanan olayı Adalet Bakanlığı'na yazdıkları dilekçe ile bildirmişlerdi. Adalet 
Bakanlığı ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Anik'i darp eden uzman çavuş hakkında şu ana kadar herhangi 
bir işlem yapmadığı öğrenilirken, can güvenliğinin olmadığını belirten ve hala tedavisi yapılmayan Anik'in 4 Mayıs'ta 
Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiği belirtildi. (10.05.2012/DİHA) 
 
16 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Lütfiye Deniz, Oğlum Emrah Deniz, yapılan yargılaması neti-
cesinde 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası almıştır. 2012 yılının Mart ayına kadar Diyarbakır E Tipi Cezaevinde bulun-
makta idi ancak 2012 yılının Şubat ayından itibaren Akşehir E Tipi Cezaevine nakledilmiştir. Diyaliz hastası olmam 
nedeni ile oğlumun görüşüne gidip gelemiyorum. Haftada 3 gün diyaliz merkezine gidip diyalize giriyorum. Ayrıca 
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diyaliz dışında yaşımdan kaynaklı olarak şeker hastalığı ile kalp yetmezliği sorunlarım da baş göstermiş olup, tüm 
sağlık problemlerime ilişkin sağlık raporlarım ekte sunulmuştur. Diyarbakır’ın Akşehir’e (Konya)  uzak oluşu nedeni 
ile oğlumu görmek için gidiş geliş yapamıyorum. Hem maddi olanaksızlıklar hem de diyaliz hastalığım ve diğer 
sağlık problemlerim nedeni ile oğlum Emrah Deniz’i ziyaret etmemiz imkânsız hale getirmektedir. Mağduriyetimizin 
giderilmesi amacı ile sağlık problemlerim göz önünde bulundurularak oğlum Emrah Deniz’in Diyarbakır’a ya da 
Diyarbakır’a yakın bir yere nakli için yardım talep etmekteyim.(İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
21 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Kocakaya, Oğlum Fahrettin Kocakaya, hükümlü olarak 
Denizli Cezaevinde kalmaktadır. Biz ailesi olarak Diyarbakır’da ikamet ediyoruz. Maddi durumumuz uygun olma-
ması ve eşimin ağır sağlık sorunları yaşaması nedeniyle oğlumun görüşüne gidememekteyiz. Belirtmiş olduğum 
ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır ili veya bize yakın olan iller-
den birine naklinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek istiyoruz. (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
22 Mayıs 2012’de, 1993 yılından beridir cezaevlerinde bulunan ve Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’ndeyken bey-
ninde tespit edilen tümör nedeniyle 2011 yılında geçirdiği ameliyatın ardından felç olan kalan Ramazan Özalp adlı 
mahkûmun tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede devam etmesi için yapılan tahliye talebine rağmen Ramazan 
Özalp’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne; oradan da “isyan çıkardığı” gerekçesiyle Amasya E Tipi Cezaevi’ne sevk edil-
diği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2012 ’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sıdkıya Takak, Eşim Cemal Takak, işlediği bir suçtan dolayı 
yargılandığı mahkemece suçlu bulunup yaklaşık 8 yıl cezaya çarptırıldı. Şu anda Adana Kozan Kapalı Cezaevi 
hükümlüdür. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı eşimin ziyaretine gidememekteyiz. Eşim daha önce evim i-
zin geçimini idame ettirdiği için şu anda bize bakacak kimse bulunmamaktadır. Bende yaşlı olduğumdan ve iş bu l-
ma olanağım bulunmamaktadır. Kaldı ki bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım vardır. Eşimin cezaevinde olması 
bizi maddi ve manevi yıprattığı gibi eşimin uzak bir ilde cezaevinde olması bizi daha da mağdur etmektedir. Maddi 
imkânsızlıklardan dolayı ziyaretine gidemediğimiz eşimin naklinin Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman 
ilerinde bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep etmekteyim. Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hacı Bozdağ, Oğlum Mehmet Bozdağ, 14 Mayıs 2012 tari-
hinde Diyarbakır’dan Erzincan’a giderken Tunceli-Mazgirt yolunda yol kontrolünde Erzurum Ağır Ceza mahkemesi 
tarafından tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklanarak Tunceli Cezaevine gönderildi. Bu-
lunduğu cezaevi adli suçlular içindir. Oğlumla 16 Mayıs’ta görüştüm. Tutuklama nedenini sordum ve bana “örgüt 
üyeliği olma” iddiası üzerine olduğunu söyledi. Haberimiz olmadan oğlumu Erzurum cezaevine sevk ettiklerinin 
öğrendim. Oğlumun durumundan endişe duymaktayım. Sizden oğlumla görüşebilecek bir hukukçu göndermenizi 
talep ediyorum. (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
24 Mayıs 2012 ‘de Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan kadın tutuklulardan aralarında kapatılan DAKAD Başkanı 
Aysel Doğan'ın da bulunduğu 4 kişi, Elbistan E Tipi Cezaevine sevk edildi. Dersim'de "KCK operasyonu" kapsa-
mında gözaltına alınıp tutuklanan kapatılan Dersim Alevilik Kültür ve İnanç Akademisi (DAKAD) Başkanı Aysel 
Doğan, Belediye Meclis Üyesi Nuray Atmaca, BDP Dersim eski İl Eşbaşkanı Amber Kurtgözü Bakıray ile BDP eski 
il yöneticisi Nevin Balta tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Cezaevi yönetimi tarafından kadın 
tutukluların ortak kullanım odasına kamera takılmak istenmiş, ancak tutuklular tarafından izin verilmemişti. Kamera 
takma girişiminden kısa bir süre sonra tutuklulardan DAKAD Başkanı Aysel Doğan, Belediye Meclis Üyesi Nuray 
Atmaca, BDP Dersim eski İl Eşbaşkanı Amber Kurtgözü Bakıray ve Sohpet Yıldız apar topar Elbistan E Tipi Ceza-
evi'ne sevk edildi. (24.05.2012/DİHA) 
 
29 Mayıs 2012 ’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zülyazam Uğurlu, Kızım Nedret Demir yaklaşık dört ay önce 
Bayburt Cezaevinden, Gümüşhane Cezaevine nakledildi. Kızım dışında cezaevinde siyasi kadın mahkûm bulun-
madığından tek başına koğuşta tutulmaktadır. Kızım siyasi tutuklu olduğu için cezaevi yönetimince sözlü taciz, 
hakaret, mektuplarına el koyma, dilekçelerini engelleme gibi bir sürü haksızlığa maruz kalmaktadır. Kızımın suçu 
ne olursa olsun devlet tarafından cezaevinde dahi haklarının korunması ve kendisine karşı fiili ve sözlü saldırıların 
engellenmesi gerekmektedir.  Bu konuda savcılığınız tarafından gerekli soruşturma yapılması ve sorumluların tes-
pit edilerek haklarında dava açılması gerekmektedir. Ayrıca maddi durumumun olmamasından dolayı görüşüne 
gidip gelmekte zorlanıyorum. Bu nedenle kızımın Diyarbakır iline veya Mardin ili Midyat ilçesinde bulunan cezaevi-
ne naklinin sağlanması için yardım talep ediyorum. Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
4 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde hak ihlallerini protesto etmek için mazgal ve kapılara vurduğu ge-
rekçesiyle Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne sevk edilen İsa Yağbasan’a cezaevi yönetimi tarafından 15 günlük hücre 
cezası verildiği öğrenildi. Aynı zamanda İsa Yağbasan’ın kalın bağırsak, cilt ve tiroid kanseri olma riski taşıdığı yanı 
sıra kemik erimesi rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı. 
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5 Haziran 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Çankırı E Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildiği, 30 tutuklu ve hükümlü hakkında da talepleri olmaksızın sevk kararı çıktığı öğrenildi. 
 
13 Haziran 2012’ de  İHD Siirt şubemize başvuran, Siirt E Tipi kapalı cezaevinde bulunan hükümlü Mehmet Ezer “7 
yıldır cezaevinde yatıyorum, siyasi davamın cezası bitti, adli olan cezamı yatıyorum. 1,5 yıldır açık cezaevine 
geçmek için sayısızca dilekçe vermeme ve yeni çıkan denetimi serbestlik yasasına rağmen bu haktan 
yararlandırılmıyorum mağdur durumdayım derneğinizden yardım talep etmekteyim” (İHD Siirt Şubesi) 
 
17 Haziran 2012’de Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklular son dönemlerde artan ve en son 
önceki gün aralarında hasta tutuklularında bulunduğu 40 kişinin başka cezaevlerine sürgün edilmesine ilişkin ailele-
ri aracılığı ile yazılı açıklama yaptı. 600 siyasi tutuklu adına, son dönemlerde artan sevk ve sürgünlerin Karadeniz 
ve Orta Anadolu illerine yapıldığına dikkat çekilen açıklamada,  Her gün bir cenazenin çıktığı cezaevlerinde, sür-
günlerle yeni cenazelerin çıkması için adeta davetiye çıkarıyor. Bölgedeki cezaevlerinde kalıcı ve hayati hastalıkları 
bulunan ve bunların il devlet hastanelerinin raporlarıyla belgelenmesi sonucu Adalet Bakanlığı'nca Diyarbakır’a 
tedavi amaçlı gönderilen onlarca arkadaşımız Karadeniz cezaevlerine sürgün edilmiştir. Soydan Akay, İzzethan 
Aykut, İnayet Mete, Osman Üzüm, Şemsettin Kargılı, Mahir Tekin, Selahattin Bayram, Kenan Yürek, Yılmaz Yürek, 
Tarık Tan, Şeyhmuz Kalır, Enver Özkartal gibi kalıcı hastalıkları belgelenmiş ve halen tedavileri süren arkadaşları-
mızın da aralarında olduğu 40 arkadaşımız Karadeniz cezaevlerine sürgün edilmiştir" diye bildirildi. Rıdvan Çelik'in 
Gümüşhane E Tipi Cezaevi'ne, Enver Özkartal, Ekrem Ay, Bülent Gökçe, Ali Kemal Türk, Tekin Bayram, Lezhat 
Değirmenci, Enes Kütler'in Bafra T Tipi Cezaevi'ne, Yılmaz Yürek, Tarık Taş, Şeyhmuz Kalır, Mahir Tekin, İnayet 
Mete, Şemsettin Kargılı, Kenan Yürek, İzzethan Aykut, Fikret Karahan, Semih Polat, Hamza Yaman, Murat Yaman, 
Hamit Titiz, İsmet Akan, Suat Yıldız'ın İnebolu M Tipi Cezaevi'ne; Osman Üzüm, Vedat Aydın, Seyithan Şen, Ser-
dar Yıldırım, Semih Güler, Şaban Gözcü'nün Trabzon T Tipi Cezaevi'ne, Veysi Aktaş, Übeyt Şen, Uğur Arslan, 
Sedat Akyüz'ün Giresin E Tipi Cezaevi'ne ve Soydan Akay, Enver Ökten, M. Emin Nakçı, Recep Güler, İlyas Efe, 
A. Rahman Tanyeli, Selahattin Bayram'ın da Tokat T Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bildirilen açıklamada, bu sürgün-
lerde hayati tehlikesi bulunan tutukluların sürgün kararlarının bir an önce bakanlık tarafından durdurulması çağrı-
sında bulunuldu. Yine Urfa'da, Şırnak'ta, tutuklananların Diyarbakır'a getirildiğini Diyarbakır'da tutuklananların ise 
Midyat, Urfa, Bingöl'e sürgün edildiği aktarılan açıklamada, herkesin bulunduğu ilin dışına gönderilerek mağdur 
edilmek istendiğinin altı çizildi. Bu çerçevede İbrahim Avcı, Şefik Yıldırım, Bubo Azal, Tahir Baran, Fikret Çelik, 
Suphi Zengin, Mehmet Akıcı, Ahmet Yenilmez, Tahsin Yıldırım, Enver Demir, A. Selam Demirkıran, Mehmet Çelik, 
İsmail Şimşekli, Mücdet Gür, Selam Taş, Mustafa Yüksel, Ali Ayna, M. Cevat Aydın, Ahmet İlbaş, Ahmet Dağtekin, 
M. Mehdi Doğan, Zülfikar Koyun, M. Şafi Sert, Beşir Doğan, Reşat Ertan, Mustafa Çelik, Serkan Demir, Veysel 
Güler, Mehmet Üzel ve Osman Aydın'ın Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Midyat Cezaevi'ne sürgün edildiği kayde-
dildi. (17.06.2012/DİHA) 
 
19 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak yaşamını 
yitirmesinin ardından 17’si çocuk olmak üzere 42 tutuklu ve hükümlü Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne, 85 tutuklu ve 
hükümlünün de çevredeki cezaevlerine sevk edildikleri açıklandı. 
 
20 Haziran 2012’de Urfa E Tipi Kapalı Cezaevinde, 19.06.2012 akşam saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 
70 mahpus başka cezaevlerine sevk edildi. Sevk edilen kadınlar arasında 18'i siyasi tutuklu ve hükümlü. Siyasi 
kadın mahpusların Ankara Sincan Kadın Cezaevi'ne sevk edildi. Yapılan nakillerin ardından cezaevinde kalan tu-
tuklu ve hükümlü sayısı 860’a düştü. (20.06.2012/ANF/DİHA)  
 
21 Haziran 2012’de Adana Karataş Kadın Cezaevi'nden 4'ü siyasi toplam 110 kadın mahpus askeri kargo uçağıyla 
İzmir Aliağa Şakran Cezaevi ve Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Sabaha karşı saat 04.00 sularında 
odaları dolaşan gardiyanlar isimlerini okudukları mahpus kadınların sürgün edileceği ve hemen hazırlanmalarını 
istedi. Bunun üzerine kadınlar gardiyanlarla tartışmaya başladı. Gardiyanların, askerin ve polisin müdahalesiyle 
karşı karşıya kalan kadınlar olay esnasında darp edildi. Kimi kadınlar darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. 
Sürgünlerin edileceği saat itibariyle olası bir isyan durumu için cezaevi önünde de çok sayıda ambulans, itfaiye 
aracı ile çevik kuvvet ve asker de hazır bekletildi. Müdahale sonrası 4'ü siyasi toplam 110 kadın mahpus yoğun 
önlemler altında 2 otobüsle saat 12.00 civarında Şakirpaşa Havaalanı'na getirilerek burada askeri kargo uçağıyla 
İzmir Aliağa Şakran Cezaevi ile Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DİHA) 
 
22 Haziran 2012’de Mardin E Tipi Cezaevi’nden Behiye Akbalık, Meryem Söylemez ve Gülistan Baştaş Şakran 
Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiler. Dört çocuk annesi olan Behiye Akbalık’ın eşi, kayın biraderi ve kız karde-
şi de cezaevindeymiş ve bundan sonra çocuklarının kendisini ziyaret etmesi çok zor olacağı düşünülüyor. (Gündem 
Gazetesi) 
 
22 Haziran 2012’de Mardin ve Midyat cezaevinde bulunan 21 siyasi mahpus kadının Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
sürgün edildiği belirtildi. Kadın mahpuslara "Siirt Cezaevi'nde sizler için bir oda ayarlanmıştır. Yer sorunu yaşama-
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yacaksınız" denilerek Mardin ve Midyat cezaevlerinden 21 kadın mahpusun sürgün edildiği öne sürüldü. Siirt E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 2 kadın koğuşu bulunmasına rağmen sürgün edilen kadınlarla birlikte cezaevinde bulunan ka-
dın sayısının 66'ya çıktığı belirtildi. (22.06.2012/ANF/DİHA) 
 
27 Haziran 2012’de Ağrı’da 29 Mayıs 2012’de düzenlenen operasyonun ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen BDP üye ve yöneticisi 16 kişiden 6 tutuklunun talepleri olmaksızın Trabzon E Tipi Cezae-
vi’ne; 6 tutuklunun Giresun E Tipi Cezaevi’ne; 4 tutuklunun ise Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’ne darp edilerek sevk 
edildikleri öğrenildi.  
 
29 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Özlem Kaçar, Kardeşim İlyas Gündüz, yaklaşık olarak 4 
yıldır cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır.  Yaklaşık 9 aydır da Rize Kalkandere L tipi cezaevindedir. 
Kardeşim ile telefonla yapmış olduğumuz görüşmede, cezasının infazının 1 yıldan az bir süre kaldığı için Lice, 
Hazro veya Silvan Cezaevlerinden birine sevki için defalarca başvuruda bulunduğunu ancak bu başvuru 
dilekçelerine Cezaevi idaresince el konulduğunu ve ilgili yerlere gönderilmediğini hatta bu duruma ilişkin cezaevi 
idaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiştir. Bu nedenle kardeşimin yukarıda sayılı ilçelerdeki 
cezaevlerinden birine sevki için sizden hukuki destek talep etmekteyim.” Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi)  
 
30 Haziran 2012’de Aliağa Şakran Cezaevi'nde açlık grevine giren 25 siyasi tutuklu, kaldıkları T-2 Cezaevi'nde 
zorla çıkarılarak T-3 Cezaevi'ne nakledildi. İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nde kalan 25 tutuklunun, PKK Lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecrit, cezaevlerinde yaşanan ölümler, siyasi ve askeri operasyonlar ile cezaevi koşullarının 
düzeltilmemesinden dolayı 24 Haziran'da başlattıkları 3 günlük açlık grevinin ardından cezaevi idaresi tarafından 
tutukluların yerleri değiştirildi. T-2 Cezaevi'nde kalan 25 tutuklunun, T-3 Cezaevi'ne sevk edildiği belirtildi. Tutuklula-
rın, kaba kuvvet kullanılarak yerlerinin değiştirildiği kaydedildi. (DİHA) 
 
2 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak yaşamını 
yitirmesinin ardından 147 tutuklu ve hükümlünün Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne ve Kadın Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi. 
 
2 Temmuz 2012’de, Kırıklar Cezaevideki keyfi uygulamalara karşı çıkan Şahin Aslan isimli mahpus’un Manisa Ce-
zaevi'ne sürgün edildiği, Kırıklar Cezaevi'nde tek kişilik battaniyenin 100 TL, nevresimin ise 60 TL'ye satıldığını, bu 
keyfi uygulamalara karşı çıkan mahpuslara da disiplin cezası verildiği öğrenildi. (DİHA)  
 
3 Temmuz 2012’de, Mardin E Tipi Cezaevi’nde, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde, Siirt 
E Tipi Cezaevi’nde, Batman M Tipi Cezaevi’nde, Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde kalan 420 tutuklu ve hüküm-
lünün talepleri olmaksızın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne, Bergama (İzmir) M Tipi Cezaevi’ne, Ordu E Tipi 
Cezaevi’ne ve Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.  
 
6 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nden, Vildan Göktepe, Ümran Erkek, Songül Bağatır, Nurcan Başak, 
Gülistan Seçkin ve Seyran Koluman üç gün süren zorlu bir ring yolculuğuyla Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ne sür-
gün edildiler. Bir başka mahkumun mahkemesine denk getirildiği için Mersin, Alanya üzerinden İzmir - Aliağa’ya 
yapılan yolculuk ringte ve mola verilen cezaevinde ezaya dönüştü. Şakran’da da çıplak arama dayatması yapıldığı 
öğrenildi.  (Gündem Gazetesi) 
 
6 Temmuz 2012’de İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde bulunan Ahmet Özkan, Mehmet Sait Dikmen, Cemal 
Çalışır, Ömer Çakır, Emin Menteş, Çetin Sağır ve Ali Çat adlı 7 siyasi tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri  öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2012’de, Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Vedat Kurşun hükümlü 
bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden talebi olmaksızın Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. 
 
17 Temmuz 2012’de Kapasitelerinin üzerinde doluluk oranına sahip oldukları gerekçesiyle Batman, Mardin, Midyat, 
Malatya, Siirt, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Mersin ve Konya’da bulunan 12 cezaevin-
de kalan 1160 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne sevk 
edildiği öğrenildi. 
 
18 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen “Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitin-
gi”nin engellenmesini protesto etmek amacıyla 15 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nin kadın koğuşunda 
yatakları ateşe vererek yangın çıkardıkları iddiasıyla 29 kadının Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi. 
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20 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan arasında BDP Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da 
bulunduğu 70 kişinin talepleri olmadığı halde Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne darp edilerek sevk edildikleri ve 
İbrahim Ayhan’ın sevk sırasında kalp spazmı geçirmesine rağmen tedavi yapılmadan tek kişilik hücreye konulduğu 
öğrenildi. 
 
23 Temmuz ve 24 Temmuz 2012’de Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan 125 kişinin talepleri olmaksızın Şakran (İzmir) 
T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi. 
 
18 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nden kalan aralarında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan’ın da 
bulunduğu 29 tutuklu ve hükümlünün 14 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da yapılmak istenen “Özgürlük için Demokra-
tik Direniş” mitingine izin verilmemesi ve mitingi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale edilmesini protesto etmek 
amacıyla bulundukları koğuşlarda yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle karayoluyla Sincan (Ankara) Kadın Ceza-
evi’ne sevk edildikleri; ring aracıyla 19 saat süren sevk esnasında mahkûmların kelepçelerinin çıkarılmadığı; sade-
ce 5 dakika mola verildiği ileri sürüldü. 
 
29 Temmuz 2012’de, Rize/Kalkandere L tipi cezaevinden İHD Genel Merkezine yazan Hakan Aslan, Van’da yaşa-
nan deprem nedeniyle bulunduğu cezaevine naklinin yapıldığını, ancak ailesinin hiçbir koşulunun kendisini görme-
ye gelecek durumda olmadığını belirterek Van iline yakın bir yerde buluna cezaevine naklinin yapılması için yardım 
telep etmiştir. 
 
4 Ağustos 2012’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde geçtiğimiz günlerde sürgün edilen 176 siyasi tutsağın ardın-
dan, 5 siyasi mahpus daha Kocaeli, Çankırı ve Ordu'daki cezaevlerine sürgün edildi. Cezaevinde yer olmadığı ge-
rekçesi ile sürgün edilen mahpuslar arasında, Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemelerinde hala yargılamaları devam 
eden tutuklular da var. Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şırnak "KCK" 
davasından yargılanan Tüm Bel-Sen Cizre Temsilcisi Metin Fındık, Abdullah Koç ve Yakup Hezer; Çankırı E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne, Kader İdin ve Mahmut Balkaç sürgün edildi. (04.08.2012/DİHA) 
 
10 Ağustos 2012’de,  Bölge illerinden özellikle Karadeniz ve batı illerine siyasi mahpusların sürgün edilmesiyle hem 
mahpuslar ailelerinden izole edilmek isteniyor, hem de ailelerin gidiş-gelişlerde mağduriyet yaşayarak yılmaları 
amaçlanıyor. Trajikomik sürgün uygulamalarının kurbanlarından biri de Vanlı Servet Kurt adlı genç. Mahkemenin, 
Kürtçe savunma talebine kızıp 24 yıl 8 ay hapis cezası verdiği 21 yaşındaki Kurt, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 
önce Sincan F Tipi Cezaevi'ne ardından da Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Kurt'un Sincan F Tipi Ce-
zaevi'ne sürgün edilmesinde de ilginç bir gerekçenin ortaya atıldığı belirtiliyor. Kurt'un durumunu anlatan ve kendisi 
de Muş Cezaevi'nde bulunan DİHA muhabiri Sinan Aygül, Kurt'un Ankara'da görülen mahkemesi olduğu ve duruş-
maya götürüleceği bahanesiyle alındığını belirtti. Ring ile 4 günlük yorucu yolculuğun ardından Sincan F Tipi Ceza-
evi'ne ulaşan Kurt'a öncelikle mahkemesinin olmadığı belirtilir. Kurt, sürgününe bahane edilen ve Ankara'da görü-
len davadan daha önce beraat ettiğini; ancak buna rağmen böyle bir yolla sürgününün gerçekleştiğini öğrenir. Yak-
laşık 2 ay Sincan'da kalan Kurt, bu kez herhangi bir gerekçe gösterilmeden tekrar sürgün edilir. Van'da yaşayan 
ailesi Servet Kurt'un daha batıya sürgün edilmesi yerine Ankara'da olması ile teselli bulurken, bu kez Kurt, arkadaşı 
Selami Kılıçaslan ile birlikte yüzlerce kilometre daha uzakta bulunan Bolu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Gittikleri 
Bolu T Tipi Cezaevi'nin hala inşaat olduğunu bildiren Kurt, "Burası cezaevi değil inşaat şantiyesi. Hiçbir şey söy-
lenmeden oradan buraya, buradan oraya sürgün ediliyoruz. Sürgünü anladık; ama niçin inşaata getirildiğimizi an-
lamıyoruz" diyerek tepkisini gösterdi. (10.08.2012/DİHA) 
  
11 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Akide İdin, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Kader İdin, 
yaklaşık olarak 10 gün önce bulunduğu Mardin E Tipi cezaevinden Çankırı Cezaevine sevk edildiğini yaptığımız 
haftalık telefon görüşmesinde bilgilendirdi. Ayrıca sevk edildiği Çankırı Cezaevinde yaşanan sorunları ve nakil sıra-
sında yaşananları aktardı. Bu sorunların başında ilk gittiği gün elleri kelepçeli bir vaziyette ring aracıyla götürüldü-
ğünü, arama esnasında sık aramayı kabul etmediği için orada bulunan gardiyanlar tarafından darp edildiğini, ayrıca 
haftada bir yapılan telefon görüşmesi ilk zamanlar verilmediğini, normalde nakil yapıldığı zaman kişinin kendi aile-
sinin arama hakkının olduğunu biliyoruz. Ayrıca cezaevinde koğuş içinde havalandırma esnasında 10 adım yürü-
düğünde, tutuklular için geçerli, aramadan geçtiklerini, havalandırmayı 8.00-8.30’da açtıklarını, diğer koğuşta bulu-
nan arkadaşları ile ortak bir havalandırmalarının olmadığını, cezaevinde sıklıkla yapılan aramaların durmaması söz 
konusu olursa “açlık grevine” gireceklerini söyledi. Çankırı cezaevinde toplam 18 siyasi tutuklu bulunmaktadır. Açık 
görüşlerimiz saat 13 olması gerekirken 14.30’da görüşebildik. Ailesi olarak bize arama sırasında yapılan hukuksuz-
luğu kabul etmiyoruz. Kardeşimin görüşüne gittiğimizde kendisinin görüşe çıkmayacağı bilgisi verildi. Arkadaşları-
nın ısrarı üzerine ancak görüşebildik. Görüşe çıkmama sebebini sorduk bize “kendilerine yönelik aramaları kabul 
etmediğinden kaynaklı olarak görüşe çıkmak istemediğini” söyledi. Cezaevinin genel durumu çok acı vericidir. Sü-
rekli olarak tecritte bulunan tutuklular var. Bu şekilde sıkıntıların devam etmesi ciddi sorunların yaşanmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  
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12 Ağustos 2012’de,  Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden İzmit E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 8 siyasi tu-
tukludan ailesine telefonla ulaşan Yakup Hezer, sürgün sırasında ağır hakarete ve fiziksel şiddete maruz kaldığını 
bildirdi. Geçtiğimiz hafta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden İzmit Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen Yakup Hezer'in 
annesi Ayşe Hezer, oğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun sürgün sırasında hakarete ve şiddete maruz 
kaldığını aktardığını söyledi. 2 yıldır Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan oğlunun 8 arkadaşı ile birlikte İzmit'e 
sürgün edildiğini dile getiren Hezer, "Oğlum sürgün sırasında gardiyanların kendilerinden çırılçıplak soyunmalarını 
istediğini söyledi. Bu uygulamaya karşı çıkanlar gardiyan ve askerler tarafından dövülmüş. Elbiseleri zorla yırtılıp 
soyulmuş ve hatta tacize dahi uğradıklarını söyledi. Resmen çocuklarımızın psikolojisi ile oynayarak yıldırmak ve 
sindirmek istiyorlar" dedi. (12.08.2012/DİHA) 
  
14 Ağustos 2012’de, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şırnak "KCK" davasından yargılanan ve Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'nden geçen hafta Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen Tüm Bel-Sen Cizre eski 
Temsilcisi Metin Fındık, ailesine telefonla ulaşarak sürgün sırasında yaşadıklarını aktardı. Ağabeyi Metin Fındık'la 
yaptığı görüşmenin ardından büyük bir endişe duyduklarını dile getiren Cevher Fındık, ağabeyi ve Abdullah Koç 
adlı başka bir siyasi tutsağın Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilirken geçen 24 saatlik süre zarfında elleri 
kelepçeli bir şekilde ring aracında bekletildiğini söyledi. Cezaevi girişinde gardiyanların mahpusların üzerindeki 
elbiseleri çıkarmalarını istediğini aktardığını dile getiren Fındık, "Ağabeyim bizi, gardiyanların kendilerini soymak 
istediğini, buna karşı çıkınca da gardiyan ve askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiklerini söyledi" dedi. 
(14.08.2012/DİHA) 
 
14 Ağustos 2012’de, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şırnak "KCK" davasından yargılanan ve Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'nden geçen hafta Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen Tüm Bel-Sen Cizre eski 
Temsilcisi Metin Fındık, ailesine telefonla ulaşarak sürgün sırasında yaşadıklarını aktardı. Ağabeyi Metin Fındık'la 
yaptığı görüşmenin ardından büyük bir endişe duyduklarını dile getiren Cevher Fındık, ağabeyi ve Abdullah Koç 
adlı başka bir siyasi tutsağın Kocaeli T Tipi 2 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilirken geçen 24 saatlik süre zarfında elleri 
kelepçeli bir şekilde ring aracında bekletildiğini söyledi. Cezaevi girişinde gardiyanların mahpusların üzerindeki 
elbiseleri çıkarmalarını istediğini aktardığını dile getiren Fındık, "Ağabeyim bizi, gardiyanların kendilerini soymak 
istediğini, buna karşı çıkınca da gardiyan ve askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiklerini söyledi" dedi. 
(14.08.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde tutulan 70 tutuklu ve hükümlü hakkında talepleri olmaksızın 
başka cezaevlerine sevk edilmeleri yönünde karar çıktığı öğrenildi. 
 
28 Ağustos 2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptığı” suçlamasıyla aldığı hapis cezası nedeniyle tutulan  BDP Seyhan İlçe Örgütü eski yöneticisi 
Hüseyin Beyaz’ın talebi olmaksızın ve gerekçesiz bir şekilde Bursa H Tipi Cezaevi’ne sevk edilerek tek kişilik hüc-
rede tutulduğu öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2012’de,  Batman cezaevinden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen kadınların arasında yer 
alan 65 yaşındaki Sabriye Çaçan sürgün sırasında yaşadığı insanlık dışı uygulamalara ilişkin mektup yazdı. Çaçan, 
17 Ağustos günü Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Sincan’a sürgün edildiğini belirtirken, kendisinin hasta olduğunu 
ve birçok kere göz ameliyatı olmasından dolayı görme yetisinin çok düşük olduğunu vurguladı. Tüm bunlara rağ-
men 19 saat boyunca ring aracı ile Ankara’ya getirildiğini belirten Çaçan, ring yolculuğunun kendisi için işkenceye 
dönüştüğünü dile getirdi. Sincan’a geldiği zaman her şeyin bununla sınırlı kalmadığını ifade eden Çaçan, "Tam bir 
işkence olan ring yolculuğundan sonra, Sincan Cezaevi girişinde ise çıplak arama ve tacize maruz kaldım. İçeri 
girerken yapılan çıplak ve ince aramanın ötesinde resmen taciz edildim. Önce beni çıplak soymak istediler. Buna 
izin vermedim. Bana bağırıp üstümdeki tüm elbiseleri zorla çıkardılar. Ben o anda ellerimle vücudumu kapatmaya 
çalıştım, çünkü çok utanmıştım. Ama utanması gereken ben değil onlar ve onların zihniyetidir” dedi. 
(29.08.2012/DİHA) 
 
30 Ağustos 2012’de,  Ağrı "KCK" adı altında düzenlenen operasyon kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınarak 
tutuklanan DTK Ağrı ili Tutak ilçe Delegesi İkram Oğul tutuklu bulunduğu Ağrı M Tipi Cezaevi'nden Trabzon E Tipi 
Cezaevine sürgün edildiği sırada yolda kalp krizi geçirdi. Trabzon E Tipi Cezaevi'nde hastaneye kaldırılan Oğul için 
doktorlar Trabzon havasının nemli olduğunu ve hastalığın tekrarlanabileceğini belirterek, başka bir cezaevine nak-
ledilmesi yönünde rapor vermesine rağmen, Oğul'un farklı cezaevine sevki gerçekleşmedi. (30.08.2012/DİHA) 
 
3 Eylül 2012’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan sürgünlere bir yenisi daha eklendi. Mardin Cezaevi'nde 
bulunan mahpuslardan Gürhan Koyuncu ve Hüsnü Babat Ordu Cezaevi'ne sürgün edildi. 
(03.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
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18 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet 
Akpolat, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 17 yıldır cezaevinde halen Muş F Tipi Ka-
palı Cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık bir buçuk ay önce eşim Hanife Akpolat, oğlumun sağlık sorunlarından dolayı 
Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevine nakli veya şuan bulunduğu Muş F Tipi Kapalı Cezaevinde kalması talebinde 
bulunmuştu. Oğluma “Servikal Dikopati” hastalığı tanısı konulmuş ve ekte sunmuş olduğum raporda ün iversite 
hastanesi olan bir merkezde tedavisinin yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca daha önceki başvurumuzda sundu-
ğum raporlarımdan da anlaşılacağı üzere benim de sağlık sorunlarım mevcuttur. Özel Diyarbakır Alman Hastanesi 
tarafından hazırlanan raporda koroner by-pass operasyonu geçirdiğimden benim de yolculuk yapmam yasaklan-
mıştır. Ancak tüm haklı gerekçelerimizle yaptığımız talebimize karşılık vermiş olduğunuz cevapta nakillerin durdu-
rulduğu belirtilmesine rağmen oğlumla 16.09.2012 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde Rize ilindeki cezaevine 
nakil kararının çıktığını belirtti. Gerek benim ve eşimin sağlık sorunları gerekse oğlumun sağlık sorunlarının dikkate 
alınarak ikamet ettiğimiz şehir olan Diyarbakır İline naklinin yapılmasını veya bu mümkün deği l ise Rize iline yapı-
lan naklinin durdurularak şuan kaldığı Muş Cezaevinde kalmasına karar verilmesini talep ediyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi)     

24 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan M.E.B., oğlu İ.B. ile yaptığı son telefon görüşmesinden 
edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre İ.B. Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane’nden Ankara Kırıkkale F Tipi Hapis-
hane’ne sevk edilmiştir. Sevk esnasında Adana F Tipi Hapishane’ndeki gardiyanlar tarafından işkence edildiğini 
belirten İ.B. bu olaydan 15-20 gün önce kalp ameliyatı geçirmiştir. Hem sevk, hem de işkence mağdurun sağlığını 
ciddi anlamda tehdit etmektedir. 

26 Eylül 2012’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan Midyat E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 38 siyasi mahpu-
sun Kastamonu, Samsun ve Ordu'da bulunan cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi. Mahpuslardan, Rıdvan Ahmet 
Hasan, Şükrü Adli, Sedat Aras, Veysi Biçer, Vedat Gündü, Orhan Orak, Rıdvan Er, Salih Altınışık, Hamit Ötürü, 
Vecdi İdel, Remzi Köprü Kastamonu İnegöle Cezaevi'ne sürgün edilirken, ismi öğrenilemeyen 11 mahpus Samsun 
Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevi'ne, 16 tutsağın da Ordu Cezaevi'ne sürgün edildiği kaydedil-
di. (26.09.2012/DİHA/ANF) 
  
27 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Mizgin Aşkara şu beyanlarda bulundu. “Babam 
Sincan cezaevinde yatıyor, annem Siirt cezaevinde yatıyordu, daha sonra Şakran cezaevine sürgün edildi. 3 
kardeşimle birlikte Siirt’te kalıyoruz, kardeşlerim okuyorlar, maddi sıkıntı da yaşıyoruz bu nedenle görüşe 
gidemiyoruz. Annemin tekrardan Siirt veya yakın bir cezaevine naklinin yapılması için şubedeb hukuki destek 
talebinde bulunuyorum.” dedi. (İHD Siirt Şubesi) 

4 Ekim 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan M.A.B., tutuklandığında Adana Kürkçüler F Tipi Hapis-
hane’nde bir süre kaldığını ve daha sonra buradan hiçbir sebep gösterilmeksizin Antakya E Tipi Hapishane’ne 
gönderildiğini beyan etmiştir. Hapishane idaresinin hak talebinde bulunan tüm mahpusları sürgün etmeyi politika 
haline getirdiğini ve çeşitli hak ihlalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren M.A.B., darp ve sürgünün çok sık uygulandı-
ğını ifade etmiştir. Ayrıca olmadık sebeplerle mahkumlara hücre cezası verildiğini ve hücrelerin insanları çıldırtma-
ya ve öldürmeye göre hazırlandığını dile getirmiştir.  

11 Ekim 2012’de, 3 yıl önce Mersin'de düzenlenen KCK operasyonları kapsamında tutuklanan Ercan Alp, Hatay E 
Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Alp'ın eşi Nazlı Alp, eşinin kendisine açtığı tele-
fonda sayım vermediği gerekçesi ile sürgün edildiğini anlattığını belirtti. Alp, eşinin sürgün edilmesine ilişkin şu 
bilgileri verdiğini belirtti: "Gardiyanlar ayağa kalkarak sayım vermemizi istedi. Ben itiraz edince gardiyanlar hakaret 
etti. Bana 1 gün hücre cezası verdiler. Daha sonrada beni savcıya çıkardılar. Savcı beni sorguya çekince kim oldu-
ğunu sordum. O da savcı olduğunu ve kendisine hakaret ettiğimi, dolayısı ile 'devlete hakaretten' kamu davası aça-
cağını söyledi. Ben de gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söyledim." Eşinin Adana'ya gönderile-
ceğinin kendisine söylendiğini aktaran Alp, "Ancak Antep cezaevine sürgün ettiler. Burada bir süre hücrede tutmuş-
lar, daha sonra da koğuşa arkadaşlarının yanına vermişler" dedi.  (11.10.2012/DİHA) 
 
12 Ekim 2012’de Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Ercan Alp’in, “sayım vermediği” gerekçesiyle talebi olmak-
sızın Gaziantep M Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
12 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fikriye Tanrıkulu, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşlerim İbra-
him ve Mehmet Ateş, 12.10.2012 tarihinde yapmış olduğum telefon görüşmesi esnasında cezasını infaz ettiği Adı-
yaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğini belirtmiş-
tir. Kardeşlerimin bizlerden çok uzak il olan Balıkesir iline sevk edilmesi bizleri fazlası ile üzmektedir. Bizlerden 
kilometrelerce uzak olması yetmezmiş gibi cezaevinde kardeşlerime uygulanan kötü muamele bizleri derinden 
sarsmaktadır. Kardeşlerimle yaptığım telefon görüşmesinde cezaevine sevk esnasında kötü muamele ile karşılaş-
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tıklarını, kaldıkları koğuşların boyasız, nemli ve her tarafın kirli, pasaklı olduğunu belirtmişlerdir. Havaların soğuk 
olması, cezaevinin güneş görmemesi nedeni ile battaniyelerin yönetimden istendiği ancak cezaevi yönetiminin bu 
isteklerine olumlu karşılık vermedikleri belirtmektedir. Telefon ile görüşmelerin kısıtlı sürede olmasından dolayı 
sadece bu durumu bizlere aktarabildiler. Ancak içinde bulundukları durum nedeni kardeşlerimin hayatından endişe-
lenmekteyim Bu nedenle derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
12 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sait Çınar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İlhami 
Çınar, 12.10.2012 tarihinde yapmış olduğum telefon görüşmesi esnasında cezasını infaz ettiği Adana F Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumundan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğini belirtmiştir. Oğlumun bizlerden 
çok uzak il olan Balıkesir iline sevk edilmesi bizleri fazlası ile üzmektedir. Bizlerden kilometrelerce uzak olması 
yetmezmiş gibi cezaevinde kardeşlerime uygulanan kötü muamele bizleri derinden sarsmaktadır. Oğlum ile yaptı-
ğım telefon görüşmesinde cezaevine sevk esnasında kötü muamele ile karşılaştıklarını, kaldıkları koğuşların boya-
sız, nemli ve her tarafın kirli, pasaklı olduğunu belirtmişlerdir. Havaların soğuk olması, cezaevinin güneş görmeme-
si nedeni ile battaniyelerin yönetimden istendiği ancak cezaevi yönetiminin bu isteklerine olumlu karşılık vermedik-
leri belirtmektedir. Telefon ile görüşmelerin kısıtlı sürede olmasından dolayı sadece bu durumu bizlere aktarabildi-
ler. Ancak içinde bulundukları durum nedeni kardeşlerimin hayatından endişelenmekteyim Bu nedenle derneğiniz-
den bu konuda hukuki destek bekliyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Ekim 2012’de, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 17 siyasi mahpustan, 3 tutuklunun Bolu, 8 tutuklunun 
Karabük, 6 tutuklunun ise Kırıkkale Hacılar Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Hacılar Cezaevi'nde çıplak arama-
ya direnen mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. (21.10.2012/DİHA) 
 
23 Ekim 2012’de, Gümüşhane e tipi kapalı cezaevinden İHD Genel merkezine başvuran Vahdettin Aslanhan, yak-
laşık 1 yıl önce talebi olmadan  Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinden Gümüşhane E tipi kapalı cezaevine nakledild i-
ğini belirmiştir. 
 
23 Ekim 2012’de, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 27 siyasi mahpusun farklı cezaevlerine sürgün edildik-
leri, sürgün edilen mahpuslardan ikisinin süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olduğu bildirildi. Bolu, Karabük, Kırık-
kale Hacılar Cezaevi'ne sürgün edildikleri öğrenildi. Hacılar Cezaevi'nde çıplak aramaya direnen mahpuslar hak-
kında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. (23.10.2012/DİHA) 
 
24 Ekim 2012’de Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Mehmet Bağrıyanık, Mehmet Polat, 
Umut Beyaz, Sadık Şen, Yücel Kızmaz ve İsa İpekli adlı 6’sının talepleri olmaksızın 17 Ekim 2012’de Kırıkkale F 
Tipi Cezaevi’ne; Ali Karasaylı, Zülfikar Tunç ve Zeyni Arat adlı 3’ünün Bolu F Tipi Cezaevi’ne; Ali Koç, Hakkı 
Aygün, Kasım Karataş, Eyyüp Gül, Cevat Yurdagül, Adnan Çelebi, Halil Güneş ve Halil Temel adlı 8’inin ise Kara-
bük T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği, 19 Ekim’de 2012’de ise İbrahim Doğan ve Bedri Akın adlı 2 tutuklu ve hüküm-
lünün Bolu F Tipi Cezaevi’ne, M. Tarık Dağtaş, Yaşar Kırmızı, Zeki Eşin, Murat Ekin, Ruşen Tütkü, Seydi Balduz, 
Şahap Elbasan, Nesih Toprak adlı 8 tutuklu ve hükümlünün Bolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Bolu T 
Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlünün ring aracında ve cezaevi girişinde kaba dayağa maruz kaldık-
ları ve zorla soyunduruldukları bildirildi. Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan ve talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen 12 tutuklu ve hükümlünün de ring aracında ve cezaevi girişinde kaba dayağa maruz kaldık-
ları ve zorla soyunduruldukları öğrenildi. 
 
31 Ekim 2012’de, 17 Ekim günü Ağrı M Tipi Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Karux Yasin, Hakan Tunç ve Engin 
Turak adlı mahpusların Gümüşhane E Tipi Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi. Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde 
kalan Mustafa Geylani, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahpusların yaşadıkları sorunlara ilişkin mektup yazdı. 
Geylani mektubunda şu bilgileri aktardı. “Arkadaşlar Ağrı’da açlık grevine başladıktan sonra cezaevi yönetimi ey-
lemi kırmak için arkadaşlara tuz, şeker ve içme suyu vermiyor. Arkadaşlar musluktan gelen çamurlu su ile açlık 
grevini sürdürüyorlar. Arkadaşların eylemde kararlı olduğunu gören cezaevi yönetimi, bu sefer eylemin 8. gününde 
arkadaşları buraya sürgün etti. Arkadaşlar burada eylemlerini kararlılıkla sürdürüyorlar” (31.10.2012/DİHA) 
 
10 Kasım 2012’de, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve 5 Kasım'da süresiz-dönüşümsüz açlık grevine 
giren Yaşar Cimbaş ve Cemal Çakır, 9 Kasım günü Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Telefonla kar-
deşi Hüseyin Cimbaş'ı arayan Yaşar Cimbaş, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde zorla soyundurulmak istenildiğini, 
bu uygulamaya direndikleri için cezaevi görevlileri tarafından zorla elbiselerinin çıkarıldığını ve darp edildiklerini 
aktardı. (10.11.2012/DİHA) 
 
20 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vecide Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Şeyhmus 
Şahin, Kırklareli E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kırklareli’nin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe 
olarak uzak olması nedeni ile oğlumu görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koşullarda 
yaşamaktayız ve eşimin de ağır hastalıkları söz konusudur. Bununla ilgili sağlık raporlarını ekte sunmaktayım. Eş i-
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min ve benim sağlık sorunları ve ekonomik olanaksızlıklar nedeni ile oğlumu görmeye gitmemiz mümkün olmadı-
ğından Diyarbakır veya yakın bir ile naklini talep etmekteyiz. Oğlumun Diyarbakır veya Mardin, Batman, Bingöl, 
Midyat cezaevlerinden birine naklinin sağlanması için gereğinin yapılmasını talep etmekteyim.”   (İHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
27 Kasım 2012’de, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlü olarak bulunan Gökhan Gümüş, ailesi aracılığıyla 
yaptığı açıklamada, cezaevi yönetimi tarafından aşırı baskıya maruz kaldıklarını ve 15 mahpusun açlık grevi eyle-
minin ardından başka cezaevlerine sürgün edildiklerini bildirdi. (27.11.2012/DİHA) 
 
2 Aralık 2012’de Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan 11 tutuklu ve hükümlünün ve İnebolu (Kastamonu) M Tipi 
Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri, sevk 
edilen 17 kişinin cezaevi girişinde darp edildikleri öğrenildi. 
 
10 Aralık 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Serdar Arslan adına başvuruda bulunan Ali Arslan: “ 
Kardeşim Adıyaman hapishanesinden 20 Ekim günü önce Tekirdağ T Tipine ardından 25 Kasım günü ise Tekirdağ 
F Tipine sürgün sevk edilmiştir. Her iki cezaevinde de çıplak arama dayatmasına karşı çıktığı için darp edilmiştir. 
Kötü muameleye direndiği için ise 3 ay görüş yasağı almıştır. Cezaevi savcısına ve adalet bakanlığına dilekçe ile 
başvuru yapmış ama bir sonuç alamamış.” dedi.  
 
12 Aralık 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 11 tutuklu 
veya hükümlünün sevk sırasında darp edildiği, Feyyaz Güven adlı mahpusun ise kendi isteği dışında “bağımsızlar” 
diye bilinen koğuşa alındığı öğrenildi. 
 
12 Aralık 2012’de, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 90 adli Mahpusun cezaevi kapasitesinin aşıldığı gerek-
çesi ile 20’er kişilik gruplar halinde İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenil-
di. (12.12.2012/ANF/Ozgur-gundem.com) 
 
15 Aralık 2012’de Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zeynep Yurtsever, Suna Kaya ve Müzeyyen Arslan’ın 
talepleri olmaksızın Mardin E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
21 Aralık 2012’de Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 7 hükümlünün talepleri olmaksızın Muğla E Tipi Ceza-
evi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 

21 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Y.Ç., Amasya D Tipi Hapishanesi’nde bulunan yakını 
E.Ç.’nin ülser hastası olduğunu ve ayrıca alerjik bir kulak-burun-boğaz problemi yaşadığını ve tedavisinin tam te-
şekküllü bir şekilde yapılamadığını, annesinin de sağlık sorunları nedeniyle bu kadar uzak bir yere görüşe gitmekte 
sıkıntı çektiğini, yakın bir hapishaneye nakledilmesi gerektiğini dile getirdi.  

22 Aralık 2012’de, Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Midyat M Tipi Cezaevi'nde tutulan 9 kadın mahpusun, 
21.12.2012 tarihinde Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildikleri öğrenildi. Sürgün edilen kadın mahpusların 
hangi gerekçeyle sürgün edildikleri öğrenilmezken, sürgün edilenlerin isimlerinin; Şadiye Manap, Esmer Ayra, Nur-
can Bakır, Ferda İldan, Rojbin Perişan, Besiye İzer, Reyhan Yıldız, Güllü Akman, Emel Temel ve Hacer Halil Yusuf 
olduğu öğrenildi.  (22.12.2012/DİHA) 
 

Cezaevlerinde Eylemler 
  
23 Ocak 2012’de, Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan Şehmus Anik PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla gö-
rüşmesine izin verilmemesini protesto etmek için amacıyla bedenini ateşe verdi. Abdullah Öcalan’a yönelik uygu-
lamayı protesto etmek amacıyla bir grup mahkûmla birlikte bir aydır süresiz açlık grevinde olan Şehmus Anik’in 
durumunun ağır olduğu öğrenildi (ANF, 23 Ocak). 
 
2 Haziran 2012’de Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’nde kalan V.T.’nin (16) gördüğü işkence ve kötü muameleyi 
protesto etmek için amacıyla bedenini ateşe verdiği ailesi tarafından açıklandı. V.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.  
 
4 Haziran 2012’de İzmir'de Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Şahin Aslan isimli siyasi tutuklunun kendisini 
yorganla yaktığı iddia edildi. İzmir'in Buca İlçesi'nde bulunan Kırıklar 1 No lu F Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklu 
Şahin Aslan'ın kaldığı koğuşun avlusunda kendisini yorganla yaktığı iddia edildi. Yaralanan tutuklunun Yeşilyurt 
Devlet Hastanesi kaldırıldığı öğrenilirken, yaralı tutuklunun sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi. Cezaevi ida-
resi yakma olayını doğruladı(DİHA) 
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4 Haziran 2012’de Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bileklerini kesmeye çalışarak intihar girişiminde bulu-
nan Şahin Aslan’ın cezaevi yönetimi tarafından tek kişilik hücreye konulduğu   öğrenildi. 
 
18 Haziran 2012’de, Antep E Tipi Kapalı Cezaevi'nin H-3 koğuşunda bugün 19.00 sularında yangın çıktı. Urfa E tipi 
Cezaevi'nde çıkan isyana destek vermek amacıyla siyasi tutukluların yangın çıkardığı belirtilirken, 5 tutuklunun 
çıkan dumandan zehirlendiği öğrenildi. Yaralanan tutukluların Suat Karakoyunlu, Vakkas Çöplü, Kadir Polat, İsmail 
Polat ve Levent Türk olduğu kaydedildi.                         
(18.06.2012/DHA/ANF/DİHA/Milliyet.com.tr/Ntvmsnbc.com/Hurriyet.com.tr) 
 
19 Haziran 2012’de İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılar-
da bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran 2012’de 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonucu 
ölmesini protesto etmek amacıyla Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde bulunan çocuk koğuşunda çıkan yangın sonucu 
dumandan etkilenen tutuklu, hükümlü ve güvenlik görevlisi toplam biri ağır 42 kişi hastaneye kaldırıldı. 
 
19 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran 2012’de 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın so-
nucu ölmesini protesto etmek amacıyla Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda, Ceyhan (Adana) M 
Tipi Cezaevi’nde, Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde siyasi mahkûmların; Osmaniye T Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşun-
da ise cezaevi koşullarını ve su sorununu protesto eden çocukların yataklarını ateşe vermeleri sonucu çıkan yan-
gınlarda 24 kişi yaralandı, 14 kişi de dumandan etkilendi. 
 
30 Haziran 2012’de Aliağa Şakran Cezaevi'nde açlık grevine giren 25 siyasi tutuklu, kaldıkları T-2 Cezaevi'nde 
zorla çıkarılarak T-3 Cezaevi'ne nakledildi. İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nde kalan 25 tutuklunun, PKK Lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecrit, cezaevlerinde yaşanan ölümler, siyasi ve askeri operasyonlar ile cezaevi koşullarının 
düzeltilmemesinden dolayı 24 Haziran'da başlattıkları 3 günlük açlık grevinin ardından cezaevi idaresi tarafından 
tutukluların yerleri değiştirildi. T-2 Cezaevi'nde kalan 25 tutuklunun, T-3 Cezaevi'ne sevk edildiği belirtildi. Tutuklula-
rın, kaba kuvvet kullanılarak yerlerinin değiştirildiği kaydedildi. (DİHA) 
 
1 Temmuz 2012’de, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan Yılmaz’ın bedenini ateşe verdiği öğreni l-
di. Vücudunda yanıklar meydana gelen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümü’ne sevk 
edilen Hakan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
 
2 Temmuz 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran 2012’de 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonu-
cu ölmesinin ardından de Niğde E Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda sigara içme yasağını protesto etmek için ço-
cukların yatakları yakması sonucu çıkan yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. 
 
11 Temmuz 2012’de Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erdal Taş’ın bedenini ateşe verdiği 
öğrenildi. Vücudunda yanıklar meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Erdal Taş’ın sağlık durumuna dair açıklama 
yapılmadı. 
 
15 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen “Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitin-
gi”nin engellenmesini protesto etmek amacıyla Mardin E Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda ve Batman M Tipi Ce-
zaevi’nin kadın koğuşunda yatakların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangınlarda 1 kişi yaralandı. 
 
14 Temmuz 2012’de, Batman M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bilal Doğan’ın “14 Temmuz Diyarbakır Zindanı 
Direnişi”nin yıldönümü nedeni ile bedenini ateşe verdiği öğrenildi. Vücudunda yanıklar meydana gelen ve hastane-
ye kaldırılan Bilal Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
18 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen “Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitin-
gi”nin engellenmesini protesto etmek amacıyla 15 Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nin kadın koğuşunda 
yatakları ateşe vererek yangın çıkardıkları iddiasıyla 29 kadının Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi. 
 
18 Temmuz 2012’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kaldıkları koğuşta bulunan yatakları ateşe veren Birdal 
Abay ve Adem Tunç adlı siyasî hükümlüler çıkan dumandan etkilenmeleri nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
 
19 Temmuz 2012’de Amasya E Tipi Cezaevi’nde koğuş değişikliklerini protesto eden dört mahkûmun yataklarını 
ateşe vermeleri sonucu çıkan yangın nedeniyle iki mahkûm dumandan etkilenmeleri sonucu Sabuncuoğlu 
Şerefeddin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
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20 Temmuz 2012’de Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan Şükran Aydın, 17 tutuklunun kaldığı koğuşlara günde 
toplam 200 litre su verildiğini belirterek salgın hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya olduklarını kendisini ziya-
rete giden ailesine anlattı. 
 
2 Ağustos 2012’de Tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Cezaevi’nden başka bir cezaevine sevki yönündeki talebi 
kabul edilmeyen S.B.’nin kaldığı koğuşta bulunan yatağı ateşe vermesi sonucu çıkan dumandan etkilenmesi nede-
niyle Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı. 
 
11 Ağustos 2012’de Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan Durmuş’un (23) bulunduğu koğuşta bedenini 
ateşe verdiği öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Hakan Durmuş’un hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
 
18 Ağustos 2012’de İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ve “Devrimci 
Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Okan Du-
man’ın kendisine uygulanan itirafçılık dayatmasını protesto etmek için 29 Temmuz 2012’de bedenini ateşe verdiği 
bedeninin % 65’inin yanmasına rağmen kaldırıldığı hastanede pansuman yapıldıktan sonra cezaevine gönderildiği 
ve 6 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2012’de,  Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu Suat Kaya akşam saatlerinde tecrit ve baskıları 
kınamak amacıyla bedenini ateşe verdi. Arkadaşlarının müdahalesiyle Kaya söndürülürken, ayaklarında büyük 
oranda yanıklar oluştu. Kaya olaydan sonra hastaneye götürülmesi gerekirken cezaevinde sorgulandı. Sorgunun 
ardından götürüldüğü hastane de ise, görevli doktorun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı öğrenildi. 
(07.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Evrensel.net) 
 
6 Eylül 2012’de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu Engin Marce,  PKK Lideri Abdullah 
Öcalan üzerinde sürdürülen ağırlaştırılmış tecridi protesto etmek amacıyla bedenini ateşe verdi. Bedeninin değişik 
yerlerinde yanıklar oluşan Marce, cezaevinde bulunan ambulansla Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırılarak, te-
davi altına alındı. (08.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
10 Eylül 2012’de, Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlaması ve Öcalan’ın üzerindeki 
ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması talebiyle Türkiye cezaevlerinin 14 ünde 137 PKK ve PAJK lı mahpus açlık grev i-
ne başladı.   
 
18 Eylül 2012’de,  Van F Tipi Cezaevi'nde KCK adı altında yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan ve tutuklu 
olarak yargılanan Mazlum Demir adlı mahpus bulunduğu A-33 koğuşunda bedenini ateşe verdi. Arkadaşlarının 
müdahalesiyle söndürülen Demir’in başta sırt, el ve ayakları olmak üzere vücudunun büyük bölümünün yandığı 
bildirildi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Demir’e yapılan ilk müdahaleden sonra tekrar cezaevine geri götürül-
dü.  (19.09.2012/DİHA/ANF) 
 
20 Eylül 2012’de, Ardahan B Tipi Kapalı Cezaevi’nde akşam saatlerinde mahkumlar isyan etti. Mahkûmlar, bulun-
dukları koğuştaki yatakları ateşe verirken, cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevi yet-
kililerinin yaptığı ilk açıklamaya göre, yangın nedeniyle 14 adli mahkûm yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun 
ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (20.09.2012/DİHA/ 
Cnnturk.com/Radikal.com.tr/Bianet.org)  
 
26 Eylül 2012’de Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir avukatlarıyla gö-
rüştürülmemesini protesto etmek amacıyla açlık grevi yapan 10 tutuklu ve hükümlünün darp edilerek koğuşlarından 
çıkarıldıkları ve tek kişilik hücrelere konuldukları öğrenildi. 
 
11 Ekim 2012’de Siirt E Tipi Cezaevi’nde 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve 
özgürlük koşullarının sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle açlık grevinde bulunan 
Gülistan Abdo, Gülan Kılıçoğlu, Emel Gültekin, Dilşah Kocakaya, Rızgar Turhan, Burhan Eviz, Tevfik Özdemir, Erdi 
Çelik, Abdurrahman Budak, Lokman Karaşi adlı PKK ve PAJK militanı 10 mahkûmun sağlık durumlarının kötüleşti-
ği ve mahkûmlarda mide bulantısı, düşük ve yüksek tansiyon, burun kanaması, göz karartısı, yüksek ateş ve üşü-
me, baş dönmesi gibi belirtilerin başladığı bildirildi. 
 
13 Ekim 2012’de Adlî suçlardan dolayı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu ve hükümlü hap içerek toplu 
intihar girişiminde bulundu. Diğer tutuklu ve hükümlülerin durumu gardiyanlara bildirmesi üzerine baygın halde bu-
lunan 10 kişi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 

http://bianet.org/
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28 Ekim 2012’de Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’nde kalan ve süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine katılan 
Hasan Kaçar’ın hap içerek intihar girişiminde bulunduğunu iddia edildi. Ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne götü-
rülen Hasan Kaçar’ın midesi yıkandı. 
 

30 Ekim 2012’de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemi yapan 2 tutuklunun  kaldıkları hücreyi ateşe 

verdikleri iddia edildi. Dumandan etkilenen 2 tutuklunun cezaevine gelen ambulansta ayakta tedavi edildiği 

belirtildi. 

6 Kasım 2012’de İnebolu (Kastamonu) M Tipi Cezaevi’nde kalan 21 tutuklu ve hükümlünün de süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine başladığı açıklandı. 
 

Cezaevlerinde Genel Koşullar 
 
Ankara Sincan 2 nolu yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde yaşanan genel sorunlara ilişkin başvurularda aşağıda 
sıralananlar sıklıkla dile getirilmektedir: 
 
Adalet Bakanlığı’nca ve yasalarca tüm tutuklu ve hükümlülere tanınan kimi haklar sudan gerekçelerle elimizden 
alınmaktadır. 
 
Bakanlık genelgesiyle haftada 10 saat sohbet hakkı tanınmış olmasına rağmen, burada haftada 2,5 saat olarak 
uygulanmakta ve 7,5 saatlik sohbet hakkımız gasp edilmektedir. Bu durum yer yokluğu, personel eksikliği, iş yo-
ğunluğu vb. ile gerekçelendirilmektedir. Ayrıca aylık açık görüş haftasında hiçbir etkinliğe çıkarılmamaktayız. Oysa 
genelgede “açık görüş haftasında faaliyetler yapılmaz” diye bir ibare yoktur. 
 
İdarenin verdiği keyfi disiplin cezaları nedeniyle aylar boyunca sportif ve sosyal-  kültürel birçok etkinlikten mahrum 
kalmaktayız. En ufak bir itirazımıza, hak talebimize, meşru ve barışçıl eylemlerimize karşılık olarak disiplin soruş-
turması açılmakta ve ceza verilmektedir. Çoğunlukla bir(1) aylık cezai süreci 3 aylık da “iyi halli olmama” durumu 
izlemekte, bu aylar boyunca “açık görüş yasağı” uygulanmaktadır. 
 
Bakanlıkça ziyaret süresi “30 dakikadan az olmamak, 1 saatten de fazla olmamak kaydıyla idarece belirlenir” de-
nilmesine rağmen, çoğu kez bu süre 15 dakikaya kadar düşebilmekte, hatta “görüş saatinde gelmedi” denilerek 
ziyaretçilerimiz geri çevrilmektedirler. Uzak illerden gelen ziyaretçilerimiz ve bizler hem maddi hem manevi açıdan 
mağdur edilmekteyiz. “Açık görüş saatini kaçırdı” diye kapalı görüş de yaptırılmamaktadır. 
Ziyaretçilerimizin açık görüşe gelirken getirdikleri eşyalar “limit doludur, açık görüş haftasıdır” vb. gerekçelerle içeri 
alınmamaktadır. Terlik, nevresim takımı, battaniye içeri verilmemektedir. Bunları kantinden almamız dayatılmakta-
dır. Kantinde satılan bu tür eşyalar ise hem kalitesiz hem de çok pahalı olmaktadır. 
 
Zaman ziyaretçilerimize onur kırıcı bir arama tarzı dayatılmaktadır. Rencide edici davranışlar “güvenlik” gerekçesi 
ile izah edilmektedir. Oysa her türlü teknik araçla güvenlik sağlanmaktadır. Adeta rencide edici işkenceci kim i uygu-
lamalarla ziyaretçilerimiz bıktırılmak ve ziyarete gelişleri engellenmek istenmektedir. 
 
Arama adı altındaki rencide edici tutumlar içeride bizlere de dayatılmaktadır. Hücreden spora, sohbete, revire, mü-
dür görüşüne, ziyarete, adliyeye, hastaneye, mahkemeye vb. çıkarıldığımızda durumuna göre 3-4 kez ayakkabıla-
rımız çıkartılmakta, elle ve dedektörle üstümüz aranmaktadır. Neredeyse üst üste aynı personel tarafından aran-
maktayız. X Ray cihazından geçtikten hemen sonra bir kez de askerlerce aranmaktayız. Bu aşırıya varan bıktırıcı 
ve keyfi uygulama nedeniyle neredeyse hücreden çıkmak gelmiyor içimizden. 
 
Yeni tutuklanan ya da başka bir cezaevinden buraya getirilen arkadaşlarımıza cezaevi girişinde çıplak arama daya-
tılmaktadır. Bu rencide edici uygulamayı kabul etmeyenler tehdit ve şiddete maruz kalmaktadır. Onur kırıcı uygula-
mayı reddedenler hakkında “cezaevi uygulamalarına ve personele karşı geldi” denilerek soruşturma açılabilmekte-
dir. 
 
Burada Kürtçe şarkı söylediğimiz için hakkımızda soruşturma açılabilmektedir. Son dönemlerde kimi arkadaşları-
mız Kürtçe şarkı söylediler diye haklarında tutanak tutuldu ve bir daha Kürtçe şarkı söylememeleri konusunda uya-
rıldılar. 
 
İnfaz Hâkimliği kendimizi anadilimizle savunma talebimizi kabul etmemektedir. Kürtçe dilekçelerimiz tarafımıza iade 
etmektedir. Anadilimizle kendimizi savunmamızın engellenmesi ayrımcılığın, hukuksuzluğun önemli bir gösterges i-
dir.  
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Cezaevi idaresi her sorunda “İnfaz Hâkimliği’ne başvurun” demektedir. İnfaz Hâkimliği ise cezaevi idaresinin ve 
Cumhuriyet Savcılığı’nın iddia ve gerekçelerine göre karar vermektedir. Disiplin kurulu, eğitim kurulu, cezaevi idare 
kurulu adı altında alınan tüm kararları onaylamaktadır. Bu ise, idarenin her türlü keyfiliğine “meşruluk” sağlamakta 
ve onu hukuki bir kılıfa büründürmektedir. İtiraz dilekçelerimiz ve savunmalarımız ya hiç okunmamakta ya da dikka-
te alınmamaktadır. 
 
Yine cezaevi izleme kurulu da cezaevi uygulamalarını aklama aracına dönüştürülmüş durumdadır. Başvurularımıza 
yönelik yapılan incelemeler formalite gereği yapılmaktadır. Etkisiz ve anlamsız bir mekanizmaya dönüşen cezaevi 
izleme kurulunun raporları da bir çözüm üretecek etkiden uzak kılmaktadır. Birçok başvuruya cevap verilmemekte; 
yılda 1-2 kez cezaevine gelinip sınırlı sayıdaki mahpus ile görüşülmektedir. Çoğunlukla “elimizden bir şey gelmiyor” 
denilerek sorunlar geçiştirilmektedir. 
 
Posta yoluyla bizlere gelen ve abone olduğumuz gazete, dergi ve kitapların bazıları haklarında hiçbir yasaklama ve 
toplatma kararı olmamasına rağmen, sudan gerekçelerle alıkonmakta ve tarafımıza verilmemektedir. Eğitim kurulu 
adeta bir “sansür kurulu” gibi çalışmaktadır. “Zazaca bilen yok” gerekçesiyle A.Welat gazetesinin haftalık eki “Veroj” 
hiç verilmemektedir. 
 
Yönetmelikte hiçbir sınır olmamasına rağmen burada bir kişi ancak kendisine ait 5 kitap yanında bulundurabiliyor. 
Kendimize ait kitapları başka arkadaşlarımızla paylaşmamıza izin verilmiyor. Kendi kitaplarımıza bile ulaşmakta, 
onları dilediğimiz zaman kullanabilmekte ciddi bir sıkıntı çekmekteyiz. Ailelerimiz, ziyaret yoluyla kitaplarımızı diğer 
arkadaşlarımıza aktarmak istediğimizde de engellerle karşılaşmaktayız. Kitaplarımızı iç posta ya da dış posta toluy-
la aynı cezaevindeki arkadaşlarımıza gönderemiyoruz. Engellemeler iş güvenliğini zorlayıcı ve uğraştırıcı o lmama-
sına rağmen sudan gerekçelerle, daha çok da “güvenlikçi” bir anlayışla izah edilmektedir. 
 
İletişim olanaklarından yeterince yararlandırılmıyoruz. Yolladığımız mektuplar kimi zaman sansürlenerek-
karalanarak- gönderilmektedir. Sembollerin, adların, düşüncelerin yasaklandığı bir cezaevinde kalmaktayız. Sansü-
rü aşmak için neredeyse ezopça bir dil kullanmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. 
 
Birçok TV kanalından yararlanamıyoruz. İzlemek istediğimiz kimi TV kanallarına ideolojik nedenlerle izin verilme-
mektedir. 
 
Tatil günleri “tercüman yoktur” gerekçesiyle verilmeyen A.Welat gazetesini günlük olarak takip etme olanağını bu-
lamamaktayız. Bazen de “sakıncalıdır” denilerek alıkonuyor. Zazaca eki ise “Zazaca bilen tercüman yoktur” gerek-
çesiyle hiç verilmemektedir. 
Uzun süre üçer kişilik odalarda hep aynı arkadaşlarla kalmak psikolojik açıdan sıkıcı hale gelebilmekte ve oda de-
ğiştirme ihtiyacı doğabilmektedir. Bazen ailelerimizin çalışma vb. durumları dikkate alınarak uygun bir telefon ve 
ziyaret günü ve saati olan bir odaya- hücreye geçme ihtiyacı duyulabilmektedir. En insani oda-hücre değiştirme 
taleplerimiz bile keyfi gerekçelerle reddedilmekte, aylarca bu sorunla uğraştırılmaktayız. 
 
Aylarca aynı arkadaşlarla birlikte sohbet, spor vb. etkinliklere çıkarılmaktayız. Grubumuzu değiştirip başka başka 
arkadaşlarla sohbete ve spora çıkma yönlü taleplerimiz güvenlik gerekçesiyle reddedilmektedir. İdare etkinlikleri 
mahpusların ihtiyaç ve taleplerine göre değil de hep kendi keyfine göre ayarlamaktadır. 
 
Haftalık 10 dakikalık telefon görüş hakkımızı kullandığımızda adeta bizden, ailelerimizden tekmil isteniyor. Karşılıklı 
olarak adlarımızı söylememiz ve telefon numarasını tekrarlamamız istenmektedir. Zaten konuşmalarımız kayıt altı-
na alınıyor. Her türlü teknik denetim yapılıyor. Ancak bu yeterli görülmüyor. Ayrıca birçok yakınımız mesai saati 
içinde işte olmakta. Mesai saatleri dışında telefon açma hakkı tanınmadığından çalışan yakınlarımızla görüşeme-
mekteyiz. Hem 10 dakika ile sınırlanmış olması hem de mesai saatleri arasına sıkıştırılması bir sorun oluşturmak-
tadır. Ailelerimizin uzak illerde ikamet etmesi, sık sık ziyarete gelememesi telefonu daha ciddi bir ihtiyaç haline 
getirmektedir. Bu ihtiyacın gözetilerek söz konusu sınırlamaların kaldırılması ya da makul ölçüde genişletilmesi 
gerekmektedir. 
 
Cezaevine belirlenen kimi giyim eşyaları dışında dışarıdan getirilen hiçbir şey alınmamaktadır. Tüm ihtiyaçlarımızı 
kantinden satın almak zorundayız. İhtiyaç duyduğumuz birçok şey “talep azlığı” gerekçe gösterilerek kantine get i-
rilmemektedir. Örneğin renkli defterler, değişik kalem çeşitleri ve renkli kağıt kantine getirilmemektedir. Yine birçok 
cezaevinde serbest olan metal semaver, metal yemek ve çay kaşığı, metal çatal satılmamaktadır; “yasaktır” burada 
bunlar. Sadece onların listede belirledikleri sebze ve meyveleri alabiliriz. Farklı bir çeşit yazsak da getirilmemekte-
dir. Kantinde satılan malzemeler ise genelde hem kalitesiz hem de dışarıya göre çok pahalı. Çıkan yemekler ge-
nelde kalitesiz ve yetersizdir. Sağlıklı beslenemiyoruz. Hiç değilse kahvaltılık türü yiyeceklerin dışarıdan ailelerimiz-
ce getirilebilmesi olanağı oluşturulmalıdır.  
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Çoğumuz isteğimiz dışında bu cezaevine sürgün olarak getirildik. Geldiğimizden beri ailelerimize yakın bir yere 
sevk edilmek için girişimlerde bulunuyoruz. Her sevk talebimize ret cevabı verilmektedir. “güvenlik” gerekçesine 
dayandırılan bu retler hem bizi hem yakınlarımızı mağdur etmektedir. 
 
Burada “ağırlaştırılmış müebbet cezası” almış olan 5-6 arkadaşımız bulunmaktadır. Onlar günde dört (4) saat hava-
landırmaya çıkarılmaktadırlar. Disiplin cezası aldıklarında bu süre 1 saate düşürülmektedir. Bu arkadaşlarımız hiç-
bir etkinliğe çıkarılmamakta ve sürekli bir tecrite tabi tutulmaktadırlar. 
 
Birçok cezaevinde bireysel temizlik için verilen cımbız, bıyık makası, tekli jilet bu cezaevinde verilmemektedir. Son 
olarak bir mahpus tarafından “amaç dışı kullanıldığı” gerekçesiyle İdare Gözlem Kurulu kararıyla kantinde tek bı-
çaklı permatiklerin satışı da yasaklandı. Sadece üç bıçaklı permatikler satılmaktadır. Bir yanlıştan yola çıkılarak tüm 
mahpusları cezalandırma ve mağdur etme genel bir yaklaşım biçimidir. Bir aydan uzun bir süredir sakal tıraşı bile 
olamamaktayız. Bir olumsuz örnekten yola çıkılarak genel bir yasaklamaya gitmek “güvenlikçi” anlayışın tipik bir 
göstergesi olmakta ve ciddi bir sorun kaynağını oluşturmaktadır.                                                                                         
 
2 Ocak 2012’de Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan yakını Sezgin Çelik’le görüşmeye giderken gö-
rüşme kabininde bulunan ve daha önceden tanıştığı 2 mahpus’a selam veren Zeynep Yayla’ya “Hükümlü ve Tutuk-
luların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’e aykırı davrandığı” gerekçesiyle bir ay görüş yasağı cezası verildiği 
öğrenildi. (Radikal, 2 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de Malatya E Tipi Cezaevi’nde kalan Ayşe Işık’a kardeşi Sibel Işık’ın götürdüğü Clara Zetkin’e ait 
“Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar” adlı kitabın cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı” bulunarak kitaba el kon-
duğu öğrenildi.  (atilim.org, 2 Ocak). 

3 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan R.A. tutuklu bulunduğu Kürkçüler F Tipi 
Hapishanesi’nde kaloriferlerin yakılmadığını, sıcak su verilmediğini, diğer koğuşlarla sohbet hakkının engellediğini, 
gelen mektupların ellerine geç ulaştığını ve bazı dönemlerde hiç verilmediğini ve bunun gibi birçok keyfi hak ihlalle-
rinin yapıldığını ifade etmiştir. 

16 Ocak 2012’de Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan Büro Emekçileri Sendikası  İstanbul 1 Nolu Şube Eğ i-
tim Sekreteri Gülsüm Yıldız’ın Cumhuriyet Gazetesi’ne yazdığı mektup sonucu cezaevi yönetiminin Fyodor 
Gladkov’a ait “Çimento”; İlya Ehrenburg’a ait “Paris Düşerken”; Prof. Dr. Server Tanilli’ye ait “Uygarlık Tarihi”; Karl 
Marks’a ait “Komünist Manifesto”; Mao Zedung’a ait “Seçme Eserler”; Georgi Dimitrov’a “Savaşa ve Barışa Karşı 
Birleşik Mücadele” adlı kitapların yasak olduğu gerekçesiyle cezaevine almadığı öğrenildi (Cumhuriyet, 16 Ocak). 

22 Ocak 2012’de, saat 13.00 sularında İHD Adana Şubesi’ni telefonla arayarak başvuran F.T. Osmaniye T Tipi 
Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulunan İ.T.’den edindiği bilgileri İHD Adana şubesiyle paylaşan F.T. Hapishanende 
gardiyan M. Ali Yıldız, müdür yardımcısı İbrahim Ateş ve Hapishane müdürünün de içerisinde olduğu kalabalık bir 
grubun koğuşlara girip arama adı altında her tarafı dağıttığını, yiyecekleri yerlere serptiklerini ve buna itiraz eden 
mahkûmların darp edilerek hastanelik ettiklerini belirtmiş.  

23 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Rıza Çınar, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim  
Abdurrahman Çınar, şuanda Adana/Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kardeşimle yaptığım hafta-
lık telefon görüşmesinde bana tutuklanma sebebinin bir itirafçının polise vermiş olduğu ifadelerden kaynaklıdır. 
Kardeşimin dışında başka kişilerin isimleri de verilmiştir. Ben kardeşimin can güvenliğinden endişe ediyorum. Bu 
konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.”(İHD Diyarbakır Şubesi) 

23 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan K.Ç. Osmaniye T Tipi Kapalı Hapishane’nde yatmakta 
olan yakını E.Ç. ile ilgili verdiği bilgide, Hapishane idaresi sık sık arama yaptıklarını arama esnasında mahpusların 
yiyecek, giyecek ve kitaplarını yerlere atıp attıklarını, aramalar esnasında esas duruşta durmalarını, günlük tıraş 
olmalarını dayattıklarını ve bu uygulamalara uymayanları darp edildiklerini belirtmiş. 

23 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne faks yollayarak yaşanan hak ihlallerini kısmen aktaran mahpus Ç.S. İHD 
Adana şubesinden İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yerinde inceleme yapması için talepte bulunmuştur.  

24 Ocak 2012’de, Avukat T.B.’nin İskenderun Kapalı Hapishanesi’nde müvekkilleriyle yaptığı görüşten edindiği 
bilgiler şöyledir: Hapishanede mahpuslar 13 kişilik koğuşlarda 25 kişi kalmakta, mahpusların masa ve sandalye 
ihtiyaçları dahi karşılanmamaktadır. Azadiya Welat gazetesinin mahpuslara ulaşması engellenmektedir. Mahpuslar 
duruşmalara götürülürken adli suçlularla aynı ringlere bindirilip can güvenlikleri riske atılmaktadır. Adliye nezaret-
hanesinde mahpuslar kelepçeli olarak tutulmaktadır. Mahpusların yaşadıkları hak ihlallerini ilgili makamlara iletmek 
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için yazdıkları dilekçeler hapishane yönetimi tarafından ilgili makamlara ulaştırılmamaktadır. İskenderun Hapisha-
nesi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı ile mahpusların temsilcisi görüşme yapmış, savcı sorunları dinleyip çözüm 
bulmak yerine alaycı bir tavır takınarak ‘siz de sorun çıkarmayın, uslu durun.’ şeklinde tehdit etmiştir.  

24 Ocak 2012’de, bir diğer görüşü de Hatay Kapalı Cezaevi’ndeki müvekkilleri ile gerçekleştiren T.B. buradaki du-
rumu da aktarmıştır. Buna göre mahpuslar koğuş dışı sosyal ve sportif faaliyetlerden hiçbir şekilde yararlanama-
makta, dilekçe ile başvurmalarına rağmen revire ve dişçiye çıkmaları kesinlikle engellenmektedir. Bununla birlikte 
mahpuslara sık sık disiplin cezaları verilmektedir. Koğuşların üst kısmında bulunan hücrelerden kanalizasyon suyu 
koğuşlara akmaktadır. Mahpusların mektuplarının dışarı çıkışı hapishane güvenliği gerekçe gösterilerek engellen-
mektedir. 9 kişilik koğuşlara sıcak su günde yalnız 40 dakikalığına verilmektedir. Adli mahpuslar siyasi mahpuslara 
küfür ve hakaret ile sataşmaktadır. Mahpuslar mahkemeye götürülürken jandarma tarafından darp edilmektedir, 
mahpus M.Ş. bu şekilde yaralanmıştır. Bu koğuştaki tüm mahpuslara 1 kaşık ve 1 tabak verilerek sırayla kullanma-
ları söylenmiştir. Mahpusların bu duruma tepki göstermesi üzerine yeni tabak ve kaşıklar verilmiştir.  

26 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne mektup yoluyla başvuruda bulunan G.B, Ankara Kadın Kapalı Hapishane-
si’nden Hatay E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne sürgün edildiğini ve gardiyanlar tarafından darp ve taciz edildiğini dile 
getirmiştir. Ayrıca G.B. Hatay Hapishanesi’nde tek kişilik, hareket dahi edilemeyecek kadar küçük, banyonun-
tuvaletin olmadığı ve zaten çok küçük olan havalandırmanın da güneş görmediği bir hücreye alınmış; şikâyet için 
yaptığı başvuruların tümü reddedilmiştir. Bu konuda kamuoyu yaratılmasını istediğini belirtmiştir. 

29 Ocak 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne M.Y. tarafından yapılan başvuruda M.Y. 10.12.2010 tarihinde tutuklanarak 
Osmaniye T Tipi Hapishane’ne gönderildiğini ve 17 ay Hapishanende kaldığını belirtmiştir. Bu süre içerisinde tüm 
politik mahpuslara psikolojik işkence uygulandığına şahit olduğunu dile getirmiştir. İlk kabulde çırılçıplak soyularak 
aramadan geçirildiklerini, askeri uygulamaların dayatıldığı sayımların yapıldığını, ortak sohbete çıkarıldıklarında 
uygun adım yürüyüşlerin dayatıldığını, keyfi disiplin cezalarının verildiğini, belirli bir gardiyan grubunun provokas-
yon yaparak tutukluları darp ettiğini, sosyal faaliyetlerin tam olarak uygulanmadığını, kantinde temel ihtiyaç ürünle-
rinin birçoğunun olmadığını ve olanların da çok pahalıya satıldığını, Kürtçe yayınların verilmediğini ifade etmiştir.  

1 Şubat 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan M.I. Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde 
yaşanan hak ihlallerini dile getirmiştir. Kaloriferin yanmaması, sıcak su verilmemesi, sohbet hakkının engellenmesi 
ve mektuplara keyfi bir şekilde el konulması gibi birçok keyfi uygulamanın olduğunu ifade etmiştir. 

 
10 Şubat 2012’de, Adana/Kürkçüler F tipi cezaevinde bulunan Yıldırım Çelebinin babası M.Ali Çelebi, İHD Genel 
Merkezine yaptığı başvuruda, oğlunun bulunduğu cezaevinde, sıcak su verilmediğini, kaloriferlerin ve mahpusların 
bu durumu ailelerine, avukatlarına ve sivil toplum örgütlerine bildirmek için yazdıkları mektuplara da el konulduğunu 
belirterek bilgilendirmek istediğini belirtmiştir. 
 
14 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Vedat Karabulut, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık bir haftadır alakamın olmadığı bir suçtan dolayı cezaevinde bulunmaktayım. 
Gözaltındayken adını bilmediğim bir avukat gelip bana suçlamayı kabul etmem karşılığında beni serbest bırakacak-
larını söyledi. Ancak ne bırakıldım ne de avukat tutacak durumum var. Annemin vefatından sonra 5 kardeşime ben 
bakıyordum. Şuan hem ben hem de kardeşlerim çok mağdur durumdayız. Gözaltındayken tartaklandım, avukat 
tarafından kandırıldım. Eğer varsa insan hakları hakkımı aramam için sizden avukat talep ediyorum.” (İHD Diyar-
bakır Şubesi) 
 
18 Şubat 2012’de Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Urfi Aksu adlı tutuklu "Yönetmelikte belirlenmiş 
hiç bir hakkımız verilmemektedir. Ortak alan, spor, kütüphane ve iletişim gibi sosyal haklarımız verilmemektedir. Bu 
cezaevinde bu haklarımız ciddiyeti olmayan gerekçelerle, tutanaklar tutarak açık görüş haklarımız ellerimizden 
alınıyor. Bazı arkadaşlarımız ise bir yıla kadar hakları ellerinde alınmıştır. Hemen hemen hepimizin açık görüş ve 
etkinliklere çıkma hakkı keyfi bir şekilde engellenmektedir" ifadesini kullandı. (18.02.2012/DİHA) 
 
20 Şubat 2012’de Bayburt M Tipi Cezaevi’nde kalan Yılmaz Atlığ’ın “Toplumsal Ekonomik Yapılanma” adlı tez ça-
lışmasının “devlete alternatif ekonomik yapılanma olduğunu” iddia eden cezaevi yönetiminin şikâyeti sonucu Bay-
burt İnfaz Hâkimliği’nin 17 Ocak günü çalışmanın imha edilmesine karar verdiği öğrenildi.(Cumhuriyet, 20 Şubat).  
 
24 Şubat 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuran Cemile Üstün şu beyanlarda bulunmuştur; Kardeşim Şükran Baş-
kan Bergama cezaevinden 09.02.2012 tarihinde telefonda bizi aradı. Aliağa Şakran cezaevine görüleceğini söyledi. 
Biz de bunun üzerine Bergama Cezaevi ile görüştük. Cezaevi bana, kardeşimin 10.02.2012 tarihinde gönderildiğini 
söylediler. Daha sonra görüş gününü öğrenmek için, Aliağa Şakran cezaevi ile görüştük. Bize hafta içerisinde her-
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hangi bir gün görüşülebileceğini söylediler. Bizde 13.02.2012 tarihinde Aliağa Şakran Cezaevi'ne gittik, bize bu gün 
görüş yok diyerek bilgi vermediler. Israrımıza rağmen içeriye almadılar. Daha sonra 15.02.2012 tarihinde bir bayan 
memur telefonla bizi aradı. Bu hafta ya da herhangi bir gün görüşülebileceğimizi söyledi. Biz ise daha önce geldik 
görüşülmedik dedik. Bayan memur ısrarla bu hafta gelebileceğimizi söyledi. Bizde 17.02.2012 tekrar Aliağa Şakran 
Cezaevi’ne gittik. Saat 14.00'te ordaydık. Aynı şekilde bizi tekrar içeriye almadılar. Bunun üzerine ben de kendiler i-
nin beni telefonla aradıklarını söyledim ve telefonuma gelen aramaları gösterdim. Fakat telefonuma bile bakmaya-
rak 15, 20 dakika tartıştık, memur bize yapacağımız bir şey yok dedi ve bize görüş günlerinin pazartesi olduğunu 
söyleyerek, salı günün ise telefonla görüşme günü olduğunu belirtti. Biz de bunu neden daha önce söylemediniz? 
Bizi gelin diye arayan sizsiziniz dedim hatta memurların yanında beni arayan cezaevi tel aradım onlara kanıtlamak 
için. Biz de pazartesi günü tekrar 20.02.2112 tarihinde görüşe gittik. Bizi birkaç aşamalı olarak içeri aldılar. Çok 
sıkıntı çektik (sutyenimi çıkarttılar çok rahatsız oldum bu durumdan) ötüyor diye. Çorabımı çıkardılar, Daha sonra 
Kız kardeşim geldi. Ortamızda bir cam vardı. Ben kız kardeşime sordum, nasılsın diye? O da bana şartlarını anlattı. 
Bunları diğer tutuklarla birlikte Bergama Cezaevi’nde getirilirken, kıyafet ve kitapların yüzde 80'nini cezaevi yöneti-
mi el koymuş. Özellikle Cezaevi’ne yerleştirirken kötü muamelede bulunmuş. Mesela saçlarınızı açın, gömleklerin i-
zi çıkarın, soyunun demişler (çırılçıplak anadan doğma çıkarın diye dayatmışlar). Kız kardeşim de bu duruma, hu-
kuki değil yetkiniz yok demiş gardiyanlara. Bunun üzerin oradaki gardiyanlar Bergama'dan gelen kadın mahpusları 
darp etmişler. Özellikle Emine Aslan adlı tutuklu daha çok darp şiddete maruz kalmış. Sonradan tutukluların koğuş-
larına 5 gün su verilmemiş. Açlık grevindekilerin tükettikleri şeker, limon kesilmiş verilmemiş artık. İlk bir hafta Ye-
mekler yarı çiğ geliyormuş. Kantin siparişleri yerine getirilmiyormuş ısrarlara rağmen. Gündemi takip edemiyorlar. 
Gazete, TV gibi kitle iletişim araçlarının kullanmalarını engelliyorlar. Kişisel bakım ihtiyaçları karşılanmıyor ya da 
verilmiyor. Özellikle kıyafetleri düzenli verilmiyor. Terlik vermede bile kısaltama koyuyorlar. Kız kardeşimin 
21.02.2012 de telefon araması vardı. Fakat onlara Kürtçe konuşursanız aramanıza izin vermeyeceğiz demişler. 
Kişi başı 10 tane kitap verilmiş. Eşyalarının kıyafetleri ve kadınlar için özel ihtiyaçları verilmemiş.  (İhd İzmir Şb) 
 
27 Şubat 2012’de, Hacılar/Kırıkklale F tipi cezaevinden İHD Genel Merkezine başvuran, Welat Esen, A.Vahap 
Adsoy, Welat Öztürk, Tevfik Kalkan, Selim Sır, Ali Haydar Demir, Celalettin Aral, Turan Demir, Hayrettin Engin, 
Murat Aslan, Belit Yıldızoğulları, A. Baki Dla, Hasan Yamşak, A. Rahim Tekin, M.Emin Ürper, Servet Özgün, Medet 
Sever, Gıyasettin Aydın, Abdullah Aydın, M.Ali Kaya, Süleyman Gültekin, Musa Kaya, Serhat Çetiner, Yusuf Kap-
lan, İhsan Kartal, A.Rahman Fizer,Hüseyin Yorgun, Hasan Alkış, Nihat Bertan ve Hüseyin Bilge; bulundukları ce-
zaevinin 1. Müdürünün değiştiğini ve yeni müdürün şahsi uygulamaları olduğunu, ortak alan faaliyetlerini engelledi-
ğini belirtmişlerdir. 
 
 
28 Şubat 2012’de Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde bulunan Asrail Seyithan Özer’in resim yapmak amacıyla 
kullandığı malzemelere cezaevi yönetiminin el koyduğu öğrenildi (Evrensel, 28 Şubat).  
 
7 Mart 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuruda bulunan Abdulkadir Bozdağ beyanında; Kırıklar 2 no lu F Tipi ce-
zaevinde yatmakta olan M Sıraç Keskin’in ziyaretçisi ve vasisiyim 07.03.2012 günü ziyarete gittim. Ziyaret sırasın-
da sohbetimizde bana dışarıda yaşam nasıl gazeteden takip ediyoruz dedi. Bunun üzerine bir sohbet gelişti. Dışa-
rıda açlık grevi olduğunu duyduğunu söyledi burada da var dedi. Bende yoksa sendemi açlık grevindesin dedim 
yok dedi. Sohbetimiz bu eksende geçti. Ertesi hafta ziyarete gittiğimde bana cezaevi yetkilileri senin 3 ay yasağın 
var ziyarete gelme dedi. Ve bana ekte sunacağım tebligatı verdiler. Vasisi olduğum kişi her gün gazete okuyan 
yaşamdan haberi olan biridir. Onu benim yönlendirmem asla mümkün olamaz. Görüşüne gittiğim kişi ailesi uzakta 
olan ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığım bir arkadaşımdır. Bu nedenle vasisi de oldum. Ziyarettim sadece bu 
amaçla yapılan ve genel sohbetlerin dışına çıkmayan görüşlerdir. İdarenin beni ziyaretten men etmesini hukuki 
bulmuyorum. Demiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
8 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır şubemize başvuran Memduh Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Mervan 
Ekinci, hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. 
Oğlum E Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk bölümünde siyasi tutukluların yanında kalmaktaydı. Ancak 18 yaşını dol-
durduğu için Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine sevki yapılması gerekirken 4 gündür Diyarbakır E Tipi Kapalı Ce-
zaevinin adli suçluları arasında tutulmaktadır. Bu durum yasal mevzuatlara da aykırılık içerdiği gibi oğlum adli tutuk-
lular arasında kalmak istemediğini belirtmesine rağmen keyfi bir şekilde burada tutulmaya devam ediliyor. Oğlumun 
psikolojisi kötü etkilendiği için kaygı duymaktayız. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
9 Mart 2012’de   Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Nazmi Tepe’ye, Hasan Özek’e, Hüseyin Te-
pe’ye ve Bülent Gedik’e 2011 yılının Kasım ayında gönderilen “Bildiğin Gibi Değil”, “Diyarbakır Gecesi/Türkiye’de 
Kürt Olmak”, yedi ciltlik “Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi”, “Bütün Yazılar” ve “Mücadele Birliği” 
adlı kitaplara “sakıncali oldukları ve haklarında toplatma kararı olduğu” gerekçeleriyle el konulduğu öğrenildi (Rad i-
kal, 9 Mart). 
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9 Mart 2012’de, Samsun/Bafra ilçe cezaevinden İHD Genel Merkezine başvuran, Hacı Keve, Ömer Çeken, Metin 
Gümüş,  Bedrettin Talayhan, Süleyman İchan, Salih barınç, İsmail Yalınkaya, Yıldırım Genç, Hasan Eren, Cindi 
Çakar, Tekin Çakmay, Mahmut Yaki, Berberst Süleyman Ve Müslüm Halil Ali; bulundukları cezaevinde çeşitli ge-
rekçelerle sohbet haklarının kullandırılmadığını, 8 kişilik odalarda 15 kişi kaldıklarını, ayakta yemek yediklerini, 
yemeklerin 10 kişiye de 15 kişiye de aynı miktarda verildiğini, günlük gazetelerin düzensiz verildiğini belirtmişlerdir.  
  
10 Mart 2012’de İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) Bakır-
köy Kadın Cezaevi’nde adli mahkûmlarla kaldığı ve darp edildiği R.G.’nin gönderdiği mektup sonucu öğrenildi (Öz-
gür Gündem, 10 Mart). 
 
13 Mart 2012’de, İskenderun M tipi cezaevinden İHD Genel Merkezine yazan İdris Özdemir, Seyithan Akyüz, Nec-
mettin Pala, Selim Ekici, Mustafa Türkoğlu, Osman Aka, Serhat Aykut, Cesur Demircan, Cahit Baybaris, Cafer 
Temel, Rahmetullah Kaplan, Ferhat Öztünç, Fuat Yılmaz, Mahir Eler, M. Sait Dikmen, Mehmet Yıldızbakan, 
Emrullah Abay, Çetin Sağır, Nizar Aka, Ahmet Özkan, Ömer Çakır, Zübeyde Gündür Çakır, Cuma Takır, Nevzat 
Uzunyol, Cihan Yıldırak, Murat Baran, Emin Menteş, Celal Çalışır, Ali Çat, Vedat Sayın ve Hamdüsena Sayan; 
bulundukalrı cezaevinde adli mahkümların sözlü ve fiziki hakaretlerine maruz bırakıldıklarını, cezaevi idaresi ve 
savcıya bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını, demirbaş eşyalarının verilmediğinden dolayı (masa, sandalye, 
dolap, yatak v.b) örneğin yemeklerini yerde yediklerini,  bir dolabı 3-4 kişi kullandığını, yerde yattıklarını, kapasite 
fazlalığından kaynaklı sıkıntılarının olduğunu belirtmişlerdir. 

17 Mart 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan F.G., Osmaniye T Tipi Kapalı Hapisha-
nesi’nde tutuklu bulunan oğlu ile ilgili aktarımda bulunmuştur. Hapishaneye görüşen giden mahpusların ailelerine 
verilmesini istedikleri eşyalar ulaştırılmamaktadır. Kantin fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getirmiştir. Gardiyan-
lar mahpusları darp edip yaralamaktadır. Bununla birlikte görüşe giden ailelere üç ayrı yerde arama yapıp psikolojik 
şiddet uygulamaktadır. 

22 Mart 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülere gönderilen yöresel kıyafetlere 
ve şallara “suç teşkil ettiği” iddiasıyla cezaevi yönetiminin el koyduğu öğrenildi (Evrensel, 22 Mart) 

22 Mart 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuru yapan T.B Hatay M tipi Hapishanesi’nde bulunan 60 kadar tutuklu 
ve hükümlülerin Kürt dili üzerine yapmış oldukları eğitim notlarına el konmuş, koğuşları değiştirilmiş ve haklarında 
disiplin soruşturması başlatılmıştır. Mahkûmların 1,5 yıl boyunca disiplin cezaları bulunmaktadır. Koğuşlarda kapa-
sitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü kalmakta ranza yetersizliğinden mahpuslar yerlerde yatmaktadır. Mahpuslara 
haftada 2 defa yarım saatliğine sıcak su verilmektedir kapasitenin üstünde mahpusun olmasından kaynaklı su yet-
memektedir. Mahpusların, diğer koğuşlardaki mahpuslarla haftalık görüşme hakları verilememektedir. Revire çık-
mak için dilekçe veren mahpuslar hastaneye çok geç götürülmektedir. Kanalizasyonun sürekli havalandırmaya 
taşması karşısında hapishane yönetimi herhangi bir çözüm üretmemektedir. Hatay hapishanesinde mahpusların 
yaşadığı bu sorunların çözümü hususunda, gerekli girişimlerin yapılmasını talep etmiştir. 

28 Mart 2012’de Mersin’de bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle 16 Ekim 2011’de tutuklanan ve Pozantı 
(Adana) Çocuk Cezaevi’ne gönderilen; bir süre önce de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Ş.T., cezaevinde 
darp edildiğini ve cinsel tacize uğradığını, koğuş arkadaşları arasında ise tecavüze uğrayanların olduğunu belirte-
rek hukuki yardım talebinde bulunmak üzere İHD Mersin Şubesi’ne başvurdu (ANF, 29 Mart). 

4 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran H.T Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kardeşini 
ziyarete gittiğinde uzun süre dışarıda bekletilmiş, bu bekleyiş sırasında bir gardiyanın telefonla video çekimi yaptı-
ğını ve buna müdahale etmek istediğinde katalog çekimi için olduğunu ve hapishane yönetiminin bilgisi olduğunu 
belirttiklerini, yapılan bu uygulamanın keyfi olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. 

7 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran S.A Osmaniye T Tipi hapishanesinde tutuklu bulunan oğlunun 
hapishanedeki keyfi uygulamalara karşı grevi başlattıklarını belirtmiştir. açlık grevi sırasında mide bulantısı, baş 
dönmesi, aşırı kilo kaybı vb sağlık sorunlarına karşı hapishane yönetiminin herhangi bir şey yaptığını aksine mah-
pusları fiziki açıdan yormak için ayakta sayım gibi birçok keyfi uygulamalar yaptıklarını belirtmiştir. açlık grevinde 
olan mahpusların can kaybı ya da herhangi bir sağlık sorunu yaşamasından hapishane yönetimimin sorumlu ola-
cağını belirtmiştir. 

9 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fırat Aslan: “ Babam Mehmet Nazir 
Aslan Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatmaktadır. 14.03.2012 tarihinde kendisine gönderdiğimiz parayı aradan 
20 gün geçmesine rağmen hala almamıştır. Cezaevi idaresi ile yaptığımız telefon görüşmesinde paranın kendile-
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rinde göründüğünü söylediler. Babamın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını ve hukuki 
destek talep ediyorum.” 
  
14 Nisan 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan kızı Saadet Kuran Süren’in ziyaretine giden Kadriye 
Kuran’ın geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle iki bacağına takılan platinlerin cezaevi girişinde bulunan X-Ray ciha-
zında ses çıkarması nedeniyle kendisine ayağında platin bulunduğuna dair doktor raporu getirmesi söylenerek 
görüşe alınmadığı öğrenildi. 

15 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran M.P, Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ndeki tutukluluk sürecinde 
karşılaştığı hak ihlallerini aktarmıştır. Buna göre; kendisine sürekli siyasi sorular sorarak sorgudaymış gibi davra-
nılmış, girişte çırılçıplak soymak suretiyle arama yapılması dayatılmıştır. Ayrıca yemeklerin çiğ ve sağlıksız olması, 
içme suyunun sağlıksız olması, sıcak su verilmemesi ve kaloriferlerin çalıştırılmaması ciddi sağlık sorunlarına ne-
den olmuştur. Ortak sohbet alanları ve zamanı gasp edilmekte ve mektup v.b iletişim araçlarının ulaşımı engellen-
mektedir. 

16 Nisan 2012’de Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Tamer Korkmaz adlı hükümlüye birlikte yaşa-
dığı İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’ndeki arkadaşları tarafından gönderilen Dev-
Nurtepeliler adlı taraftar grubuna ait üzerinde Che’nin figürü olan atkıya cezaevi yönetiminin “cezaevinde atkı bu-
lundurmanın yasak olduğu” gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi. 
 
17 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Beşir Çelik : “Kardeşim İdris Çelik tu-
tuklu olarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yatmaktadır. Diğer kardeşim Vedat Çelik tutuklu olarak Edirne F 
Tipi Cezaevi’nde yatmaktadır. Kardeşlerimin iki ayrı cezaevinde olmaları ve görüş saatlerinin sabah saatlerinde 
olması görüşme yapmamızı zorlaştırmaktadır. Yakınlık açısından Edirne’de yatan kardeşim Vedat Çelik’in Tekir-
dağ’a nakledilmesini, görüşme saatlerinin de öğleden sonra olmasını talep ediyorum.” 
 
20 Nisan 2012’de İzmir-Aliağa’da yeni açılan Şakran 2 nolu T Tipi Cezaevi’ne sürgün gönderilenler 24 kişi Mar-
din’den, 7 kişi Bingöl’den, 3 kişi Muş’tan, 2 kişi Diyarbakır’dan, 1 kişi Bafra’da ve 1 kişi de Kırıklar’dan olmak üzere 
toplam 39 kişi oldu. Sürgüne gönderilenler önce 1 nolu T Tipi Cezaevi’ne konuldular ve orada adli mahkumların 
saldırısına maruz kalırken, cezaevi yönetimi seyrettiği iddia edildi. Böylesi karşılaşmaların daha sonra adlilerin 
aleyhine gelişebileceğinden korkan cezaevi yönetimi, onları birkaç metre ötedeki 2 nolu T Tipi Cezaevi’ne götürdü. 
Yeni cezaevine girişte mahpuslar çırılçıplak soyunmayı reddedince, gardiyanların saldırısına uğradılar. Çıplak ka-
lan mahpuslar giyinmeden odalarına gitmek isteyince, bu kez de zorla giyindirme saldırısına uğradıkları belirtildi.. 
(Gündem Gazetesi)  
 
22 Nisan 2012’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan Aysun Akdağ ile Elif Sultan Kalsen’e gönderilen İlya 
Ehrenburg’a ait “Dipten Gelen Dalga”; Mao Zedung’a ait “Halk Savaşında Temel Taktikler”; Vladimir İ. Lenin’e ait 
“Gençlik Üzerine” ve Josef Stalin’e ait Strateji ve Taktik” adlı kitapların cezaevi yönetimi tatarfından yasak olduğu 
gerekçesiyle cezaevine alınmadığı  öğrenildi  
 
24 Nisan 2012’de Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan kadın tutuklular, cezaevinde karşı karşıya kaldıkları kimi 
sıkıntıları aktardı. Cezaevi idaresinin kimi zaman farklı yöntemlerle kadın tutuklulara pişmanlık yasasından fayda-
lanmaları için baskı uyguladığını belirten kadınlar, yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı: "5 aylık çocuğuyla birlikte ce-
zaevinde bulunan Ş.K. adlı hükümlü bir anne revire çıkıyor. Cezaevi müdürü o esnada hükümlü anneyi görünce 
'acil durum' diyerek yanına çağırıyor. Annenin yanında başka bir arkadaşımız da var. Anneyi yalnız bırakmıyor ve 
kendisi ile birlikte müdürün yanına gidiyor. Cezaevi müdürü anneye 'adlilerle ilgili bir yasa var ya, seni de kapsıyor. 
Ancak bu dilekçeyi imzalaman gerekiyor' diyerek önüne bir dilekçe koyuyor ve imzalamasını istiyor. Annenin yanın-
daki arkadaşımız da dilekçeye ısrarla bakmak istediğini belirtiyor ancak müdür tarafından engelleniyor. Bunun üze-
rine anne dilekçeyi imzalamadan arkadaşımızla birlikte odadan çıkıyor. Daha sonra müdür tekrar anneye 'örgütten 
ayrıl, pişmanım de, dışarı çıkarsın' diyerek pişmanlıktan yararlanmasını istiyor."(24.04.2012/DİHA) 
 
26 Nisan 2012 tarihinde Deneğimize bir mektupla başvuruda bulunan Kırıklar 2 Nolu F tipi ceza evinde tutuklu Ha-
san ABİÇ, “Cezaevinin yemeklerinde sıklıkla gözlenen yabancı maddeler çıkmıştır. 24.04.2012 tarihinde verilen 
bulgurun içinde cam parçaları çıktığı, daha önce de birkaç kez yemeğin içinde kurtlar çıktığı son olarak 25.04.2012 
tarihinde öğle yemeğinin içinde KANLI PANSUMAN BEZLERİ çıktığı bu kanlı pansuman bezinin bulaşıcı hastalığı 
bulunan birine ait olabileceğini düşündüklerini. Bu durumun kasıtlı bir anlayışın sonucu olabileceğini düşündüklerini, 
İhmalkârlık Ya da dikkatsizlik sonucu olan bir durum olmadığını ve tamamen bilinçli, insanların en kutsal yaşama 
hakkına yönelik bir girişim olduğun ve sağlıklarının tehlikede olduğunu ve endişe içinde olduklarını “ Belirtmiştir. 
(İhd İzmir Şb) 
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29 Nisan 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran A. A Antalya L Tipi Hapishanesinde hükümlü olan oğluyla yap-
mış olduğu telefon görüşmesinde; oğlunun kendisine aktarımına göre idarenin mahpuslara esas duruşta ve ayakta 
sayım yaptırdığını, bu uygulamayı reddedenlere şiddet uygulandığını, mektup ve dilekçe hakkının engellendiğini, 
hastaneye sevklerin edilmediğini, askeri uygulamaların dayatılması gibi keyfi uygulamaların olduğunu belirtmiştir. 
ayrıca, çocuklarının şiddet ve baskı görmelerinden endişe duyduğunu ifade etmiştir. 

1 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran M.I. Osmaniye Toprakkale Hapishanesi’nde tutuklu bulunduğu 
sırada yaşanan hak ihlallerini aktardı. Buna göre mahkûmların ağır şartlarda günde 14-18 saat çalıştırıldığını ve 
hata yapanların ağır sözlere ve tehditlere maruz kaldıklarını, mahpusların zorla namaz kılmaya zorlandığını, hapis-
hane gardiyanları ve memurlarının mahpuslar üzerinde sürekli psikolojik baskılanma yarattığını ifade etti. 

2 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran M.A. Adana TMŞ polislerinin ailesinin evini aradığını ve sonra-
sında eve geldiklerini, katıldığı yasal eylemlerin fotoğraflarını göstererek ‘tutuklama’ söylemiyle aileyi tehdit ettiğini, 
görüşme sırasında polislerin sürekli not tutarak psikolojik baskı yaptığını, polislerin yaptığı bu görüşmenin sırf göz-
dağı vermek amacıyla olduğunu ifade etti. 

2 Mayıs 2012’de,  İHD İzmir şubemize mektupla başvuruda bulunan İzmir 2 Nolu F tipi Ceza Evinde tutuklu Kemal 
Dal, Mehmet Turan, Kerem Özer, Onur Işık, Mehmet Şerif Öner, Mahmut Baydur, Mehmet Parıltı, Memduh Tunç, 
Murat Selvi, Numan Yiğit, Özkan Yaşar, Sinan Ekmekçi, Şiyar Aydemir, Halil Şimşek, Yunus Okuyucu, M.Muhdi 
Erkan, Hasan Dağhan, Seçkin Savaş, Lokman Marol,  Seyithan Kutlu, Şehmuz Acar, Davut Öztemel, Seyithan 
Kort, Şenol Koç, Zana Yatkın, Rıdvan Şahin, Aslan Kızıl, A.Kadir Gürbüz, A.Vahap Aydemir, Abdullah Aslan, Ali 
Emre Ecer, Davut Öztemel, Dilaver Keklik,  “Bir kısım siyasi tutuklu arkadaşımız Adli tutuklu ve hükümlülerin bulun-
duğu Blokta, bir kısım adli Tutuklu da bizim bulunduğumuz blokta tutulmaktadır. Zaman zaman karşılıklı gerginlikler 
yaşıyoruz. Adli mahkûmların da bizim de istediğimiz karşılıklı yer değiştirmekle bu sorun çözüle bilinir olmasıdır. 
Ancak Cezaevi İdaresi talebimizi dikkate almamakta ve çözümsüzlüğü dayatmaktadır. Daha önce bu tür uygulama-
lar yüzünden Mehmet Kılınç arkadaşımız yaşamını yitirmişti. Bizler sorunlarımızı hep diyalogla yapıcı bir şekilde 
çözmekten yanayız. Cezaevi İdaresi ise bizi adli mahkûmlarla karşı karşıya getirmekle bize tecrit uygulama zemini-
ni oluşturmaktadır. İdarenin bu çözümsüz yaklaşımının vahim sonuçlar doğuracağı endişesindeyiz “ Demiştir. (İhd 
İzmir Şb)  
 
4 Mayıs 2012’de, İHD İzmir şubemize bir mektupla başvuruda Aliağa-Şakran Kadın ceza evinde yatmakta olan 
Dilşah Ercan, Sima Dorak ve Şükran Aydın beyanlarında; 28 Nisan 2012 tarihinde gecenin 3.20 sıralarında Şakran 
vardık. İlk girişte bizi tek tek bir odaya aldılar. Bizi tek tek insan onurunu rencide eden ince aramadan geçirmek 
isterlerken itiraz ettik. Normal aramanın ne olduğunu biliyoruz, bizi aşağılayamazsınız dedik. Aramanın nasıl yapı-
lacağını bize siz mi öğreteceksiniz, sizden mi emir alacağız dediler, üzerinizde hiçbir şey kalmayacak şekilde soyu-
nun dediler. Regl olan Arkadaşlarımızın orkid pedlerini duyarlı cihazdan geçirdiler. Biz bu insan onurunu yerle bir 
eden uygulamayı ret ettik. Bu kez küfürlü hakaretle bir şekilde bize saldırdılar. Üzerimizdeki elbiselerimizi yırtarca-
sına zorla çıkardılar. Bizi bir odaya aldılar uzun süre beklettiler. Sonra bir erkek personel içeri girerek burası İzmir, 
hiçbir cezaevine benzemez. Sizler Osmaniye ve Pozantı cezaevlerinde olup bitenleri biliyorsunuz. Biz ne dediysek 
o olur. Buraya Adalet Bakanı da gelse bu uygulamayı görecektir. Bunu böyle bilin dediler. Aradan uzun süre geç-
mesine rağmen vücudumuzda ezikler morluklar ve kafalarımızda şişkinlikler halen duruyor. Bizleri çırılçıplak soy-
duktan sonra kapıyı aralayıp erkek personel ve askerlere izlettiler. Bu uygulamanın hukukta yeri olmadığı gibi in-
sanlık ta kabul etmez. Bütün bu hakaret ve zulme karşı Cezaevi yetkilileri bize disiplin soruşturması başlatmıştır.  
Demişlerdir.  (İhd İzmir Şb) 

5 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan Hatay E Tipi Hapishanesi mahpusları, 
hapishanede yaşanan iletişim sorununu, anadilde mektuplaşma sorununu dile getirmişlerdir. Disiplin cezalarının 
keyfi bir şekilde verildiğini, gardiyanların hücreye girerek mahpusları keyfi bir şekilde darp ettiğini, diğer hücrelerde-
ki mahpuslarla haftalık görüşme hakkının engellendiğini, keyfi bir şeklide yayınlara el konulduğunu ifade etmiştir. 

6 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran A.O. Kürkçüler F Tipi hapishanesinde tutuklu olan kardeşinden 
edindiği bilgiye göre, gardiyanların keyfi bir şekilde koğuşlara girerek mahpusları darp ettiği belirtti. 

7 Mayıs 2012’de, İHD İzmir şubemize fax göndermek suretiyle başvuruda bulunan Ayşe Nur EKİNCİ “ Eşim Ercan 
EKİNCİ İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir süredir hükümlü olarak bulunmaktadır. 
06.05.2012 tarihinde haftalık telefon görüşme hakkını kullanırken benimle yaptığı görüşme sırasında, artık bana 
burada cezaevi savcısı Sedat ERBAŞ tarafından yapılan psikolojik baskıya dayanamıyorum. Beni anlatmaya mec-
bur bıraktılar. Hiçbir suçum olmadığı halde beni tek kişilik hücreye atıyorlar. Beni tanımadığım hükümlülerle tek 
kişilik hücreye atıyorlar, cezaevi savcısı Sedat ERBAŞ bizzat “ben sizi karanlık hücreye koyuyorum, hadi birbirinizi 
öldürün, istediğiniz yere de şikâyet edin, hiçbir şey yapamazsınız, size kim arka çıkacak” şeklinde konuşarak bizleri 
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tehdit ediyor ve psikolojik baskı uyguluyor. Cezaevi personeli cezaevinde çıkan tartışmalara ilişkin tuttukları tuta-
naklarda hiçbir ilgim ve alakam olmamasına rağmen gerçeğe aykırı şekilde benim adımı da ekleyip bu suretle ceza 
almamı sağlıyorlar. Başka bir cezaevine sevkim konusunda ve yaşadığım duruma ilişkin olarak yaptığım hiçbir 
başvurunun cevabını alamıyorum” şeklinde şikâyetlerini belirtmiştir. (İhd İzmir Şb) 
 
8 Mayıs 2012’de, İHD İzmir şubemize başvuran Rıfat Karaca şu beyanlarda bulunmuştur; Şakran Ceza evine kar-
deşim Orhan Karacanın ziyaretine gittik. Çok sıkı bir aramadan geçtiklerini, Açık görüş esnasında kardeşim Orhan 
gelirken de giderken de arandıklarını bize söyledi. Açık görüşün yapıldığı bölümde uzun ve oldukça geniş bir masa 
bulunduğu mahkûmlar bir tarafta, ziyaretçiler diğer tarafta bulunmak suretiyle ve öpüşmek ya da birbirine sarılmak 
hasret gidermek yasaklanmıştır. Bu ve bize anlatamadıkları başka sıkıntılar yüzünden bir dakika durduktan sonra 
açık görüşmeyi boykot ettiler. Bu ağır şartlar ortadan kaldırılmadan asla görüşmeyeceklerini söylediler. Demiştir. 
(İhd İzmir Şb) 
 
9 Mayıs 2012’de, İHD İzmir şubemize ortak bir mektupla Aliağa-Şakran ceza evi T-2 de bulunan Veysel Yakar, 
Hekim Denli, Kasım Demir, Mustafa Özlük, Vahdettin Yalçıner, Mehmet Tekin, Hamdin Işık, Fırat Maçin, Eyüp Öl-
mez, Murat Bilge, A.Fuat Kop, Yoldaş Fırat ve İdris Erenç imzasıyla başvuruda bulunmuşlardır. Başvurularında 
“Yaklaşık iki aydır önce T-1 20 gün sonra T-2 ye aktarıldıklarını, bu ceza evinde kendilerinin ve ailelilerinin uygula-
malar karşısında tedirgin olduklarını, Yapılan girişimler sonucu TBMM Cezaevi izleme Komitesi 07.05.2012 tarihin-
de bizleri dinlemeye geldi. Sorunlarımızı kapsamlı bir şekilde tespit edip Ankara' ya ileteceklerini söylediler. Bizler 
Cezaevi İzleme Komitesinden sonra bir rahatlama beklerken, hemen bir gün sonra haftalık açık görüşme sırasında 
ailelerimizin yanında bizlere ve ailelerimize hakaretlerde bulundular. Anne ve Babalarımızla tokalaşmak, sarılıp 
öpmek yasaklandı. Ayda bir yapılan açık görüşlerde bizler anne babamıza, eşimize, çocuklarımıza sarılıp hasret 
gidermeyeceksek neden açık görüşü yaptırıyorlar. Pek çok ceza evinde yattık. D,E,F,H,L,M tipi ceza evlerinde böy-
le bir şeyle karşılamadık. 08.05.2012 tarihinde yaptığımız açık görüş sırasında binlerce kilometre uzaktan gelen 
ailelerimize ve bize çok büyük hakaretler yapıldı. Plastik kelepçeler, robokop elbiseli, coplu personelle adeta katli-
am provası yaptılar. Sorularımızı aktarayım; 1-Arkadaşlarımızla sportif faaliyet, Sohbet ve kültürel faaliyetlerden 
mahrum bırakıldık. 2-Aynı davadan yargılanıp ceza almamıza rağmen, bir odadan diğerine değişim sağlanmıyor. 3-
Ailelerimizle bazen 35 dakika bazen de keyfi olarak görüştürülmeden geri çevriliyoruz. 4-Yeni gelen arkadaşlarımız 
onur kırıcı bir şekilde çırılçıplak soyularak içeri alınıyor. 5-Ağır hasta arkadaşlarımız revire çıkartılmıyor, hasta ha-
neye sevkleri yapılamıyor. Âdeta ölüme terk ediliyorlar.6-Keyfi bir şekilde kitap kısıtlaması yapılıyor. Dergi ve gaze-
teler kitap sayılıyor.7-Kurumun 1. Müdürü ile görüştürülmüyoruz. Birinci müdürle görüşebilsek belki sorunlar bu 
kadar büyümeden çözülürdü biçiminde ifade etmişlerdir. (İhd İzmir Şb) 
 
9 Mayıs 2012’de, İHD İzmir şubemize bir mektupla Aliağa-Şakran 2 Nolu T tipi Cezaevinden başvuruda bulunan 
Orhan Karaca, Vedat İdiz, Zeki Kunur, Nazmi Çetin, Ömer Turgut, Ahmet Taş, Faruk Baysu, Ahmet Turay, Şükrü 
Erik ,Ulaş Arslan, Yasin Göçer ve Cemal Belge ortak imzalarla 09.05.2012 tarihinde bir mektupla başvuruda bu-
lunmuşlardır. Başvurularında, “Biz 08.03.2012 tarihinde Mardin E tipi ceza evinden önce Aliağa 1 nolu T’ye 20 gün 
sonra da T-2 ye gönderildik. Ceza evi girişinde çıplak arama ve yoğun hakarete maruz kaldık. Bir buçuk aydır hiçbir 
sportif faaliyete, ortak sohbet alanına çıkarılmıyoruz. Atölye faaliyetimiz bile yasaklar arasındadır. Tek oda ile sınırlı 
adeta tecrit edilmiş durumdayız. TBMM Cezaevi İnceleme Komitesi gelip gittikten bir gün sonra yani 08.05.2012 
günü yapılan açık görüşte bizi ailelerimizle yakın görüşü yasakladılar. Yan yana gelmeyi, sarılıp öpüşmeyi, çok 
uzaklardan gelen ailelerin hasret gidermesini yasakladılar. Bize ve ailelerimize ağza alınamayacak küfürler ve ha-
karetler yaptılar. Bizi görüştürmeden zor kullanarak görüş yerinden çıkarıldık iddialarında bulunmuşlardır. (İhd İzmir 
Şb) 
 
9 Mayıs 2012’de,  Antalya L tipi Ceza Evinde iken İzmir Kırıklar F 2 tipi Cezaevine sevkle gelen Savaş Yağız İzmir 
Şubemize yazdığı mektubunda; Antalya L tipi Ceza Evinde uygulanan onur kırıcı yaklaşımları aktarırken, ceza 
evinde askeri sayım mahkûmlara dayatıldığını anlatmıştır. Askeri yöntem ile sayım yaptırıldığını, telefon görüşme-
leri sırasında insanların tek sıra duvar dibinde tutulduğunu, görüşe gelen ailelere göz taraması sırasında taciz ve 
aşağılayıcı sözler kullanıldığını, Ceza evine tutuklu ya da sevkle gelen hükümlü ya da tutukluların haftalarca müşa-
hede dedikleri hücrelere konulduklarını, buralarda işkence yapıldığını, insanların ölümle tehdit edildiklerini, örneğin 
A takımı dedikleri ekiple koğuşlara dalıp bağırıp çağırdıklarını, ağza alınamayacak küfürler edildiğini,  koğuş kapa-
sitesinin 7 kişilik olmasına rağmen bu odalara ranza attırıp 21 kişilik yapıldığını, kapasitesi 21 kişi olan odaları 33 
kişi konulduğunu, halen bazı arkadaşlarının koridorda yerde yattığını, 33 kişilik koğuşa haftada sadece bir defa su 
verildiğini belirtmiştir. Antalya L tipinde sohbetin olmadığını belirten Yağız, diğer cezaevlerinde her hafta spora çıkı-
lırken burada 15 günde bir spora çıkarılıyor insanlar, 1 saat spor müsaadesi var, cezaevi İdaresi tarafından verilen 
dilekçelere cevap verilmiyor, mektuplar gönderilmiyor, revire çıktığımızda doktorlar teşhis koymadan ilaç yazıyorlar, 
kütüphaneden ancak 15 günde bir sadece bir kitap alabiliyoruz, demektedir. (İhd İzmir Şb) 
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9 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran M.O Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kardeşiyle 
yaptığı görüşme sırasında kardeşinden edindiği bilgiye göre hapishane yönetiminin koğuşlara girerek mahpusları 
keyfi bir şeklide darp ettiğini ifade etti. 

9 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran G.Ö. Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan oğlu ile 
yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre koğuşlar keyfi bir şeklide değiştirilmekte ve bunu protesto 
etmek isteyen mahpuslara darp uygulanmaktadır. Ayrıca G.Ö. doktorların mahpuslara sürekli yanlış ilaçlar verdiği-
ni, içme suyunun kirli olduğunu, gazete ve dergilerine el konulduğunu, aramalar sırasında zorla koğuşların boşaltıl-
dığını, sıcak su verilmediğini, banyo sırasında kapıların vurularak mahpusların zorla uygunsuz bir şekilde banyodan 
çıkarıldığını, bu tür uygulamalara karşı çıkan mahpuslara disiplin cezalarının verildiğini belirtti. 

9 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran A.G, Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan oğlu ile 
yaptığı görüşten hak ihlalleriyle ilgili edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre, hapishane yönetiminin ve gardiyanların 
keyfi bir şekilde koğuşlara girip darp yoluyla koğuşları boşalttığını ve mahpusların sürekli başka koğuşlara gönde-
rildiğini, birçok tutsağın darp edildiğini ve darp raporu alınmasına rağmen herhangi bir tedavinin yapılmadığını ifade 
etti. 

10 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran S.G. Kürkçüler F Tipi hapishanesinde tutuklu bulunan kardeşi 
ile yaptığı görüşten edindiği bilgiye göre, gardiyanların zorla koğuşlara girip darp yoluyla koğuşları boşalttığını, bir-
çok mahpusun ellerinin ve ayaklarının bağlanarak yerlerde sürüklenip başka koğuşlara götürüldüğü ifade etti. 

25 Mayıs 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuru yapan Avukat T.B., Gaziantep H Tipi Kapalı Hapishanesi’nde 
tutuklu bulunan müvekkilleriyle yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre mahpusların her türlü dav-
ranışına disiplin cezası uygulanmaktadır. Mahpuslar önümüzdeki 2-3 yılı kapsayacak kadar disiplin cezası almıştır. 
Bununla birlikte mahpuslar 6 kişilik koğuşlarda 13 kişi kalmaktadır. Ailelerin şehir dışından geldiği bilindiği halde 
görüş saatleri sabah 08.00-09.00 saatleri arasına konularak görüşler güçleştirilmektedir. Mahpuslar koğuş dışı hiç-
bir sosyal faaliyetten faydalanamamakta, hapishanede tecrit uygulanmaktadır. Kaloriferler çok az yanmakta, öze l-
likle soğuk günlerde mahpuslar sağlık problemleri yaşamaktadır. 

26 Mayıs 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde cezaevi yönetiminin adli tutuklularla siyasi tutukluluları 
“yer olmadığı” gerekçesiyle aynı koğuşlara yerleştirdiği Nevzat Kılıç’ın İHD’ye gönderdiği mektup sonucu öğrenildi. 
 
1 Haziran 2012’de Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde kalan Nedret Demir adlı tutuklunun ailesiyle yaptığı görüşmek 
sonucu cezaevi yönetiminin Nedret Demir’e ajanlık teklifinde bulunduğu öğrenildi. 

4 Haziran 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan M.Y. Kırıkkale F Tipi Hapishane’nde tutuklu bulunan 
kardeşi C.Y. ile yaptığı telefon görüşmesinden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre hapishanede siyasi mahpus-
lara çok ciddi boyutlara varan işkenceler uygulanmakta, yiyecek-içeceklere yabancı maddeler konulmakta, ötekileş-
tirici fiillerde bulunulmaktadır. Açlık grevine başlayan mahpusların disiplin cezası alması ve aileleriyle görüşmeleri-
nin engellenmesi için tahrik edilmektedir.  

5 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Derya Tamriş, Gülşen 
Tuba Karatoprak, Zeynep Kaplan Çelik, Bedia Akkaya, Fatma Kızılkaya, Yüksel Barut ve Canan Güler: 22 Kasım 
2011 tarihinde 43 kişi gözaltına alındık. 23 Kasım günü gözaltındayken polis gözetiminde devlet hastanesine sağlık 
kontrolüne götürüldüğümüzde her birimizin kolundan bir şırınga dolusu kan alındı. Tüplere doldurulup üstüne ism i-
mizi yazıp kendileriyle birlikte emniyete getirdiler. Hiçbir rızamız ve onayımız olmadan yapılan bu işlemin yasal 
dayanaklarının olup olmadığını bilmiyoruz. Rızamız olmanda bizden alınan doku örneğinin ne amaçla alındığını 
bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” Denildi.(İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
5 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Aslı Çalıhan, 29 Ekim 
2011 tarihinde gözaltına alındım. Bir gün sonra gözaltındayken polis gözetiminde devlet hastanesine sağlık kontro-
lüne götürüldüğümde kolumdan bir şırınga dolusu kan alındı. Tüplere doldurulup üstüne ismimi yazıp kendileriyle 
birlikte emniyete getirdiler. Hiçbir rızam ve onayım olmadan yapılan bu işlemin yasal dayanaklarının olup olmadığı-
nı bilmiyorum. Rızam olmanda benden alınan doku örneğinin ne amaçla alındığını bilmiyorum. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyoruz.” Demiştir. (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
11 Haziran 2012 tarihinde İHD ye mektupla başvuruda bulunan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi C-8 koğuşunda yatan 
Abdulkadir Encü, Cahit Ayaz, Necmettin Bellier yaşadıkları sıkıntı ve sorunları özetleyerek aşağıdaki şekilde sıra-
lamışlardır; 
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“İki yıldan fazla bir süredir ciddi anlamda yer darlığı yaşıyoruz. Tüm tepki ve taleplerimize rağmen bu sorunumuz 
halen giderilmiş değildir. Hatta bazen bu sorunumuzu idareye ilettiğimizde “size verebileceğimiz boş oda yok, fazla 
ısrar ederseniz sizi farklı cezaevlerine göndeririz” biçimindeki cevaplarıyla bizi sürgünle tehdit ediyorlar. Bu haliyle 
sorunumuz daha da ağırlaşacağına benzemektedir. Çünkü bulunduğumuz cezaevinin kapasitesi 510 kişilik olması-
na rağmen söz konusu cezaevinde 850 ile 900 dolaylarında tutuklu ve hükümlü yerleştirilmiştir. Neredeyse iki katı-
na çıkarılan bu mevcudiyet ciddi anlamda yer sıkıntısı yarattığı gibi bulaşıcı hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır.” 
 

1. Bölgenin hiçbir cezaevinde tutuklu-hükümlü ayrımı olmamasına rağmen bu ayrım bizim bulunduğumuz ce-
zaevinde çok katı bir şekilde uygulanmaktadır. Hükümlü ve tutuklular olarak aynı bloklarda kalmaktayız. 
Birde buna 18 yaş altı statüsü eklenmiştir. Abı-kardeş olmamıza aynı davadan yargılandığımıza bakılmak-
sızın bizi suç, konum, vasıf vb. şekilde bölmüşlerdir. Örneğin bir kardeş hükümlü diğeri tutuklu ise birbirleri-
ni görmek mümkün değildir. 

2. İkinci madde de belirttiğimiz nedenden dolayı akraba olan arkadaşlarımız birbirini görmemekte, birlikte 
sportif ve sosyal bir etkinliğe katılmaları engellenmektedir. Söz konusu hükümlü ve tutuklu ayrımı ideolojik 
ve siyasi bir yaklaşım olup en doğal insani hak olan akraba görüşünü ortadan kaldırmaktadır. bu anti de-
mokratik ve hukuk dışı yaklaşım hem arkadaşlarımızı hem de ailelerini  ciddi anlamda mağdur etmektedir. 
Örneğin; bir ailemizin biri tutuklu biri hükümlü ikik çocuğu burda bulunuyorsa söz konusu aile haftada iki 
gün görüşe gelmek zorundadır. Bu da hem maddi hem manevi olarak ailelerimizi mağdur etmektedir. 

3. Bakanlığın genelgesine göre haftada on (10) saat ortak kullanım alanlarına çıkma hakkımız vardır. Yani biz 
cezaevinde haftada ancak 45 dakika ve onar kişilik gruplar halinde sohbete çıkabiliyoruz. Görüldüğü gibi 
geriye kalan 9 saatlik sohbet vb. yasal haklarımızdan yararlanamıyoruz. Açık görüşlerin olduğu haftalarda 
ise 45 dakikalık top dışında hiçbir etkinliğe çıkartılmıyoruz. Nedeni ise “zaman yok, sayı fazla, yetiştiremiyo-
ruz” vb. hiç alakası olmayan gerekçeler bahane gösterilmektedir. 

4. Bulunduğumuz cezaevinde on’un (10) üzerinde Güney Kürdistan’lı arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşları-
mız ‘Türkiye vatandaşı değiller, tüm kayıt ve isimler TC kimlik numarası üzerinden yapılıyor’ denilerek hiçbir 
eğitsel etkinliğe çıkarılmıyorlar. Oysa biliyoruz ki birçok cezaevinde aynı konumda olan arkadaşlarımız her 
türlü etkinliğe çıkartılıyor. Burada ise keyfi bir şekilde engelleniyorlar. 

5. Spor vb. etkinlikler amaçlı kompleks üç-dört yıldır tamamlanmamış bulunuyor. Kapalı salonun üst bölümle-
rini kültür-fiziğe uygun olarak donatılmıştır. Hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Buna rağmen kompleksin bu bö-
lümünden yararlandırılamıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla adli mahkumlar da yararlandırılmıyor.  

6. İçinde yaşamak zorunda bırakıldığımız mekanlar tam da mahkum olan anlayışlarına göredir. Odalarımız 
kullanılmaz haldedir. Cezaevinin koridorları ve idare bölümleri dışında (buda göstermeliktir) kalan yerler 
deyim yerindeyse mikrop yuvası gibidir. Oda duvarlarının kimi yerleri dökülmüş kimi yerleri de çürümeye 
yüz tutmuştur. Cezaevinin dış cephesi ve idare bölümlerini sık sık boyanarak bakımları yapılıyor. Ama kal-
dığımız odalar yaşanılacak yer olmaktan çıkmış olmalarına rağmen yıllardır hiçbir bakım yapılma-
mış/yapılmıyor. Mahkum kendi parasıyla kaldığı yeri boyadı mı boyadı, boyamadıysa kaldığı mekanın pislik 
ve mikroplarıyla yaşamak zorunda kalıyor. Kaldığımız odaların her şeyden bağımsız hastalık üreten me-
kanlar olduğunu özetle belirtmemiz gerekiyor. 

7. Hiçbir yasal dayanağı olmadın hukuki hiçbir gerekçe göstermeden bizim ulusal giysimiz olan “şalû şapık” 
leri bize vermiyorlar. Değişik dönemlerde içeriye alınmış olanlar la da mahkemeye, hastaneye vb. gibi yer-
lere götürülmüyoruz. Örneğin, bir arkadaşımızın üzerinde söz konusu elbise varsa onu değiştirmeden has-
taneye götürülmüyor. Yani açık olarak bize söylemeseler de pratikte 12 Eylül faşist zihniyetini yansıtan tek 
tip elbiseyi bize dayatıyorlar. Ayrıca uzak ve değişik şehirlerde gelen ailelerimiz kendileriyle getirdikleri gi-
yim eşyalarını “açık görüştür, kalabalıktır uğraşamayız” denilerek bize verilmemektedir. Böylece ailelerimiz 
beraberinde getirdikleri eşyaları geri götürmek ve daha sonra ki ile göndermek zorunda kalıyorlar. Bu ekten 
bir masraf olduğu gibi insani bir yaklaşım değildir.  

8. Genelgede de vardır; Buna rağmen çarşaf, nevresim vb gereksinimlerimiz “ödenek yok” bahanesiyle karşı-
lanmıyor. Bu nedenle söz konusu ihtiyaçlarımızı kantinden hiçte kaliteli ve kullanışlı olmayan malzemelerle 
karşılamak zorunda kalıyoruz. Kaliteli ve kullanışlı olmayan bu eşyalar da oldukça yüksek fiyatla satın a l-
mak zorunda kalıyoruz. Buna bütün alışverişimizi kantine bağlamaları ve kantin fiyatını fahişliğini de ekledi-
ğimiz de adeta soyuluyoruz. Aynı husus, mantık, sorun ve anlayış dış kantin için da geçerlidir. Gerek iç ge-
rekse dış kantinimiz tamamen mağdur edilme ve idareni en az 2-3 kat kâr elde edeceği bir anlayış üzerine 
oturtulmuştur.  

9. En can alıcı ve temel sorunlarımızdan biride zağlık alanında yaşadığımız sorunlardır. Birçok arkadaşımız 
yıllardır cezaevindedir. Birçok kronik ve hayati tehlikesi yüksek rahatsızlıkları var. B koşullarda şimdiye ka-
dar rahatsızlığı iyileşen tek bir arkadaşımızı daha görmedik. Aksine birçok hastalık peydahlanmakta ve 
hastalığı olan arkadaşlarımızın rahatsızlıkları da ilerlemektedir. Bu bizde de çok ciddi kaygılara neden ol-
maktadır. Çünkü zaten bir yıl öncesine kadar kurum doktoru yoktu. Cezaevi revirinde gelen doktor ili sağlık 
müdürlüğü tarafından atanıyorlardı. Onlarda pratisyen düzeyindeydiler. Aynı zamanda bu doktorlar sürekli 
değişiyorlardı. Bu nedenle arkadaşlarımızın hastalıklarını takip etmiyorlardı. Atanıp yeni gelen birçok doktor 
da kendine göre hastalığa bir teşhis koyabiliyordu. Bu şekilde en ağır hasta arkadaşlarımızın durumu ge-
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çiştirilip duruldu. Anlaşılacağı gibi ne önceki sağlık sistemi ne de aile hekimlik sistemi hastalıklarımıza çare 
olmuştur. Sorunlarımız olduğu gibi devam etmektedir.  

10. Siirt devlet hastanesini teknik kapasitesi yeterli olmadığı için bazı hasta arkadaşlarımızın sevki Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi hastanesine yapılmaktadır. Bu da ‘ödenek yok’ bazen de ‘asker hazır değil’ gerekçesiyle 
götürülmüyorlar.  

11. Hasta arkadaşlarımızın maruz kaldıkları diğer bir insanlık dışı uygulamada kimi doktorların ırkçı ve ideolojik 
yaklaşımlarıdır. Örneğin yattığı davaya (siyasi) bakılarak arkadaşlarımızın kelepçeleri açılmıyor, böyle mu-
ayene olması isteniyor, buna itiraz edildiğinde de adeta hakaret edilircesine  “böyle oluyorsan ol” denilmek-
tedir. Doktorların Hipokrat yemenini ayaklar altına alınan bu ırkçı yaklaşım arkadaşlarımızın tedaviyi kabul 
etmemesine yol açmakta, bu uda hem hastalıkları hem de psikolojileri üzerinde ‘olumsuz etkilere’ yol aç-
maktadır. 

12. Diyet kullanmak zorunda olan arkadaşlarımızın diyet sorunu da yarı bir problemdir. Doktor raporunda yazı-
lan yemekler verilmiyor, normal karavana yemekler veriliyor. 

13.  Bir problemde ilaçların verilmemesidir. Bazı ilaçlar verilmiyor. Bazen de doktorların yazdığı ilaçların yerine 
başka ilaçlar veriliyor. Bu uygulama sağlıklı olanlarında sağlığını bozuyor.  

11 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Derya Eker, Ağabeyimi Vahit Arslanhan, işlediği suçtan 
dolayı yargılandığı mahkemece suçlu bulunup yaklaşık 13 yıl 2 ay cezaya çarptırıldı. Ceza aldıktan bir yıl sonra 
Gümüşhane E Tipi Cezaevine nakil yapılmıştır. Gümüşhane cezaevinde can güvenliğinin bulunmadığını, banyo ve 
havalandırma gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmadığı, nitekim havalandırma hakları haftada iki olmasına rağmen bir 
defa çıkabildiklerini, kaldığı yerin çok küçük olduğu için psikolojik sorunlar yarattığını belirtmektedir. Ayrıca ring 
aracına diğer suçlular ile birlikte bindirildiğini ve ring aracında kendisine hakaretlerde bulunduğunu ancak can gü-
venliğinden dolayı sesini çıkaramadığını belirtmektedir. Ağabeyimin bunlara benzer birçok problemi bulunmaktadır. 
Gümüşhane ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile ağabeyimi görmeye gitmem 
mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koşullarda yaşamaktayız ve Ailemin geçimini sağlamak konusun-
da büyük zorluklar yaşamaktayım. Yine sağlık koşullarım da uzun yolculuk yapmama elverişli değildir. Belirtmiş 
olduğum hususlar çerçevesinde ağabeyimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Batman, 
Midyat, Mardin, Bingöl veya Muş illerinden birine naklinin sağlanması için yardım talep etmekteyim. Demiştir. (İHD 
Diyarbakır Şubesi)   
 
13 Haziran 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nazife Noyan, Eşim İhsan Noyan, Tokat E Tipi Cezaevinde 
hükümlü olarak kalmaktadır. Eşim tutuklandığından bu yana 6 çocuğuma çevremdeki insanların yardımıyla bak-
maktayım. Tokat ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile ben ve 6 çocuğumun 
eşimi görmeye gitmemiz mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koşullarda yaşamaktayız ve Ailemin 
geçimini sağlamak konusunda büyük zorluklar yaşamaktayım. Ancak yılda 1 sefer eşimi görmeye gidebilmekteyim. 
Eşimin nakli amacı ile daha önceki tarihlerde de eşim tarafından yapılan başvurularda olumlu bir sonuç alamadık. 
Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde eşimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın illerden 
birine naklinin sağlanması için yardım talep etmekteyim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
13 Haziran 2012’de Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde bulunan, Karakoçan Cezaevi'nde kalan mahpuslar adına 
DİHA'ya mektup gönderen BDP Eski Dersim İl Yöneticisi Erdal Kotan, doktora gitmek için cezaevi idaresine verdik-
leri dilekçelerine haftalarca cevap verilmediğini kaydetti. Hastaneye götürüldükleri sırada askerlerin keyfi uygulama-
larına maruz kaldıklarını belirten Kotan, "Bizi cezaevinin nizamiyesine götürdükleri sırada, askerlerce ağzımız dahi 
aranmak isteniyor. 'Ağzını aç, dilini kaldır' diyorlar. Bunu yapmadığımız zaman da, bizi hastaneye götürmek yerine, 
cezaevine geri götürüyorlar" dedi. Kendilerine yapılan uygulamaları Cezaevi Savcısı'na bildirdiklerini, ancak savcı-
nın "Asker şüphelenirse dilinizin altına da bakabilir" dediğini belirten Kotan, "Ben ve birçok arkadaşım, bu tür uygu-
lamalar nedeniyle cezaevi kapısından geri gönderiliyoruz. Ve bu uygulama hala devam ediyor" diye kaydetti. Sıcak 
su sorunundan kaynaklı yıkanamadıklarını ve banyo gününde verilen sıcak suyla ancak 1-2 arkadaşlarının yıkana-
bildiğini belirten Kotan, cezaevi idaresinin ödeneklerinin bulunmadığı için güneş enerjisinin arızasının giderilmediğ i-
ni belirttiğini kaydetti. Yaşadıkları bir diğer sorun ise cezaevinde kadın gardiyan olmadığı için, kadın görüşçülerin 
saatlerce cezaevi kapısında bekletilmesi olduğunu belirten Kotan, "Görüş günlerinde, arama yapması için bir kadın 
polis getirtiyorlar. Ancak o da zamanında gelmiyor. Kimi zaman saatlerce kadın görüşçüler, polisin gelmesini bekli-
yor. Benim görüşüme gelen yakınlarım, sabah saatlerinde savcılıktan izin alıp cezaevinin önüne geldi. Sabahtan 
akşam saat 17.00'ye kadar kapıda, kadın polisin gelmesini belediler. Kadın polis gelmeyince de, görüş yapamadan 
geri dönmek zorunda kaldılar" dedi. (13.06.2012/DİHA) 
 
17 Haziran 2012’de Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde yedikleri yemekten zehirlenen 11 tutuklu ve hükümlü 
Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Muayene edilen mahkûmların incelenmek üzere kan ve idrar örneklerinin 
alındığı öğrenildi. 
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18 Haziran 2012’de Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde koşulları protesto ederken çıkan yangın sonucunda 13 kişinin 
yanarak yaşamını yitirmesi ve 5 kişinin yaralandığı olay 3. gününde,  cezaevinde çıkan yangından yaralı olarak 
kurtulan 5 kişiden 4'ü ayakta tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine geri gönderildi. Yangın dumanından zehirle-
nen ve ağır yaralanan Cevdet Yılmaz'ın ise, Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi 
sürüyor. Durumu ağır olan Yılmaz'ın yattığı ranzaya kelepçelendiği ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıl-
maz'ın bulunduğu oda da askerlerin kapıda ve odada nöbette olduğu belirtildi. (18.06.2012/DİHA) 
 
28 Haziran 2012 tarihinde İHD ye imzalı mektupla başvuruda bulunan Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi G-2-3 ko-
ğuşundaki Ruşen Tutku, A. Halim Özdemir, Kasım Karadaş, İsa Gültekin, Ali Karasalı, A. Kerim Aktaş, Yılmaz Ak, 
M. Tarık Dağtaş, Nuri Sarsu, Nurettin Erdemirci, M.Ali Besun, Yaşar Kırmızı, İskender Yalçın, Şevket Şeker cezae-
vinde hak ihlallerini ve sıkıntılarını şu şekilde ifade etmişlerdir; 
 

1. İdare tarafında bizlere verilen disiplin cezaları, keyfiyetin ötesinde, insanın onurunu zorlayan uygulamalara 
dönmektedir. En ufak bir protesto eylemine karşılık bizlere en üst maddede disiplin cezası verilmektedir. 
Etkinliklerden men, iletişimden alı koyma bizleri olduğu gibi ailelerimizi de mağdur etmektedir.  

2. Hasta arkadaşlarımıza karşı gerekli duyarlılık gösterilmemekte, tedavileri yüzeysel ve günü kurtarma teme-
linde yapılmaktadır.  

3. Yabancı uyruklu arkadaşlarımızın ziyaretçileri Adalet Bakanlığından izin almak şartıyla ancak görüşmeyi 
gerçekleştiriyorlar. Bu bazen –izin alma- aylara sarkabiliyor.  

4. Haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi bir günle sınırlandırıldığı için o gün telefon çıkmamış ise, haftalık 
hakkını kaybetmiş oluyor. 

5. Bizlere gelen kitaplar inceleme adı altında gecikmeli veriliyor ve kimi kitapları da toplatma kararı  olmama-
sına rağmen sakıncalıdır diye verilmiyor.  

6. Kantin eşyaları kalitesiz olduğu gibi fahiş fiyatlarla bizlere satılmaktadır. Hepsi tek tip, çeşit getirilmemekte-
dir.  

7. Açık görüş ziyaretinin yeri, kelimenin tam anlamıyla askeri disiplini aratmamakta. Bizler ve ailelerimiz yan 
yana oturamıyor, aramızda sabitlendirilmiş masa engelinden dolayı ancak karşılıklı oturup görüşebiliyoruz, 
görevlilerin başımızda durması kışla havasını estiriyor.  

8. Günlük olarak sıcak su verilmemekte, ancak haftanın iki gününde banyo için verilmektedir. Oysa bulaşıkla-
rımızız sıcak suyla yıkamamız gerekir.  

9. TV’ler imkan olmasına rağmen sadece birkaç kanal ile sınırlandırılmıştır.  
10. Sportif faaliyetler ancak 6 ayda bir çıkarılabiliyoruz. Eğer disiplin cezası alınmışsa zaten çıkma durumu söz 

konusu bile olmuyor.  
11. Ortak alana çıkma 10 saat yasalarca belirlenmesine rağmen haftada ancak 1,5 ile 3 saat ile sınırlandırıl-

mıştır.  
12. Mahkemede ana dilimiz olan Kürtçe ile savunma hakkımız elimizden alınmakta ve bu durumu mahkemece 

susma hakkını kullandı keyfiyetine yorumlamaktadır.  
13. Başta cezaevi idaresi olmak üzere müdürlüğe ve savcılığa yazdığımız dilekçelerimize kimi zaman aylarca 

kimi zaman hiç cevap verilmemektedir.  
14. İnfaz memurlarının keyfi tutumları uygulanan disiplin cezalarını infazını çoğu zaman fazladan uygulamakta, 

kimi zamanda cezası olmayan arkadaşların aileleri görüşe geldiğinden ‘cezalıdır’ deyip görülmeden geri 
gönderilmektedir.  

15. Üç kişilik ziyaretçi hakkı olmasına rağmen değiştirilmek istediğimizde değiştirilmiyor.  
16. İdare temizlik malzemelerini temin etmiyor, kantinden paramızla almak zorunda kalıyoruz.  
17. İdare belli aralıklarla bizlere çarşaf, nevresim, vermesi gerekirken bu hak idarenin keyfine takılıyor ve bu 

süre Bakanlıkça belirlenen zamanı aşıyor.    
18. Masa ve sandalyeler ihtiyaç olduğunda verilmekte, kantinden parayla alınmamız istenmektedir, tek masada 

8 kişi yemek yemek durumunda kalıyoruz.  
19. Açık görüş haftası, disiplin cezası olanlar o hafta görüş –kapalı görüş- hakkından muaf tutuluyor.  
20. Cezaevleri izleme Komisyonu gelip inceleme, gözlem yapmıyor ve bizleri sorunlar hakkında dinlemiyor. 
21. 4 kişilik odalara 8-9-13 kişi yerleştirilerek adeta istiflenmiş durumda. Yer darlığı günlük olarak bizleri zorla-

makta nefes alamaz durumayız.  

Özellikle keyfiyetçilik ile kast edilenin, sorunları gidermekten ziyade geçiştirmekte ve çoğu zaman görmemezlikten 
gelinmekte olduğunu belirtmişlerdir. 
 
28 Haziran 2012 tarihinde İHD ye imzalı mektup ile başvuruda bulunan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi siyasi suç-
lardan tutuklu-hükümlü Nevin Erdemir, Aynur Doğanay, Semra Tekin, Nural Doğan, Fatma Dikmen, Gülizar Tur-
han, Yasemin Aslan, Pınar Tarlak Mizgin Irgat, Ebru Çetin, Sener Şahin, Hayriye Bozkurt, Şafak Özanli, Altun Ya-
ran, Canşah Çelik, Özlem Yiğit, Leyla Yılmaz, Ruşan Gültekin, Erman Ergin, Lütfiye Gürbüz, Şaziye Önder, Fatma 
Kurtulan, Ayşe Hacımirtaoğlu, Hicran Akın, Gülistan Çelik, emine Cayivak, Zekiye İzbasan, Güyistan Balkaş, Pervin 
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Yerlikaya Babir, Halime ürselendi, Yüksel Genç, Aysel Diler, Büşra Beste Önder, Pervin Tonbul, Rojda Bilen, Mel-
tem Yağmur Bozkır, Hatice Vural, Songül Çelik, Ülker Özadikti, Esra Cebe, Hatice Dilek, Suna Varsak, Sakine 
Göven, Zeynep Kuray, Selma Mirzaoğlu, Tğba Kahraman, Çiğdem Kılıçgünuçar, Nazire Güreş, emine Büşra 
Ersanzı, Canan Güler, Gülnaz Akman, Derya Aslan, Hediye Aksoy, Emel Çetin, Birgül Arvas, Nibel Çena, Özlem 
Yavuz, Menice Kurum, Şeyma Güzel, Semra Karabaş, Çmen Türk, Özge Tuna, Raziye Ay, Hacire Tanırgan, Em i-
ne Akman, Fatma tokmak, Ceylan Şaybak, Evin Barış, Suzan Toprak, Ayşe Güney, Belgin Karaboğa, Nurcan Can, 
Semiha Alankuş, Zuhal Tekiner, Nilgün Yıldız, Evin Serihan, Jiyan Polat, Türkan Karadaşlı, Sevim Er, Seda Aktaş, 
Nezihe Göner, emine Belek, Süreyya Aydın, Gönül Erdoğan, Fatma Koçak, Çiğdem Aslan, Dilan Sonsuz, amine 
Demirkan, Berfin Yağmur, Dilek Öz, Meltem Yıldırım, Ayşe Oyman, Dilek Demiral, Hatice Bektaş, Hülya Yer, Selma 
Aygün, Dilan İrikmen, Sibel Güler, Meryem Nurcan, Berivan Baştaş, Asiye Yılmaz Kurdoğlu, Fatima Meman, Hanım 
Çelik, Hadice Korkut, Asya Ülker, Zekiye Ayık, Çiçek Arıç, Halise Gülistan Diken, Şahnaz Akdoğan, Özge Şaşmaz, 
Sona Mengütay, Nedret Aydaş, Nahide Ermiş, Nevin Filizer cezaevinde yaşadıkları genel koşulları aşağıdaki gibi 
sıralamışlardır; 
 

1. Sıcak suyun her gün verilmemesi  
2. İçme suyunun verilmemesi 
3. Spor salonunda birlikte spor yapma hakkının kısıtlanması. Örneğin, her koğuştan iki kişiye ve 40 dakika 

haftada bir çıkarılması. Bu da 28 kişilik bir koğuşta kişiye sıranın 7 haftada bir gelmesine neden oluyor. 
4. Cezaevi içerisinde kapalı spor salonuna götürülmesi, başka ceza evlerinde bu etkinlik açık sopr salonunda 

yapılmaktadır.  
5. Her cezaevinde olan ve kanuna verilmesi gereken sohbet hakkının verilmemesi  
6. Kapalı görüşlerde ahizeni birden bire kapatılması, görüşün bitmesine dair herhangi bir uyarının olmaması 

ve görüşmenin sadece 35. Dk. Uygulanması. 
7. Açık görüş ay da bir ve sadece 40 dk. Olması. (açık görüş 30dk-1 saat arası) 
8. Açık görüş alanındaki masaların çok geniş olması nedeniyle selamlaşmanın bile zor olması, insanların bir-

birine sarılamaması 
9. Masaların bitişik olması nedeniyle fotoğraf çekmek için bile görüşe gelen kişilerle yan yana durulamaması 
10. Görüşe gelen kişilerin çok ince aramalardan geçirilmesi ve üstlerinin çıkarılmasını istenmesi 
11. Görüşçülerin sınırlı sayıda olması. Örneğin; açık görüşe 6 kişinin alınması 
12. Görüşçü listesinin değiştirilmemesi ancak ölüm ve tutuklama halinde değiştirilebilmesi 
13. Aileler tarafından gönderilen kolilerin geç açılması yada kaybolması 
14. Giyim eşyalarının sınırlandırılması ve bazı renk kıyafetlerin alınmaması. (1 mont, 1 spor ayakkabını alın-

ması, lacivert ve yeşil renklerin alınmaması) 
15. Şapka, şal, eldiven, takı ve atkı gibi eşyaların verilmemesi 
16. Nevresim, battaniye, yastık gibi eşyalardan sadece 1 tane verilmesi 
17. Dışarıdan terlik, nevresim vb. eşyaların alınmaması. Kantinde bu eşyaların yüksek fiyata satılması. 
18. Alerjik rahatsızlığı olan kişilerin ancak bir rapor olarak dışarıdan battaniye vs. edinebilmesi. 
19. Kantinden alınan temizlik eşyalarının pahalı, kalitesiz ve tarihinin geçmiş olması ve satılan temizlik malze-

melerinin eksik olması  
20. Kantinden alışverişin sadece haftada bir gün yapılması 
21. Kantinde bulunan eşyaların tek tip olması ve bitmeden yenilerinin alınmaması. Örneğin; tek marka şampu-

an, süt, kalem vs.  
22. Kadın cezaevi olmasına rağmen zaruri ihtiyaçların her zaman bulunmaması. Ped, peçete, saç boyası, ağda 

vb. şeylerin bazen haftalarca yok denilerek verilmemesi 
23. Kitapların konulması için kitaplık olmaması 
24. Renkli kalem ve boya kalemlerinin hiçbir şekilde verilmemesi 
25. Koğuşların 24 kişilik olmasına rağmen her koğuşa 4 kişilik yemek masalarından 4 tane verilmesi ve san-

dalyelerin eksik olması.  
26. Mektupların geç verilmesi veya hiç verilmemesi. Örn; acil şekilde olan faksların 5 günde ulaşması 
27. Cezaevi içinde her koğuşa giriş çıkışta üst araması yapılması. Örn; revire ve kütüphaneye gidiş gelişlerde 
28. Ringte kelepçe takılması, ringin yazın sıcak kışın soğuk olmasına rağmen klima açılmaması, ringin çok ba-

kımsız olması 
29. Duruşmayı beklerken nezaretlerde ellerin kelepçeli olması, nezaretlerin havasız olması, kelepçeli olarak 

sabah 8:00’den gece geç saatlere kadar bekletilmesi.  

2 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan D.Y. aynı tarihte Ceyhan Hapishane’nde tutuklu bulunan 
arkadaşını ziyarete gittiğini, ancak görüşe uygun zamanda gitmedikleri gerekçesiyle izin verilmediğini dile getirmiş-
tir. Verilen bilgiye göre görüş 08.15-10.00 arasındaydı. Ancak hiçbir zaman belirtilen saatlerde görüşe alınmadıkla-
rını belirten D.Y. hapishane yönetimi keyfi uygulamalarla görüş hakkını engellediğini belirtmiştir. Mağdurlar idareyle 
görüşmek istemiş, ancak buna bile izin verilmemiştir.  
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2 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan H.T. Adana Ceyhan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 
kardeşi T.T. nin görüşüne gittiğini, çeşitli bahanelerle görüş hakkının keyfi olarak engellendiğini dile getirmiştir. H.T. 
hapishane müdürüyle durumu görüşmek istemiş, ancak 45 dakika bekletildikten sonra çeşitli bahaneler sunularak 
bunun mümkün olmadığı cevabını almıştır. Hiçbir zaman belirtilen saatlerde görüş yapamadıklarını dile getiren H.T. 
bu durumun hem mahpuslar hem de mahpus yakınları için hak ihlali olduğunu dile getirmiştir.  

4 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan L.G. 11 ay önce gözaltına alınıp tutuklanarak Hatay Ha-
pishane’ne gönderilen oğlu Ş.G. ile ilgili durumu aktarmıştır. Buna göre mahkûm yaklaşık 2 ay önce Adana Kürkçü-
ler F Tipi Hapishane’ne gönderilmiş ve o tarihten bu yana ailesi mahkûmla hiçbir görüşme yapamamıştır.  

9 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan B.O. Kürkçüler F Tipi Kapalı Hapishane’nde tutuklu bu-
lunan oğlu M.O. ile yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre hapishane idaresi güç kullanarak 
mahkûmları koğuş değiştirmeye zorlamakta siyasi mahkûmları darp edip yaralanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca 
mahkûmlar hastalandıklarında revire zorla çıktıklarını, tedavi sonrası genelde yanlış ilaç verildiğini, koğuşlara sıcak 
su verilmediğini, içme suyunun kirli ve bulanık olduğunu, kantinden alınan eşyalara gardiyanlar tarafından el konu l-
duğunu ifade etmiştir.  

10 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan A.O. Kürkçüler F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tu-
tuklu bulunan M.H.O. ile aynı tarihte yaptığı görüşten edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre 09.07.2012 tarihinde 
mahkûmlar koğuşta tadilat olduğu gerekçesiyle başka bir koğuşa alınmıştır. Ertesi gün tekrar kendi koğuşlarına 
alınan mahpuslar havalandırmanın kapısına bir mermi isabet ettiğini görmüşlerdir. Aileler mahkûmların can güven-
liğinden endişe etmektedirler. 

10 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuran M.A.T. Kürkçüler F Tipi Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan kardeşi M.E.T. ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden edindiği bilgileri aktarmıştır. Buna göre 09.07.2012 
tarihinde saat 22.00 sularında bir gürültü duyan mahkûmlar sabah uyanıp baktıklarında havalandırma kapısına bir 
mermi isabet ettiğini görmüşlerdir. Gardiyanları çağırıp olayı anlattıklarında mahkûmlara dilekçe yazmaları söylen-
miştir. Dilekçe vermeyi reddeden mahkûmlara gardiyanların yakınlardaki bir düğünden isabet ettiğini söylemesi ile 
durum geçiştirilmiştir.  

12 Temmuz 2012’de, Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Modernite Dergisi 
eski İmtiyaz Sahibi Ömer Çiftçi’ye Demokratik Modernite Dergisi’nin cezaevi yönetimi tarafından “derginin sakıncalı 
olduğu” gerekçesiyle verilmediği öğrenildi. 

14 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan K.K. 11.07.2012 tarihinde saat 11.00 sularında Kürkçü-
ler F Tipi Hapishanesi’nde yaşamını yitiren eşi H.K. ile ilgili durumu aktarmıştır. Buna göre 05.03.2012 tarihinde 
H.K. Adana BDP İl yöneticisiyken gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 07.06.2012 tarihinde hapishanesinde K.K. ile gö-
rüşen H.K. kendisinin çok hasta olduğu için 15 gün önce hapishane idaresine dilekçe verdiğini, buna rağmen has-
taneye sevkinin yapılmadığını dile getirmiştir. Hapishane idaresinin ihmali H.K.’nin yaşamını yitirdiğini ileri süren 
aile, mahkumun ölümünden bile 4 saat sonra haberdar olduklarını dile getirdi.  

15 Temmuz 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan S.Ö. Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 
kardeşi H.Ö. ile yaptığı görüşmede edindiği bilgileri aktarmıştır. Keyfi uygulamalar kapsamında mahpuslara açık 
görüş yasağı verilmektedir. Yemekler küflü, bayat ve sağlıksızdır. Kelepçeli tedavi devam etmektedir. Birçok ciddi 
hastalıklarda sadece ilaç (bazıları yanlış ilaç olmak üzere) verilmekte ve bu uygulamaların tamamının tüm siyasi 
mahpuslara uygulandığını, karşı çıkanlarınsa tek kişilik hücrelere atıldığını belirtmektedir.  

16 Temmuz 2012’de, Tekirdağ F tipi cezaevinden tahliye olan Rıfat Aslan’ın televizyonunun cezaevi tarafından 
verilmediği öğrenildi. 
 
20 Temmuz 2012’de, İHD İstanbul şubemize ulaşan Tekirdağ 1 No’lu F Tipinde kalan mahpuslar adına Sinan Gü-
lüm tarafından yazılan mektupta Sinan Gülüm: “ Urfa cezaevinde yaşanan yangın olayından sonra açık görüş ve 
aynı zamanda sohbet yeri olarak kullanılan alanların pencereleri yeniden kaynak yaptırıldı. Daha önce kaldığımız 
cezaevinde çıkan bir yangın dolayısıyla bu alana toplanan mahpuslar dumandan boğulmasın diye pencere kaynak-
ları kırılarak açılmıştı. Aynı pencereler şimdi yeniden kaynak yapılarak kapatıldı. Bu alanlarda yaz sıcaklarında 
hava sirkülâsyonu olmadığı için astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıkları bulunan ve saatlerce bu alanda kalan mah-
puslar ve ziyaretçiler olumsuz etkilenmektedir. Ancak hapishane yetkilileri bu uygulamada ısrar etmektedirler. Bu 
insanlık dışı uygulama ile hapishane idaresi neyin peşindedir, bilmiyoruz. Biz şimdiden uyarıyoruz.” denildi.  
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20 Temmuz 2012’de,İHD Mersin Şubemize başvuru yapan Y.Ö.’nün oğlu R.Ö. ile ilgili başvurusu İHD Adana Şu-
besi’ne yönlendirilmiştir. Buna göre R.Ö. 15.05.2012 tarihinde Ceyhan’da tutuklanmıştır. Ancak mahkeme Diyarba-
kır’da devam etmektedir. 28.06.2012 tarihinde gerçekleşen mahkemeye mahkûm götürülmediği için tahliye olama-
mıştır. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi hapishaneye biri 02.07.2012 tarihinde olmak üzere iki kez onaylı yazı 
göndermiş olmasına karşın hapishane yönetimi yazının ellerine ulaşmadığını dile getirmiştir. Ceyhan Hapishane 
Müdürlüğü yol güvenliği, asker yetersizliği vb. nedenlerle mahkûmu mahkemeye götüremediklerini ileri sürmüş ve 
mahkûm mağdur edilmiştir. Aile hapishane idaresinin keyfi tutumunun önlenmesini ve mahkûmun bir an önce mah-
kemeye gönderilmesini talep etmektedir.  

 
4 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize mektup ile yapılan başvuruda: “ Türkiye hapishanelerinin genelinde 
olduğu gibi ama daha özel biçimde Tekirdağ 2 No’lu F Tipinde şimdiye kadar birikmiş sorunlara en son mazgal 
camlarını kapatma uygulamasıyla yenisi eklenmiş ve en küçük kıvılcımda patlamaya hazır durumdadır. İdarenin 
birinci dereceden sorumlu olması, savcılıklar, bakanlık ve cezaevi genel müdürlüğünün vurdumduymaz tavrı, tutuk-
lu ve hükümlüleri başka biçimlere sorunlarını dile getirme ve bu yollardan çözüm aramaya zorlanmaktadır.” denildi.   
 
4 Ağustos 2012’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Seyithan Kutlu’nun okumak için istediği Hasan 
Cemal tarafından kaleme alınan “Barışa Emanet Olun” adlı kitabın cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak 
kitabın imhasına karar verildiği öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize mektup ile yapılan başvuruda: “10 saatlik sohbet hakkımız uygulanmı-
yor, haftanın iki günü iki saat ortak alan diye tabir edilen daracık bir salona çıkartılıyoruz. Tabi bu sohbet hakkı açık 
görüş günü işletilmiyor. Bayram ve özel haftalarda aynı şekilde engelleniyor. Bu alanlarda tuvalet-lavabo gibi ihti-
yaçların karşılanabileceği yerler yok. Bir diğer sorun ise; şu günlerde yüksek nem oranıyla birlikte sıcaklıklar çekil-
mez oluyor. Normalde bulunduğumuz odaların bahçe kapıları gün ışığı esas alınarak kapatılması gerekiyorken, 
şimdi de Ramazan bahane edilerek erkenden kapatılıyor. Sıcak ve nem resmen bizi boğuyor. Oda da vantilatör var 
fakat kablo yok. Aynı odayı paylaştığım epilepsi başta olmak üzere birçok ağır hastalığı olan Cengiz Sinan Halis 
Çelik adlı arkadaşım ciddi zorluklar yaşamaktadır. Mesele havaların genel sıcaklığı değildir. Temel sorun idarenin 
bu sıcakları fırsat bilerek kimi gerekçelerle bizleri işkenceye maruz bırakmasıdır. Daha fazla duyarlılık bekliyoruz.” 
denildi.  
 
15 Ağustos 2012’de Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA muhabiri Murat Aydın’a gönderilen yapraktan 
yapılmış kitap ayracının cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” bulunarak cezaevine alınmadığı öğrenildi. 
 
22 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize ulaşan mektupta Yakup Murat İdiğ ve arkadaşları her hafta bir veya 
birkaç arkadaşlarının gardiyanların saldırısına uğramakta olduğunu, hukuksuzca disiplin cezaları uygulandığını, 10 
saatlik sohbet haklarının engellendiğini ya da ayda sadece 2 saat uygulanmakta olduğunu, hastane sevklerinde 
kelepçeli muayenenin dayatıldığını ve kantin fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.  
 
22 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize ulaşan mektupta Mehmet Ali Demir bundan 8-9 ay önce kendisine 
saldırı olduğunu, işkence yapıldığını, birçok kuruma yazı yazdıklarını, ayları bulan disiplin ve hücre cezası verildiğ i-
ni, Asliye mahkemesinde haklarında dava açıldığını, zindanların patlama aşamasında olduğunu ifade etti.  
 
24 Ağustos 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Nesih Adak, şu beyanlarda bulundu: “Benim 
oğlum Hayrettin ADAK şu anda İzmir Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde tutukludur. 21.08.2012 tarihinde görüşmesine 
gittiğim, kendisi ile görüşmemiz esnasında bize cezaevinde yaşadıkları sorunları anlattı. Oğlum cezaevi yönetiminin 
özellikle gardiyanların kanunların kendilerine tanıdıkları hakları bile verme aciz olduklarını, kanunlarda kendilerine 
tanınan havalandırmaya çıkamadıklarını, yemeklerinin çok kötü olduğunu, hasta olduklarında tedavi edilme hakkı-
nın çok zor şartlarda elde ettiklerini, telefon haklarının keyfi bir şekilde kısıtlandığını belirtmektedir. Ayrıca oğlum 
tüm bu kötü muamele yetmezmiş gibi gardiyanların kendilerini sürekli aşağıladığını, küfürlü ve tehditvari bir dil kul-
landıklarını belirtmektedir. Oğlum özellikle bir toplumsal olay olduğunda sanki suçluların kendileriymiş gibi kendile-
rine sözel ve psikolojik baskı kurduklarını belirtmektedir. Oğlum cezaevi yönetiminin keyfi uygulamaları ile karşı 
karşıyadır. Oğlumun böyle keyfi uygulamalara maruz bırakılması bizi daha da endişelendirmektedir. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   
 
24 Ağustos 2012’de, v ulaşan mektupta Mahmut Yaman ve arkadaşları kaldıkları Tekirdağ 2 nolu F tipi Cezae-
vi’nde disiplin cezaları, fiziki saldırılar, çıplak arama dayatması, oda değişimlerine red yanıtı verilmesi, kelepçeli 
muayene dayatması, ortak alana çıkarılma haklarının uygulanmaması gibi sorunların devam etmekte ve dozunun 
artmakta olduğunu ifade ettiler.  
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24 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek ağabeyi Hüseyin Uzundağ adına başvuruda bulunan Dilek 
Uzundağ, ağabeyi ve arkadaşlarının Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi’nde baskı, hak ihlali ve keyfi uygulamalara maruz 
kaldığını ifade etti.  
 
25 Ağustos 2012’de, İHD İstanbul şubemize gelerek çocukları Savaş Şahbudak ve Barış Şahbudak adına başvu-
ruda bulunan Kerem Şahbudak: “Edirne ve Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’nde kalan çocuklarım hasta ve tedavi edilmiyor-
lar. Sürekli hakarete uğruyorlar. Yemek, su verilmiyor, baskı görüyorlar.” dedi.  
 
28 Ağustos 2012’de Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve BDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in yazarı olduğu 
“Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı romanın Osmaniye T Tipi Cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” bulunarak 
cezaevine alınmadığı öğrenildi. 
 
3 Eylül 2012’de Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde bulunan yaklaşık 200 tutuklunun kaldığı açık ce-
zaevinin yatakhanesinde mahkûmlar tarafından çıkarılan yangın çıkarıldı. Kontrol altına alınan yangında, 2 mah-
kûmun dumandan etkilendiği öğrenildi. 
 
3 Eylül 2012’de, İHD İstanbul şubemize posta yoluyla ulaşan mektupta Mirze Aydın ve arkadaşları: “Para cezaları-
nın mahkûmiyete çevrilmesi, disiplin cezaları, günlük verilmesi gereken iaşe bedelinin çok altında yemek verilmesi, 
ziyaretçilerimize yapılan psikolojik baskılar, kantin fiyatlarının çok yüksek olması, telefon görüşmelerinde tekmil 
dayatması, hastane ve mahkemelere götürülürken tek sıra ve birbirimizin ensesine bakma konusundaki dayatma, 
çıplak arama, kelepçeli muayene, hücre kapılarındaki küçük camların kağıt ile kapatılarak tecridin daha da ağırlaş-
tırılması, haftalık sohbet hakkımızın engellenmesi, hakkımızda açılan davaların cezaevi idare ve personelinin söy-
ledikleri – iddiaları- kabul edilerek hakkımızda cezalar verilmesi, itirafçılaştırma dayatması, avukatlarımıza kapalı 
zarf mektup göndermek istediğimizde zarfların açılması, tarafımıza gelen yayınlara el konulması, eskiyen eşyaların 
değiştirilmemesi kantinden almaya zorlanmamız, fiziki saldırılar, yani kısaca her türden baskı, işkence, hak ihlalleri 
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde artarak devam etmekte. Bu duruma karşı tutuklu ve hükümlülerin tepki gös-
termesi an meselesidir.” dediler.  

3 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize mektup yoluyla başvuruda bulunan A.Ç., E.Y. ve İ.Ö. Kürkçüler F Tipi Kapa-
lı Hapishane’sinde yaşanan hak ihlallerini belirtmişler ve bu konuda İHD’nin gündem yaratmasını talep etmişlerdir. 

- Görüşe gelen ailelere ve görüşe çıkan mahpuslara ince arama yapılmaktadır. 

- 10 saatlik ortak sohbet hakları keyfi bir şekilde ihlal edilmektedir ve çeşitli bahaneler öne sürülerek 
ortak sohbet alanlarında bir araya gelmeleri engellenmektedir. 

- Kısa bir süre önce Urfa’dan sürgün edilen BDP milletvekili İbrahim Ayhan tecrit içinde tecrite maruz 
kalmakta ve diğer mahpuslarla yan yana gelmesi engellenmektedir. 

- Revirde gereken muayenenin yapılmadığını, her hastalığa “psikolojiktir” yanıtı verildiğini, aynı ilaç 
tedavisi uygulandığını dile getirmişlerdir. 

- Verilen yemekler sağlıksız ve kalitesizdir. 

7 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan B.A., halen Toprakkale Açık Hapishane’nde tutuklu bu-
lunduğunu beyan etmiştir. B.A. yaklaşık 10 yıldır adli suçtan dolayı farklı cezaevlerinde kaldığını ancak bu süre 
içinde kendisini okuduğu kitaplar vs. ile geliştirdiğini dile getirmiştir. Cezaevlerinde adli mahkumlara her türlü olana-
ğın sağlandığını, ancak kendisini biraz olsun geliştirmeyi başaranlara ise psikolojik ve fiziki baskı uygulandığını dile 
getiren B.A. aynı zamanda açık cezaevlerinde mahkumların emeğinin resmen sömürüldüğünü, içinde bulundukları 
durumun modern kölelik olduğunu dile getirmiştir. Para karşılığı ağır işlerde çalışmaya zorlanmaktadırlar. Sabah 
içtimasından sonra adeta köle pazarlarının oluşturulduğunu ifade eden B.A. mahkumların toplum ve üretim haya-
tından ayrılıp dört duvar arasına konulmasına rağmen örneklerden de anlaşılacağı üzere üretimden çok da kopuk 
olmadıklarını ifade etmiştir.  

19 Eylül 2012’de Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumu’nda Ergenekon Davası’ndan tutuklu bulunan Tuncay Öz-
kan’ın tek başına kaldığı koğuşunda yangın çıktı. Elektrikli su ısıtıcısından kaynaklandığı ileri sürülen yangın Tun-
cay Özkan’ın müdahalesiyle söndürülürken su ısıtıcısının ve buzdolabının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. 
 
20 Eylül 2012’de Ardahan B Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan Aydın’ın (33) koğuşunun değiştirilmesine tepki göster-
mek amacıyla koğuşunu ateşe vermesi nedeniyle çıkan yangın sonrası dumandan 12 mahkûm ile 1 gardiyan zehir-
lenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
9 Ekim 2012’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Cizre K Tipi Yarı Açık Cezaevi'nde bulunan mahpuslar, aileleri 
aracılığıyla açıklama yaptı. Cezaevinde keyfi uygulamaların arttığına dikkat çekilen açıklamada, yaşanan ihlaller 
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karşısında cezaevinin kimin tarafından yönetildiğinin bilinmediğinden dolayı nereye başvuru yapılacağının bilinme-
diği kaydedildi. Açıklamada, Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin cezaevi yönetimi tarafından keyfi bir 
şekilde yasaklandığı belirtilerek, bu durum karşısında yazdıkları dilekçelere de bir cevap alınamadığı kaydedildi. 
Mahpuslar, cezaevinde 30 mahpusun kaldığını ve mahpusların tümümün aynı gün kapalı görüşe çıktıklarını, 6 ka-
binden oluşan görüş alanındaki yoğunluktan dolayı bazen görüşleri yarıda kesmek zorunda kaldıklarını ifade etti.   
Açık görüşlerin de yapıldığı alana neredeyse sadece ailelerin sığdığına dikkat çekilerek, açık görüşlerde 2-3 aske-
rin de görüş yerinde durduğu belirtildi.  Sosyal faaliyetlerin olmadığı ifade edilen açıklamada, haftada bir gün sıcak 
suyun verildiğine işaret edildi. Açıklamada, yağışlı havalarda çatıların damladığı önlem olarak da sadece çatının 
naylonla kapatıldığı belirtildi. (09.10.2012/DİHA)  
 
12 Ekim 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sait Çınar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İlhami 
Çınar, 12.10.2012 tarihinde yapmış olduğum telefon görüşmesi esnasında cezasını infaz ettiği Adana F Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumundan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğini belirtmiştir. Oğlumun bizlerden 
çok uzak il olan Balıkesir iline sevk edilmesi bizleri fazlası ile üzmektedir. Bizlerden kilometrelerce uzak olması 
yetmezmiş gibi cezaevinde kardeşlerime uygulanan kötü muamele bizleri derinden sarsmaktadır. Oğlum ile yaptı-
ğım telefon görüşmesinde cezaevine sevk esnasında kötü muamele ile karşılaştıklarını, kaldıkları koğuşların boya-
sız, nemli ve her tarafın kirli, pasaklı olduğunu belirtmişlerdir. Havaların soğuk olması, cezaevinin güneş görmeme-
si nedeni ile battaniyelerin yönetimden istendiği ancak cezaevi yönetiminin bu isteklerine olumlu karşılık vermedik-
leri belirtmektedir. Telefon ile görüşmelerin kısıtlı sürede olmasından dolayı sadece bu durumu bizlere aktarabild i-
ler. Ancak içinde bulundukları durum nedeni kardeşlerimin hayatından endişelenmekteyim Bu nedenle derneğiniz-
den bu konuda hukuki destek bekliyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
14 Ekim 2012’de, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan kadın mahpuslar, aileleri aracılığıyla yaptıkları açıkla-
mada, cezaevinde yaşanan ihlallere dikkat çekti. Cezaevinde televizyon kanallarının sadece 24 kanal ile sınırlandı-
rıldığı kaydedilen açıklamada, "Samanyolu, Çağrı TV, Meltem TV, Hilal TV gibi kanallar verilirken, istekte bulundu-
ğumuz yerel kanallar ise sisteme yüklenmiyor. İstisnasız olarak her eşya bir standarda bağlanmış. Televizyon bile 
37 ekranın üzerine çıkamıyor" ifadelerine yer verildi. (14.10.2012/DİHA) 
 
14 Ekim 2012’de, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan kadın mahpuslar, aileleri aracılığıyla yaptıkları açıkla-
mada, cezaevinde yaşanan ihlallere dikkat çekti.  Açıklamada sağlık sorunlarının kısmen giderilmesi için tüm tutuk-
lulara ilk yardım dersinin verilmesi gerektiği belirtildi. İlaçların verilmesi noktasında ağrının zamanlaması şeklinde 
bir dayatmanın olduğuna dikkat çekilen raporda, "Kan yapıcı ilaçlar, vitamin ilaçları ve hatta fitiller bile bu uygula-
malar dâhilindedir. Doktor tarafından yazılan bu ilaçların prospektüsü dahi bizden saklanıyor" denildi. Cezaevinde 
psikiyatri bulundurulmaması her doktorun psikolojik değerlendirmeler yapmasına neden olduğunun belirtildiği açık-
lamada, uzman olmayan doktorların her tutukluyu psikolojik bir vaka gibi değerlendirmesinin trajik bir reçete yaz-
masına neden olduğu şeklinde ifade edildi. Kadın cezaevlerinde jinekolog doktorların bulunmamasından kaynaklı 
kadınların mağdur oldukları vurgulanan açıklamada, "6 ayda bir tavsiye edilen rahim ve meme kontrolü uzun yıllar 
cezaevlerinde kalan ve sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur olan biz kadınlar için elzem olduğu halde yapılmı-
yor. Dolayısı ile erken tanı, tarama, teşhis, tedavi uygulanmıyor" denildi. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları olan 
mahpusların ölçüm cihazlarının bulunmadığına yer verilen açıklamada, "Hastanede yapılan muayene, tahlil vb. 
sonuçlar hakkında bizlere herhangi bir bilgi verilmiyor. Sonuçlar alınınca doktora bizim müdahilliğimiz dışında gös-
teriliyor. Hangi rahatsızlığımıza, hangi ilaç, ne kadar süre için, nasıl bir tahribat için veriliyor bilemiyoruz. Bizler hüc-
redeyken doktorlar bizler için ilaç yazıyor. Reçetelerden doktorların yazdığı ilaçlar yerine daha ucuz benzer ilaçlar 
getiriliyor" ifadelerine yer verildi. Çiçek ve bitkilerin "sakıncalı" denilerek içeri alınmadığının belirtildiği açıklamada, 
"Cezaevi yemek mönülerinde vejetaryen olan mahpuslara ilişkin hassasiyet gösterilmiyor. Bu durumun taraması 
bile yapılmıyor. Kantin eşyalarının yani yiyeceklerinin mevsimsel ürünlere, yiyeceklere göre düzenlenmesi gerek i-
yor" diye kaydedildi.  (14.10.2012/DİHA) 

20 Ekim 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuran H.A. 5 yıldır İmralı Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulunan kardeşi 
H.A. ile 7 aydır görüş yapamadıklarını ve kendisinden haber alamadıklarını ifade etmiştir.  

6 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan M.D. 13.05.2012-16.10.2012 tarihleri arasında Hatay 
E Tipi Kapalı Hapishane’nde kaldığını ve bu süre içerisinde idarenin her türlü keyfi uygulamasıyla karşılaştığını dile 
getirmiştir. Sudan sebeplerle sürekli disiplin cezalarının uygulandığını, soruşturmaların açıldığını ifade etmiştir. 
Bununla birlikte temel ihtiyaçların sağlanmadığını bir ölünün bile tutulamayacağı hücre-odalarda 8-10 kişi kaldıkla-
rını dile getirmiştir. Mağdurlar yaptıkları dilekçeli başvuruların hiçbirine cevap alamamaktadır. Mahpusların sağlık 
sorunu yaşadıkları, revire alınmadıkları, revire çıkmak için 2-3 hafta öncesinde dilekçe vermeleri gerektiğini dile 
getiren M.D. bu durumun sağlık sorunlarını ciddi tehlikelere dönüştürdüğünü ifade etmiştir.  

8 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır Açık Cezaevinden başvuran Yusuf Alan, şu beyanlarda 
bulundu: “80 kişilik cezaevinde şuan da 320 hükümlü bulunmaktayız. Yemekler yenilmeyecek kadar kötü ve yer-
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lerde yemekteyiz. Yemek yediğimiz ve kalmak zorunda kaldığımız yerler pislikten geçilmiyor. Cezaevinde kalan 
bütün hükümlüler bu kirli ortamdan kaynaklı hastalanmaktadır. Bu konu hakkında cezaevi yönetimine bir şeyler 
söylediğimizde, cezaevi müdürleri ve yetkililer bizi başka cezaevlerine sürgün etmekle tehdit ediyorlar. Dün cezae-
vini kontrol için bir heyet geldi. Gelen heyete cezaevi ile ilgili gerçek sıkıntılarımızı söylememize izin vermediler. 
Cezaevi müdürü sürekli baskı uyguluyor, hakaret, tehdit içeren ifadelerde bulunuyor. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Kasım 2012’de Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ kalan Talet Şanlı’nın el çizimi yaptığı Mahir Çayan ve Che Guevera 
portrelerine cezaevi yönetiminin “çizimi yapılan kişilerin yasadışı sol örgüt mensubu olmaları nedeniyle portrelerle 
yasadışı örgüt propagandası yapılabileceği” gerekçesiyle 28 Ağustos 2012’de el koyduğu öğrenildi. 

30 Kasım 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan S.D., Karataş Kadın Kapalı Hapishane’nde tutuklu bulu-
nan kızı G.D. ile yaptığı görüşte hapishane koşullarıyla ilgili edindiği bilgiler: Hapishanende psikolojik baskıların 
arttığını, açık görüşler sonrasında onur kırıcı aramaların gerçekleştirildiğini, sıcak ve soğuk suyun yetersiz olduğu-
nu, hastanelere sevklerin geciktirildiğini dile getirmiştir. 

3 Aralık 2012’de, Siirt ETipi Kapalı cezaevinde bulunan A.Kadir Encü ile Necmettin Bellier şubemize mektupla baş-
vuruda bulunarak yardım talebinde bulundular. Başvurunun içeriği sağlık, tedavilerin aksaması, ortak kullanım yer-
leri, beslenme konularını kapsamaktadır. (İHD Siirt Şubesi) 
6 Aralık 2012’de Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan yakınlarını ziyarete giden 6 kişinin ayakkabı arama 
uygulamasına itiraz ettikleri ve yakınlarıyla sarıldıkları için jandarma erleri tarafından darp edildikleri, mahpus yakın-
larından Gülşah Balkır ve Zeynep Dağ’ın ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

7 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuru yapan M.A. 06.12.2012 tarihinde Karataş Kadın Kapalı Hapisha-
ne’nde tutuklu bulunan G.D.’nin görüşüne gittiğini görüş saati olmasına rağmen görüş yapamadıklarını dile getir-
miştir. Görüş yapamamanın nedeni olarak onur kırıcı aramaların dayatıldığını belirten M.A. bu uygulamaya tepki 
gösteren mahpusların da görüşe çıkmadığını ve bu uygulamayı protesto ettiklerini belirtmiştir. Aynı zamanda yapı-
lan açık görüşte Hukuksuz bir şekilde görüş dizaynı değiştirilerek mahkûmlarla ziyaretçilerin kucaklaşması engel-
lenmiştir. Buna tepki gösteren mahpuslar darp edilerek yerlerde sürüklenip koğuşlara götürülmüştür. Ailelere de 
psikolojik baskı uygulanmıştır.  

7 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuru yapan G.B. 06.12.2012 tarihinde Karataş Kadın Kapalı Hapisha-
nesinde tutuklu bulunan D.H.’nin görüşüne gittiğini, açık görüş olmasına rağmen görüş esnasında teması engelle-
yecek şekilde ziyaretçi ile mahkûm arasına masalar konulduğunu dile getirdi. Birbirine sarılmak isteyen G.B. ve 
D.H. gardiyanların saldırısına maruz kaldığını belirtmiştir. D.H.’nin darp edilmek suretiyle koğuşuna götürüldüğünü 
dile getiren G.B. ile arkadaşı Z.D. bu uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade ettiğinde gardiyanlar tarafından darp 
edilip gözaltına alınarak Karataş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. 

7 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.D., 06.12.2012 tarihinde Karataş Kadın Kapalı Ha-
pishanesi’nde tutuklu bulunan kızı G.D.’nin görüşüne gittiğini, açık görüş esnasında hukuksuz aramaları kabul et-
meyen G.D.’nin görüşe çıkmayı reddettiğini aktardı. G.D. diğer mahpuslarla birlikte gardiyanlar tarafından da darp 
edildiğini, Hem mahpuslara hem de ailelere psikolojik baskı uygulandığını belirtmiştir. Hapishane yönetimiyle gö-
rüşmek isteyen aileler bu taleplerine de hiçbir cevap alamadığını belirtmiştir. 

17 Aralık 2012’de Akhisar (Manisa) T Tipi Cezaevi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın 
sonucu 12 tutuklu veya hükümlü yaralandı. 
 
18 Aralık 2012’de,  Ağrı M Tipi Cezaevi bulunan siyasi mahpuslardan Metin Özmen, Halit Cakaya, Erkan Efe, Talat 
Satık, Bülent Taşdemir, Seyithan Erkan, Kemal Kahraman, Selçuk Polat, Dündar Aldıran ve Gökhan Turan, yaşa-
dıkları sorunlara ilişkin Doğubayazıt TUHAD-DER'e mektup gönderdi. Polislerin cezaevine gelerek kendilerini sor-
guladığının aktarıldığı mektupta, şunlar kaydedildi: "Yaşanan sorunlar yetmiyormuş gibi hukuk dışı bir şekilde Ağrı 
Emniyet'inden gelen polisler bizleri sorgulamakta ve kimi arkadaşlarımızın üzerine ifade vermeyi dayatmaktadır. 
Bize avukat deniliyor, gittiğimiz de ise polislerle karsılaşıyoruz. Cezaevi idaresi bu yaklaşımlara karşı, 3 maymun 
oyununu oynamaktadır. Kısaca burada büyük bir mağduriyet yasamaktayız. Hukuk dışı baskılarla karşı karşıya 
bırakılmaktayız. (18.12.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com) 

20 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuran M.C.K. Ceyhan M Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 
kardeşi R.K.’nin durumu ile ilgili aktarımda bulunmuştur. Cezaevindeki mahpuslar birbirleriyle görüşememekte, 
sosyal faaliyetler kısıtlanmakta, sportif faaliyetlere izin verilememektedir. Mektuplar mahkumlara ya geç ulaşmakta 
ya da hiç ulaşamamaktadır.  
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27 Aralık 2012’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.A., Ceyhan M Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu 
bulunan eşi M.A. ile ilgili bilgi vermiştir. Mahpuslara iç görüş için izin verilmemekte, sosyal faaliyetler kısıtlanmakta, 
sportif faaliyetlerin tümü engellenmekte, mektuplar mahpuslara ya çok geç ulaşmakta ya da hiç ulaşmamaktadır.  

 

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 
 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
 
2 Şubat 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır, Kilis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 Suriye, 3 Afganistan, 3 Azerbay-
can, 2 Özbekistan ve 1 Çin uyruklu olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır. (02.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Azerbaycan, 1 Türkmenistan, uyruklu olmak üzere 
toplam 2 şahıs yakalanmıştır. (03.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(04.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Senegal 
uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (04.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı, Kilis ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Pakistan, 5 Somali, 4 Afganis-
tan, 4 Sudan, 4 Gana, 3 Filistin, 2 Suriye, 1 Tunus, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 34 şahıs yaka-
lanmıştır. (06.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(08.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 İran ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 
şahıs yakalanmıştır. (08.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(10.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere top-
lam 6 şahıs yakalanmıştır. (10.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.02.2012/Genelkurmay Web) 
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13 Şubat 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(13.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(14.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Gürcistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(14.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 16 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(15.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Filistin, 1 Cezayir ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (15.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Şubat 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(17.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Şubat 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 15 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(19.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Şubat 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(20.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 2 Gürcistan ve 1 Libya uyruklu olmak 
üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (20.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(21.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 10 şahıs yakalanmıştır. 
(22.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Şubat 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Umman uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(24.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Ürdün ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 3 
şahıs yakalanmıştır. (24.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Şubat 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Azerbaycan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(25.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(25.02.2012/Genelkurmay Web) 
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25 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(25.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(26.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Şubat 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 İran, 8 Afganistan, 7 Pakistan ve 7 Somali uy-
ruklu olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır. (27.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye vatandaşı yakalanmıştır. 
(28.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Şubat 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(29.02.2012/Genelkurmay Web) 
 
 
1 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(01.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(02.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 1 İran ve 1 Gürcistan uyruklu olmak 
üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (03.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(03.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(04.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Pakistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(05.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(06.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Mart 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Mart 2012’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Irak ve 2 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (07.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.03.2012/Genelkurmay Web) 
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7 Mart 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Azerbaycan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 
4 şahıs yakalanmıştır. (08.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu şahıs yaka-
lanmıştır. (08.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mart 2012’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(09.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(09.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır, Van, Şırnak ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Pakistan, 3 Azerbaycan, 2 
Afganistan, 2 Irak, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (09.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Suriye, 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (09.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(10.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(10.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(10.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere top-
lam 2 şahıs yakalanmıştır. (11.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Mart 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen çalışan Burma uyruklu toplam 29 şahıs yakalanmış-
tır. (12.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 29 Pakistan, 3 İran, 1 Kırgızistan ve 1 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmıştır. (12.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 10 Suriye ve 1 Almanya uyruklu olmak üzere 
toplam 11 şahıs yakalanmıştır. (12.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 şahıs yakalanmıştır. 
(12.03.2012/Genelkurmay Web) 
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12 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 
3 şahıs yakalanmıştır. (12.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs ve 2 Türk vatandaşı ol-
mak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır. (13.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Mart 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(13.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Kilis, Mardin ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 Somali, 13 Suriye ve 1 
Azerbaycan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmıştır. (13.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Bingöl ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Suriye, 7 Somali, 3 Afganistan, 2 
Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (14.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(14.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(14.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(14.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapı-
lan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Afganistan ve 1 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 2 şahıs yakalanmıştır. (14.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(15.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Somali uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(16.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Mart 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Myanmar uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(16.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır  ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 46 Filistin, 10 Afganistan, 3 Moğolis-
tan, 2 Suriye ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 62 şahıs yakalanmıştır. (16.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Mart 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mart 2012’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(19.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mart 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır. 
(19.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 25 Myanmar ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 28 şahıs yakalanmıştır. (19.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(19.03.2012/Genelkurmay Web) 
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20 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(20.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mart 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 10 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 
11 şahıs yakalanmıştır. (20.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(20.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye, 2 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (20.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(20.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(21.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan, 5 İran, 5 Somali ve 1 
Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır. (21.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Türk ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere 7 şahıs 
yakalanmıştır. (21.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(21.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(22.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Afganistan, 3 Gürcistan, 2 Pakistan, 1 Irak 
olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (22.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mart 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Mart 2012’de,  Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Suriye, 4 Irak, 3 İran ve 1 Azerbay-
can uyruklu toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (23.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 
toplam 11 şahıs yakalanmıştır. (24.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Mart 2012’de,  Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere top-
lam 8 şahıs yakalanmıştır. (24.03.2012/Genelkurmay Web) 
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25 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(25.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 9 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan 
şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. (26.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(26.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 
şahıs yakalanmıştır. (26.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Mart 2012’de,  Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, 3 Somali, 2 Suriye uy-
ruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır. (26.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Malatya, Şanlıurfa ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Bangladeş, 3 Eritre, 2 
Uganda, 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır. (27.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Mart 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Fransız uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(27.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 1 Afganistan ve 1 Somali uyruklu 
toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (28.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Mart 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 36 Afganistan, 11 Pakistan ve 4 Özbekistan uyruklu 
olmak üzere toplam 51 şahıs yakalanmıştır. (28.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van, Şanlıurfa, Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 6 Pakistan, 6 
Somali, 5 İran, 2 Suriye, 1 Özbekistan ve 1 Çin uyruklu olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmıştır. 
(29.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Mart 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 8 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(29.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Artvin, Iğdır ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Filistin, 8 Azerbaycan, 7 Afga-
nistan, 1 İran ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır. (30.03.2012/Genelkurmay 
Web) 
 
30 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye, 2 İsveç, 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (30.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
31 Mart 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
31 Mart 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Somali uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.03.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Nisan 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.04.2012/Genelkurmay Web) 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    463 

 

1 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Kırgızistan, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (01.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 56 Filistin, 19 Suriye, 6 Afganistan, 5 
Pakistan, 2 İran, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmıştır. (02.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Nisan 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 10 Pakistan, 9 Afganistan ve 1 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (04.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Afganistan ve 1 Somali uyruklu ol-
mak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (04.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Nisan 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 6 İran ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere top-
lam 7 şahıs yakalanmıştır. (05.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Hakkari ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Pakistan, 9 Afganis-
tan, 6 Suriye, uyruklu olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanmıştır. (05.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Filistin 4 Suriye, 3 Somali uyruklu 
olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır. (06.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Nisan 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Azerbaycan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 
2 şahıs yakalanmıştır. (07.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye ve 1 Filistin uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(09.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Filistin, 4 Suriye, 4 Afganistan, 1 Pakistan, 1 
Gürcistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır. (09.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Myanmar uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(10.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 16 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(10.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Nisan 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(10.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.04.2012/Genelkurmay Web)  
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12 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 25 Suriye, 7 Afganistan olmak üzere 
32 şahıs yakalanmıştır. (12.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 14 şahıs yakalanmıştır. 
(13.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Nisan 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(13.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 Pakistan, 5 Afganistan ve 2 Hindistan uy-
ruklu olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmıştır. (13.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Nisan 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(14.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmıştır. 
(14.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 30 şahıs yakalanmıştır. 
(15.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 1 Libya, 1 Afganistan ve 1 Bangla-
deş uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (16.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(17.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Nisan 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(18.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Nisan 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Myanmar uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(18.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 2 
şahıs yakalanmıştır. (18.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Hatay ve Sivas il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Suriye, 6 Afganistan, 3 
Raunda, 2 Lübnan, 2 Irak, 1 Nijerya, 1 Sudan ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır. 
(19.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye vatandaşı yakalanmıştır. 
(20.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Irak, 4 Suriye, 4 Afganistan, 1 Pa-
kistan, 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (20.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye vatandaşı şahıs yakalanmıştır. 
(22.04.2012/Genelkurmay Web) 
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23 Nisan 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.04.2012/Genelkurmay Web 
 
24 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Nisan 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(25.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(25.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Somali, 2 Suriye ve 1 
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 8 şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 4 Türk vatandaşı yakalanmıştır. 
(25.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(26.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(27.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 13 şahıs yakalanmıştır. 
(27.04.2012/Genelkurmay Web 
 
28 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(28.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kilis ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(28.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Nisan 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye, 1 İngiliz, 1 Ürdün, 1 Lübnan uyruklu 
şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (30.04.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Nisan 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Bangladeş ve 7 Afganistan uyruklu olmak 
üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (30.04.2012/Genelkurmay Web) 

 
1 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı, Hatay ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Pakistan, 4 Afganistan, 3 
Myanmar, 1 Ürdün, 1 İngiltere ve 1 Lübnan ve uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır. 
(01.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(02.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Myanmar uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(02.05.2012/Genelkurmay Web) 
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3 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(03.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır ve Kars il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapı-
lan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Azerbaycan, 2 Irak, 1 İran, 1 Afganistan, 
1 Dağıstan, 1 Gürcistan ve 1 Kırgızistan uyruklu toplam 11 şahıs yakalanmıştır. (03.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye vatandaşı yakalanmıştır. 
(04.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 2 Kongo ve 1 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (04.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Mayıs 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(06.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye ve 1 Hollanda uyruklu şahıs olmak üze-
re toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (06.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(07.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır. 
(08.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrol-
lerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Afganistan uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(08.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(09.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 İran ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 
şahıs yakalanmıştır. (09.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye ve 4 Myanmar uyruklu olmak üzere 
toplam 9 şahıs yakalanmıştır. (10.05.2012/Genelkurmay Web) 
  
10 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Afganistan, 5 Suriye, 3 Pakistan, 3 
Mısır, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanmıştır. (10.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Mayıs 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 16 Afganistan, 16 Myanmar ve 4 Bangladeş uy-
ruklu olmak üzere toplam 36 şahıs yakalanmıştır. (13.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(14.05.2012/Genelkurmay Web) 
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14 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Rusya ve 2 Polonya uyruklu olmak 
üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (14.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(15.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Mayıs 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(16.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu şahıs ol-
mak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır. (16.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Muş il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 İran ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 8 
şahıs yakalanmıştır. (17.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Suriye, 2 İran, 1 Irak, 1 Gana, 1 
Lübnan ve 12 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır. (18.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mayıs 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Azerbaycan ve 2 Kırgızistan uyruklu olmak üze-
re toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (19.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mayıs 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(19.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mayıs 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Danimarka, 1 Hollanda ve 1 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (19.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Ağrı ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Myanmar, 3 Suriye uyruk-
lu olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır. (19.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Iğdır ve Mersin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Azerbaycan, 3 Irak ve 1 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır. (20.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 8 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(20.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 9 Suriye, 8 Filistin ve 1 Ürdün uyruklu olmak 
üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır. (21.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 
6 şahıs yakalanmıştır. (22.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Pakistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Mayıs 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 13 şahıs yakalanmıştır. 
(23.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır. 
(23.05.2012/Genelkurmay Web) 
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24 Mayıs 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(24.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye ve 1 İsviçre uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (25.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Afganistan, 5 Irak, 3 
İran, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (25.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(26.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
*İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. (27.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(28.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kilis, Şanlıurfa ve Erzurum il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 İran, 4 Suriye, 3 Afga-
nistan, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (28.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(28.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(29.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Mayıs 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Pakistan, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere 
toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (29.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Mayıs 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(29.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
31 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Türk vatandaşı ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 2 şahıs yakalanmıştır. (31.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
31 Mayıs 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.05.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu toplam 12 şahıs yakalanmıştır. 
(02.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Haziran 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (03.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 10 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(03.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(04.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Suriye, 3 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 12 şahıs yakalanmıştır. (04.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kars ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 33 Afganistan, ve 8 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmıştır. (05.06.2012/Genelkurmay Web) 
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6 Haziran 2012’de, Hakkari Yüksekova'nın Yeşildere, Kaniheyder, Cumhuriyet mahallelerinde bazı evlere baskınlar 
düzenlendi. Baskınlarda evler didik didik aranırken, BDP yöneticisi Hacı Öner ile Tahir Kurt, Veysi Kurt ve 
Abdulaziz Sevmiş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskınlar sırasın-
da ilçeye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirtilen Esma Yaghabi, Nargez Hasanzade, Hadiseh Hasanzade, 
Bashırahmed Salvari, Elhame Muhammedi ve Nızam Aykanat isimli mültecilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
(06.06.2012/DİHA / Zaman.com.tr / Medya73.com / F5haber.com / Yuksekovahaber.com / Hakkariposta.com / 
Vanhabertv.com/) 
 
6 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(06.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 11 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Afganistan, 2 Suriye olmak üzere toplam 4 
şahıs yakalanmıştır. (08.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Haziran 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Pakistan uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(08.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Haziran 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(08.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hatay ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kars ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Gürcistan, 1 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (09.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 9 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(10.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır. 
(12.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır. 
(12.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(13.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 20 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Haziran 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Irak ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere top-
lam 3 şahıs yakalanmıştır. (14.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(15.06.2012/Genelkurmay Web) 
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16 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(16.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(16.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(17.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Haziran 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (17.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapı-
lan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 1 Irak, 1 Pakistan uyruklu olmak 
üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (18.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(19.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Filistin, 5 Irak, 1 Afganistan, 1 Suriye uyruk-
lu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır. (19.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Sudan uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(20.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere top-
lam 2 şahıs yakalanmıştır. (20.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Haziran 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmış-
tır. (21.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Haziran 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(22.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(22.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(23.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 11 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(25.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(26.05.2012/Genelkurmay Web) 
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26 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı / Şanlıurfa / Mardin / Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Filistin, 4 Sur i-
ye, 2 Afganistan ve uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (26.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(27.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 29 şahıs yakalanmıştır. 
(28.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 29 Afganistan, 8 Pakistan, 2 Suriye ve 
1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 40 şahıs yakalanmıştır. (28.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır. 
(29.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Haziran 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 13 Afganistan, 13 Myanmar, 8 Pakistan ve 1 
Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 35 şahıs yakalanmıştır. (29.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önle-
yici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 34 Suriye, 4 
Afganistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 42 şahıs yakalanmıştır. (29.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Haziran 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(30.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Haziran 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Gürcistan, 6 Suriye, 4 Afganistan, 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır. (30.06.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(02.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(03.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (03.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
4 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(04.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
4 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Suriye, 2 Irak ve 1 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (04.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 17 şahıs yakalanmıştır. 
(05.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Temmuz 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 3 Srilanka ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 
4 şahıs yakalanmıştır. (05.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Suriye ve 4 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (05.07.2012/GenelkurmayWeb) 
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7 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(07.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır. 
(07.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 21 Suriye, 8 Afganistan, 4 
Irak  ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmıştır. (07.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
 
9 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Temmuz 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, Suriye uyruklu 2 şahıs 
yakalanmıştır. (09.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Afganistan, 14 Suriye, 
5 Gürcistan, 1 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmıştır. 
(10.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(11.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, 2 Suriye ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (12.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(13.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmıştır. 
(14.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, 13 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(15.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, 8 Suriye, 4 Bulgaristan, 1 Rusya uyruklu 
olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır. (16.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 Suriye, 8 Filistin, 4 
Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır. (16.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Temmuz 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, Azerbaycan uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(17.07.2012/GenelkurmayWeb) 
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17 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kilis ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Afganistan, 23 Filistin, 6 Suriye, 1 
Irak, 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 58 şahıs yakalanmıştır. (17.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen, 9 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Irak, 2 Azerbaycan ve 1 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır. (18.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 24 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(19.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Suriye, 4 Gürcistan 2 
İran uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (19.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(20.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanmıştır. 
(21.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(21.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
 
22 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 48 şahıs yakalanmıştır. 
(22.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (22.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(23.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (23.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 43 Suriye, 25 İran, 18 
Filistin, 16 Lübnan, 10 Fas, 9 Afganistan, 2 Mısır, 1 Ürdün ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 124 şahıs 
yakalanmıştır. (25.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır. 
(24.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince Şırnak, Mardin, Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 29 Filistin, 23 İran, 29 
Suriye, 6 Pakistan, 6 Afganistan, 2 Gürcistan, 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 96 şahıs yakalanmıştır. 
(24.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Mısır, 1 Tunus, 1 Libya ve 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (25.07.2012/GenelkurmayWeb) 
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26 Temmuz 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (26.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(26.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Suriye, 8 Filistin, 1 
Irak uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (26.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Temmuz 2012’de, Türkiye’den Irak’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Myanmar uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (27.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 8 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(27.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hatay, Kilis ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 26 Filistin, 13 Suriye, 9 
İran, 6 Pakistan, 3 Cezayir ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmıştır. 
(27.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Temmuz 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12 Afganistan uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (28.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 21 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(28.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak, Kilis, Hatay ve Artvin il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 63 
Filistin, 23 Suriye, 2 Özbekistan, 1 Afganistan ve 1 Srilanka uyruklu olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmıştır. 
(28.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 28 Suriye ve 1 Japon uyruklu olmak üzere 
29 şahıs yakalanmıştır. (29.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Temmuz 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye 3 Suriye ve 2 Bosna Hersek uyruklu 
olmak üzere 5 Şahıs yakalanmıştır. (29.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Suriye ve 2 Özbekistan uyruklu 
olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır. (29.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye, uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(30.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Suriye, 12 
Afganistan, 10 Irak uyruklu olmak üzere toplam 40 şahıs yakalanmıştır. (30.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Temmuz 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 20 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Temmuz 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 36 Suriye, 26 
Filistin, 15 İran, 3 Özbekistan, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 82 şahıs yakalanmıştır. 
(31.07.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 14 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.08.2012/GenelkurmayWeb) 
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1 Ağustos 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmek isteyen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (01.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 19 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 23 Filistin, 10 Suriye, 4 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmıştır (02.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu ve Türkiye’den Suriye’ye yasa 
dışı yollardan geçmeye çalışan 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır. 
(03.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
4 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 52 Myanmar ve 7 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmıştır. (04.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 13 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 17 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Suriye, 2 Filistin ve 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır. (05.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu ve Türkiye’den Suriye’ye yasa 
dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır. 
(05.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 20 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ağustos 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye vatandaşı yakalanmıştır. 
(07.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Hatay ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 23 Filistin, 7 Suriye ve 1 So-
mali uyruklu olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır. (07.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ağustos 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye vatandaşı yakalanmıştır. 
(08.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Mardin Hatay ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 22 Suriye, 1 İran, 1 Irak, 
uyruklu olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır. (08.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 14 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.08.2012/GenelkurmayWeb) 
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9 Ağustos 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 9 Suriye ve 3 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır. (09.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 24 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(10.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Ağustos 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 21 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçen 15 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 16 Suriye, 9 Irak uyruklu olmak üzere toplam 
25 şahıs yakalanmıştır. (11.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (12.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 24 Suriye, 13 Irak uyruklu olmak üzere toplam 
37 şahıs yakalanmıştır. (12.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 24 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 40 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(14.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (14.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 8 Suriye, 3 Özbekistan ve 1 Afganis-
tan uyruklu olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır. (14.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanmıştır. 
(15.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Ağustos 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Bangladeş uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(15.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (16.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 46 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(16.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 17 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (17.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ağustos 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 10 Afganistan, 12 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 22 şahıs yakalanmıştır. (17.08.2012/GenelkurmayWeb) 
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18 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (18.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 15 Suriye ve 1 Alman uyruklu şahıs olmak 
üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (18.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 3 İran, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 
şahıs yakalanmıştır. (18.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 25 şahıs yakalanmıştır. 
(21.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (22.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 75 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Kars ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 11 Suriye, 10 Filistin, 1 Rus uyruk-
lu olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanmıştır. (22.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ağustos 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ağustos 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 39 Suriye, 10 İran uyruklu 
olmak üzere toplam 49 şahıs yakalanmıştır. (23.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır. 
(24.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 19 Suriye, 2 Kırgızistan ve 1 Rus-
ya uyruklu olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanmıştır. (24.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 10 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(25.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalan-
mıştır. (25.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 30 Filistin, 19 Suriye, 4 Irak, 2 
İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmıştır.  (25.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 36 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(26.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 14 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 15 şahıs yakalanmıştır. (26.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 20 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(27.08.2012/GenelkurmayWeb) 
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27 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 şahıs yakalan-
mıştır. (27.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Ağustos 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(27.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 14 şahıs yakalanmıştır. 
(28.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 şahıs yakalan-
mıştır. (28.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır. 
(29.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 11 Suriye uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (29.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 4 Suriye, 4 Gürcistan, 1 Azerbeycan 
uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır. (29.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 47 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(30.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Ağustos 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 16 Suriye, 10 Filistin, 10 İran uyruklu 
olmak üzere toplam 36 şahıs yakalanmıştır. (30.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Ağustos 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 11 Suriye, 2 Danimarka ve 1 Fas 
uyruklu olmak üzere 14 şahıs yakalanmıştır. (31.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Ağustos 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 52 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.08.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 23 Suriye ve 10 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır.(01.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 24 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 
1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (01.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 24 şahıs yakalanmıştır. 
(01.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 64 şahıs yakalanmıştır. 
(02.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
2 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslar-
la bağlantılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (02.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Hatay ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 42 Suriye, 13 Irak ve 4 İran 
uyruklu olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmıştır. (03.09.2012/Genelkurmay Web) 
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3 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 90 Suriye uyruklu ve 4 Türk vatandaşı olmak üze-
re toplam 94 şahıs yakalanmıştır. (03.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
3 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanmıştır. (03.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Hatay ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 81 Suriye, 4 Gürcistan, 3 Af-
ganistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmıştır. (04.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
4 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 59 Suriye ve 2 Fransız uyruklu olmak üzere top-
lam 61 şahıs yakalanmıştır. (04.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(05.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
5 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak, Elazığ il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 26 Filistin, 14 Suriye, 8 Afga-
nistan, 2 Irak, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 51 şahıs yakalanmıştır. (05.09.2012/Genelkurmay 
Web) 
 
5 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 119 şahıs yakalanmıştır. 
(05.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Eylül 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(06.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(06.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
6 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 78 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 
4 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (06.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 63 Filistin, 18 Suriye, 8 Afganistan, 6 
Bangladeş, 4 İran, 3 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 102 şahıs yakalanmıştır. (07.09.2012/Genelkurmay 
Web) 
 
7 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 21 şahıs yakalanmıştır. 
(07.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 136 şahıs yakalanmıştır. 
(07.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
7 Eylül 2012’de, Türkiye’den Azerbaycan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu 4 kişi yaka-
lanmıştır. (07.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır, Hakkari ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 12 Suriye, 7 Afganistan, 4 İran, 
4 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır. (08.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 20 şahıs ve bu şahıslar-
la bağlantılı 2 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (08.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
8 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 150 şahıs ve bu şahıslarla bağlan-
tılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (08.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. (09.09.2012/Genelkurmay Web) 
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9 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 56 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 57 şahıs yakalanmıştır. (09.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
9 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 178 şahıs yakalanmıştır. 
(09.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16 Suriye uyruklu ve 3 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmıştır. (10.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 195 şahıs yakalanmıştır. 
(10.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
10 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 21 şahıs yakalanmış-
tır.(10.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 31 Suriye, 31 Filistin ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 63 şahıs yakalanmıştır. (11.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 59 şahıs yakalanmış-
tır. (11.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
11 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 245 şahıs yakalanmıştır. 
(11.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 20 şahıs yakalanmış-
tır. (12.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
12 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 85 Suriye, 1 Fransız uyruklu ve 1 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 87 şahıs yakalanmıştır. (12.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 35 Suriye, 21 Filistin, 20 
Afganistan, 2 Irak, 2 Pakistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 81 şahıs yakalanmıştır. 
(13.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 75 Suriye, 1 Lübnan uyruklu toplam 
76 şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (13.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
13 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 79 şahıs ve bu şahıslarla bağlan-
tılı 2 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (13.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 21 şahıs ve bu şahıs-
larla bağlantılı 2 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (14.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
14 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 102 şahıs ve bu şahıslarla bağ-
lantılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (14.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 15 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu 
olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (15.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 18 şahıs yakalanmıştır. 
(15.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanmış-
tır.(15.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
15 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 84 şahıs yakalanmış-
tır.(15.09.2012/Genelkurmay Web) 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    481 

 

16 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Artvin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 26 Suriye ve 1 Kırgızistan uyruklu 
olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır.(16.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 şahıs yakalanmış-
tır.(16.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
16 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 100 şahıs ve bu şahıslarla bağ-
lantılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır.(16.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Kars, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici ted-
birler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 37 Filistin, 18 Suri-
ye, 11 Irak, ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 67 şahıs yakalanmıştır.(17.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 Suriye, 2 Amerika, 1 Avusturya 
uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.(17.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 241 ve 11 Türk vatandaşı olmak 
üzere toplam 252 şahıs yakalanmıştır.(17.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
17 Eylül 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmış-
tır.(17.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Şanlıurfa, Hatay ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici ted-
birler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 72 Suriye, 12 Filis-
tin, 9 Afganistan, 2 Azerbaycan, 2 Irak, 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 98 şahıs yakalanmıştır 
(18.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(18.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
18 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 99 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapı-
lan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 4 Irak, 1 Bangladeş ve 1 İran uyruklu ol-
mak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır.(19.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(19.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
19 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 25 Suriye uyruklu ve 7 Türk vatandaşı olmak 
üzere toplam 32 şahıs yakalanmıştır.(19.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Van ve Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 22 Suriye, 13 Filistin, 4 İran, 4 
Gürcistan, 2 Pakistan, 1 Irak olmak üzere toplam 46 şahıs yakalanmıştır. (20.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 11 Suriye uyruklu ve 4 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmıştır.(20.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
20 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 63 Suriye uyruklu ve 6 Türk vatandaşı olmak 
üzere toplam 69 şahıs yakalanmıştır. (20.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şanlıurfa, Iğdır, Kilis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 66 Suriye, 47 Afganistan, 
3 Gürcistan, 2 Irak, 1 Pakistan, 1 Nahçivan uyruklu olmak üzere toplam 120 şahıs yakalanmıştır. 
(21.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
21 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(21.09.2012/Genelkurmay Web) 
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21 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 82 Suriye uyruklu şahıs ve 1 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 83 şahıs yakalanmıştır.(21.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 13 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(22.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
22 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 52 Suriye, 1 Myanmar olmak üzere toplam 53 
şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 3 Türk vatandaşı yakalanmıştır.(22.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 33 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmıştır.(23.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
23 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 193 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslarla bağ-
lantılı 1 Türk vatandaşı olmak üzere 194 şahıs yakalanmıştır. (23.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 64 Afganistan, 41 Filistin, 
20 Suriye, 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 129 şahıs yakalanmıştır.(24.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Eylül 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(24.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış-
tır.(24.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 59 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
24 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(24.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(25.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 49 şahıs yakalanmıştır. 
(25.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
25 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 23 Filistin, 23 Afganistan, 9 
Suriye, 6 Pakistan, 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 65 şahıs yakalanmıştır. (26.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır. 
(26.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(26.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
26 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 72 Suriye uyruklu şahıs ve 6 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 78 şahıs yakalanmıştır. (26.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Hakkari ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 19 Filistin, 19 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 38 şahıs yakalanmıştır. (27.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
27 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır. (27.09.2012/Genelkurmay Web) 
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27 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 53 Suriye uyruklu ve 2 Türk vatandaşı olmak 
üzere toplam 55 şahıs yakalanmıştır. (27.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 24 Afganistan, 11 Suriye, 10 Gürcis-
tan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 49 şahıs yakalanmıştır.(28.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
28 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 120 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslarla bağ-
lantılı 1 Türk vatandaşı yakalanmıştır. (28.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 61 Suriye, 2 İran uyruklu şahıs olmak 
üzere toplam 63 şahıs yakalanmıştır. (29.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Eylül 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 2 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(29.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
29 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 226 Suriye uyruklu şahıs ve bu şahıslarla bağ-
lantılı 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 233 şahıs yakalanmıştır. (29.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Eylül 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Van ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 39 Suriye, 11 Filistin, 19 
Afganistan, 7 Pakistan, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 77 şahıs yakalanmıştır.(30.09.2012/Genelkurmay 
Web) 
 
30 Eylül 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır.(30.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
30 Eylül 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 47 Suriye uyruklu ve 6 Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 53 şahıs yakalanmıştır. (30.09.2012/Genelkurmay Web) 
 
1 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 8 Suriye ve 2 İran uyruklu olmak üze-
re toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (01.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 17 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 15 Suriye, 1 Afganistan uyruklu şahıs 
olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (02.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 232 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye ve 1 Bosna-Hersek uyruklu 
olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır. (02.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 19 Suriye, 4 Irak, 2 İran, 1 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanmıştır. (03.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Ekim 2012’de,  Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 149 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere top-
lam 151 şahıs yakalanmıştır. (03.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(03.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
4 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 107 şahıs yakalanmıştır. 
(04.10.2012/GenelkurmayWeb) 
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5 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Iğdır ve Adıyaman il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 74 Suri-
ye, 9 Irak, 5 Afganistan, 4 Bangladeş, 2 İran, 1 Tunus ve 1 Azerbaycan uyruklu toplam 96 şahıs yakalanmıştır. 
(05.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 115 şahıs yakalanmıştır. 
(05.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
6 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 Suriye uyruklu yakalanmıştır. 
(06.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
6 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 47 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(06.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 35 Suriye, 3 Azerbaycan, 3 Afganis-
tan, 1 Irak, 1 İran ve 1 Ermenistan uyruklu toplam 44 şahıs yakalanmıştır. (07.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 121 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(07.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Ekim 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (07.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 45 Suriye, 12 Afganistan, 
2 Azerbaycan, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmıştır. (08.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(08.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 88 şahıs yakalanmıştır. 
(08.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 24 Suriye, 7 Afganistan, 4 İran, 4 Irak, 
2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmıştır. (09.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 56 şahıs yakalanmıştır. 
(09.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Ekim 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 38 Afganistan, 5 Özbekistan, 4 Burma uyruklu şahıs 
olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanmıştır. (09.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 48 Suriye, 15 Afganistan, 
2 Gürcistan, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam uyruklu 67 şahıs yakalanmıştır. (10.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır. 
(10.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 54 şahıs yakalanmıştır. 
(10.10.2012/GenelkurmayWeb) 
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10 Ekim 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(10.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 7 Suriye, 5 Afganistan, 3 Gürcistan, 1 
Irak, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır. (11.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 52 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(11.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 32 Suriye, 9 İran, 7 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 48 şahıs yakalanmıştır. (12.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 63 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(12.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 32 Suriye, 5 Pakistan, 1 
Cezayir, 1 Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 39 şahıs yakalanmıştır. (13.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(13.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 89 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(13.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 23 Suriye, 1 Irak ve 1 Afganistan uy-
ruklu olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır. (14.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(14.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 44 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(14.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Ekim 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 18 İran ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere top-
lam 20 şahıs yakalanmıştır. (14.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 25 Suriye, 19 Afganistan, 5 Irak ve 1 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 50 şahıs yakalanmıştır. (15.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 17 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (15.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 85 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(15.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Iğdır ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 18 Afganistan, 11 Suriye, 10 
Cezayir, 7 Pakistan ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 48 şahıs yakalanmıştır. 
(16.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Ekim 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 21 şahıs yakalanmıştır. 
(16.10.2012/GenelkurmayWeb) 
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16 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 şahıs yakalanmış-
tır. (16.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 42 şahıs yakalanmıştır. 
(16.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 30 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ekim 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(17.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 45 şahıs yakalanmıştır. 
(17.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Van, Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 42 Afganistan, 28 Suriye, 6 
Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplam 76 şahıs yakalanmıştır. (18.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ekim 2012’de, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 48 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(18.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak, Adıyaman ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 56 Suriye, 5 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 61 şahıs yakalanmıştır. (19.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 15 şahıs yakalanmış-
tır. (19.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 91 şahıs yakalanmıştır. 
(19.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin Hatay ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 20 Suriye, 16 Filistin, 4 Irak, 
4 Gürcistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 44 şahıs yakalanmıştır. (20.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmış-
tır. (20.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 40 şahıs yakalanmıştır. 
(20.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Erzincan ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 15 Irak, 6 Suriye, 5 Afganistan ve 
1 İran uyruklu olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır. (21.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 38 şahıs yakalanmış-
tır. (21.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 91 şahıs yakalanmıştır. 
(21.10.2012/GenelkurmayWeb) 
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22 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 36 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(22.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 31 şahıs yakalanmış-
tır. (22.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 46 şahıs yakalanmıştır. 
(22.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 49 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(23.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 112 şahıs yakalanmıştır. 
(23.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 28 şahıs yakalanmış-
tır. (23.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 11 Suriye, 1 Türkmenistan ve 1 Pakis-
tan uyruklu olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır. (24.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ekim 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 9 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ekim 2012’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(24.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 169 şahıs yakalanmıştır. 
(24.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 15 Suriye, 5 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 20 şahıs yakalanmıştır. (25.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ekim 2012’de, Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır. 
(25.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 şahıs yakalanmış-
tır. (25.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 85 şahıs yakalanmıştır. 
(25.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kont-
rollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 13 Suriye, 3 Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere 
toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (26.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 32 şahıs yakalanmış-
tır. (26.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 106 şahıs yakalanmıştır. 
(26.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Ekim 2012’de,  Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Elazığ il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 7 İran, 6 Pakistan, 3 Irak, uyruklu 
şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (27.10.2012/GenelkurmayWeb) 
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27 Ekim 2012’de,  Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmış-
tır. (27.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Ekim 2012’de,  Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 65 şahıs yakalanmıştır. 
(27.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 11 Filistin, 5 Pakistan, 5 Suriye, 3 
Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır. (28.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 33 şahıs yakalanmış-
tır. (28.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 222 şahıs yakalanmıştır. 
(28.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
 29 Ekim 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 242 şahıs yakalanmıştır. 
(29.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Ekim 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. 
(29.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 187 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(30.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır. 
(30.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Ekim 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 278 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(31.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Ekim 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(31.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
31 Ekim 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Mardin ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 22 Suriye, 19 Filistin, 2 Gür-
cistan, 1 Afganistan ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmıştır. 
(31.10.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 14 Suriye, uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(01.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 157 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(01.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
1 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır. 
(01.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Hakkari ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 25 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (02.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(02.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
2 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 100 Suriye, 4 İsviçre uyruklu olmak üzere top-
lam 104 şahıs yakalanmıştır. (02.11.2012/GenelkurmayWeb) 
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3 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 16 Suriye, 4 Gürcistan, 3 Af-
ganistan uyruklu olmak üzere toplam 23 şahıs yakalanmıştır. (03.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
3 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 269 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(03.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
4 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye şahıs yakalanmıştır. 
(04.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 275 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(05.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Kasım 2012’de,Kolluk Kuvvetlerince, Van, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 44 Suriye, 4 Irak, 4 İran uyruk-
lu olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanmıştır. (05.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Kasım 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır. 
(05.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
5 Kasım 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 82 şahıs yakalanmıştır. 
(05.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
6 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 19 şahıs yakalanmış-
tır. (06.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
6 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 110 şahıs yakalanmıştır. 
(06.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Gaziantep, Hatay ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici ted-
birler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 56 Suriye, 3 Afga-
nistan, 2 Cezayir, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 62 şahıs yakalanmıştır. 
(07.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır. 
(07.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
7 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanmıştır. 
(07.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 10 Suriye ve 4 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır. (08.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 şahıs yakalanmış-
tır. (08.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 130 şahıs yakalanmıştır. 
(08.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
8 Kasım 2012’de, Gürcistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Gürcistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(08.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 10 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(09.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(09.11.2012/GenelkurmayWeb) 
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9 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 118 şahıs yakalanmıştır. 
(09.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
9 Kasım 2012’de, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(09.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan; 4 Filistin, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 
5 şahıs yakalanmıştır. (10.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Kasım 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır. 
(10.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
10 Kasım 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu toplam 125 şahıs yakalanmıştır. 
(10.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye, 1 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. (11.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Kasım 2012’de,Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 şahıs yakalanmış-
tır. (11.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
11 Kasım 2012’de,Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 129 şahıs yakalanmıştır. 
(11.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Suriye, 1 İran uyruklu şahıs olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır. (12.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
12 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 54 şahıs yakalanmıştır. 
(12.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Gürcistan, 7 Azerbaycan, 4 Afganis-
tan, 3 Suriye, 1 Pakistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalanmıştır. 
(13.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Kasım 2012’de,Nahçıvan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Azerbaycan uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(13.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (13.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
13 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 26 şahıs yakalanmıştır. 
(13.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şanlıurfa, Iğdır ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbir-
ler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 Suriye, 8 Afganis-
tan ve 2 Azerbaycan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır. (14.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
14 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmıştır. 
(14.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 37 Suriye, 3 Fas, 2 Afganis-
tan, 2 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmıştır. 
(15.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
15 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmış-
tır. (15.11.2012/GenelkurmayWeb) 
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15 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 29 şahıs yakalanmıştır. 
(15.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Suriye ve 1 Irak uyruklu şahıs 
olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır. (16.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmış-
tır. (16.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
16 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 15 şahıs yakalanmıştır. 
(16.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Suriye, 8 Filistin, 1 İran uyruklu 
şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır. (17.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
17 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmış-
tır. (17.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
* Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 128 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(17.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kap-
samında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 50 Afganistan, 31 Filistin, 6 
Suriye, 3 Irak ve 1 İran uyruklu şahıs olmak üzere toplam 91 şahıs yakalanmıştır. (18.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Kasım 2012’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalan-
mıştır. (18.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Kasım 2012’de, Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(18.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 32 şahıs yakalanmış-
tır. (18.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
18 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 64 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (18.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kars ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen 
önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 25 Filis-
tin, 16 Afganistan, 9 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 51 şahıs yakalanmıştır. 
(19.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Kasım 2012’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır. 
(19.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 Suriye ve 1 Alman uyruklu olmak 
üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır. (19.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
19 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 28 Suriye ve 1 Amerika uyruklu olmak üzere 
toplam 29 şahıs yakalanmıştır. (19.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şırnak ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 134 Suriye, 5 İran, 2 Irak 
uyruklu şahıs olmak üzere toplam 141 şahıs yakalanmıştır. (20.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
20 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (20.11.2012/GenelkurmayWeb) 
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20 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmıştır. 
(20.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 21 Suriye, 10 Filistin olmak üzere top-
lam 31 şahıs yakalanmıştır. (21.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (21.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
21 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 81 şahıs yakalanmıştır. 
(21.11.2012/GenelkurmayWeb) 
, 
22 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamın-
da yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 20 Suriye, 4 Irak uyruklu olmak 
üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır. (22.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 17 şahıs yakalanmış-
tır. (22.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
22 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 62 şahıs yakalanmıştır. 
(22.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsa-
mında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 35 Suriye uyruklu şahıs yaka-
lanmıştır. (23.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmış-
tır. (23.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
23 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 98 şahıs yakalanmıştır. 
(23.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmış-
tır. (24.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
24 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 12 şahıs yakalanmıştır. 
(24.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(25.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmış-
tır. (25.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanmıştır. 
(25.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
25 Kasım 2012’de, Türkiye’den İran’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır. 
(25.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Kasım 2012’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 35 şahıs yakalanmış-
tır. (26.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
26 Kasım 2012’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 50 Suriye, 1 Amerika, 3 Filistin uyruklu şahıs 
olmak üzere toplam 54 şahıs yakalanmıştır. (26.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
27 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 şahıs yakalanmış-
tır. (27.11.2012/GenelkurmayWeb) 
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27 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 13 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(27.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmış-
tır. (28.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 54 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(28.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
28 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Filistin, 28 Suriye uyruklu şahıs o l-
mak üzere toplam 32 şahıs yakalanmıştır. (29.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 20 şahıs yakalanmış-
tır. (29.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
29 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye 48 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır 
(29.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Kasım 2012’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hatay il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 25 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(30.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Kasım 2012’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmış-
tır. (30.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
30 Kasım 2012’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 25 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır. 
(30.11.2012/GenelkurmayWeb) 
 
  
 
 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
23 Mart 2012’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi'ne bağlı Sarıyıldız (Kokep) Köyü'nün İran sınırında 
bulunan Afgan mülteciye ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Kimliği açıklanmayan Afgan uyruklu yurtta-
şın İran'ın Ğanık Köyünden Türkiye'ye geçmek isterken İran askerleri tarafından sınırda vurulduğu öğrenildi. 
(23.03.2012/DİHA / Yuksekovahaber.com / Posta.com.tr) 
 
2 Nisan 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi'ne bağlı Güldalı (Bilanbasan) Köyü'nün İran sını-
rında bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde köylüler tarafından bulunan ve 25 yaşlarında olduğu belirtilen 
kişinin donarak yaşamını yitirdiği tahmin edildiği belirtildi. (02.04.2012/DİHA/Yuksekova.bel.tr/Kurdbox.com) 
 
4 Nisan 2012’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'ne bağlı Sarıyıldız (Gogep) Köyü yakınlarında 
akşam saatlerinde 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İran sınırında bulunan ve Afgan 
uyruklu olduğu tahmin edilen cesedin bölgeye gelen askerler tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü-
ğü öğrenildi.(04.04.2012/DHA/ Hurriyet.com.tr) 
 
24 Nisan 2012’de, İran'a sınır olan Van'ın Çaldıran İlçesi Üçgözler ve Sarıçimen köyleri arasındaki bölgede, dona-
rak öldüğü düşünülen 3 erkek cesedi buldu. 3 cesedin kış şartlarında sınırı geçmek isterken donan mültecilere ait 
olabileceği belirtildi.  (24.04.2012/DHA/DİHA/ANF/Mynet.com/Cumhuriyet.com.tr/Yuksekovahaber.com/ 
Dogruhaber.com.tr/Bugun.com.tr/Vanbasin.com/Yenisafak.com.tr) 
 
6 Temmuz 2012’de Hatay’ın Yayladağ İlçesi’nde bulunan ve Suriye’den kaçanların kaldığı mülteci kampında 1500 
metrekarelik alanda çıkan yangında 2 Suriyeli ölürken 8 kişi de yaralandı. 
 
6 Eylül 2012’de, İzmir ili Menderes ilçesi Ahmetbeyli Beldesi sahili açıklarında alabora olan teknenin kapalı ve açık 
bölümlerde bulunan 110 mülteciden 62 si boğularak yaşamını yitirdi.   
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29 Aralık 2012’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların kaldığı 
çadır kentte 24 Aralık 2012’de bir çadırda çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan Mahmut Abdullah Şon (2) yaşamı-
nı yitirmişti. Tedavileri devam eden diğer 4 kardeşin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
  
  

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
  

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2012 raporunda Türkiye'yi gazeteciler için dünyanın en büyük cezaevi olarak 
tanımladı (17 Aralık 2012). Rapora göre; Türkiye'de en az 42'si mesleki faaliyet bağlantılı 72 gazeteci ve dört med-
ya çalışanı hapiste, sınırlı yasal reformlar, medyadaki terörle mücadele adına girişilen tutuklama, baskın ve kovuş-
turmaları engelleyemiyor. 

 

TYB, TYS, TGC, PEN Türkiye Merkezi ve Çevirmenler Meslek Birliği toplantılarında yasaklı yayınlara dikkat çekti 
(18 Aralık 2012). Örgütler emniyetin 67 kitap ve 16 dergi, gazetenin yasağının devamı için başvuruda bulunduğunu 
belirtti 

 

Yaklaşık 8 aydır Sayın Başbakanımızın davalarını bizzat takip ediyorum. Bu sürede açtığımız davaların sayısı 15'i 
bulmaz. Eleştiri sınırlarını aşmayan ifadelerle ilgili açılmış dava gösteremezsiniz. ...Yanılmıyorsam 700 civarında 
dava var. Bu davaların çoğu da sosyal medyayı kullanan sıradan vatandaşlar hakkında. Bizim sokakta geçen va-
tandaşa açtığımız dava yok. Savcılıklar hakaret içeren ifadeler üzerine kendiliğinden harekete geçiyor. Sayın Baş-
bakanımız, bu davalardan sadece 30'unda şikayetçi konumunda. Bunların önemli kısmı da ya siyasetçi ya üst dü-
zey kamu görevlisi. Rakamlar Sayın Başbakanımızın çok az dava açtığının göstergesi. Biz en çok CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtık ve tazminat kazandık. Kılıçdaroğlu aleyhine 25 dava açtık. Sayın Başbaka-
nımız 10 davadan feragat etti. 7 dava lehimize sonuçlandı. 2-3 dava ise reddedildi. Diğer davalar devam ediyor. 
Kılıçdaroğlu da bize 9 dava açtı ama tümü reddedildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de dava açtık. Ama Kılıçdaroğlu 
kadar fazla değil. Tek bir dava nedeniyle en büyük tazminatı ise Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Baydemir'den aldık, 30 bin lira kazandık. Şunu da özellikle vurgulamakta fayda var! Basına yönelik açtığımız taz-
minat davaları, önemli ölçüde caydırıcı rol oynadı. Özellikle köşe yazarlarının üsluplarında 2003 - 2004 yıllarına 
göre hissedilir bir değişim oldu. Artık yazarlar ve yorumcular eleştiri sınırını dozunda tutuyor. Hakaret içerikli yazı ve 
yorumlar ise en aza inmiş durumda.... (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, Akşam gazetesi 
röportajı, 23 Ekim 2012) 

 

Çeşitli savcılıklarca  BDP  milletvekilleri ve bağımsız vekiller hakkında 2012'de toplam 383 fezleke düzenlendi. Fez-
lekelerin konuları ise şöyle: 'PKK propagandası yapmak' (TMK 7/2), 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na 
muhalefet' (2911 sayılı kanun 28/1), 'suçu ve suçluyu övme' (TCK 215), 'kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret' (TCK 125), ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak' (TCK 220/6 
yollamasıyla 314/2), 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' (TCK216). 

 

Yasaklanan Etkinlikler 
 
4 Ocak 2012’de, DÖKH tarafından başlatılan "Öcalan'a özgürlük, siyasi soykırıma son" kampanyası kapsamında 
Diyarbakır'da kadınlar yürüyüş düzenlemek istedi. BDP Bağlar İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında 
BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Büyükşehir Belediye Baş-
kanvekili Hafize İpek, Eğil Belediye Başkanı Petek Çapanoğlu, Lice Belediye Başkanı Fikriye Aytin, Bağlar Belediye 
Başkanı Yüksel Baran, İl Genel Meclis Başkanı Fatma Sümbül, Amed Kent Kadın Meclisi üyeleri, DÖKH aktivistleri, 
Barış Anneleri İnisiyatifi aktivistlerinin de bulunduğu çok sayıda kadın, Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne doğru yürüyüşe 
geçmek istedi. Kadınlar daha yürümeden BDP İlçe binasını abluka altına alan polis barikat kurarak kadınların yürü-
yüşüne izin vermedi.   (04.01.2012/DİHA) 
 
12 Ocak 2012’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde BDP İlçe Kadın Meclisi, DÖKH tarafından başlatılan "Öcalan'a öz-
gürlük, siyasi soykırıma son" kampanyası kapsamında yürüyüş düzenledi. BDP ilçe binası önünde bir araya gelen 
ve aralarında BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP Urfa İl Eş Başkanı Fatma İzol, BDP Viranşehir İlçe 
Eş Başkanları Birgül Özkara ile Halis Aktaş'ın da bulunduğu çok sayıda kişi, "Öcalan'a özgürlük, siyasi soykırıma 
son" yazılı pankart eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.   Bir süre yürüyen kitle yüzlerce çevik 
kuvvet tarafından kurulan barikata takılırken, polis yürüyüşe izin vermedi. (12.01.2012/DİHA) 
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29 Ocak 2012’de  Diyarbakır’da BDP il örgütü tarafından düzenlenmesi planlanan “Özgürlük ve Müzakere Mitingi” 
Diyarbakır Valiliği tarafından 28 Ocak 2012’de yasaklandı (ANF, 28 Ocak). 
 
1 Şubat 2012’de Ankara’da 2 Şubat 2012’de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından 
“4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısına” karşı düzen-
lenmesi planlanan yürüyüş Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. (muhalefet.org, 1 Şubat).  
 
11 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi Mitanni Kültür Merkezi bahçesinde kurulan "Demokratik Direniş Çadı-
rı"na polis müdahale etti.   (11.02.2012/ DİHA)  
 
11 Şubat 2012’de,  Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde ki Nur Mahallesi'nde kurulmaya çalışılan ancak polis engeline takılan 
"Demokratik Direniş Çadırı"nı kurmak için yüzlerce yurttaş BDP İlçe binası önünde toplandı. BDP Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan ve BDP'li yöneticiler engelin kaldırılması için yetkililerle görüşürken, çadıra izin verilmedi. 
(11.02.2012/ DİHA) 
  
12 Şubat 2012’de, BDP Diyarbakır İl Örgütü, Kürt dili üzerindeki her türlü baskının kaldırılması ve kamusal alanda 
kabul görmesi için yasal güvenceye alınması, bütün siyasi mahpusların serbest bırakılması, askeri operasyonların 
durdurulması, Öcalan üzerindeki "ağırlaştırılmış tecridin" kaldırılıp, çözüme katkı sunması için; sağlık, güvenlik ve 
iletişim koşullarının sağlanması talepleri ile Koşuyolu Parkı'nda Demokratik Direniş Çadırı kurmak istedi. Ancak   
çadır için parka bırakılan malzemelere polis el koydu.   (12.02.2012/ DİHA / Diyarbakirhaber.gen.tr / 
Diyarinsesi.org) 
 
12 Şubat 2012’de, Urfa Valiliği tarafından 15 Şubat nedeniyle il genelinde yürüyüş ve gösteri yasağı getirdiği öğre-
nildi. (12.02.2012/DİHA / Atilimhaber.org) 
 
14 Şubat 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. yıldönümü, yarın Mardin'in Kızıltepe, 
Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde protesto edilmesine karar verildi, ancak, Kızıltepe Özgür-
lük Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge Kaymakamlığın izin vermediği kaydedildi. (14.02.2012/ DİHA) 
 
23 Şubat 2012’de, Ağrı ili BDP Doğubayazıt İlçe Örgütü önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Ağrı Milletvekili 
Halil Aksoy, BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat, DTK Daimi Meclis Üyesi Mustafa Özer, Doğubayazıt Belediye Baş-
kanı Canan Korkmaz, BDP Doğubayazıt İlçe Başkanı İsa Özer, açlık grevine giren yurttaşlar ile çok sayıda yurttaş, 
belediye binasına kadar yürüyüş yaparak Demokratik Direniş Çadırını kurmak istedi. Yürüyüşe geçen kitleye, polis 
TOMA ve zırhlı araçlarla önünü keserek yürüyüşe izin vermedi.  (23.02.2012/DİHA) 
 
27 Şubat 2012’de, BDP Van Kadın Meclisi tarafından 8 Mart'a yapılacak kadın miting için başvuruda bulundu. Van 
Valiliği, 8 Mart'ta Beşyol Mevkii'nde yapılması için yapılanan başvuru kabul edilmedi.   (27.02.2012/ DİHA) 
 
8 Mart 2012’de, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Kadın Komisyonu tarafından düzenlenmek istenen 8 Mart 
yürüyüşüne izin verilmedi.  (08.03.2012/DİHA / F5haber.com / DHA / Haberler.com / Guncelhaber.com / Ha-
ber3.com) 
 
15 Mart 2012’de BDP ile DTK’nın çağrısıyla 18 Mart 2012’de İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenmesi 
planlanan Newroz kutlamasına İstanbul Valiliği’nin izin vermediği öğrenildi (ntvmsnbc.com, 15 Mart). 

 
16 Mart 2012’de, BDP, her yıl 21 Mart günü yapılan Newroz kutlamalarını, bu yıl Diyarbakır'da 18 Mart pazar günü 
merkez Bağlar İlçesi'ndeki Newroz alanında kutlamak için Diyarbakır Valiliği'ne başvurdu.   Diyarbakır Valiliği, kut-
lamanın 18 Mart'ta yapılamayacağını açıkladı.   (16.03.2012/DİHA/ ANF) 
 
16 Mart 2012’de, Van 20 Mart'ta Belediye Garajı yanında kutlanacak olan Newroz etkinliğine Van valiliğinin izin 
vermediği bildirildi. Valilik, Newroz kutlamasının 21 Mart günü yapılmasını istedi. (16.03.2012/DİHA) 
 
16 Mart 2012’de, Urfa'da Siverek, Hilvan, Birecik, Suruç, Halfeti BDP ilçe örgütlerinin Newroz'un 20 Mart'ta kutlan-
ması için yaptığı başvurular ilçelerdeki kaymakamlıklar ve emniyet müdürlükleri tarafından "güvenlik" gerekçesiyle 
kabul edilmedi.   (16.03.2012/DİHA) 
  
16 Mart 2012’de, 20 Mart'ta şehirlerarası otogar yanında bulunan Newroz Alanı'nda kutlanacak ve DTK Eş Başkanı 
Ahmet Türk'ün katılacağı Newroz etkinliğine Batman Valiliği'nden "Belirlenen tarihler dışında kutlama yapılması, o 
özel günle ilgili amacı dışına çıkıldığı izlenimi vermektedir" gerekçesi ile Newroz'un 20 Mart'ta yapılmasına izin 
verilmeyeceği Newroz Tertip Komitesi'ne bildirildi.  (16.03.2012/DİHA) 

http://ntvmsnbc.com/
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16 Mart 2012’de, Kars Valiliği Kağızman ve Digor ilçelerinde kutlanmak istenen Newroz mitinglerine izin vermedi. 
20 Mart'ta BDP Kağızman ve Digor ilçe örgütleri öncülüğünde yapılması planlanan Newroz etkinliğinin 21 Mart'ta 
yapılmaması durumunda izin verilmeyeceğini belirten valilik, gerekçe olarak da bayramların gününde kutlanmasını 
gösterdi.  
(16.03.2012/DİHA) 
 
16 Mart 2012’de, Hakkari Yüksekova'da Newroz Tertip Komitesi, 20 Mart'ta Newroz kutlamasının eski Cezaevi 
Kavşağı'nda yapılması için Yüksekova Kaymakamlığı'na başvurdu. Tertip Komitesi, her sene kutlamanın eski Şehir 
Stadyumu'nda yapıldığını hatırlatarak, alanın kar nedeniyle elverişli olmadığı için kutlamayı eski cezaevi kavşağın-
da yapmak istediklerini söyledi. Yüksekova kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren ise, başvuruyu reddederek, kutlamanın 
20 Mart gününde ve belirtilen alanda yapılamayacağını bildirdi.    
 
16 Mart 2012’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde de 20 Mart’ta kutlanması planlanan Newroz bayramı, kaymakamlık 
tarafından engellendi.  
 (16.03.2012/DİHA)  
 
16 Mart 2012’de, 20 Mart’ta Elazığ, Karakoçan ve Kovancılar'da yapılacak olan Newroz etkinlikleri valilik engeline 
takıldı. Elazığ Valiliği, Newroz'un 21 Mart'ta kutlanması gerektiğini gerekçe göstererek 20 Mart'ta yapılması planla-
nan Newroz kutlamalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.   (16.03.2012/DİHA/ANF)  
 
16 Mart 2012’de, Kilis’in BDP Nizip İlçe Örgütü tarafından 20 Mart günü Hal Meydanı’nda yapılacak olan Newroz 
kutlamaları için yapılan başvuruda kaymakamlık tarafından izin verilmişti. Ancak akşam saatlerinde ilçe binasına 
gelen sivil polisler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge nedeni ile kaymakamlığın verdiği izini iptal ettiğ i-
ni şifahen BDP'li yöneticilere ilettiği öğrenildi.    (16.03.2012/DİHA) 
 
17 Mart 2012’de, BDP Nusaybin, Derik, Savur ve Dargeçit ilçe örgütlerinin 20 Mart'ta gerçekleştirmek istedikleri 
Newroz kutlamalarına kaymakamlıklar olumsuz yanıt verdi. Başvuruları değerlendiren ilçe kaymakamları, İçişleri 
Bakanlığı'nın 15 Mart tarihli ve 337-2162/62258 sayılı genelgesini gerekçe göstererek, Newroz'un 21 Mart'ta yapıl-
masını istedi. Kaymakamlık, belirtilen tarihin dışında gerçekleştirilecek olan Newroz kutlamalarına müsaade edile-
meyeceği ve sorumlular hakkında işlem yapılacağı kaydedildi. (17.03.2012/DİHA) 
 
18 Mart 2012’de, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 20 Mart günü kutlanmak istenen Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genel-
gesi üzerine Kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. 
 
18 Mart 2012’de, Dersim'in Ovacık (Pılur) İlçesi'nde 18 Mart'ta yapılması planlanan Newroz kutlaması, Çanakkale 
anmasıyla aynı güne denk geldiği gerekçesiyle yasaklandı. Newroz Tertip Komitesi'nin 19 Mart için yaptığı başvuru 
ise, Dersim Valiliği'nin, Newroz'un 21 Mart'ta kutlanması yönünde kararı olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi.  
 
19 Mart 2012’de,  Dersim’in Pertek ve Mazgirt ilçelerinde 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz’da kayma-
kamlıklar tarafından yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Dersim’in Mazgirt ilçesi Akpazar Beldesi'nde 20 Mart günü kutlanacak olan Newroz için Tertip 
Komitesi, başvuruda bulunmuştu. Tertip komitesinin izin talebi kabul edilirken, İçişleri Bakanlığının Newroz'a ilişkin 
yayımladığı genelgenin ardından, verilen izin iptal edildi.  
 
19 Mart 2012’de,  Ardahan’ın Göle ilçesinde 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz bayramı İçişleri Bakanlı-
ğı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Maraş’ın Elbistan ilçesinde 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz bayramı İçişleri Bakanlı-
ğı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz bayramı İçişleri Bakan-
lığı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Iğdır merkezde 20 Mart günü yapılmak istenen Newroz mitingi Valilik tarafından yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Erzurum'un Tekman İlçesi'nde 20 Mart günü kutlanmak istenen Newroz İçişleri Bakanlığı’nın 
genelgesi üzerine Kaymakamlık tarafından yasaklandı. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    497 

 

19 Mart 2012’de,  Muş’un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz, kaymakam-
lıklar tarafından yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de,  Ağrı’nın Patnos, Tutak, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 Mart günü kutlanmak istenen Newroz 
bayramı, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek yasaklandı.  
 
19 Mart 2012’de, Bingöl'ün 19 Mart günü, Karlıova İlçesi'nde 20 Mart günü kutlanmak istenen Newroz, İçişleri Ba-
kanlığı’nın genelgesi üzerine Kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. 
 
19 Mart 2012’de, Batman ili Gercüş ilçesinin Pınarbaşı Harmanları'nda bugün yapılması planlanan Newroz Bayra-
mı kutlamalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi nedeniyle Gercüş Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. 
Newroz'un kutlanmaması için polis ilçede yoğun önlem alırken, sabah saatlerinde alanda hazırlık yapan BDP'li 
yöneticiler ve belediye meclis üyelerinden 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ilçeye kutlamalr için yolcu getiren  otobü-
sün şoförü Hasan Kurt ve otobüste bulunan 2 kişi gözaltına alınıp, Gercüş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
(19.03.2012/DİHA) 
 
19 Mart 2012’de, Şırnak’ın Cizre, Silopi Uludere ve İdil ilçelerinde 20 Mart günü yapılması planlanan Newroz kut-
lamaları, İçişleri Bakanlığı’nın Newroz’un 21 Mart günü dışında kutlanamayacağı yönündeki genelgesi sonrası val i-
lik ve kaymakamlıklarca yasaklandı. 
 
20 Mart 2012’de, Bitlis merkezde ve Ahlat ilçesinde 20 Mart günü kutlanmak istenen Newroz mitingi Valilik tarafın-
dan yasaklandı. Yasağa rağmen Newroz’u kutlamak isteyen halk ile polis arasında çatışma yaşandı. Kitleye müda-
hale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.  
 
Ankara Valiliği yapılması planlanan protesto eylemini yasaklarken İçişleri Bakanlığı da illerin emniyet müdürlükleri-
ne gönderdiği yazıda, eylem için il dışından gelenler için giriş-çıkışları yasakladı. Yazıda “28 ve 29 Mart 2012 tarih-
lerinde Ankara’da gerçekleştirilmek istenilen eylemlerle ilgili bireysel veya gruplar halinde ilimizden katılım olması 
halinde yasaklama kararı gereğince izin verilmeyeceği hususu tarafınıza tebliğ olunur” denildi. 
 
31 Mart 2012’de İçişleri Bakanlığı’nın kararını açıklayan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, PKK lideri Abdullah Öca-
lan’ın doğum gününü (4 Nisan) kutlamak amacıyla Halfeti İlçesi’nin Ömerli Köyü’ne düzenlenecek yürüyüşlerin ve 
Şanlıurfa’da düzenlenecek tüm etkinliklerin 31 Mart 2012-8 Nisan 2012 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu 
(Milliyet, 31 Mart). 
 
1 Nisan 2012’de, DTK, BDP, TDŞK, HAK-PAR, KADEP ve ÖSP gibi Kürt siyasi parti ve hareketlerinin yeni anaya-
sada yer almasını istedikleri 4 temel talebin "Anayasaya aykırı" olduğunu iddia eden Diyarbakır Valiliği, talepler için 
başlatılan imza kampanyasının standına izin vermedi.   (01.04.2012/DİHA/            Ozgur-
gundem.com/Diyarbakirhaber.gen.tr/Yeniozgurpolitika.com) 
 
4 Nisan 2012’de, BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Park Orman'da yapılması planlanan halk konserine Diyarba-
kır Valiliği tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 
gönderilen genelgeye dayanılarak, izin verilmedi.  (04.04.2012/DİHA/Diyarbakirhaber.gen.tr) 
 
11 Nisan 2012’de Erzurum Belediyesi’nin, Tiyatrokare’nin “Onca Yoksulluk Varken” adlı oyununun Erzurum’da 
sahnelenmesine oyunun dekorunda yer alan “Kahrolsun Faşizm” yazısını gerekçe göstererek izin ve salon verme-
diği öğrenildi. 
 
13 Nisan 2012’de, DTK, BDP, Tevgera Demokratên Şoreşgerên Kurd (TDŞK), HAK-PAR, KADEP ve Özgürlük ve 
Sosyalizm Partisi (ÖSP) gibi Kürt siyasi parti ve kurumlarının yeni Anayasa'da yer almasını istedikleri "Kimliğin 
tanınması, anadilde eğitim hakkı, siyasi statü ve Kürtlerin örgütlenme hakkı" gibi 4 temel talebi için başlatılan imza 
kampanyasına bir yasak da Urfa Valisi'nden geldi. Diyarbakır Valisi'nin ardından Urfa Valisi de taleplerin anayasa-
ya aykırı olduğunu iddia ederek, kampanyayı yasakladı. BDP Urfa İl Örgütü'nün kampanya için stant kurulması için 
valiliğe yaptığı başvuru da reddedildi. Talebi reddeden valiliğin yasak gerekçesi şöyle: "İmza kampanyasında konu 
edilen 4 maddenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı olduğu, 
üniter devlet yapısına muhalif ve bölünmüş bir yapının temellerinin atılmasına yönelik bulunduğu, örgütün söylem-
leri ile paralellik göstererek ayrı bir devlet oluşumunu öngören bir takım yaklaşımları içerdiği, söz konusu maddeler 
ile PKK/KCK ile söylem birlikteliğine gidilerek halk üzerinde bir baskı unsuru oluşturulmasının hedeflendiği, örgüt 
propagandası yapıldığı ve imza kampanyasında konu edilen bazı maddelerin konusu itibarı ile suç teşkil ettiği de-
ğerlendirilmektedir. Ayrıca, söz konusu imza kampanyası süresince örgütü övücü mahiyette müzik, afiş, pankart ve 
dövizlerin olabileceği değerlendirildiğinden, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C Maddesi gereğince ilimizin muh-



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    498 

 

telif yerlerinde kurulması düşünülen stantlar ve imza kampanyası yasaklanmıştır." (13.04.2012/DİHA/ 
Yuksekovahaber.com) 
 
14 Nisan 2012’de, DTK, BDP, Tevgera Demokratên Şoreşgerên Kurd (TDŞK), HAK-PAR, KADEP ile Özgürlük ve 
Sosyalizm Partisi (ÖSP) gibi Kürt siyasi parti ve kurumlarının yeni Anayasa'da yer almasını istedikleri "Kimliğin 
tanınması, anadilde eğitim hakkı, siyasi statü ve Kürtlerin örgütlenme hakkı" gibi 4 temel talebi için başlatılan imza 
kampanyası Diyarbakır ve Urfa'dan sonra Batman Valiliği'nce de yasaklandı. BDP Batman İl Örgütü kampanyaya 
ilişkin açmak istediği stant ile ilgili valiliğe başvuruda bulundu. Valilik kampanyanın anayasaya aykırı olduğunu sa-
vunarak izin vermedi. (14.04.2012/DİHA/Etha.com.tr/Yuksekovahaber.com) 
 
20 Nisan 2012’de, Diyarbakır’da Sivil Dayanışma Platformu üyelerinin, "yeni anayasa" ile ilgili halkın taleplerini 
almak için ACZ Plaza önünde açmak istediği imza standı polis engeline takıldı. ACZ Plaza önüne gelen sivil polis-
ler, Platform üyelerine valilikten izin alınmadığı için imza standının açılmasına izin vermeyeceklerini iletti.  
(20.04.2012/DİHA) 
 
1 Mayıs 2012’de, DTK, BDP, Tevgera Demokratên Şoreşgerên Kurd (TDŞK), HAK-PAR, KADEP ile Özgürlük ve 
Sosyalizm Partisi (ÖSP) gibi Kürt siyasi parti ve kurumlarının yeni Anayasa'da yer almasını istedikleri "Kimliğin 
tanınması, anadilde eğitim hakkı, siyasi statü ve Kürtlerin örgütlenme hakkı" gibi 4 temel talep için başlatılan imza 
kampanyası, Şırnak Valiliği tarafından yasaklandı. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuran 
BDP'lilerin imza toplaması engellenerek, standa el konuldu.  (01.05.2012/DİHA) 
 
2 Mayıs 2012’de Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarının şike ve teşvik iddialarına yönelik olarak Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla 2 Mayıs 2012’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yap-
mayı planladığı yürüyüş İstanbul Valiliği tarafından “yürüyüşün 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na aykırı olduğu” gerekçesiyle yasaklandı. 
 
4 Mayıs 2012’de Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Yolaçtı Köyü’nün kırsal kesiminde 24 Nisan 2012’de çıkan çatış-
mada yaşamını yitiren HPG militanı 3 kişi için Diyarbakır’da Bayramoğlu Camisi’nde yapılmak istenen cenaze töre-
ni Diyabakır Valiliği tarafından yasaklandı. 
 
10 Mayıs 2012’de BDP Kadın Meclisi tarafından 13 Mayıs-14 Mayıs 2012’de “Kürt Meselesi’nin çözümü için Öca-
lan’a özgürlük” talebiyle Diyarbakır ve Ankara’da düzenlemek istediği çadır eylemi  İçişleri Bakanlığı’nca yasaklan-
dı. 
 
5 Haziran 2012’de Diyarbakır’da Dünya Çevre Günü dolayısıyla Diyarbakır Çevre Hizmetleri Birliği’nin yapmak 
istediği yürüyüş Diyarbakır Valiliği tarafından bildirimde bulunulmadığı iddiasıyla yasaklandı. 
 
27 Haziran 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski Köyü'nde 28 Aralık gecesi 34 sivil yurttaşın savaş 
uçakları tarafından katledilmesinin üzerinden tam 183 gün geçerken, DTK öncülüğünde ve sivil toplum örgütlerinin 
de katılımı ile  Roboski Köyü'nde "Roboski'ye Adalet Nöbeti" tutulması etkinliğine izin verilmedi. Aralarında 
DTK,BDP'li Milletvekilleri ve Belediye Başkanları, KESK, Genel-İş, MEYADER, Barış Anneleri İnisiyatifi, Göç-Der, 
TZPKurdi, TUHAD-DER, Diyarbakır 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği, TMMOB, İHD, Kültür ve Kadın ku-
rumları, ESP, EMEP’in de bulunduğu kalabalık bir grup öğle saatlerinde Diyarbakır'dan Roboski'ye doğru yola çıktı. 
Yola çıkan araçlar Kasrik Boğazı'nda askeri kontrol noktasında durdurulurken, yapılan kimlik kontrollerinin ardından 
araçların geçişine izin verildi. Ardından Milli Karakolu'na gelen araçlar, çok sayıda zırhlı araçla kontrol noktasında 
bekleyen askerler tarafından durduruldu. Basın mensupları da askerler tarafından durdurulurken, yapılan kimlik 
kontrolü ile uzun bir bekleyişin ardından valilik kararı ile sadece milletvekillerinin geçişine izin verileceği belirtildi. 
Bunun üzerine askerler ile kalabalık arasında tartışma yaşanırken, tartışmalar yer yer gerginliğe neden oldu. Olay 
yerinde bulunan gazetecilerin de çekim yapmasına izin verilmedi. (27.06.2012/DİHA) 
 
4 Temmuz 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki Laleş Yaylası’nda her yıl düzenlenen Koyun Kırpma Kültür 
Sanat ve Yayla Festivali’nin, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle, “önceki yıllarda kanunlara aykırı davra-
nıldığı” gerekçesiyle 2011 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklandığı öğrenildi. 
 
14 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da BDP tarafından düzenlenmesi planlanan miting Diyarbakır Valiliği tarafından 8 
Temmuz 2012’de yasaklandı.  
 
23 Ağustos 2012’de Şanlıurfa Valiliği, BDP’nin 25 Ağustos 2012’de Siverek İlçesi’nde “Özgürlük yürüyüşünüzü 
selamlıyoruz” sloganıyla yapmak istediği mitingi “yasadışı örgüt propagandasına dönüşebileceği” gerekçesiyle 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç 
maddesi uyarınca yasakladı. 
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26 Ağustos 2012’de İçişleri Bakanlığı, BDP’nin Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “Özgürlük yürüyüşünüzü selamlıyoruz” 
sloganıyla yapmak istediği mitingi “yasadışı örgüt propagandasına dönüşebileceği” gerekçesiyle “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca 
24 Ağustos 2012’de yayınladığı genelgeyle yasakladı. 
 
26 Ağustos 2012’de Kızıltepe Kaymakamlığı (Mardin), BDP’nin Kızıltepe’de “Özgürlük yürüyüşünüzü selamlıyoruz” 
sloganıyla yapmak istediği mitingi “yasadışı örgüt propagandasına dönüşebileceği” gerekçesiyle “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca 
25 Ağustos 2012’de yasakladı. 
 
29 Ağustos 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde stant açan Dev-Genç üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Ağustos 2012’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde 
“4+4+4’ü durduracağız” sloganıyla imza standı açan Halkevleri üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
4 Eylül 2012’de, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yunus Emre Yerleşkesi’nde kayıt haftası boyun-
ca üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik tanıtım masası açılmasını yasaklaması üzerine standları kaldırma-
yan öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale etti ve 44 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
28 Eylül 2012’de, 1 Eylül 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nden Ankara’ya “Barış Yürüyüşü” 
başlatan Halil Savda, Bingöl Almas, İbrahim Yaylalı, Serap Halvaşi ve Merve Çöger’in yürüyüşleri  Osmaniye’nin 
Bahçeli İlçesi’nde “halkın hassasiyetleri” gerekçes gösterilerek polis ekipleri tarafından durduruldu. 
 
5 Ekim 2012’de, BDP Batman İl Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde bir yılı aşkın süredir devam eden 
tecride ve cezaevlerinde başlayan süresiz ve dönüşümsüz açlık grevindeki mahpusların durumuna dikkat çekmek 
ve 06.10.2012 tarihinde yapacağı yürüyüş duyurusunu yapmak için, esnaflara dağıtılmak istenen bildiriler sivil po-
lislerce engellendi. Aralarında BDP Batman İl Eş Başkanvekili Şeyhmus Azboy'unda olduğu çok sayıda BDP il ve 
ilçe yöneticisi BDP Batman il binası çıkışında engellenirken, polislerin 06.10.2012 tarihinde yapılacak olan yürüyüş 
için Batman Valiliği'ne eksik evrak verildiği, bu evrakların tamamlanması gerektiğini gerekçe gösterdiği bildirildi. 
(05.10.2012/DİHA) 
 
11 Ekim 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “kentte Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın 
açıklamalarını” yasaklamasının ardından Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Karşı Platformu’nun 14 Ekim 2012’de 
gerçekleştireceği konser de yasaklandı. 
 
21 Ekim 2012’de Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “kentte Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın 
açıklamalarını” yasaklamasının ardından Anti Emperyalist Devrimci Gençlik Platformu’nun düzenlemek istediği 
savaş karşıtı eyleme biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Ekim 2012’de, Urfa Ceylanpınar'da 12 Eylül tarihinden bu yana cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz 
açlık grevine destek amacıyla yapılmak istenen açlık grevi eylemine polis müdahale etti. Musa Anter Parkı yanın-
daki kapalı semt pazarında kurulan açlık grevi çadırı, TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlarla ablukaya alınarak çevik 
kuvvet polisi tarafından, Urfa Valiliği'nin kararı olduğu gerekçesiyle söküldü. (25.10.2012/DİHA) 
 
27 Ekim 2012’de, Diyarbakır Valiliği, BDP Diyarbakır İl ile Yenişehir, Sur, Kayapınar ve Bağlar ilçe başkanlıklarına, 
27 Ekim ile 4 Kasım günleri arasında Turgut Özal Bulvarı, Koşuyolu Parkı, Batıkent Meydanı, Dağkapı Meydanı, E 
ve D Tipi cezaevleri önü ile civarı, Sümerpark, Sanat Sokağı'nın yanı sıra çevresinde çadır kurma eyleminin yasak-
landığına dair BDP İl ve ilçe temsilciliklerine tebligat gönderdi. Cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine destek 
vermek amacıyla kentin muhtelif yerlerinde çadır kurma eylemleri yapılacağı yönünde duyum alındığı öne sürülen 
tebligatta, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddelerine istinaden milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 27 Ekim 2012 tarih ve 
2012/5646 sayılı karar ile yasaklanmıştır" denildi. (27.10.2012/DİHA) 
 
27 Ekim 2012’de, İzmir’de, TAYY-DER’ in organize ettiği cezaevindekilerin durumuna dikkat çekilen eylem Konak 
Pier' in önünden AKP ye yürüyüş yapıp AKP İl binasına siyah çelenk bırakacaktı. İzmir Polisi olağan üstü bir güçle 
eylemcileri ablukaya alarak yürümelerini engellediler.Yürümek isteyen kitleye gazlı müdahale yapıldı. 
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29 Ekim 2011’de, BDP Tunceli İl Örgütü tarafından cezaevlerindeki mahpuslar tarafından başlatılan açlık grevi 
eylemlerine destek vermek amacıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadıra, Tunceli Valiliği'nin verdiği yasaklama 
kararı doğrultusunda  el konuldu. (02.11.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de Diyarbakır Valiliği, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine dikkat çekmek için İstasyon Meyda-
nı’nda 3 Kasım 2012’de yapılması planlanan “Özgür Yaşam İçin Vicdan Buluşması” mitingini yasakladı.   
 
2 Kasım 2012’den Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevlerine destek verenlere yönelik 28 Ekim 2012’de başlayan 
ve 3 gün süren ırkçı saldırıların ardından Bursa Valiliği, itibaren 10 süreyle kentte her türlü eylem ve etkinliğin ya-
pılması yasaklandı. Öte yandan olayların ardından açlık grevine destek veren gruptan gözaltına alınan 36 kişiden 
16’sının tutuklandığı öğrenildi. 
 
2 Kasım 2012’de BDP’nin Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 4 Kasım 2012’de düzenlemek istediği miting de Kayma-
kamlık tarafından yasaklandı. 
 
2 Kasım 2011’de, Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine destek amacıyla, BDP Batman İl 
Örgütü tarafından kurulmak istenen çadırlar, Batman Valiliği tarafından yasaklandı.  Batman Valiliği'nden BDP 
Batman İl Örgütü'ne etkinliğin yasaklandığına dair gerekçeli yasaklama yazısı gönderildi. (02.11.2012/DİHA) 
 
2 Kasım 2012’de, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yarın yapılması planlanan "Özgür yaşam için vicdan buluşması" 
mitingine Diyarbakır Valiliği'nden yasaklama kararı ile yasaklandı. (02.11.2012/DİHA) 
  
3 Kasım 2012’de, Diyarbakır’da BDP tarafından istasyon meydanında yapılmak istenen 'Özgür yaşam için vicdan 
buluşması' adlı mitinge Diyarbakır Valiliğinin izin vermemesi üzerine Batıkent meydanında yapılmak istenen basın 
açıklaması, Diyarbakır Valiliğinin kararıyla yasaklandı. (03.11.2012/DİHA) 
 
6 Kasım 2012’de Ankara Üniversitesi’ne bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı’nın, CHP milletvekili İlhan 
Cihaner’in de davet edildiği “Suriye’de neler oluyor” konulu panelin “içeriğinin uygunsuz olduğu” gerekçesiyle paneli 
iptal ettiği öğrenildi. 
 
9 Kasım 2012’de BDP Siirt İl Örgütü’nün 11 Kasım 2012’de yapmayı planladığı miting ise Siirt Valiliği tarafından 
yasaklandı. 
 
10 Kasım 2011’de, BDP Siirt İl Örgütü tarafından cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek ama-
cıyla yapmak istediği miting, Siirt Valiliği'nce yasaklandı. (10.11.2012/DİHA) 
 
11 Kasım 2012’de, HDK İzmir-Çiğli oluşumu Çiğli Belediyesi önünde toplanarak AKP Çiğli İlçesine yürümek istedi 
ancak İzmir Emniyeti Valilik yasağı deyip engelledi.   
 
Suriye’nin Serêkaniyê (Ras el-Ayn) Kenti’nde Kürt gruplara yönelik Özgür Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği silahlı 
saldırıları incelemek amacıyla BDP heyetinin 24 Kasım 2012’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne yapmak istediği 
ziyaret öncesinde Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede 23 Kasım 2012-23 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılması 
planlanan tüm eylem ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu. 
 
16 Aralık 2012’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 16 Aralık 2012’de Olimpik Spor Salonu’nda Devrimci İşçi Hareketi 
tarafından düzenlenmesi planlanan ve Grup Yorum’un konser vereceği İşçi Dayanışma Gecesi 14 Aralık 2012’de 
İstanbul Valiliği tarafından “kamu güvenliği” gerekçe gösterilerek yasaklandı. Yasaklamanın ardından etkinliği ger-
çekleştirmek için etkinlik alanına giden gruplara polis ekipleri basınçlı su ve biber gazlarıyla müdahale etti. 
 
17 Kasım 2011’de, BDP'nin çağrısı ile Diyarbakır'da Park Orman'da 17-18 Kasım tarihleri arasında yapılması plan-
lanan açlık grevi eylemi valilik tarafından yasaklandı. Açlık grevine destek vermek amacıyla yapılması planlanan 
eylem ile ilgili dağıtılan broşürler hakkında da toplatma kararı çıkaran Valilik, kentte olabilecek her türlü eylem ve 
etkinliğin yasaklandığını duyurdu. (17.11.2012/DİHA) 
 
19 Aralık 2011’de, 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kah-
ramanmaraş’ta 23 Aralık 2012’de yapılmak istenen mitingin “güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tara-
fından yasaklandığı öğrenildi. 
 
27 Aralık 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de 34 insanın düzenlenen 
hava saldırısı sonucu ölümüne neden olan olayın yıldönümünde yapılması düşünülen anma törenlerinin İçişleri 
Bakanlığı’nın Roboski Köyü’ne gidişleri yasaklaması nedeniyle yapılamayacağı öğrenildi. 
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Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 
  
2 Ocak 2012’de Manisa 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, BDP İl Örgütü’nün hazırladığı 2012 yılı takviminde yer alan 
Kürtçe ifadelerin “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu” gerekçesiyle takvim hakkında toplatma kararı verdiği öğ-
renildi. (alinteri.org, 2 Ocak). 
 
6 Ocak 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bir araya gelen 7 gencin çıkardığı ve tamamı Kürtçe olan 2 aylık kültür-
sanat dergisi "Hawara Botan" toplatıldı.  (06.01.2012/DİHA) 
 
21 Ocak 2012’de Haftalık olarak yayımlanan Yeni Demokratik Yaşam Gazetesi’nin 5. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle gazetenin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve tüm 
nüshalarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi (Özgür Gündem, 21 Ocak). 
 
22 Ocak 2012’de, Diyarbakırda düzenlenen operasyonla Cegerxwîn Gençlik Kültür Merkezi'nde, Kültür Bakanlığı 
bandrollü 34 kitaba el konuldu.   (22.01.2012/DİHA) 
 
10 Şubat 2012’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde belediye tarafından 6 Şubat günü ilçe merkezinin 30 ayrı noktasına 
asılan "Tüm baskı ve tutuklamalara rağmen Kızıltepe Belediyesi halk ile beraber tam hız çalışmaya devam ediyor" 
billboardlara, Güvenlik Büro Amirliği'nin şikayeti üzerine "Adli yargıyı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla toplatma 
kararı çıkarıldı. Kentin 30 noktasında asılan afişler  kaldırıldı. (10.02.2012/DİHA) 
 
11 Şubat 2012’de, Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Mitanni Kültür Merkezi Apê Musa Konferans Salonunda 
"Resmi bir kuruma pankartın asılamayacağı" gerekçesiyle 4 pankarta el koyan polislerin el koyduğu bildirildi.   
(13.02.2012/DİHA) 
 
8 Mart 2012’de Van’da bir kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri “yasak kitap bulundurdukları” iddiasıyla 2 kişiyi 
gözaltına alarak 555 kitaba el koydu (Evrensel, 8 Mart). 
 
8 Mart 2012’de, Özgür Gündem Gazetesi hakkında 1 ay kapatma cezası verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si, gazetenin bugünkü sayısının 1, 8, 9, 10 ve 11. sayfalarında yer alan haber, yorum ve fotoğrafların "Örgüt propa-
gandası" yaptığı iddiasıyla, gazeteye 1 ay kapatma cezası verirken, gazetenin bugün ve yarın çıkacak tüm sayıları-
na el konulmasına karar verdi. Kararın ardından gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaası'nı basan polis, gaze-
tenin yarın çıkacak olan sayısına el koydu. (08.03.2012/DİHA/ANF) 
 
12 Mart 2012’de Diyarbakır’da 18 Mart 2012’de düzenlenmesi planlanan Newroz Kutlaması için kent merkezine 
asılan afiş ve dağıtılan ilanlar, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapıl-
dığı” iddiasıyla yasaklandı (Radikal, 13 Mart). 
 
13 Mart 2012’de, 18 Mart Pazar günü kutlanacak olan Diyarbakır Newroz'unun hazırlıkları sürerken, Özel Yetkili 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesine dayandırdığı ya-
saklama ve toplatma kararına göre afiş ve el ilanlarında yer alan "An azadî, an azadî (Ya Özgürlük, Ya Özgürlük)" 
ibaresinin PKK'nin "yeni direniş hamlesince benimsendiği" iddiasına yer verdi. 
(13.03.2012/DİHA/Radikal.com.tr/Etha.com.tr/Evrensel.net) 
 
24 Mart 2012’de, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi günlük yayımlanan Özgür Gündem Gazetesi’nin 24 Mart 2012 
tarihli nüshasında yer alan haber ve fotoğraflarla “yasadışı örgüt propagandası yapıldığını” iddia ederek gazetenin 
yayının bir ay süreyle durdurulmasına; gazetenin basılı olan 24 Mart 2012 ve 25 Mart 2012 tarihli tüm nüshalarına 
el konulmasına karar verdi (ANF, 24 Mart). 
 
23 Mart 2012’de  EMEP’nin Newroz kutlamaları dolayısıyla hazırlattığı afişlerde yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle 
afişler Siyasi Partiler Yasası uyarınca Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı (Evrensel, 24 Mart). 
 
26 Mart 2012’de Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayımlanan Atılım Gazetesi’nin 24 Mart 2012 tarihli nüs-
hasında yer alan haber ve fotoğraflarla “yasadışı örgüt propagandası yapıldığını” iddia ederek gazetenin basılı olan 
24 Mart 2012 tarihli tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. Atılım Gazetesi’nin 3 Mart 2012 ve 10 Mart 2012 
tarihli sayları da aynı gerekçeyle toplatılmıştı (atilimhaber.org, 26 Mart). 
 

http://atilimhaber.org/
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30 Mart 2012’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart 2012’de, günlük yayımlanan Özgür Gündem Gazete-
si’nin 24 Mart 2012 tarihli nüshasında yer alan haber ve fotoğraflarla “yasadışı örgüt propagandası yapıldığını” 
iddia ederek gazetenin yayının bir ay süreyle durdurulmasına; gazetenin basılı olan 24 Mart 2012 ve 25 Mart 2012 
tarihli tüm nüshalarına el konulmasına karar vermişti. Karar, Özgür Gündem Gazetesi’nin avukatlarının yaptıkları 
itiraz üzerine kapatma kararını veren mahkeme heyeti tarafından, “kararın basın özgürlüğüne aykırı olduğu” gerek-
çesiyle kaldırıldı (ntvmsnbc.com, 30 Mart). 
 
11 Nisan 2012’de Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) İzmir Şubesi’nin, 4 Nisan 2012-30 Mayıs 2012 
tarihleri arasında asmak istediği parasız eğitim ve sağlık taleplerini içeren afişlerde yer alan karikatürler nedeniyle 
İzmir Valiliği’nin afişlerin asılmasını yasakladığı öğrenildi. 
 
13 Nisan 2012’de, Haftalık yayın yapan Demokratik Değişim Gazetesi hakkında toplatma kararı olduğu gerekçesi 
ile Erzurum'da el konuldu.   (13.04.2012/DİHA) 
 
15 Nisan 2012’de, 21 Mart Newroz günü polisin Newroz alanı girişinde çok sayıda Özgür Gündem ve Azadiya 
Welat gazetelerine toplatma kararı olmamasına rağmen el koyması üzerine gazete çalışanları polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunarak gazetelerin kendilerine iade edilmesini istedi.  (15.04.2012/DİHA) 
 
27 Nisan 2012’de,  Denizli Valiliği TKP 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingine çağrı için bastırdığı “padişah bozuntusuna 
bir çift sözümüz var. Bu halk sana boyun eğmez. 1 Mayıs’ta halk meydanlara çıkıyor” yazılı afişin kullanımına haka-
ret içerdiği için izin vermedi. 
 
21 Mayıs 2012’de Haftalık yayımlanan Demokratik Vatan Gazetesi’nin 14 Mayıs 2012 tarihli 7. sayısında yer alan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin yayı-
nının bir ay süreyle durdurulmasına ve gazetenin basılı tüm sayılarına el konulmasına karar verdi.  
 
14 Haziran 2012’de, Şırnak'ta geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve 2 ayda bir yayınlanan Kürtçe Kültür Sanat 
Dergisi Hawara Botan'ın yayınlanan 4 sayısından 3'ü hakkında toplatma kararı verildi. Şırnak Valiliği'nin Habur 
Gümrük Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazılarda da geçen "Kürdistan" ibaresi ve "Ey Reqîp" marşını yayınladığı 
gerekçesiyle "Örgüt propagandası" ve "Halkı kin ve nefrete sevkettiği" gerekçesi ile 18 Mayıs'ta Cizre Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından dergi hakkında bu Mart-Nisan sayısının toplatılması için soruşturma açıldı. Cizre Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin toplatma kararı vermesiyle derginin bin adet basılan 4. sayısının 948 adedine polisler tarafından el 
konuldu.(14.06.2012/DİHA) 
 
20 Haziran 2012’de Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 17 Haziran 
2012 tarihli 321. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm sayılarına el konul-
masına kara verdi.  
 
25 Haziran 2012’de Haftalık yayımlanan Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi’nin 24 Haziran 2012 
tarihli 24. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi, derginin yayınının 1 ay süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm sayılarına el konulmasına karar 
verdi.  
 
20 Temmuz 2012’de Özgür Gelecek Gazetesi’nin 37. sayısında, 12. Munzur Festivali için Özgür Gelecek Gazete-
si’nin özel sayısı ile Partizan Dergisi’nin 78. Sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üç yayının basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verdi. 
 
21 Temmuz 2012’de Aylık yayımlanan Sosyalîzm û Azadi Gazetesi’nin Temmuz ayı sayısında yer alan haberlerde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gazetenin basılı tüm nüshala-
rının toplatılmasına karar verdi. 
 
25 Temmuz 2012’de Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde açılan parka Belediye Meclisi tarafından verilen “Merwani” 
adı, “Türk Harfleri’nin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun’a uygun olmadığı” gerekçesiyle Yenişehir Kaymakamlığı 
tarafından yasaklandı. 
 
12 Eylül 2012’de, Polisin şikayeti üzerine RTÜK, Gün Radyo Televizyon Yayın A.Ş.'ye ilişkin "örgüt propagandası" 
yapıldığı iddiasıyla Gün TV'nin haber bültenini 12 Eylül günü yayından kaldırdı ve para cezası verdi.    
(11.09.2012/DİHA/Evrensel.net/Bianet.org) 
 

http://ntvmsnbc.com/
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15 Eylül 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve 2 ayda bir yayınlanan Kürtçe 
Kültür Sanat Dergisi Hawara Botan'ın yayınlanan 5 sayısından 4'ü hakkında toplatma kararı verildi.    (15.09.2012/ 
DİHA) 
 
17 Eylül 2012’de Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 16 Eylül 2012 
tarihli 330. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” 
iddialarıyla derginin basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. Hatay’da derginin tanıtımını yapan 2 kişi de 
bu gerekçeyle gözaltına alındı. 
 
17 Eylül 2012’de Haftalık yayımlanan Sosyalizm için Kızılbayrak Gazetesi’nin 14 Eylül 2012 tarihli 37. sayısında yer 
alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü” iddialarıyla TMY nın 10. 
maddesiyle görevli İstanbul 1 Nolu Hâkimliği derginin basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
 
23 Ekim 2012’de, İki haftada bir yayımlanan Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi’nin 220. sayısı  ile aylık yayımla-
nan Zafere Kadar Genç Yoldaş Dergisi’nin 66. sayısı hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, “dergilerde yer 
alan yazılarla yasadışı TKEP/L Örgütü’nün propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 17 Ekim 2012’de toplatma ve el 
koyma kararı verdiği öğrenildi. 
 
12 Kasım 2012’de, Haftalık yayımlanan Sosyalizm için Kızıl Bayrak Gazetesi’nin 2 Kasım 2012 tarihli sayısı, aylık 
yayımlanan Özgür Bir Gelecek için Liselerin Sesi Dergisi’nin 15 Ekim 2012 tarihli sayısı ile haftalık yayımla-
nan Atılım Gazetesi’nin 2 Kasım 2012 tarihli sayısı hakkında Gaziantep 5. Sulh Ceza Mahkemesi, gerekçe göster-
meksizin toplatma ve el koyma kararı verdiği 16 Kasım 2012’de öğrenildi. 
 
28 Aralık 2012’de Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 23 Aralık 
2012 tarihli 344. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla  derginin basılı 
tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
4 Şubat 2012’de, “KCK" adı altında Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde, birçok adrese ope-
rasyon düzenlendi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği görev ve yetki çerçevesinde Batman 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BDP Batman il ve merkez ilçe binaları ile 
Azadiya Welat Gazetesi bürosu, Eğitim Sen, MEYADER, Batman Din Alimleri Derneği (DAD), Bahar Kültür Merkezi 
ile çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenlendi. "KCK Kent Meclisi üyesi olmak ve faaliyetlerde bulunmak" iddia-
sıyla düzenlenen baskına çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi katıldı. Ev ve işyerlerinde saatlerce süren aramanın 
ardından çok sayıda hard disk, bilgisayar kasası, CD, kaset ve resmi belgeye el konuldu. (04.02.2012/ 
DİHA/Hurriyet.com.tr/ Aktifhaber.com/ Gazete5.com) 
 
1 Haziran 2012’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde haftalık yayımlanan İdil Gazetesi’nin bürosuna kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin molotofkokteyli atması sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
 
5 Haziran 2012’de,Dersim merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan Umut Yayıncılık irtibat bürosu da polislerce 
basılarak, çeşitli kitap, dergi ve posterlere el konuldu. Gözaltına alınan Kader Fındık'ın ablasına ait olan Pertek 
İlçesi'ndeki eve de baskın düzenlendi.  (05.06.2012/DİHA/ Evren-
sel.net/Ozgurgelecek.net/Halkingunlugu.net/Demokratikhaklarfederasyonu.org/ Tunceliemek.com.tr/Radyo-
ovacik.net) 
 
21 Eylül 2012’de Diyarbakır’da bulunan Aram Kitapevi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramanın ardın-
dan Demir Çelik’in “Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı 2 ciltlik kitap ile toplatma kararı bulunmayan Hêviya Jinê 
Dergisi’ne el koydu. 
 
26 Kasım 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah saatlerinde Van merkez, ilçe ve beldelerinde eş 
zamanlı olarak "KCK operasyonları" çerçevesinde onlarca adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında DİHA 
Van Bölge Temsilciliği ile Azadiya Welat Gazetesi Temsilciliği de baskına uğradı. (26.11.2012/DİHA) 
 
  
 

Engellenen İnternet Siteleri 
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22 Ocak 2012’de Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı okullarda Agos Gazetesi’nin internet sitesine (agos.com.tr)   
erişim engeli olduğu ve okullardaki bilgisayarlardan internet sitesine girildiğinde ekranda “Siteye erişim sakıncalı  
içeriğinden dolayı MEB’in isteğiyle Türk Telekom tarafından engellenmiştir” yazısının çıktığı öğrenildi (Radikal,22   
Ocak) 
 
13 Şubat 2012’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin internet üzerinden ROJ TV yayını yapan 
delicast.com./tv/roj-tv ve zindinet.com adlı iki internet sitesinin yayınını “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle durdurma kararı aldığı öğrenildi (Milliyet, 13 Şubat). 
 
1 Mart 2012’de Kizilhack.org adlı internet adresine erişimin Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla idari 
tedbir konularak engellendiği öğrenildi (bianet.org, 1 Mart). 
 
17 Ekim 2011’de ANF yayın yaptığı anf.bz uzantılı internet sitesine erişimi Ankara TMY’nin 10. Maddesi ile Görevli 
ve Yetkili 2 No’lu Hakimliği’nin 01/10/2012 tarih ve 2012/169 nolu “koruma tedbiri” kapsamında yasakladığı öğreni l-
di. 
 

8 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. maddesi ile görevli ve yetkili Ankara 2 Nolu Hakimliği’nin  

1 Ekim 2012’de aldığı kararlarla;   

amednewsagency.com,         anf.bz, ciwanenkurd.com,       fedkom.nl, fekar.ch,    feykom.at,           firatnews.ws, ka

ypakkaya-partizan.org,           konkurd.org,  newroz.tv,       serxwebun.org adlı 11 İnternet sitesine erişimi engelledi-

ği öğrenildi.  

 

Engelli Web'in açıkladığı istatistiklere göre 2012 yılında Türkiye’de yaklaşık 6609 site daha çeşitli nedenler gerekçe 

gösterilerek engellendi.  (Kaynak, Engelliweb.com sitesi) 

2012 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 
 
13 Ocak 2012’de, BDP'nin gözaltı ve tutuklamalara karşı başlattığı "Ez livir im, buradayım. Ben de bu suçu 
işledim işliyorum" kampanyası çerçevesinde Ağrı'da kendisini ihbar eden 86 kişi için soruşturma başlatıldı. 
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kendilerini ihbar eden BDP'li yöne-
tici ve üyeler, bulundukları yerlerdeki Emniyet Müdürlükleri tarafından telefon ile aranarak ifadeye çağrıldı. 
(13.01.2012/DİHA) 
 
17 Ocak 2012’de, Diyarbakır'da yoksullara kuru gıda yardımı yapmak amacıyla 2006 yılının başında kurulan 
Sarmaşık Derneği hakkında, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı "KCK" soruşturması başlattı. So-
ruşturma kapsamında derneğin ilk yönetim kurulu üyeleri ve kurucuları ifade çağrıldı. Açılan soruşturma kap-
samında şu ana kadar 31 kişinin savcılığa polis nezaretinde giderek ifade verdikleri öğrenilirken, derneğin 
kuruluş çalışmalarında yer alıp, derneğin ilk yönetim kurulu üyesi olarak görev alan, ancak yakalandığı kan-
ser hastalığı nedeniyle 12 Nisan 2010 tarihinde yaşamını yitiren gazeteci-yazar Evrim Alataş hakkında da 
arama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılanlara, Sarmaşık Derneği'nin KCK 
denetiminde olup olmadığı, gıda yardımı yapılan ailelerin yüzde 54'ünün PKK sempatizanı olup olmadığı, 
yardım edilenlerin nasıl tespit edildiği yönünde soruların sorduğu öğrenildi. (17.01.2012/DİHA)  
 

23 Ocak 2012’de Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve arasında Musa Anter’in de yazarı olduğu yedisi 
Türkçe on kitap hakkında “basın yolu ile yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiası ile İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi (bianet.org, 23 Ocak). 

 

23 Ocak 2012’de Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve BDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in yazarı olduğu 
“Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı roman hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiası ile D i-
yarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Konuyu basın toplantısıyla 
duyuran Demir Çelik, aynı başsavcılığın Aram Yayınları’ndan çıkan 6 kitap hakkında daha aynı gerekçeyle 
soruşturma başlattığını ve Aram Yayınları’na da 20 bin TL para cezası verdiğini ifade etti. Haklarında soruş-
turma başlatılan diğer kitaplar ise şöyle: Fevzi Yetkin, Dörtlerin Gecesi; Rojbin Perişan, Gözyaşımın Ağıdıydı 
Seni Beklemek; Sinan Şahin, Kimin İslamı; İrfan Welat, 5 Nolu Cezaevi; Musa Anter, Vakayiname; Musa 
Anter, Ülke Gündem Yazıları (Cumhuriyet, 23 Ocak). 

 

http://bianet.org/
http://anf.bz/
http://amednewsagency.com/
http://anf.bz/
http://ciwanenkurd.com/
http://fedkom.nl/
http://fekar.ch/
http://feykom.at/
http://firatnews.ws/
http://kaypakkaya-partizan.org/
http://kaypakkaya-partizan.org/
http://kon-kurd.org/
http://newroz.tv/
http://serxwebun.org/
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27 Ocak 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde BDP tarafından başlatılan "Kendimi ihbar ediyorum. Ben 
de bu suçu işledim, işliyorum" kampanyası kapsamında kendilerini ihbar eden yurttaşlar hakkında savcılık 
tarafından soruşturma başlatıldı. Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Doğubayazıt Belediye Baş-
kanı Canan Korkmaz ve BDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı İsa Özer, Doğubayazıt Uluyol Polis Karakolu’na 
giderek ifade verdi. (27.01.2012/DİHA) 
  
24 Şubat 2012’de,  BDP Tunceli İl Başkanı Suat Demir, Nazimiye İlçesi'nde yaptığı bir konuşmada, yaşamını 
yitiren HPG'liler için "Şehit" dediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Sanat 
Sokağı'nda polislerce gözaltına alındı. Demir, götürüldüğü Dersim Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. (24.02.2012/DİHA/ munzurnews.com) 
 
29 Şubat 2012’de, BDP tarafından "KCK" adı altında yapılan operasyonlara karşı başlatılan "Kendimi ihbar 
ediyorum. Ben de bu suçu işledim, işliyorum" kampanyası kapsamında kendini ihbar edenler hakkında so-
ruşturmalar açılıyor. 2 Kasım 2011'de başlayıp 2011 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam eden ihbar kampan-
yasında ortalama 4 bin 181 siyasetçi kendisini ihbar ederken, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde kampanyaya 
katılıp kendini ihbar eden 487 siyasetçi hakkında Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma 
başlattı. Soruşturmanın içeriğine ilişkin bilgi edinmezken, hakkında soruşturma açılanlara savcılık tarafından 
tebligat gönderildiği bildirildi. (29.02.2012/DİHA) 
 
8 Mart 2012’de, Genel seçimlerde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok'undan Dersim Milletvekili adayı olan 
ve HDK Genel Meclis üyesi olan sanatçı Ferhat Tunç, hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle Esenyurt 
Polis Merkezi Kıraç Güvenlik Şube'ye çağrıldı. Polis Merkezi'ne giden Tunç, buradan Büyükçekmece Adliye-
si'ne gönderildi. Hangi gerekçe ile kendisine soruşturma açıldığını bilmediğini belirten Tunç, savcılığa gidip 
ifade verdikten sonra soruşturmanın gerekçesini öğrenebileceğini söyledi. 
(08.03.2012/DİHA/Munzurnews.com/ Newededersim.com) 
 
8 Mart 2012’de, Belediye başkanı ve meclis üyelerinin tutuklu bulunduğu Şırnak Belediyesi'nin halka daha iyi 
hizmet sunmak için belediye binasında 28 Mayıs, 29 Kasım 2010 ve 12-18 Şubat 2011 tarihleri arasında 
düzenlediği halk toplantılarına katıldıkları gerekçesi ile 191 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldı. 
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına 191 kişinin isminin yer aldığı bir liste verildiği 
ve muhtarların ev ev dolaşarak "Emniyette ifadeniz var" denilerek yurttaşları ifadeye çağırdığı öğrenildi. İfade 
veren yurttaşlara, "'Neden belediye halk toplantısına katıldınız? Belediyenin yapmış olduğu halk toplantıla-
rında neler konuştunuz? Yapılan halk toplantısının amacı neydi?" şeklinde soruların sorulduğu belirtildi.  
(12.03.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
5 Nisan 2012’de, şubemize başvuruda bulunan Abdulsamet ATEŞ şu beyanlarda bulundu: “17/12/2011  
tarihinde BDP Elazığ il teşkilatının düzenlemiş olduğu etkinlikte ses sanatçısı olarak sahne aldım. Bu durum-
dan dolayı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söylemiş olduğum şarkılar sebebiyle hakkımda so-
ruşturma açılmıştır. Katıldığım etkinliğe mesleğim olması itibariyle para kazanmak için katıldım. Devam ede-
cek davam için şubenizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (İHD Bingöl Şubesi) 
 
7 Nisan 2012’de, 19 Mart'ta Batman'ın Gercüş İlçesi'nde kutlanmak istenen ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere 
göndermiş olduğu genelgeye dayanılarak, yasaklanan Newroz kutlaması için Gercüş'te bulunan BDP PM 
Üyesi Osman Ergin için Gercüş Cumhuriyet Savcılığı "halkı kanuna karşı aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırt-
mak" iddiasıyla ifadeye çağırdı.   (07.04.2012/DİHA) 
 
20 Nisan 2012’de, Gevaş İlçesi'nde 21 Mart’ta yapılan Newroz kutlamasından dolayı aralarında BDP’li yöne-
tici, belediye meclis üyeleri ile çocukların da bulunduğu 21 kişi hakkında, “Örgüt propagandası yaptıkları" 
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.   (20.04.2012/DİHA/Vanbulten.com) 
 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in 14 Ağustos 2011 tarihinde Hakkari'ye yaptığı gezi sırasında karşılama 
törenlerine katılmayan Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve personelin de aralarında bulunduğu 70 kişi hak-
kında inceleme başlatıldı.   (27.04.2012/DİHA/ İHA/Haberturk.com/Vanbulten.com) 
 
12 Mayıs 2012’de, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta ilçede yapılan Newroz kutlamasına ilişkin 
tertip komitesi ve konuşmacılar hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, tertip komitesi ve konuşmacılar hak-
kında 'örgüt propagandası yaptıkları ve siyasi liderlere hakaret ettikleri" iddiasıyla soruşturma başlattı. Konu-
ya ilişkin açıklama yapan Karakoçan Newroz Tertip Komitesi Başkanı Mecit Yıldız, tüm tertip komitesinin ve 
konuşmacıların da aralarında bulunduğu 20 kişinin Karakoçan Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını söyledi. 
(12.05.2012/DİHA) 
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30 Mayıs 2012’de, Milletvekili ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 99'u tutuklu 152 Kürt siya-
setçi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın 3 Ağustos 2011 tarihli 
duruşmasında, taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyetini duruşma salonunu terk ederek protesto eden 
Diyarbakır Barosu'na bağlı 103 avukat hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi. Avukatların duruşma 
salonunu terk etmesi üzerine Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsav-
cılığı'na yapılan suç duyurusuna ilişkin soruşturma izni ile ilgili başvurulan Adalet Bakanlığı, söz konusu avu-
katlar hakkında soruşturma yürütülebileceği cevabını verdi. (30.05.2012/DİHA / NTV) 
 
31 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri öncesi kentte bulu-
nan kadın kurumlarının ortaklaşa hazırladığı "Dünyayı biz kadınlar değiştireceğiz, alanlarda olacağız" başlıklı 
el broşürü hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan "Toplatma, yasaklama ve el koy-
ma" kararının ardından soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruş-
turma kapsamında 8 Mart Tertip Komitesi üyeleri DİKASUM çalışanı Ayten Tekeş, Ceren Kadın Derneği 
Yöneticisi Gülsün Altan, EPİDEM çalışanı Semra Çiçek Kaya, Tüm-Bel Sen Yöneticisi Yasemin Noyan, BDP 
Diyarbakır il yöneticileri Dılnaz Ekmekçi ve Sercan Doğan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. 
(31.05.2012/DİHA) 
 
5 Haziran 2012’de, Bitlis'in Hizan ve Siirt'in Baykan ilçeleri kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li 
Perihan Parlak'ın (Beriwan Semsur) 29 Mart'ta düzenlenen cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle arala-
rında 3 öğretmenin de bulunduğu 20 kişi, açılan soruşturma kapsamında Adıyaman ili Çelikhan ilçesine bağlı 
Bulam Belde Jandarma Karakol Komutanlığı'na ifadeye çağrıldı.    (05.06.2012/DİHA) 
 
18 Haziran 2012’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde 20 Mart'a yapılan ve polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin 
yaralandığı 30 kişinin de gözaltına alındığı Newroz kutlamasına ilişkin 22 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 
Soruşturma kapsamında aralarında BDP Erzurum İl Eşbaşkanları Rıza Güler, Perihan Özel, BDP Tekman 
yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi Erzurum Yenişehir Polis Karakolu'na çağırılarak ifadeleri alınmaya başlan-
dı. "2911 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 
hakkında soruşturma açılanlar, gruplar halinde karakola giderek ifade verdi. İfade veren BDP İl Eşbaşkanı 
Rıza Güler, emniyete kendilerine, "örgüt size talimat verdi mi?", "Örgüt üyesi misiniz", "Örgüt size baskı yaptı 
mı?" gibi sorular yöneltildiğini söyledi. Yapılan kutlamanın "örgüt üyeliğine" bağlanmasının mantık dışı oldu-
ğunu belirten Güler, soruşturmanın siyasi olduğunu kaydetti. 
(18.06.2012/DİHA) 
 
3 Temmuz 2012’de, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Diyarbakır'ın Sur İlçesi Belediyesi'nin Meclis kara-
rıyla 18 ay önce Diyarbakır'ın girişi olan Silvan karayolunun 14'üncü kilometresine diktiği ve üzerinde Türkçe, 
Kürtçe ve İbranice, 'Şehrimize hoş geldiniz' yazan tabelaya ve Türkçe'nin dışında başka isimle tabela asan 
esnafa ruhsat ve işlemlerde yüzde 50 indirimi getiren karalarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında, gön-
derilen yazıda, "Belediyeniz tarafından Diyarbakır-Silvan karayolunun 14'üncü kilometresinde bulunan yere 
üzerinde Türkçe, Kürtçe ve İbranice, 'Şehrimize hoş geldiniz' yazısı olan levhanın konulduğu ve bu suretle 
ilgili yasalara aykırı davranıldığı" denilerek, Belediye Başkanı Demirbaş'tan savunma istendi. Savunmanın 
yanı sıra Mülkiye Müfettişleri, belediyeden levhanın ne zaman konulduğu, konulması için hangi merciinin 
karar verdiği ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu konuda kararının olup 
olmadığını sordu. Sur Belediye Meclisi'nden alınan ve 'çok dilli belediyecilik' hizmeti kapsamında işyerine 
Türkçenin dışında başka isimli tabela asan esnafa ruhsat ve işlemlerde yüzde 50 indirimi getiren karara da 
soruşturma açtı. Bakanlıktan belediyeye gönderilen yazıda, belediye meclisinin 9 Mart 2012 tarihinde aldığı 
bu kararın uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise uygulamadan istifade eden vatandaşların isim listeleri 
ve indirimsiz yapmaları gereken ödeme ve indirimli yapmaları gereken ödemelere ait çizelgeler istendi.  
(03.07.2012/DHA/DİHA/Hurriyet.com.tr/Radikal.com.tr/Cumhuriyet.com.tr) 
 
3 Temmuz 2012’de, Mardin’e bağlı Derik belediyesine İçişleri bakanlığını tarafından soruşturma açıldı. İçişle-
ri Bakanlığı, 2010 ile 2011 yılları arasında belediyenin Kürtçe isim verdiği cadde ve sokaklara ilişkin tüm 
meclis üyelerine gönderdiği resmi yazıda, şunlara yer verildi: "Derik İlçesi'nde bulunan cadde ve sokak isim-
lerinin Türkçe alfabede yer almayan X, Q ve W harfleri kullanılmak suretiyle değiştirilerek, cadde ve sokakla-
ra Kürtçe isimler verildiği, alınan meclis kararlarının mülki idare amirinin onayı olmadan veya onayına aykırı 
olarak uygulamaya konulduğu, bu suretle Belediye Kanunu'nun 81. Maddesi ile 1353 sayılı Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet edildiği, söz konusu kararlarda olumlu oyunuz bu-
lunduğu gerekçesiyle hakkınızda ön inceleme başlatılmıştır." İçişleri Bakanlığı, Derik Belediyesi'nin kullandığı 
bazı Kürtçe isimlerde W, Q ve X harflerinin bulunması nedeniyle inceleme başlattı. Derik Belediye Meclisi, 
2010 ve 2011 tarihleri arasında ilçede bulunan 32 cadde ve 170 sokağın isimlerini oybirliğiyle değiştirdi. 
"Kenti kimliğiyle buluşturuyoruz" sloganıyla yapılan çalışmalarda Anafartalar, Cebeci, Ziya Gökalp ve Yavuz 
Sultan Selim gibi cadde isimleri değiştirilerek yerine Welat, Xab, Rîya Qoserê ve Xelat gibi halkın yıllardır 

http://cumhuriyet.com.tr/
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kullandığı isimler verildi. İsim değişikliğinden sonra cadde ve sokaklara üzerinde yeni isimlerin bulunduğu 
tabelalar yerleştirildi.  (06.07.2012/DİHA/Evrensel.net) 
 
3 Temmuz 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 18 Mart'ta yapılan Newroz kutlamasında 7 kişiden oluşan 
tertip komitesi üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda belediye meclis üyeleri Hülya Biçen ve 
Sait Dönmüş, BPD ilçe yöneticileri Hacı Bilge, Mahmut Gezer, Refik Yabancı, Saliha Nakçi ile Zeki Çiçek, 
Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.  (06.07.2012/ANF/DİHA/Silvanmucadele.com) 
 
3 Temmuz 2012’de, Diyarbakır’a bağlı Lice Yarı Açık Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlüler, ce-
zaevinde yaşanan hak ihlallere ilişkin aileleri aracılığıyla açıklama yaptı. Mahpuslar, psikolojik şiddetin yanı 
sıra fiziki şiddetin de başlayacağına dikkat çekerek, Cezaevi idaresinin hafta sonlarında görevli personellerin 
ve gardiyanların eliyle yalana ve iftiraya dayalı tutanakların tutulduğunu belirtti. Mahpuslar, haklarında keyfi 
disiplin soruşturmalarının açıldığına işaret ederek, yaptıkları suç duyurularının da dikkate alınmadığı aktar-
dı. Mahpuslar, hak taleplerinin sürekli geçiştirildiğini ifade ederek, haksız yere 12 arkadaşları hakkında toplu-
ca soruşturma açıldığını kaydetti. Cezaevinde bulunan Abbas Sertkaya ile Bilal Önen'e disiplin cezasının 
verildiğini aktardı. (17.07.2012/DİHA) 
 
1 Kasım 2012’de, Van’ın Erciş ilçesinde, 29 Nisan'da yapılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) İlçe Temsilciliği seçiminde, okul müdürü Şerafettin Çiftçiler ve okul öğretmeni Köksal Şe-
ner arasında yapılan internet üzeri görüşmelerde, Eğitim Sen üyesi olan Kürt öğretmenlere "soysuz Kürt", 
Türk öğretmenlere ise, "soysuz Türk" denildiğinin ortaya çıkması üzerine bu durumu haber yapan DİHA mu-
habiri İdris Yılmaz hakkında Erciş Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (01.11.2012/DİHA) 
 
29 Aralık 2012’de, Ankara Defterdarlığı’nda mizah dergileri Penguen, Leman, Gırgır’ın kapaklarını sosyal 
paylaşım sitelerinde beğenen ve paylaşan 6 çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. 
 

2012 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 
2 Ocak 2012’de İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de bir işlem için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat 
Özcan Kılıç, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla gözaltına alınmış; aynı suçlamayla 3 kişi 
daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Okan Duman ise daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi İstanbul 9. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin kabul ettiği öğrenildi İddianamede tutuklu sanık Okan Duman 96 yıla kadar hapis cezası talep edilir-
ken; tutuksuz yargılanan Özcan Kılıç ile Coşkun Kıyamçiçek hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suç-
lamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. “Devrimci Karargâh Örgütü Ana Davası’yla birleştirilmesi” 
talebiyle gönderilen üç kişi hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüz-
deki günlerde bu taleple ilgili karar verecek.  (ozgurradyo.com, 2 Ocak).  
 
2 Ocak 2012’de Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde 21 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında söy-
ledikleri Kürtçe şarkıyla “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan Ercan 
Kartal ile Özcan Çalışkan adlı iki yerel sanatçının karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. İzmir 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uya-
rınca Özcan Çalışkan’a 1 yıl 6 ay; Ercan Kartal’a da 1 yıl hapis cezası verdi.  (DİHA, 2 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de Özgür Halk Dergisi çalışanı yedi kişi hakkında 2006 yılında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahke-
me heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına ek savunmalarını Kürtçe yapma talebini reddederek 
tutuklu sanık Özgür Halk Dergisi’nin eski editörlerinden Sebahattin Sürmeli’ye toplam 47 yıl hapis cezası; 
Özgür Halk Dergisi’nin çalışanlarından Yaşar Duman’a “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “sahte kim-
lik bulundurduğu” suçlamasıyla 3 yıl; diğer sanıklar Tuncay Gündoğan, Mahmut Bozdoğan, Suat Kolca, 
Fettullah Erkan, Erdinç Bolca’ya ise “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 1 er yıl hapis ce-
zası verdi. (ETHA, 2 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de, YÖK’ün kuruluş yıldönümünü 6 Kasım 2004’te Ankara’da protesto ettikleri gerekçesiyle 23 
kişi hakkında dava açılmış ve sanık 23 kişi beraat etmişti. Dosyanın kapanmasına kısa bir süre kala özel 
yetkili savcılık tarafından “yasadışı MLKP Örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla o dönem Sosyalist 
Gençlik Derneği, Yeni Demokrat Gençlik, Gençlik Derneği gibi gençlik örgütlerinin üyesi olan 23 kişi hakkın-
da açılan davanın 27 Aralık 2011’de sonuçlandığı öğrenildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında sanıklardan Naki Demir ve Özgür Göğebakan hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” suçlamalarıyla beşer yıl dörder ay hapis cezasına; 21 sanık 
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ise “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla10 ar ay hapis cezasına mahkûm edildi (atilim.org, 
2 Ocak). 
 
2 Ocak 2012’de, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Siirt 2. Olağan Kongresi'nde yaptıkları Kürtçe konuşma-
lardan dolayı Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP İl Eşbaşkanı Seraceddin Kayran hakkında yürüttü-
ğü soruşturmayı tamamladı. Savcılığın hazırladığı iddianame, Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 
İddianamede, kongrede Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP İl Eşbaşkanı Seraceddin Kayran'ın 
Kürtçe konuşarak, "siyasi partilerin yaptıkları tüm etkinlerinde Türkçeden başka bir dil kullanılmaz" fiilini dü-
zenleyen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 81/C maddesini ihlal ettikleri ileri sürüldü. Savcı iddianame-
de, Sadak ve Kayran için hapis cezası istedi. (02.01.2012/DİHA)  
 
4 Ocak 2012’de Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen Aydın 
Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katılan Barış Kaya hakkında açılan 
davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, delil olarak gösterilen bir fotoğrafta yüzü 
görünmeyen bir kişinin ayakkabısının Barış Kaya’nın ayakkabısına benzediğinden hareket ederek Barış Ka-
ya’ya “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptığı” 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi (Evrensel, 4 Ocak). 
 
12 Ocak 2012’de Atılım Gazetesi Muhabiri Doğan Araz hakkında 2011 yılının Mart ayında BDP Diyarbakır 
Milletvekili Emine Ayna ile yaptığı röportajla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldığı 
öğrenildi. Doğan Araz’ın Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak (ANF, 12 Ocak).  
 
13 Ocak 2012’de BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, 12 Haziran 2011’de yapılan Genel 
Seçimler öncesinde Bitlis’ye meydana gelen çatışmada yaşamını yitiren bir HPG militanı için 22 Mayıs 
2011’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreniyle ilgili olarak Roj TV’ye telefonla bağlanarak yaptığı ko-
nuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi. (Star, 13 Ocak). 
 
13 Ocak 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 70 sokağa, çatışmalarda yaşamını yitirmiş HPG militanlarının 
kod adlarını verdikleri gerekçesiyle Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve 25 Belediye Meclis üyesi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla TMY  7/2. maddesi uyarınca dava açıldığı öğrenildi. 
(Milliyet, 13 Ocak). 
 
16 Ocak 2012’de Çorum’da 1 Mayıs 2011’de kutlanan İşçi Bayramı’nda attıkları sloganlarla “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan 6 kişinin yargılanmasına iddianame-
nin kabul edilmesi üzerine Çorum Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi 
(Vatan, 16 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, 1 Mart 2010 tarihinde yapılan BDP Siirt Merkez İlçe 
Kongresi'nde yaptığı Kürtçe konuşmadan nedeniyle hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Siirt 
2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karara göre, Sadak'ın yaptığı Kürtçe konuşma ile Siyasi Partiler Ka-
nunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verdi. Sadak'ın duruşmalardaki tutumu nedeniyle 
cezayı 5 aya indiren hakim, cezanın 3 bin TL para cezasına çevrilmesine karar verdi. (18.01.2012/DİHA) 
 
19 Ocak 2012’de Ankara’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 
12 kişinin tutuklandığı soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla aralarında DİHA Ankara Muhabiri Feyyaz Deniz’in de bulunduğu 
12’si tutuklu 14 üniversite öğrencisi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde 14 şüphelinin yargılanmasına 6 Mart 2012’de başlanacak (Özgür Gündem, 19 Ocak). 
 
19 Ocak 2012’de BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de arasında bulunduğu Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatılan DTP’nin Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin, 6 Ekim 2006’da yaptıkları bir basın toplantısında 
“suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle, yargılandıkları davanın duruşmasına, Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti, Sebahat Tuncel’in duruşma tarihinden önce zorla ifade vermeye 
getirilmesi kararına rağmen, sanık milletvekilinin ifadesinin henüz alınmamış olması üzerine, Sebahat 
Tuncel’in ifade vermesi için yeniden “günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar vererek duruşmayı   5 Nisan 
2012’ye erteledi (ANF, 19 Ocak). 
 
21 Ocak 2012’de Özgün Gündem Gazetesi’nde yer alan bazı haberler nedeniyle Özgür Gündem Gazete-
si’nin İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ziya Çiçekçi hakkında açılan 6 ayrı davanın İstanbul 14. 
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt bildirisini ve açık-
lamasını bastığı ve yayınladığı” ve “basın yolu ile yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla Ziya 
Çiçek’e toplam 10 yıl hapis cezası verdiği öğrenildi (Özgür Gündem, 21 Ocak). 
 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için 14 Aralık 2011’de 
İstanbul Üniversitesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri 
üyesi 11 kişi polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınanlardan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yiğit Ergün (19) hakkında çantasında 
bulunan yumurtalar da gerekçe gösterilerek “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla 11 yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep eden savcılık iddianamesinin kabul edilmesi üzerine Yiğit 
Ergün’ün önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacağı öğrenildi (Vatan, 23 Ocak). 
 
26 Ocak 2012’de Aydın’da 2011 yılında kurulan “Demokratik Çözüm Çadırı”nda “Sivil Cuma Namazı” kıldıran 
Mele Abdurrahman Dayan’ın verdiği Kürtçe vaaz sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan 
davanın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” suçlamasıyla yargıla-
nan Abdurrahman Dayan hakkındaki davanın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşma-
sında mahkeme başkanı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca sanığa bir yıl hapis cezası 
verdi (Özgür Gündem, 26 Ocak). 
 
1 Şubat 2012’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü İbrahim Özen’i ve üniversite yönetimini Evrensel 
Gazetesi’nin Genç Hayat adlı ekine yazdığı bir yazıyla eleştiren aynı üniversitenin öğrencisi Gizem Görnaz 
hakkında açılan davanın Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı “basın yoluyla hakaret ettiği” suçlamasıyla Gizem Görnaz’a Türk Ceza Kanunu’nun  125. maddesi 
uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. (Radikal, 2 Şubat). 
 
1 Şubat 2012’de İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunlu-
ğunu DYG üyesi olan 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 57’sinin tutuklu olduğu soruşturmada 
72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 
erteledi (Cihan, 1 Şubat). 
 
Konya’da 13 Nisan 2011’de düzenlenen ev baskınlarında DYG üyesi 20 öğrenci gözaltına alınmış, öğrenciler 
daha sonra serbest bırakıldıktan sonra 4’ü hakkında “KCK Soruşturması” kapsamında dava açılmıştı. Adana 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Şubat 2012’de devam eden davanın duruşmasında esas hakkındaki mütala-
asını sunan savcı, tutuksuz sanıklardan 3’ü hakkında hapis cezası verilmesini, biri hakkında ise beraat kararı 
verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla du-
ruşmayı erteledi (Hürriyet, 3 Şubat). 
 
3 Şubat 2012’de Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dikkat 
çekmek amacıyla basın toplantısı düzenleyen kapatılan DTP’nin 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis 
başkanı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla hazırlanan iddiana-
menin kabul edilmesinin ardından 106 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde yapılan yargılamaya katılan sanık 12 belediye başkanı ile il genel meclisi başkanı bir kişinin Kürtçe 
savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların hazır bulunması için duruşmayı erte-
ledi (Cumhuriyet, 3 Şubat). 
 
4 Şubat 2012’de, Siirt'tin Baykan İlçesi'ne bağlı Ziyaret Beldesi'ndeki 2011 Newroz kutlamasında konuşan 
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, BDP Siirt eski İl Başkanı Faruk Sağlam, BDP Baykan İlçe Başkanı Ni-
zam Korkmaz, BDP Baykan ilçe yöneticilerinden Yılmaz Çınar hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddia-
sıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'a 1 yıl 8 ay, BDP Siirt eski İl Başkanı 
Faruk Sağlam ve BDP yöneticisi Yılmaz Çınar'a 10'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Sadak, Sağ-
lam ve Çınar hakkında denetimli serbestlik kararı da verdi.  
(04.02.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/İdilhaber.com/ Etha.com.tr) 
 
5 Şubat 2012’de Antalya’da 2011 yılında bir jandarma karakolu önünde “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla 
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Dündar Argül, Servat Akdağ, Mehmet Demir, Cemal Karaçalı ve Celal Kara-
bulut hakkında açılan davanın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
heyetinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla sanıklara 10’ar ay hapis cezası verdiği öğre-
nildi (Özgür Gündem, 5 Şubat). 
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7 Şubat 2012’de Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır’da bazı etkinlikler-
de yaptığı 12 ayrı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanmasına devam 
edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını 
belirten Avukat Fethi Gümüş son süre talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, savunma 
için son bir kez daha süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi (ANF, 7 Şubat). 
 
7 Şubat 2012’de Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi’nde 2011 yılında Newroz kutlaması dolayısıyla 
yapılan etkinlikte yaptıkları konuşmalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında 
dava açılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, BDP Siirt eski İl Başkanı Faruk Sağlam, BDP Baykan İlçe 
Başkanı Nizam Korkmaz, BDP Baykan ilçe yöneticisi Yılmaz Çınar’ın karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. 
maddesi uyarınca Selim Sadak’a 1 yıl 8 ay hapis cezası; Faruk Sağlam, Nizam Korkmaz ve Yılmaz Çınar’a 
10’ar ay hapis cezası verdi (Zaman, 7 Şubat). 
 
7 Şubat 2012’de Milliyet Gazetesi Muhabiri Nedim Şener’in 23 Ekim 2010’da “Rüşvet Paraları Ceplerden 
Taşıyor” ve 3 Kasım 2010’da “Siyah Çanta Odada Yoktu” başlığıyla Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan haber-
ler nedeniyle Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ile birlikte yargılanmasına de-
vam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle yar-
gılanan gazetecilerin duruşmasında mahkeme başkanı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak, 
habere konu tanık beyanının bir suretinin gönderilmesi ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunup bu-
lunmadığının bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi (DHA, 7 Şubat).  
 
15 Şubat 2012’de, Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde 19 Mart 2011 yılında katıldığı Newroz kutlamasında yapmış 
olduğu konuşma nedeniyle BDP Diyarbakır eski Milletvekili Akın Birdal hakkında başlatılan soruşturmanın 
tamalandığı öğrenildi. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı BDP tarafından Eğil'de düzenlenen Newroz etkinliğinde sahne sunuşu yapan kişinin 
toplanan kalabalığa "Kürdistan şehitleri adına" bir dakikalık saygı duruşuna davet ettiği belirtilirken Birdal'ın 
da "PKK propagandasına" dönüşen Newroz etkinliğine katıldığı ifade edildi.  15.02.2012/ DİHA) 
 
15 Şubat 2012’de Trabzon’da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz doktoru olarak görev yapan 
Ethem Coşkuner hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında 2011 yılında 
ifade ettiği sözler nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın 
Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ethem Coşkuner’e 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 1750 lira adli para cezası verdi (DHA, 15 
Şubat). 
 
16 Şubat 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nin kırsal kesiminde 13 Temmuz 2011’de çıkan çatışmada ya-
şamını yitiren Jandarma Uzman Çavuşlar Gökhan Yıldırım ile Mustafa Güney için Adana’da 15 Temmuz 
2011’de düzenlenen cenaze töreninde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’e hakaret ettikleri iddiasıy-
la 7 kişi hakkında  TCK nın 125. maddesi uyarınca açılan davanın Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görü-
len ilk duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı diğer sanıkların ifadelerinin alınması 
için duruşmayı erteledi (Hürriyet, 17 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de Diyarbakır eski Milletvekili Akın Birdal’ın Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde 19 Mart 2011’de dü-
zenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldığı öğrenildi.  Akın Birdal’ın 
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki günlerde baş-
lanacak (ANF, 17 Şubat). 
 
18 Şubat 2012’de, Kars'ta katıldığı programlarda Kürtçe şarkı söylediği için Sanatçı Muhammet Oğuztemur 
hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt propagandası" iddiası ile açılan davanın du-
ruşmasında mahkeme, Oğuztemur'un söylediği şarkıların "örgütü övücü sözler olduğu" değerlendirmesinde 
bulunarak Oğuztemur'a 20 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezasına dayanak olarak ise sadece polis 
tutanaklarının gösterilmesi dikkat çekti.  (18.02.2012/DİHA / serhattv.com.tr / Ozgur-gundem.com / 
Yeniozgurpolitika.com / Kars.gen.tr / Politikars.com) 
 
21 Şubat 2012’de Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik 
santralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan protesto gösterisinde “güvenlik güçlerine hakaret ettiği” 
iddiasıyla hakkında dava açılan Leyla Yalçınkaya’nın (17) yargılanmasına başlandı. Tortum Sulh Ceza Mah-
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kemesi’ndeki duruşmada Leyla Yalçınkaya’nın savunmasını alan mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmaya 
tanık erlerin getirilmesine karar vererek duruşmayı 10 Nisan 2012’ye erteledi (Zaman, 21 Şubat). 
 
22 Şubat 2012’de Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Tayip Temel’in de arasında bulun-
duğu 16’sı tutuklu 23 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Diyarba-
kır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mah-
keme heyeti, gizli tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 30 Nisan 2012’ye erteledi (ozgurradyo.com, 22 
Şubat).  
 
22 Şubat 2012’de Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 6 Haziran 2011’de Gemlik Haklar Derneği’ne ve dernek üyele-
rinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 14 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla açılan davaya Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.   (halkinsesi.tv, 29 
Şubat). 
 
22 Şubat 2012’de, Kars'ta 2010 yılında yapılan Newroz etkinliğine katılan Kürt sanatçı Hemê Heci hakkında 
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Duruşmaya Hemê Heci ile avukatı katıldı. Newroz'da söylediği şarkıların "örgüt propagandası" yap-
tığı gerekçesiyle yargılanan Heci, duruşmada hakkındaki iddiaları reddederek, "Ben hiç bir şekilde propa-
ganda yapmadım. Söylediğim şarkılar tamamen ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir" dedi. 
Heci'nin avukatı da, müvekkilinin herhangi bir suç işlemediğini belirterek, beraat edilmesi gerektiğini söyledi. 
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, "Örgüt Propagandası" yaptığı gerekçesi ile Hemê Heci'ye 10 
ay hapis cezası verdi.  (22.02.2012/DİHA/Mersinradyoses.com) 
 
22 Şubat 2012’de Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 6 Haziran 2011’de Gemlik Haklar Derneği’ne ve dernek üyele-
rinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 14 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla açılan davaya Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada sanık-
ların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alana mahkeme heyeti duruşmayı 12 Nisan 2012’ye erteledi 
(halkinsesi.tv, 29 Şubat).  
 
27 Şubat 2012’de, 19 Ağustos 2011’de, Tunceli’de yaşayan ailesinin yanına giderken gözaltına alınan 
Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtımcısı Hikmet Karakuş hakkında “yasadışı örgüte yardım ettiği” suçlamasıy-
la açılan davanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Şubat 2012’de görülen karar duruşmasında mah-
keme heyetinin Hikmet Karakuş’a 12 yıl hapis cezası verdiği öğrenildi (DİHA, 27 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de Diyarbakır’da 18 Ocak 2006’da yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında “suçu ve suçluyu 
övdüğü” suçlamasıyla dava açılan Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 
1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ahmet Türk’ün avukatının, müvekkilinin milletvekili olması 
nedeniyle yargılamanın durdurulması yönündeki talebini olumlu bulan mahkeme başkanı yargılamanın dur-
durulmasına karar verdi (ANF, 29 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen bir etkinlikte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’la 
yapılan müzakereler sürsün” dediği gerekçesiyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlama-
sıyla dava açılan Dicle Üniversitesi öğrencisi Sedat Altunay’a Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len karar duruşmasında mahkeme heyetinin Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay 
hapis cezası verdiği öğrenildi (Özgür Gündem, 29 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de Muş’ta 2010 yılının Aralık ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon 
sonucu tutuklanan eski BDP il yöneticisi Mehmet Fuat Erol’un yargılandığı davanın Van 3. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyetinin Mehmet Fuat Erol’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği öğrenildi (ANF, 29 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de, İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğun-
luğu  DYG üyesi olan 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 54’ünün tutuklu bulunduğu soruş-
turmada 72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına  İstanbul 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde devam edildi. Sanıkların ifadelerinin alınması işlemini tamamlayan mahkeme heyeti, sanıkların 
Kürtçe ve Arapça savunma yapma taleplerini reddettikten sonra duruşmaların kapalı yapılmasına karar vere-
rek duruşmayı erteledi (Radikal, 29 Şubat). 
 
29 Şubat 2012’de Diyarbakır’da 29 Aralık 2010’da katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma ne-
deniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açılan Van Milletvekili Aysel Tuğ-
luk’un yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aysel Tuğ-

http://halkinsesi.tv/
http://halkinsesi.tv/
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luk’un katılmaması üzerine mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk’un talimatla ifadesinin alınması için Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi (Radikal, 29 Şubat). 
29 Şubat 2012’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan 4 kişi hakkında Diyarba-
kır’da düzenlenen bir etkinlikte yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Başka bir davadan tutuklu bulunan 
Nurettin Turğut’un Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 13 Mart 2012’ye 
erteledi (Özgür Gündem, 1 Mart). 
 
3 Mart 2012’de Diyarbakır’da değişik tarihlerde düzenlenen üç ayrı etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”; “yasadışı örgüt üyesi ol-
mamakla birlikte örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamalarıyla hakkında 15 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın 
yargılanmasına devam edildi. 2 Mart 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
Abdullah Demirbaş’ın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazır-
laması amacıyla duruşmayı erteledi (ANF, 2 Mart). 
 
5 Mart 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyonun ardından 23’ü tutuklu 26 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan davaya 
başlandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi (Va-
tan, 5 Mart). 
 
6 Mart 2012’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da Türk i-
ye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve 19 Ekim 2009’da Türkiye’ye 
girerken yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan Ayşe 
Kara, Abdullah Yaman, Zehra Tünç, Lütfi Taş, Elif Uludağ, Sisin Yaman ve Caziye Kabul adlı 7 kişinin du-
ruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
son kez dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı 24 Nisan 2012’ye erteledi (Özgür Gün-
dem, 7 Mart). 
 
6 Mart 2012’de İstanbul Barosu avukatlarından Turgut Kazan hakkında Ergenekon soruşturması kapsamın-
da müvekkili eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in yargılandığı dava 
sürecinde davanın savcısı Osman Şanal’ın yaptığı suç duyurusu sonucu “kamu görevlisine görevinden dola-
yı basın yoluyla hakaret ettiği, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği ve kamu görevlisini hedef göster-
diği” suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç yılda kadar hapis 
cezası istemi ve avukatlık mesleğinden men talebiyle yargılanan Turgut Kazan’ın savunmasını alan mahke-
me heyeti, suçlamaların Turgut Kazan’ın görevinden doğan veya görevi sırasında işlediği suç kapsamında 
bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi 
(Milliyet, 6 Mart). 
 
8 Mart 2012’de  BDP nin 23. Dönem (2007-2011) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in 2008 yılının Kasım 
ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya başlandı.Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın ilk duruşmasında Şerafettin Halis’in savunmasını alan mahkeme heyeti, sanık avukatının 
dava dosyasında bulunan ve delil olarak gösterilen konuşmanın bulunduğu kaydı incelemesi için duruşmayı 
erteledi (ANF, 8 Mart). 
  
8 Mart 2012’de Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün çeşitli illerde yaptığı yedi farklı konuşmada “yasadışı örgütü 
propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde  devam edildi. Du-
ruşmada Ahmet Türk’ün avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için son kez süre veren mah-
keme heyeti duruşmayı erteledi (Zaman, 8 Mart). 
 
9 Mart 2012’de Bingöl’de 2009 yılında “YDGM” üyesi oldukları gerekçesiyle düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan 24 öğrenci “suçu ve suçluyu övdükleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla dava açılan 24 öğrencinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada gizli tanığın daha önce verdiği ifadesini geri çekmesi üzerine savcı 23 
öğrenci hakkında beraat kararı verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti dosya hakkında karar vermek 
üzere duruşmayı 16 Mayıs 2012’ye erteledi (Radikal, 9 Mart). 
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10 Mart 2012’de, Başbakan Erdoğan'ın 1 Haziran 2011 tarihinde Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi 31 
Mayıs 2011'de Devrimci Yurtsever Gençlik Derneği, Sosyalist Gençlik Derneği ve Demokratik Gençlik Hare-
keti'ne bağlı öğrenciler tarafından düzenlenen basın açıklamasında, açıklamayı okuyan Rojda Varan hakkın-
da dava açıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi önünde toplanıp Diş Hekimliği Fakültesi önüne kadar yapılan yürüyü-
şün ardından düzenlenen basın açıklamasında HPG'liler için "Gerilla" dediği gerekçesi ile hakkında "suçu ve 
suçluyu övme" iddiasıyla Diyarbakır Asliye Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Varan hakkında "suçu ve 
suçluyu övme" iddiasıyla açılan davaya delil olarak soruşturma kapsamında verdiği ifadenin gösterildiği belir-
tildi. (10.03.2012/DİHA) 
 
12 Mart 2012’de Antalya’da 9 Nisan 2011’de YGS’de şifreli soru ve yanıtlar olduğu iddialarını protesto eden 
gruba “yuh” diye bağıran dönemin Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan hakkında basın açıklamaları yapan  
TKP Antalya İl Başkanı Levent Tunçel ile Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Balık hakkın-
da açılan davaya devam edildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla yargıla-
nan 2 kişinin Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme 
başkanı duruşmayı 13 Haziran 2012’ye erteledi (Vatan, 14 Mart). 
 
12 Mart 2012’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi'nde 2009 yılında Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar'a 
daha önce verilen 6 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay 9’uncu Dairesi tarafından onandığı öğrenildi. 2008 yılın-
da "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla açılan davanın 2010 yılında Van Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlanması ardından Yargıtay'a gönderilen dava onaylandı.  
 (12.03.2012/DİHA/Evrensel.net/F5haber.com/DHA) 
 
14 Mart 2012’de Mersin’de Dünya Barış Günü dolayısıyla 1 Eylül 2011’de düzenlenen mitingde üzerinde 
“Tarih Bilinci Sıfır Başbakan” yazılı pankartın olması nedeniyle mitingin tertip komitesi üyesi 7 kişi hakkında 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. Şevket Dağ, Ne-
sim Çokşen, Mehmet Reşit Ertaş, İhsan Zengin, Şevket Dağ, Ahmet Tekir, Cüneyt Takuş ve Ali Sakat hak-
kında açılan davaya Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Mart 2012’de başlanacağı bildirildi (ANF, 14 
Mart). 
 
14 Mart 2012’de Şanlıurfa’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda “yalancı tanık kulla-
nıldığına ilişki yaptığı bir haberden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak 2012’de 
Şanlıurfa’da ifade vermek için gittiği savcılık tarafından “adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle 
tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne gönderilen DİHA muhabiri Murat Çiftçi ve Halit Durdu hakkında 
başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Murat Çiftçi ve Halit Dur-
du’nun Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 2 Nisan 2012’de başlanacağı bildirildi (Öz-
gür Gündem, 14 Mart). 
 
16 Mart 2012’de, Güney Kürdistan Bölgesi'nde Kürt tarihi ile ilgili yaptığı araştırma nedeniyle "Örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Gülen Kılıçoğlu hakkında açılan davanın karar duruşması 
görüldü. Mahkeme heyeti Gülen Kılıçoğlu'na "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
(16.03.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
22 Mart 2012’de Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan’ın 15 Ocak 2011’de ve 18 
Ocak 2011’de yazdığı köşe yazılarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargı-
landığı davanın Kadıköy (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, Ahmet Altan’ın “yazılı bir ileti yoluyla kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlama-
sından beraat etmesine karar verdi (Radikal, 22 Mart). 
 
27 Mart 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde (1 Mayıs Mahallesi) 11 
Ekim 2007’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı MLKP Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuk-
lanan 10 kişi ile birlikte toplam üçü firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar hakkında beraat kararı verilme-
sini talep etti. Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamalarını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuk-
lu sanıklardan Ali Haydar Saygılı, Selyoldaş Akar, Suat Patır, Özkan Adıgüzel ve Ercan Karabulut’un tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 28 Haziran 2012’ye erteledi (bianet.org, 27 Haziran). 
 
27 Mart 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde "anadilde eğitim" talebiyle 25 Şubat 2009 tarihinde yapılan 
yürüyüş ve basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile 7 kişiye hapis cezası verildi. Bismil Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında sanıklar Bismil Belediye Meclis üyeleri Bahri Erdem, Ahmet 

http://bianet.org/
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Ördek, Mustafa Kurt ve dönemin DTP İlçe yöneticileri Hayde Özalp, Fahrettin Taş, Süleyman Bakır'a "Top-
lantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet " suçlaması ile 6'şar ay hapis cezası verilirken, Garip 
Kandemir' ise aynı suçlama ile 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
(27.03.2012/DİHA) 
  
28 Mart 2012’de Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2011 yılının Ağustos ayında “KCK Soruşturması” adı altında 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanan BDP yöneticileri Erkan Karataş, Özcan Gündüz ile DYG 
üyesi Ercan Karataş hakkında açılan dava sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
tutuklu bulunan Erkan Karataş, Abdullah Şakar ile tutuksuz yargılanan Özcan Gündüz katıldı. Sanıkların 
esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına 
zarar verdikleri” suçlamalarıyla sanıklara altışar yıl sekizer ay hapis cezası verdi (ANF, 28 Mart). 
 
28 Mart 2012’de Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 13 Aralık 2011’de yargılandıkları Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride dikkat çekmek amacıyla 
verdikleri dilekçe nedeniyle haklarında dava açılan Yavuz Sarar, Tevfik Akan ile Muhammet Ali Çelik’e ilk 
duruşmada karar çıktığı öğrenildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, 
savunmalarını Kürtçe yapmak isteyen Tevfik Akan ile Muhammed Ali Çelik’in savunma yapmasına izin ver-
medi ve iki sanığa “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle altışar ay hapis cezası; savunmasını Türkçe 
yapan Yavuz Sarar’a ise aynı suçlamadan ötürü bir ay 20 gün hapis cezası verdi (Evrensel, 28 Mart).  
  
28 Mart 2012’de, Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Lokman İ., Rıdvan Ö. ve Özgür T.'nin yargılandıkları 
davanın karar duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2011 yılında yapılan ev baskınla-
rında gözaltına alınıp tutuklanan Rıdvan Ö., Lokman İ. ile tutuksuz yargılanan Özgür T., öğrencilerin avukat-
ları ve aileleri duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan öğrenciler kendilerine basın açık-
laması ve yürüyüşlerde yasa dışı slogan attıkları suçlamaları yapıldığını belirterek, herhangi yasa dışı bir 
slogan atmadıklarını söyledi. 3 öğrencinin beraat talebinde bulunduğu duruşmada, avukatlar da müvekkilleri-
nin herhangi bir suç işlemediğini belirterek beraat talebinde bulundu. Duruşmaya kısa bir ara veren mahke-
me heyeti, 3 öğrenciye “Örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla ayrı ayrı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.  
(28.03.2012/DİHA) 
 
28 Mart 2012’de, Kars'ın Kağızman İlçesi'nde 8 ay önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanan 
BDP ilçe yöneticileri Erkan Karataş, Özcan Gündüz ile DYG üyesi Abdullah Şakar hakkında açılan davanın 
karar duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Makeme heyeti 3 kişiye ayrı ayrı "Örgüt 
üyesi olmak" ile "Kamu malına zarar vermek" gerekçesiyle 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verdi. 
(28.03.2012/DİHA) 
 
29 Mart 2012’de Adalet Bakanlığı’nın 2009 yılında hakkında başlattığı soruşturmayı ve bazı yargıç ve savcı-
lar hakkında teknik dinleme kararı alındığı bilgisini basın toplantısıyla duyuran İstanbul 34. Sulh Ceza Mah-
kemesi Yargıcı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle açılan 
dava sonuçlandı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde TCK 285. maddesi uyarınca yargılanan Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’yla ilgili mütalaayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun beraat 
etmesine karar verdi. Kararı açıklayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahbaz “her ne kadar 
sanık hakkında gizliliğin ihlali suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise 
de yapılan yargılamaya, toplanan delillere, sanık ve müdafi savunmalarına, dosya kapsamına göre sanığın 
gizliliği ihlal kastıyla hareket ettiğine dair kesin bir vicdani kanıya ulaşılamadığından sanığın beraatine karar 
verilmiştir” dedi (Radikal, 29 Mart). 
 
29 Mart 2012’de BDP 23. Dönem (2007-2011) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in 2008, 2009, 2010 ve 
2011 yıllarında Tunceli ve Elazığ’da yaptığı 7 ayrı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propaganda-
sı yaptığı” suçlamasıyla açılan dosyaları birleştirilmiş 7 dava sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve Şerafettin Halis’in avukatının 
esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti Şerafettin Halis’e 15 yıl 7 ay hapis cezası verdi (Ra-
dikal, 29 Mart). 
 
30 Mart 2012’de, 12 Haziran 2011’de Milletvekili Seçimleri’nde Diyarbakır’dan milletvekili seçilmesine rağ-
men  YSK tarafından milletvekilliği düşürülen ve KCK/TM Ana Davası’ndan tutuklu bulunan Hatip Dicle’nin 
cezaevinden gönderdiği bir mektup nedeniyle başlatılan soruşturma sonunda açılan davaya devam edildi. 
Hatip Dicle ile Hatip Dicle’nin gönderdiği mektubu seçim mitinginde okuyan BDP Diyarbakır İl Başkanı Zü-
beyde Zümrüt hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    515 

 

dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 9 Mayıs 2012’ye erteledi 
(DİHA, 31 Mart). 
 
30 Mart 2012’de, Lüks Batman Seyahat Firması'nın Batman-Ankara seferini yapan 34 EZ 4551 plakalı yolcu 
otobüsünün koltuklarının arkasında yer alan televizyonlarda, "Örgüt propagandası" yapıldığı iddia edilerek 23 
Nisan'da Urfa merkezde TEM polisleri tarafından durdurulup yapılan incelemenin ardından gözaltına alınarak 
haklarında dava açılan araç şoförleri Zeyneddin Karakaya ile Hikmet Taş ve muavini Cahit Sütpak'ın karar 
duruşması görüldü.   Araçta bulunan ve "Örgüt propagandası" içerdiği iddia edilen kliplerden araç şoförleri ve 
muavininin haberdar olmamasının mümkün olamayacağını söyleyen mahkeme heyeti her sanığa 10'ar ay 
hapis cezası verdi. (30.03.2012/DİHA) 
 
30 Mart 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 2011 yılında düzenlenen 
operasyonun ardından 9’u tutuklu 23 sanığın yargılanmasına Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 23 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe 
savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi (Cumhuriyet, 30 Mart). 
 
1 Nisan 2012’de, Kars'ınDigor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ayhan Erkmen hakkında 
"Örgüt üyesi olmak", "tehdit etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlaması ile açılan davanın karar 
duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Erkmen'e "Örgüt üyesi olmak" , 
"tehdit etmek" , "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası verdi.  
(01.04.2012/DİHA/Mynet.com/Sabah.com.tr/Erzurumgazetesi.com.tr/Radikal.com.tr/ 
Yeniozgurpolitika.com/Ozgur-gundem.com/Gazetekars.com/Haberler.com/ İnternethaber.com)   
 
2 Nisan 2012’de Şanlıurfa’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda “yalancı tanık kulla-
nıldığı”na ilişkin yaptığı bir haberden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak 2012’de 
Şanlıurfa’da ifade vermek için gittiği savcılık tarafından “adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle 
tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne gönderilen DİHA muhabiri Murat Çiftçi ve Halit Durdu hakkında 
başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
2 sanığın yargılanmasına  başlandı. Duruşmada Murat Çiftçi’nin ifadesini alan mahkeme heyeti, dava dosya-
sının Murat Çiftçi hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasıyla birleştirilmesi için 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına ve Murat Çiftçi’nin tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 7 Mayıs 2012’ ye erteledi. 
   
3 Nisan 2012’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 27-28 Nisan 2011’de 
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG militanı yedi kişiden dördü için 4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da yapılan cenaze törenine katıldığı; 
BDP’nin 30 Nisan 2011’de gerçekleştirdiği yürüyüşte “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve Abdullah Öca-
lan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldığı gerekçesiyle dava açıl-
dığı 8 Kasım 2011’de öğrenilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Osman Baydemir 
hakkında üç kez “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; bir kez “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte ya-
sadışı örgüt adına eylem yaptığı” ve bir kez de “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet ettiği” suçlamalarıyla 28 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Osman Baydemir’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan 
Osman Baydemir’in ifadesini alan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 
erteledi. 
 
3 Nisan 2012’de Diyarbakır bağımsız milletvekili Altan Tan hakkında, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel 
Seçimi öncesinde katıldığı üç farklı etkinlik nedeniyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Altan Tan’ın katıldığı etkinliklerde “yasadışı örgüt propagandası 
yapıldığı ve Altan Tan’ın bunların engellenmesi için girişimde bulunmadığı” belirtilerek Altan Tan’ın iki kez 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”; iki kez “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet etmek” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamaların-
dan toplam 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Di-
yarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamaya Altan Tan’ın katılmaması nedeniyle mahke-
me heyeti, Altan Tan’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine yeniden karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
3 Nisan 2012’de İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de bir işlem için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat 
Özcan Kılıç, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla gözaltına alınmış; aynı suçlamayla üç 
kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Okan Duman ve Coşkun Kıyamçiçek ise daha sonra 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi 
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İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği 2 Ocak 2012’de öğrenilmişti. İddianamede tutuklu sanık 
Okan Duman 96 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; tutuksuz yargılanan Özcan Kılıç ile Coşkun 
Kıyamçiçek hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 
İddianameyi kabul eden İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada, sanıkların ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, Coşkun Kıyamçiçek’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 8 Mayıs 2012’ye erteledi. 
 
ESP Diyarbakır İl Örgütü’nün il binasına astığı Kürtçe-Türkçe yazılı tabela 14 Şubat 2011’de Diyarbakır 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu” gerekçesiyle kaldırılmıştı. Başla-
tılan soruşturma sonunda ESP İl Başkanı Ramazan Karakaya, ESP üyeleri Hayati Yıldız ve Örsan Eylem 
Vural hakkında aynı gerekçeyle açılan davaya ise Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 
2012’de başlanacağı öğrenildi. 
 
4 Nisan 2012’de Mersin’de 2011 yılında yapılan ev baskınlarının ardından aralarında Mersin Üniversitesi 
öğrencilerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında 13 sanık hakkında beraat kararı veren ve bir sanığın yaşamını yitirmesi nede-
niyle hakkında açılan davayı düşüren mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Cesur Özkan’a 18 yıl hapis cezası; Harun Salgın’a 17 yıl 
hapis czeası; Cihan Çoban’a 16 yıl 6 ay hapis cezası; Cihan Tunç’a 15 yıl hapis cezası; Ali Lafçı, Rezmi 
Kaya, Emin Siyahtaş, Mahir Ezer, Mehmet Ümit, Nezir Özbay, Şefik Özbay, Mehmet Yavuklu, Hatice 
Adıbelli, Selma Keskin, Azadhan Sunkur ve İskan Yiğit’e 11’er yıl hapis cezası; Mahmut Atilla, İdris Kaya, 
Muhammed Eroğlu, Emrah Demiroğlu, Abdulrahman Çakar, Kamuran Tokyay, Erdem Cici ve Ali Hıdır Par-
lak’a 9’ar yıl hapis cezası verdi. 
 
5 Nisan 2012’de “ KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de 10’u tutuklu 22 sanığın 
yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla 22 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklardan Mardin Milletvekili Gülseren Yıldırım’ın da 
arasında bulunduğu 9 kişinin Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu-
luk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.  
 
5 Nisan 2012’de Milliyet Gazetesi Muhabiri Nedim Şener’in 23 Ekim 2010’da “Rüşvet Paraları Ceplerden 
Taşıyor” ve 3 Kasım 2010’da “Siyah Çanta Odada Yoktu” başlığıyla Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan haber-
ler nedeniyle Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ile birlikte yargılanmasına de-
vam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle yar-
gılanan gazetecilerin duruşmasında Nedim Şener’in 16600 TL para cezasına mahkûm edilmesine ve Hasan 
Çakkalkurt’un beraat etmesine karar veren mahkeme başkanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına 
hükmetti. 
 
5 Nisan 2012’de 2005 yılında Yüksek Askeri Şûra kararıyla  TSK den çıkarılan Kasım Çakan’ın yazdığı “Ast-
subayken Er Olmak” adlı kitapta yer alan iddialara ilişkin yaptığı suç duyurusunu Kürtçe yazdığı için hakkın-
da “Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı davrandığı” gerekçesiyle  TCK nın 222. mad-
desi uyarınca dava açılan Tevn Yayınevi’nin sahibi Mehdi Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın karar duruş-
masının görüldüğü öğrenildi. İstanbul 34. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Mehdi Tanrıkulu’nun 
Kürtçe savunma yapma talebini kabul eden ve savunmasını dinleyen mahkeme başkanı Mehdi 
Tanrıkulu’nun beraat etmesine karar verdi. 
 
İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 193 
(23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul edilmesi 
amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede “yasadışı örgüte yardım ve ya-
taklık etmekle” suçlanan ve 147 tutuklu arasında bulunan Yazar Ragıp Zarakolu ile birlikte Muhsin Yenisöz, 
İrfan Hülakü, Lütfü Balbal, Ali Geritli, Songül Karatagna, Nahit Onat, Zeynal Çelik, Neci Elmas, Burhanettin 
Toprak, İsmail Zeybek, Evrim Öztürk, Yasin Yalçın, Cemalettin Görbegir, Alaattin Güneş, 10 Nisan 2012’de 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tutuklu kalınan süre, suç vasfının değişme ihtimali ve delil 
durumu” gerekçe gösterilerek tahliye edildi.132’si tutuklu 193 (23’ü firari) kişinin yargılanmasına ise 2 Tem-
muz 2012’de başlanacak. 
 
12 Nisan 2012’de, BDP Antep İl Örgütü eski yöneticilerinden Hasibe Yaman, geçtiğimiz gün Antep E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski BDP İl Eş Başkanı Habibe Dışkaya'nın görüşüne giderken cezae-
vinde gözaltına alınmıştı. Yaman'ın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''Örgüt propagandası'' iddiasıyla 
hakkında açılan davanın sonuçlandığı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Savcılığa çıkarılan 
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Yaman, tutuklanarak Antep E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.  
(12.04.2012/DİHA/Yeniozgurpolitika.org/Yuksekovahaber.com) 
 
11 Nisan 2012’de, Hakkari'ye bağlı Dağlıca 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nı koruyan Keritepe ve 
Peytepe askeri üs bölgelerine 21 Ekim 2007 tarihinde HPG tarafından gerçekleştirilen baskın sırasında esir 
alınan ve daha sonra serbest bırakılan askerlerden er Ramazan Yüce ve uzman çavuş Halis Çağan'ın Van 
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''suçu ve suçluyu övmek'', ''basın yoluyla örgütünün propagandasını yapmak'' 
suçlarından haklarında açılan davaya devam edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Halis Çağan'ın beraatı-
nı, er Ramazan Yüce'nin ise "örgütün yayın organına yaptığı açıklamalar" nedeniyle ''basın yayın yoluyla 
silahlı örgüt propagandasını yapmak'' suçundan cezalanmasını istedi. Mahkeme verdiği kısa aranın ardından 
''basın yayın yoluyla örgüt propagandasını yapmak'' suçundan yargılanan uzman çavuş Halis Çağan için 
beraat kararı verdi. Sanık er Ramazan Yüce'ye ise, ''basın ve yayın yoluyla silahlı örgütün propagandasını 
yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.    
(11.04.2012/DİHA/Showhaber.com/Haberler.com/Gazete32.com.tr/Skyturk360.com/ 
Yuksekovaguncel.com/Birgun.ne/Ttrthaber.com)   
 
12 Nisan 2012’de, Kars ili Kağızman'da yapılan basın açıklaması ve etkinliklerden dolayı haklarında dava 
açılan Kağızman Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Özlü, BDP İlçe Eşbaşkanı Hazal Ağdeven ve DYG 
üyesi Özgür Ağbaba hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görül-
dü. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan 3 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Özlü, BDP İlçe 
Eşbaşkanı Hazal Ağdeven katılmazken, farklı bir davada tutuklu bulunan Özgür Ağbaba ve avukatlar katıldı. 
Haklarında "Örgüt üyeliği" , "Örgüt propagandası" iddiasıyla açılan davada savunma yapan avukatlar, dos-
yada delil olarak sunulanların telefon konuşmaları ve yapılan basın açıklamalarından öteye bir şey olmadığı-
nı belirterek, müvekkilleri için beraat talebinde bulundu. Savunmalardan sonra duruşmaya ara veren mah-
keme heyeti, üç kişiye ayrı ayrı "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" iddiasıyla 9'ar yıl hapis cezası verdi.
  (12.04.2012/DİHA/Sabah.com.tr/Hurriyet.com.tr/Yuksekovahaber.com/ 
İnternethaber.com/ Guncel24.com/Kurdbox.com/Erzurumgazetesi.com.tr)   
 
12 Nisan 2012’de “Do” Yayınevi’nin sahibi Hüseyin Gündüz’ün, Aras Erdoğan’ın yazdığı “Haberlerin Ağında 
Öcalan” adlı kitap nedeniyle hakkında açılan davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezasına mahkûm 
edildiği öğrenildi. 
 
17 Nisan 2012’de Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın 28 Kasım 2010’da Siirt’te bulunan Kızlar Tepesi’nde 
düzenlenen gençlik şöleninde yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlama-
sıyla Selim Sadak’a iki yıl hapis cezası verdi. 
 
17 Nisan 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 24 Aralık 2009’da 
düzenlenen operasyonun ardından, 13’ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17 kişinin yargılandığı davanın 
duruşmasında sanık avukatlarının savunmalarını alan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Kerem Çağıl, 
Mustafa Ayaz, Kamile Atabay ve Yıldız Tekin’ tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 19 Haziran 
2012’ye erteledi. 

 
18 Nisan 2012’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde geçen yıl "KCK/Kurtalan Gençlik Yapılanması" adı altında dü-
zenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan 7 kişiye, "Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlik yasa-
dışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 9'ar yıl hapis cezası verildi.   
(18.04.2012/DİHA/Kurtalanhaberleri.com) 
 
18 Nisan 2012’de, ESP 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması kapsamında İstanbul’un Kartal İlçesi’nde afiş asan 
Havali Mengi, Ali Sönmezkaya ve Gülsener Uzun’a, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldükleri 
Yakacık Polis Karakolu’nda 169’ar TL para cezası verildi. 
 
19 Nisan 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 21 Haziran 2011’de düzen-
lenen operasyonun ardından 25 Haziran 2011’de tutuklanan Eğitim-Sen  Van Şubesi Başkanı Selami 
Özyaşar, Eğitim-Sen Van Şubesi eski Başkanı Lezgin Botan ile Galip Yaviç’in yargılanmasına Van 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 3 kişinin yargılandığı da-
vanın duruşmasında sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu geçirdikleri süreyi 
ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı 3 Temmuz 2012’ye erteledi. 
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20 Nisan 2012’de  “KCK Soruşturması” adı altında 17 Ocak 2012’den bu yana Bakırköy (İstanbul) Kadın 
Ceza ve Tutukevi’nde tutuklu bulunan Van eski Milletvekili ve BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kur-
talan hakkında milletvekili olduğu dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davanın Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde karar duruşmasında mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
Fatma Kurtulan’a 10 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
 
20 Nisan 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde düzenlenen Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Festivali’nde 16 
Eylül 2005’te yaptıkları konuşmalar nedeniyle Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile Avukat İrfan Dündar 
hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19 Şubat 2009’da “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla verdiği onar aylık hapis cezaları Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından dosyada sanıkların mah-
kûm olmalarına dair yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle bozuldu. 
 
20 Nisan 2012’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Erzurum Milletvekili Adayı Sabahattin Yılmaz'ın 
Karayazı İlçesi'nde 2 Haziran 2011 tarihinde düzenlediği seçim mitinginde sahne alan Koma Gimgim'in üyesi 
Seyithan Karataş söylediği 2 şarkı nedeniyle 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İçinde Kürt ve Kürdistan keli-
melerinin geçtiği 2 şarkıdan dolayı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşma-
sında Karataş'a TMK'nin 7/2, Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddelerinden "Örgüt üyesi olma, örgüt propa-
gandası yapmak" iddiası ile 9,5 yıl hapis cezası verildi.  (20.04.2012/DİHA/Dengetv.com/Sondakika.com) 
 
24 Nisan 2012’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve 19 Ekim 2009’da Türk i-
ye’ye girerken yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptık-
ları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarıyla yargı-
lanan Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Zehra Tunç, Lütfi Taş, Elif Uludağ, Sisin Yaman ve Caziye Kabul ile 
Mehmet Adanmış, Nizar Buldan ve Yusuf Şen adlı 10 kişinin karar duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görüldü. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını son kez dinleyen mahkeme he-
yeti, sanıklardan Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Zehra Tunç, Sisin Yaman, Caziya Kabul’e “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
suçlamalarından dokuzar yıl altışar ay hapis cezası; Lütfü Taş’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptık-
ları” suçlamalarından 14 yıl hapis cezası; Elif Uludağ’a ise aynı suçlamalardan ötürü 16 yıl hapis cezası ver-
di. Mahkeme heyeti firari sanıklar Mehmet Adanmış, Nizar Buldan ve Yusuf Şen’in dosyalarının ise karar 
dosyasından ayrılmasına karar verdi. 
 
25 Nisan 2012’de, YSK'nin adaylığını veto ettiği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Elazığ Milletvekili Ada-
yı İsa Gürbüz ile BDP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Hacı Ateş, Elazığ Belediye Meclis Üyesi Sefer Eray ve 
Sabri Acar'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt 
üyeliği" ve "Örgüt propagandası" iddialarıyla açılan dava duruşmasında tutuklu Gürbüz ve Acar ile avukatları 
Sıdık Karagöz hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmadı. Savunmasını Kürtçe 
yapmak isteyen Gürbüz ve Acar'a izin verilmedi. Avukatları Karagöz ise müvekkilleri hakkındaki iddiaların 
gerçeği yansıtmadığını belirterek beraatlarını talep eti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, "Örgüt 
üyeliği" ve "Örgüt propagandası" iddialarıyla Gürbüz'e 20 yıl, Acar'a 13 yıl 5 ay, Eray'a 8 yıl 3 ay ve Ateş'e 7 
yıl 3 ay hapis cezası verdi. 4 kişiye toplam 48 yıl 11 ay hapis cezası verildi.  
(25.04.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Vanbulten.com) 
 
26 Nisan 2012’de, 15 Günde yayımlanan Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gülnaz 
Yıldırım Yıldız, “hakkında kesinleşmiş basın cezası olduğu” gerekçesiyle İstanbul’da tutuklandı. 
 
26 Nisan 2012’de, Geçen yıl evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan ve bir yıldır tutuklu bulunan Dersim 
Üniversitesi öğrencileri Ejder Doğan, Şükrü Yurtsever, Gökhan Gümüş, Mehmet Tiryaki ve Naci Ataman 
hakkında açılan davanın karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu 
5 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklar, aleyhlerindeki iddiaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Mahkeme 
heyeti, sanıkların "örgüt üyesi" oldukları ve "örgüt propagandası" yaptıklarını iddia ederek, Ejder Doğan'a 21 
yıl, Gökhan Gümüş'e 18 yıl, Naci Ataman'a 15 yıl 6 ay, Mehmet Tiryaki'ye 14 yıl 6 ay ve Şükrü Yurtsever'e 
10 yıl hapis cezası verdi.  (26.04.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org/ 
Mynet.com/Kurdbox.com/Zaman.com.tr/Haber7.com/Vanbulten.com) 
 
26 Nisan 2012’de, “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Kars’ta 18 Mart 2012’da düzenlenen 
operasyonlar sonucu 8’i tutuklu 47 kişinin yargılanmasına, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Karar duruşmasında sanıkların ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı 
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örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Ayhan 
Kurtulan’a 19 yıl hapis cezası; Murat Yıldırım’a ise 19 yıl 6 ay hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla Ş.G.’ye 11 yıl hapis cezası; R.E.’ye 10 yıl hapis 
cezası; H.B.’ye 8 yıl hapis cezası; M.Ç.’ye 9 yıl hapis cezası; G.A.’ya, A.B.’ye ve O.M.’ye 7 yıl 6 ay hapis 
cezası; A.Ö.’ye, H.S.’ye, H.N.’ye, N.Ç.’ye, E.Y.’ye, A.K.’ye, S.M.’ye, A.U.’ya, N.B.’ye, Ş.A.’ya, N.A.’ya, B.T.’ye, 
M.K.’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası; A.M.’ye de 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 24 kişinin beraat 
etmesine karar verirken, tutuklu 4 sanığın da tutuklu bulundukları süreyi göz önünde tutarak tahliye 
edilmesine karar verdi. 
 
30 Nisan 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve düzenle-
nen baskında Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesinin ardından, Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik düzen-
lenen operasyonlarda, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, 12’si tutuklu 57 
sanığın, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz 
sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, Mahir Sayın ve Akın Tanrıverdi hakkında çıkarılan yakalama 
emirlerinin infazının beklenmesine; İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve birleştirme talebiyle 
gönderilen 14’ü tutuklu 16 sanıklı Devrimci Karargâh davasının dosyasının 57 sanıklı dosyayla birleştirilme-
sine ve tutuklu sanıklardan Nejdet Kılıç, İbrahim Turgut, Osman Baha Okar, Semih Aydın ile birleşen dava-
nın tutuklu sanıkları Şeyma Özan, Gülseren Poyraz, Benay Can ve Umur Suyadal’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine; Hanefi Avcı, Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Ulaş Erdoğan, Özgür Dinçer, Hakan 
Soytemiz, Tuncay Yılmaz, Necdet Öztürk, Tamer Taş, Emrol Pamuk, Onur Erkurt, Ağca Kaya, Ersin Sarı-
çam, Mehmet Güneş, Bayam Akdoğdu, Deniz Küçükpumun, Vedat Yıldız ve Volkan Karakuş’un ise tutuklu-
luk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 7 Ağustos 2012’ye erteledi. 7 Ağustos 2012’de görü-
len duruşmada ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hakan Soytemiz, Tamer Taş, Onur Erkut, Ağca Kaya, 
Tuncay Yılmaz, Ersin Sarıçam ve Deniz Küçükbumin'in, tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyeleri-
ne karar verdi. 
 
30 Nisan 2012’de, Elazığ’da 29 Haziran 2011’de tutuklanan İsa Gürbüz, Sefer Aray, Hacı Ateş ile Sabri Acar   
hakkında açılan dava sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmnasında sanık-
ların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi veya yöneticisi 
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan İsa Gürbüz’e 20 yıl; Sabri 
Acar’a 13 yıl 5 ay; Sefer Eray’a 8 yıl 3 ay; Hacı Ateş’e de 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
2 Mayıs 2012’de Diyarbakır’da 5 Aralık 2009’da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla boy-
nunda bulunan puşi delil gösterilerek tutuklanan ve hakkında dava açılan Zeynel Abidin Bulut’un yargılanma-
sına devam edildi. Zeynel Abidin Bulut’un “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç 
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na mu-
halefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla yargılandığı 
davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanığın Kürtçe savunma yapma talebini 
reddeden mahkeme heyeti sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için yaptığı ek süre 
talebini kabul ederek duruşmayı 23 Mayıs 2012’ye erteledi. 
 
3 Mayıs 2012’de, BDP Bingöl İl Örgütü tarafından 2010 yılında startı verilen seçim çalışmalarını "Örgüt çağ-
rısı" olarak yorumlayan mahkeme, dosyanın tek delili olarak gösterdiği gizli tanığın geri alınmış ifadelerine 
dayanarak sanığa ceza yağdırdı. Gizli tanık olduğundan haberi olmayan ancak dosyada "Duman" ismiyle 
ifadeleri bulunan "kendinden bihaber" gizli tanığın önceki celsede duruşma salonuna gelerek ifadesinin polis 
tarafından zorla alındığını belirtmesine rağmen, sanık M.B.'ye 19 yıl 6 ay hapis ile 10 bin TL adli para cezası 
verildi. (03.05.2012/DİHA) 
 
İstanbul’da 30 Eylül 2011’de Terörle Mücadele Şubesi’ne polis ekiplerinin BDP üyelerine yönelik düzenlediği 
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden dokuzu “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 4 Ekim 2011’de tutuklanmıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 13 kişinin yargılanmasına 7 Mayıs 2012’de başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Sü-
leyman Özcan, Mehmet Taha Burakmak, Metin Mirzaoğlu, Sadun Solhan, Fahrettin Akgül ve Şehmuz Öncel 
araç yetersizliği gerekçesiyle getirilmezken, duruşmaya katılan sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini 
reddeden mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin alınmasının tamamlanması için duruşmayı 23 Temmuz 
2012’ye erteledi. 
 
7 Mayıs 2012’de “Karargâh” adlı kitabında yer alan bilgilerle “açıklanması yasaklanan bilgileri açıkladığı” ve 
“adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” suçlamalarıyla Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu hak-
kında açılan dava sonuçlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, 
sanık Mehmet Baransu’nun yazdığı kitapta yer alan bilgilerin, yasada tanımlanan anlamda devletin gizli kal-



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    520 

 

ması gereken bilgilerden olmadığına karar vererek Mehmet Baransu’nun TCK 336. Ve 288. maddesi uyarın-
ca yargılandığı davadan beraat etmesine karar verdi.  
 
8 Mayıs 2012’de, Şırnak ili Beytüşşebap ilçe Belediye Başkanı Yusuf Temel'in oğlu Mazlum Temel, Beytüş-
şebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'nde askeri kontrol noktasında gözaltına alındı. İlçe Jandarma Karakolu'na 
götürülen Temel, buradaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk 
edilen Temel, "Örgüt propagandası" iddiasıyla hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası aldığı ve cezanın 
Yargıtay tarafından onaylandığı gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. (08.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de SDP Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Ergün’ün sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu Kurtu-
luş Yolunda Dev-Genç Dergisi’nde yer alan bir haberde “yasadışı DHKP/C Örgütü propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla Yeşim Ergün hakkında açılan davanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme heyeti Yeşim Ergün’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
15 Mayıs 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde ve 
Tutak İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen operasyonlar sonucu 10’ tutuklu 13 kişinin yargılan-
masına, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Karar duruşmasında sanıkların ve avukatlarının 
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Doğan Şenses’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; diğer 9 
sanığa ise toplam 170 yıl hapis cezası verirken, firari 3 sanığın dosyası ise daha sonra karar verilmek üzere 
dava dosyasından ayrıldı. 
  
15 Mayıs 2012’de, Ankara’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 
12 kişinin tutuklandığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadı-
şı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla aralarında DİHA Ankara Muhabiri Feyyaz Deniz’in de bulunduğu 
6 sı tutuklu 14 üniversite öğrencisinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
savunmalarını dinledikten sonra tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 
Temmuz 2012’ye erteledi. 
  
16 Mayıs 2012’de BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, 12 Haziran 2011’de yapılan Genel 
Seçimler öncesinde Bitlis’te meydana gelen çatışmada yaşamını yitiren bir HPG militanı için 22 Mayıs 
2011’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreniyle ilgili olarak Roj TV’ye telefonla bağlanarak yaptığı ko-
nuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla açılan davaya  devam edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Nursel Aydoğan’ın 
milletvekili olması nedeniyle yapılan yargılamanın durdurulması talebini reddeden mahekeme heyeti, dosya-
daki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
17 Mayıs 2012’de Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun 3 Mayıs 2010’da Roj TV’de katıldığı bir programda “Kürdis-
tan’daki bütün siyasi cinayetlerin, komploların, Botaş kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüz-
lerin tamamını gizli bir biçimde soruşturacak bir komisyon istemek gerekiyor” dediği gerekçesiyle yargılan-
masına devam edildi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 220. maddesi uyarınca yargılanan Şiar 
Rişvanoğlu’nun son savunmasını alan mahkeme heyeti, dosyayı son kez değerlendirmek üzere duruşmayı 
28 Haziran 2012’ye erteledi.  
 
17 Mayıs 2012’de Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde 2011 yılında düzenlenen Newroz kutlamasında sahne 
alan Koma Çiyayê Munzur üyelerinden Kürtçe şarkı söyleyen Çetin Güler ve bağlama çalan Metin Güler 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin 10’ar ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
 
18 Mayıs 2012’de Diyarbakır eski Milletvekili Akın Birdal’ın Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde 19 Mart 2011’de dü-
zenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davaya devam edildi. İddiana-
meyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından ifadesi alınan Akın Birdal, yapılan etkinliğin izinli olduğunu ve milletvekili olarak davet edildiğini söyle-
di. Duruşma Akın Birdal’ın ifadesinin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi için ertelendi. 
 
22 Mayıs 2012’de, 29 Mart 2009’daki Yerel Seçimler öncesinde Batman’da 22 Şubat 2009’da katıldığı bir 
etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay hakkında açılan dava sonuç-



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    521 

 

landı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nejdet Atalay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 
 
22 Mayıs 2012’de Ankara’da 13 Mart 2011’de sağlıkçıların düzenlediği iş bırakma eyleminde “Hernepeş” adlı 
Kürtçe şarkıyı söyledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Zilküf Akelma, Yavuz Kılıç ve Özgür Yıldı-
rım’ın “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanmasına  başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmasını ve sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme 
heyeti, şarkının bilirkişi tarafından incelemesi için duruşmayı 26 Haziran 2012’ye erteledi. 
 
24 Mayıs 2012’de İstanbul’da 2011 yılının Mayıs ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğun-
luğu DYG üyesi 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 17’sinin tutuklu olduğu soruşturmada 30 
kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 5 öğrencinin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Eylül 2012’ye erteledi. 
 
24 Mayıs 2012’de Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle hak-
kında açılan davanın 4 Aralık 2008’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
“yasadışı örgüte üye olduğu” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 314/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis ceza-
sına çarptırılmış; mahkeme heyeti, suçun “terör suçu” olmasını gerekçe göstererek 12 yıla çıkardığı hapis 
cezasını Leyla Zana’nın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak 10 yıla indirmişti. Kararın Yargıtay 
9. Ceza Dairesi tarafından “eksik savunma yapıldığı” gerekçesiyle bozulması üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Leyla Zana’nın yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaa-
sını sunan savcı, Leyla Zana hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma kararı öncesi verdikleri esas hak-
kındaki mütalaayı tekrarlayarak, Leyla Zana’nın 9 kez “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçundan bir 
kez de “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçundan olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesini 
talep etti. Mahkeme heyeti ise, Leyla Zana’ya “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası 
verdi. 
 
 25 - 24 Mayıs 2012’de Aydınlık Gazetesi’nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ruhsar Şenoğlu hakkında 
Aydınlık Gazetesi’nin 21 Şubat 2010 tarihli baskısında yer alan haberlerle “kamu görevlilerini yasadışı örgüt-
lere hedef gösterdiği” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçeleriyle açılan davaya devam 
edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ruhsar 
Şenoğlu’na 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
  
25 Mayıs 2012’de Piyanist Fazıl Say hakkında “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma 
kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame kabul edilmesi için İstanbul Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede Fazıl Say’a “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
alenen aşağıladığı” suçlamasının yöneltildiği ve 1 yıl 6 ay hapis cezası istendiği öğrenildi.  
 
25 Mayıs 2012’de Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında kapatılan DTP’nin 28 Şubat 2007’de gerçekleştiri-
len 1. Olağanüstü Kongresi’nde, 2 Mart 2007’de DTP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında ve 22 
Mart 2007’de Van’da düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmalarda “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk’a TMY nın 7/2. Maddesi uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. 
 
25 Mayıs 2012’de BDP 23. Dönem (2007-2011) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in 20 Kasım 2008’de 
İngiltere’nin başkenti Londra’da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len davanın karar duruşmasında Şerafettin Halis’in savunmasını alan mahkeme heyeti, konuşmanın ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine karar vererek Şerafettin Halis’in beraat etmesine karar verdi. 
 
"Şırnak KCK" davası kapsamında 20 Nisan 2009 tarihinde Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir arkadaşının ev i-
ne yapılan baskında, ev sahibi arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan ve Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklanan Cengiz Doğan hakkında skandal nitelikte ikinci bir dava açıldı. 3 yıl 2 aydır Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Doğan hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Nisan 2011 tarihinde 
Nusaybin Mitanni Kültür Merkezi bahçesindeki Demokratik Çözüm Çadırı'nda yapılan bir etkinlikte pankart 
astığı iddiasıyla dava açmıştı. Aynı savcılık, Doğan hakkında tutuklu bulunduğu süre içerisinde MEYA-DER 
öncülüğünde 3 Şubat 2011 tarihinde yapılan bir gösteriye katıldığı iddiası ile iddianame hazırlayarak mah-
kemeye sundu. İddianameyi kabul eden mahkeme de 17 Ekim 2012 tarihinde duruşma günü verdi. 2011/950 
soruşturma, 2011/634 esas ve 2011/290 esas numaralı iddianameyi kabul eden Nusaybin Asliye Ceza Mah-
kemesi, aralarında Doğan'ın da bulunduğu 28 kişiyi 17 Ekim 2012 tarihinde yargılayacak. Nusaybin Savcısı 
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Mahfuz Şimşek'in hazırladığı iddianame hakkında ailesi aracılığı ile mektup gönderen Doğan, durumu "hukuk 
komedisi" olarak nitelendirdi.  Neredeyse 3 buçuk yıldır cezaevinde olduğum halde beni dışarıda gösteren 
devlet yetkililerine bravo-aferin diyorum. Çok yetenekliymişler!"Yaşananlara artık anlam vermekte zorlandığı-
nı ifade eden Doğan, "Acaba benim cinlerim, hayaletlerim mi Nusaybin'de dolaşıyor, acaba Nusaybin polisini 
çok mu korkutmuşum! Acaba benim adımı kullanan estetik ameliyat yüz nakli ile bana benzeştirilen biri mi 
var Nusaybin'de, yoksa Cezaevi Müdürlüğü, cezaevi jandarması ya da cezaevi savcılığı arada bir beni birkaç 
günlüğüne eve mi yolluyor da benim haberim yok? Artık AKP ve Gülen Cemaati Kürt düşmanlığını bırakıp 
hukukun üstünlüğü ile adaletin ve barışın sağlanması için insanlık adına çaba sarf etmelidir. Yoksa bu gidişle 
başta onlar olmak üzere tüm Türkiye kaybeder" ifadesinde bulundu. (23.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar 
sonucu haklarında dava açılan 34’ü tutuklu 42 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti 
tutuklu sanıklardan 10’unun tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine karar vererek 
duruşmayı erteledi.  
 
26 Mayıs 2012’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde BDP İlçe Örgütü'nün 20 Ocak 2011 tarihinde KCK adı altında 
yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşte dönemin BDP'li yöneticilerinden açık-
lama yapan Mahinur Taş ve mikrofonu tutan Vedat Topcu hakkında açılan davanın duruşması Bulanık Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dün görülen karar duruşmasına Taş ve Topçu katılmazken, avukatlar hazır 
bulundu. 700. Yıl Camii önünde son bulan yürüyüşün ardından basın metnini okuyan Taş'a ve mikrofonu 
uzatan Topcu'ya 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla 1'er yıl 3'er 
ay hapis cezası verildi. (26.05.2012/DİHA) 
 
26 Mayıs 2012’de,  Şırnak'ın Uludere İlçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivil yurttaşın katledilmesi olayı-
nın aydınlatılması ile ilgili her hangi bir gelişme yaşanmazken, olayı protesto edenler hakkında ise başlatılan 
soruşturmalar jet hızı ile davalara dönüşmeye başladı. Katliamın yaşandığı ilk günlerde yükselen halk tepki-
sine ses olabilmek amacıyla Diyarbakır'da bulunan STK'lar tarafından organize edilen kınama açıklamasına 
ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İHD Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici, KESK Genel Meclis 
Üyesi Yılmaz Güneş ve Eğitim Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi Zeyyat Ceylan hakkında 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldığı öğrenildi. 30 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen 
etkinlik ile ilgili hazırlanan iddianamede, söz konusu olayda 34 yerine 35 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiği belir-
tilirken, yapılan protesto gösterisinden ise yürüyüşe geçen grubun "olayı ve iktidarı" eleştiren sloganlar attığı-
nın belirtilmesi dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün tarafından yürütülen soruşturmada 
düzenlenen etkinlik şu cümleler ile suç sayıldı: "Olay tutanakları, şüpheli savunmaları ve tüm soruşturma 
dosyası kapsamında söylemlerindeki yönlendirmelerle ve bildirimde bulunulmayan, yol güzergahının kapan-
masına, trafiğin aksamasına neden olan ve zaman itibariyle yasaya aykırılığa konu olan yürüyüş." 
(26.05.2012/DİHA) 
 
29 Mayıs 2012’de Ankara merkezli olmak üzere Denizli, Eskişehir ve Bolu’da 29 Kasım 2011 sabahı düzen-
lenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan Odak Dergisi okuru dördü üniversite öğrencisi 7 kişi 2 
Aralık 2011’de “yasadışı THKP/C Direniş Hareketi Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuk-
lanan yedi kişinin yargılanmasına  başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
30 Mayıs 2012’de  “Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu olan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın 
yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün Cemaat” adlı kitabında Cumhuriyet Savcısı Osman 
Şanal ile ilgili bölümler nedeniyle Hanefi Avcı hakkında Osman Şanal’a “iftirada bulunduğu” gerekçesiyle 
açılan davanın Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ha-
nefi Avcı’ya TCK nın 267. Maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
30 Mayıs 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 14 Şubat 2010 tarihinde Batman mer-
kezli Mardin, Bitlis, Siirt ve Adıyaman illerini de kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınıp 
haklarında "KCK Gençlik yapılanmasında yer aldıkları" iddiasıyla dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılan-
dığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Cemal Doğan, Barış Çınar ve Hikmet Yeşilmen ile 
başka bir suçtan aldığı 15 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan davanın tutuksuz sanığı Hatice Calıhan 
ve sanık müdafileri duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hikmet Yeşilmen ve Cemal 
Doğan ile tutuksuz sanıklar Hatice Calıhan ve Barış Çınar'ın "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 9'ar yıl hapsine 
karar verirken aynı hüküm maddesi ile tutuksuz sanıklar Hakan Şengül ve Zeynep Turgut'a ise 7 yıl 6 ay 
hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanık Barış Çınar'a katıldığı 3 etkinlik nedeniyle "Örgüt 
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propagandası yapmak" iddiasıyla 3 yıl, tutuksuz sanık Hakan Şengül'e 1 yıl Hikmet Yeşilmen'e ise katıldığı 4 
etkinlik nedeniyle 4 yıl hapis cezası verdi. Alınan kararlardan en dikkat çekeni bu davadan tutuksuz ancak 
başka bir davadan 15 yıl hapis cezası bulunan kapatılan DTP'nin Merkezi Gençlik çalışanı Hatice Calıhan 
hakkında verilen karar oldu. Calıhan hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla cezalandırılması 
istenen 3 etkinlik ile ilgili beraat kararı veren mahkemenin "Örgüte üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası 
vermesi oldu. (30.05.2012/DİHA) 
 
31 Mayıs 2012’de Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik’in Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 2007 yılında düzenle-
nen bir mitingde ve Mersin’de 2009 yılında düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Kızıltepe’de ve Mersin’de iki ayrı dava açılan Osman 
Özçelik polis zoruyla getirildiği Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Osman Özçelik’in ifa-
desini alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 
 
31 Mayıs 2012’de Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi 
ve Özgürlük Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma nede-
niyle başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı MKP Örgütü’nün propagandasını yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ferhat 
Tunç’un ilk duruşması görüldü. Duruşmada Ferhat Tunç’un ifadesini ve savcının esas hakkındaki mütalaası-
nı alan mahkeme heyeti, Ferhat Tunç’un ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları ama-
cıyla duruşmayı erteledi. 
 
31 Mayıs 2012’de, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde 1980-84 yılları arasında yaşananları anlatan 
"Auschwitz'den Diyarbakır'a 5 Nolu Cezaevi" kitabını yazan İrfan Babaoğlu'na "Örgüt propagandası" iddiasıy-
la ceza verildi. 12 Haziran Anayasa Referandumu öncesinde Aram Yayınları tarafından basılan kitabın ilk 
baskısı hakkında herhangi bir soruşturma açılmazken kitabın ikinci baskısına ilişkin Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından dava açıldı. Mahkeme, 29 Mayıs tarihinde görülen karar duruşmasında, kitapta yer 
alan Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde ölüm orucuna başlayan tutukluların mahkemede sarf ettikleri sözleri ve 
cezaevinde yaşamını yitiren 53 kişi için yazarın "minnetle ve saygıyla anıyoruz" ifadesi nedeniyle 
Babaoğlu'na "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 3 ay ceza verdi. (31.05.2012/DİHA) 
 
1 Haziran 2012’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde 16 Aralık 2011 tarihinde "KCK" adı altında gerçekleştirilen ope-
rasyon çerçevesinde belediye, BDP binası ve birçok eve yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan ve çoğu 
tutuklanan 27 kişi hakkında “Örgüt yöneticisi olmak”, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt adına suç işlemek suç-
lamasıyla dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Arala-
rında DİHA muhabiri Abdullah Çetin, BDP PM Üyesi Veysi Dilekçi ve Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yıl-
maz'ın da bulunduğu 6 kişinin "Örgüt yöneticisi olmak" diğer sanıkların "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılan-
dığı davanın duruşmasına hakkında yakalama kararı bulunan Celal Yılmaz dışındaki tutuklu ve tutuksuz tüm 
sanıklar katıldı. (01.06.2012/DİHA) 
 
1 Haziran 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı bir davada mahkeme heyetine ver-
diği dilekçede Abdullah Öcalan için “Kürt Halk Önderi” ifadesini kullandığı için hakkında dava açılan KCK/TM 
Ana Davası’ndan Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay’ın 
duruşması görüldü. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nejdet Atalay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 
 
1 Haziran 2012’de Aram Yayınları tarafından yayımlanan “Auschwitz’ten Diyarbakır’a 5 Nolu Cezaevi” adlı 
kitabın yazarı İrfan Babaoğlu ve kitabı yayımlayan Aram Yayınları’nın sahibi Mehmet Emin Teymür’ün “yasa-
dışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılandıkları davanın sonuçlandığı öğrenildi. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti İrfan Babaoğlu’na Terörle Mücadele Ya-
sası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası verirken Mehmet Emin Teymür’e de 16 000 
TL para cezası verdi. 
 

Ege Üniversitesi’nde (İzmir) 26 Kasım 2011’de PKK’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldıkları iddiasıyla 29 
Aralık 2011 tarihinde gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
Ege Üniversitesi öğrencileri Müzeyyen Karabulut, Hüseyin Gökçen ve söz konusu etkinlikte şarkı söylediği 
ileri sürülen Yaşar Demir hakkında açılan davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruş-
masında mahkeme heyeti, delil olarak gösterilen polis kamerası görüntülerinden hareketle bilirkişi raporu 
“suç unsuru yoktur” demesine rağmen sanıklara “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 2’şer 
yıl hapis cezası verdi. 
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1 Haziran 2012’de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Batman Belediye Başkanı Nejdet 
Atalay'ın 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, PKK Lideri Abdullah Öcalan için "Kürt Halk Önderi" 
ibaresini kullanarak "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Atalay katılırken, avukatları ise, haber verilmediği için duruşmaya 
katılmadı. Kürtçe savunma talebi reddedilen Atalay'ın savunması alınmadı. Mahkeme heyeti, Atalay'a "örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  
 
1 Haziran 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde düzen-
lenen operasyonun ardından, aralarında Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz’ın da bulunduğu 14’ü tu-
tuklu 27 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki başlandı. “Yasadışı örgüt yöneti-
cisi oldukları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 27 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında 
sanıkların Kürtçe ifade verme talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıklardan Şükran Arı, Sinem Ateş, Nail 
Asma, Selamet Tadik ve Mehmet Emin Bilmiş’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Eylül 2012’ye 
erteledi.  
 
1 Haziran 2012’de, Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nde 2008 yılında yapılan bir etkinlikte yaptığı konuşmadan 
dolayı hakkında "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla verilen 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından 
onaylanan BDP Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Tilki tutuklandı.   
(01.06.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Yeniozgurpolitika.org) 
 
Şırnak ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altına başlatılan operasyon sonunda 68 kişiyle 
ilgili soruşturmanın tamamlandığı 20 Ocak 2012’de öğrenilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan hazırlanan iddianamede aralarında Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Balveren Belde Belediye 
Başkanı Abdurrezak Yıldız, Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir ve BDP İl Başkanı Agit İke’nin 
de bulunduğu 42’si tutuklu, 10’u tutuksuz ve 16’sı hakkında yakalama kararı bulunan 68 sanık hakkında “ya-
sadışı örgüt üyesi oldukları”; “yasadışı örgüt faaliyetlerini düzenlemek suretiyle yasadışı örgütü yönettikleri” 
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.68 
kişinin yargılanmasına iddianameyi kabul eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Haziran 2012’de 
devam edildi. Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, firarda bu-
lunan sanıkların tutuklanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
4 Haziran 2012’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde 2012 Newroz Bayramı'na polisin müdahale etmesi üzerine 
çıkan olaylardan dolayı tutuklanan Mehmet Kuzgun hakkında açılan davanın ilk duruşması Erzurum 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Kuzgun ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, Kuzgun'a "örgüt üye-
si olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "Memura karşı çıkmak, memurun görevini yapması engellemek 
ve yapılan uyarılara uymamak" iddiasıyla 9 yıl 1 ay hapis cezası verdi.    
(04.06.2012/DİHA/Yuksekovahaber.com/Zaphaber.com) 
 
5 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mesut Canduruk, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
ve birkaç arkadaşımla birlikte Hawara Botan isimli dergiyi yaklaşık 10 aydan beridir çıkarıyoruz. Bu derginin 
tamamı Kürtçe’dir. Şimdiye kadar 4 sayı çıkardık. Ancak örgüt propagandası gerekçe gösterilerek toplatma 
kararı çıkarılmıştır. Derginin yazı işleri müdürü Abdurrahman Aşkın, Hasan Kaplan ve ismini hatırlamadığım 
diğer arkadaşlarım hakkında soruşturma açıldı. Benim hakkımda da Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından propaganda yaptığım gerekçe gösterilerek 1 yıl hapis cezası verildi.   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 8 Haziran 2012’de, 2010 Ekim ve 2011 Şubat ayı tarihleri arasında, “Demokratik Çözüm Çadırı”, “Sivil Cuma 
Namazı” ile MEYA-DER ve BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı gerekçesi ile 
19 Temmuz 2011 tarihinde tutuklanıp hakkında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Recep 
Bayın’a ilişkin karar duruşması görüldü. “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “Örgüt 
propagandası yapmak” ve 2911 Sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiaları 
ile yargılanan Recep Bayın ile ilgili iddianamede ilginç suçlamalara yer verildi.  Yargılama sonucu Bayın’a 
2911 Sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçundan 6 kez 1’er yıl, “Görevi 
yaptırmamak için direnme” suçundan 2 kez 2’şer yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca sanığın 
katıldığı tüm eylemler yönünden de “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” sonucuna vara-
rak 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  (08.06.2012/DİHA/ 
Yeniozgurpolitika.org/Yuksekovahaber.com/Zaphaber.com) 
 
11 Haziran 2012’de, 95'i tutuklu 152 Kürt siyasetçi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 
davanın 26 Aralık 2011 tarihinde görülen duruşmasında, mahkemeye sundukları dilekçe nedeniyle hakların-
da "Örgüt propagandası yapmak iddiasıyla dava açılan 4 kişi ile ilgili karar duruşması, Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın aynı zamanda tutuklu sanıkları olan Salih Akdoğan, Lütfi Dağ, Ha-
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san İnatçı ve Osman Ocaklık'ın hazır edildiği duruşmada,  Savcı Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
2010/444 esas sayılı davanın 26 Aralık 2011 tarihli duruşmasında sanıkların mahkemeye verdiği dilekçede, 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan "Kürt halk önderi" olarak bahsettiğini, bu nedenle "Örgüt propagandası 
yapmak" gerekçesi ile cezalandırılmaları talebinde bulundu. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına 
karşın sanıkların Kürtçe savunma talebini bir kez daha reddeden mahkeme heyeti, sanıklara birer yıl 8'er ay 
hapis cezası verdi. (11.06.2012/DİHA) 
 
11 Haziran 2012’de Şırnak’ta 7 Aralık 2007’de düzenlenen etkinlikte PKK Lideri Abdullah Öcalan’a “sayın” 
diye hitap ettiği gerekçesiyle hakkında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla dava açılan Selim Sadak’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya polis zoruyla getiri-
len Selim Sadak’ın savunmasını alan mahkeme heyeti duruşmayı 19 Eylül 2012’ye erteledi.  
 
12 Haziran 2012’de Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır’da bazı etkinlik-
lerde yaptığı 12 ayrı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanmasına devam 
edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savcının esas hakkındaki müta-
laasını ve Aysel Tuğluk’un avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” 
iddialarıyla Aysel Tuğluk’a 14 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
12 Haziran 2012’de KCK/TM adlı yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet 
yürüttükleri” iddiasıyla 99’u tutuklu, 19’u firarî, 152 kişinin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılan-
dığı davanın 26 Aralık 2011’de görülen duruşmasında mahkeme heyetine sundukları dilekçe nedeniyle hak-
larında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan Salih Akdoğan, Lütfi Dağ, Hasan 
İnatçı ve Osman Ocaklık’ın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklara 1’er 
yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 
 
Kocaeli’de 6 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında DİHA muhabiri İsmail 
Eskin’in de bulunduğu 16 öğrenciden 15’i “suçu ve suçluyu övdükleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptık-
ları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 10 Haziran 2011’de tutuklanmıştı. Haklarında “yasadı-
şı DYG üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açılan 15 öğrencinin yargılanmasına 12 Haziran 2012’de devam 
edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada öğrencilerin Kürtçe ifade verme taleplerini 
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 10 öğrencinin tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruş-
mayı 4 Ekim 2012’ye erteledi.  
 
13 Haziran 2012’de Konya’da 13 Nisan 2011’de Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen ope-
rasyon sonrasında haklarında dava açılan biri tutuklu 18 kişinin karar duruşması görüldü. Adana 6. Ağır Ce-
za Mahkemesi’ndeki duruşamda sanıkların avukatının esas hakkındaki son savunmasını dinleyen mahkeme 
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla Safet Ka-
ya, Selamet Kayı, Mehmet Emin Demirdağ, Salih Akkaş, Abdulkerim Alp, Metin Kılıç, Önder Akbulut, Emrah 
Demirtaş, İdris Gök ile Bahattin Yıldız’a 7’şer yıl 1’er ay hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla sanıklardan Hasan Doğan’a 7 yıl 6 ay, İbrahim Borak’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası; “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nurullah Doğan’a 10 ay hapis cezası verirken sanıklardan Şahin 
Atagün, Yusuf Yetişkin, Halis Taş, Ramazan Turan ile Serhat Eşiyok’un ise beraat etmelerine karar verdi. 
 
“KCK Soruşturması” kapsamında Halkın Hukuk Bürosu’na düzenlenen operasyon sonucu 28 Kasım 2011’de 
tutuklanarak Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen avukat Mehmet Bayraktar hakkında yap-
tığı bir konuşmayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan dava uyarınca Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifadeye çağrılan Mehmet Bayraktar’ın Kürtçe savun-
ma yapma talebini kabul eden mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmada Kürtçe bilen tercümanın hazır bu-
lundurulmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz 2012’ye erteledi. 
 
14 Haziran 2012’de Ankara’da 13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar-
da gözaltına alınan 15 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamla-
narak değerlendirilmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede sendikacı 9 
tutuklu kadın sanık ile 6 tutuksuz kadın sanık “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” ve “yasadışı örgüt propa-
gandası yapmakla” suçlandı. 
 
19 Haziran 2012’de 12 Haziran 2011’de Milletvekili Seçimleri’nde Diyarbakır’dan milletvekili seçilmesine 
rağmen  YSK  tarafından milletvekilliği düşürülen ve KCK/TM Ana Davası’ndan tutuklu bulunan Hatip Dic-
le’nin Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 18 Temmuz 2007’de yaptığı bir konuşma nedeniyle “yasadışı örgüt 
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propagandası yaptığı” suçlamasıyla aldığı iki yıllık hapis cezası kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 
bozulması üzerine dosyayı yeniden ele alan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılamada Hatip 
Dicle’nin beraat etmesine karar verdi. 
 
20 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yahya Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Erzu-
rum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25.03.2008 tarihinde Kars merkezde bulunan Faik Bey Caddesi 
üzerinde meydana gelen olaya katıldığım ve slogan attığım gerekçesi ile hakkımda dava açılmıştı. Ben olay 
tarihinde Kars ilinde üniversite öğrencisi olarak okumaktaydım. Katılmış olduğum basın açıklaması yasal bir 
basın açıklamasıydı. Zira soruşturma aşamasında tarafıma gösterilen görüntülerde benim hiçbir şekilde slo-
gan atmadığım tarafımdan da izlenip görülmüştür. Bu bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Dosyanın daha 
yetkin bir bilirkişiye gönderilmesi gerekirken, bunun gereğinin yapılmamış olması da hukuka aykırı olduğunu 
göstermektedir. Bu dosyadan beraat etmem gerekirken 10 yıl bir mahkûmiyet kararı verilmişti. Bu suçlamala-
rı kabul etmiyorum. Bu kararın bozulması ve hakkımda lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasına karar 
verilmesini talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
21 Haziran 2012’de Eskişehir’de 2011 yılının Nisan ayında Tepebaşı Belediyesi’nin galerisinde açılan “Ucu-
be-Ebucu” adlı resim sergisine katıldıkları iki çalışmayla “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri ale-
nen aşağıladıkları ve kamu barışını bozmaya çalıştıkları” suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma 
sonucunda dava açılan ressam Menekşe Samancı ile Özlem Alp’in  TCK 216. maddesi uyarınca yargılan-
masına Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 
 
25 Haziran 2012’de, BDP nin kendilerine yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla 
başlattığı “Buradayım, BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa dilekçe ver-
dikleri gerekçesiyle Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 28 Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları so-
nucu Azadiya Welat Gazetesi Mardin Temsilcisi ve dosya kapsamında tutuklu yargılanan  Aziz Tekin’in “ya-
sadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yapdığı” suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Aziz 
Tekin’in Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 9 Ağustos 2012’ye erteledi. 
 
25 Haziran 2012 tarihinde İHD Antep şubemize başvuran Yusuf Çayğulas, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
2012 Newrozun ‘da Adıyaman’da Newroz kutlamasına katıldım. Bu kutlamaya katılmamdan kaynaklı olarak 
hakkımda “şarkı söyleyip, halay çektim” diye dava açıldı. Yargılanmış olduğum mahkemede benim aleyhim 
ile sonuçlanıp 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ben bu yargılamayı adil bulmadığım için sizden hukuki yar-
dım talep ediyorum.  (İHD Antep Şubesi)    
 
26 Haziran 2012’de Ankara’da 13 Mart 2011’de sağlıkçıların düzenlediği iş bırakma eyleminde “Hernepeş” 
adlı Kürtçe şarkıyı söyledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Zülküf Akelma, Yavuz Kılıç ve Özgür 
Yıldırım’ın “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Davanın Ankara 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmasında sanıklardan Özgür Yıldırım’ın esas hakkındaki sa-
vunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Özgür Yıldırım’a 10 ay hapis cezası verdi. 
 
27 Haziran 2012’de, Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi 
ve Özgürlük Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma nede-
niyle başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı MKP Örgütü’nün propagandasını yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ferhat 
Tunç’un karar duruşması görüldü. Duruşmada Ferhat Tunç’un esas hakkındaki savunmasını alan mahkeme 
heyeti, Ferhat Tunç’a  TMY nın 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası verdi. 
 
28 Haziran 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında “KCK Soruşturması” adı altında dü-
zenlenen operasyon sonucu tutuklanan 7 kişinin yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdullah Aydemir, Ahmet Tutuğ, İsmail Kunur, Emin Kurnaz, Musa 
Kutluk ve Selime Kıran’ın kimlik tespitini yapan ve iafdelerini alan mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargı-
lanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.   
 
28 Haziran 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde (1 Mayıs Mahallesi) 11 
Ekim 2007’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı MLKP Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuk-
lanan 3 kişi ile birlikte toplam üçü firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkında savunma yapmalarına asil üyelerin bulunmadığı gerek-
çesiyle izin vermeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Kasım 2012’ye erteledi.  
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28 Haziran 2012’de Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun 3 Mayıs 2010’da Roj TV’de katıldığı bir programda “Kürdis-
tan’daki bütün siyasi cinayetlerin, komploların, Botaş kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüz-
lerin tamamını gizli bir biçimde soruşturacak bir komisyon istemek gerekiyor” dediği gerekçesiyle yargılan-
masına devam edildi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şiar Rişvanoğlu’nun son savunmasını 
alan mahkeme heyeti, Şiar Rişvanoğlu’na “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 6. maddesi uyarınca 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. 
 
1 Temmuz 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır 
hakkında  BDP nin 2010 yılında yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde yaptığı Kürtçe konuşmayla “Si-
yasi Partiler Yasası’na aykırı hareket ettiği” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Sevahir Bayındır’ın yargılanma-
sına iddianameyi kabul eden Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
2 Temmuz 2012’de, Van'da "KCK operasyonu" adı altında, 24 Aralık 2009 tarihinde jandarma ve polisin ger-
çekleştirdiği baskınlarda gözaltına 6'sı tutuklu 15 Kürt siyasetçi hakkında açılan davanın karar duruşması 
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, yargılanan Kürt siyasetçilerin yanı sıra aileleri ile 
avukatları hazır bulundu. Savunmada ilk olarak kimlik tespiti yapılırken, sanıklar Kürtçe olarak, "Ez livir im" 
cevabını verdi. Kürtçe konuşmaya izin vermeyen mahkeme heyeti, Kürtçe konuşmaları tutanaklara "Kürtçe 
konuşulduğu görüldü, anlaşılmadı" şeklinde geçirdi. Kürtçe konuşma üzerine mahkeme heyeti, Savcı Recep 
Bakırcı'ya söz verdi. Bakırcı, daha önceden verdiği mütalaa'ya dikkat çekerek, 15 Kürt siyasetçinin "Örgüt 
üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukatlar ise, yargılananların tamamının BDP'nin resmi 
çalışanları olduğuna dikkat çekerek, dosyada suç unsuru olan bir belge ve bulgunun bulunmadığını kaydetti. 
Avukatlar, müvekkillerin 3 yıldır tutuklu bulunduğuna dikkat çekerek, tahliye edilmelerini istedi. Yapılan sa-
vunmalardan sonra mahkeme heyeti, tekrar Kürt siyasetçilerine karar verileceğinden dolayı son sözlerini 
sordu. Mahkeme heyetin söz verdiği kişiler ise, Kürtçe olarak tahliye ve beraat talebinde bulundu. Savunma-
ların sona ermesinden sonra duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti aradan sonra kararını açıkla-
dı. Mahkeme Başkanı Behcet Aşılar ve üyeler Ahmet Ödül, Hayrettin Genç, 15 kişinin "örgüt üyesi" olduğuna 
hükmetti. Kamuran Parlak, Cafer Koçak, Mehmet Sıddık Gül ve Tevfik Say'a 12'şer yıl, Ferzende Abi, İbra-
him Kızılkaya ve Mustafa Ayaz'a 7'şer yıl 6'şar ay, Ebru Öndil, Eylem Açıkalın, Kemile Atabay, Kerem Çağıl, 
Mesut Aslan, Resul Edemen, Yıldız Tekin ve Zihni Karakaya'ya ise ayrı ayrı olarak 7'şer yıl 6'şar ay hapis 
cezası verildi. 8 kişiye verilen ceza, daha sonra 6'şar yıl 3'er aya indirildi.   
(02.07.2012/DİHA/Etha.com.tr/Evrensel.net) 
 
3 Temmuz 2012’de, Adana’da polis ekipleri tarafından evinden gözaltına alınan Kızıl Bayrak Dergisi okuru 
Zemin Demirel, hakkında açılan davadan “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla aldığı 10 aylık 
hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan tutuklandı. 
 
3 Temmuz 2012’de BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına Sebahat Tuncel’in ve 
avukatlarının katılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.  
 
3 Temmuz 2012’de 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan SGD üyesi Uğur Ok 
hakkında açılan davanın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Uğur Ok’un 
esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, Uğur Ok’a “yasadışı MLKP Örgütü’nün gençlik 
oluşumu olan Komünist Gençlik Örgütü’nün üyesi olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
4 Temmuz 2012’de, Kapatılan dönemin DTP Van Merkez İlçe Başkanı Bazi Bor'un da aralarında bulunduğu 
5 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada,  
Mahkeme heyeti, Bor'u "örgüt üyesi olmak" ve " Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 19 yıl 6 ay hapis 
cezasını çarptırdı. Aynı dosyada tutuksuz olarak yargılanan Mesut Delen'e 'Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 6 
yıl 3 ay hapis cezası verirken, Ayhan Kaçak, Servet Aslan ve Mehmet Nasır Kaya'ın ise mevcut deliller dikka-
te alınarak beratlarına karar verdi.     (04.07.2012/ANF/DİHA)  
 
4 Temmuz 2012’de,  Van'da 5 Ağustos 2010 yılında "PKK'ye adam kazandırmak" iddiası ile Gürpınar İlçe-
si'nde gözaltına alınarak tutuklanan kapatılan dönemin DTP Van Merkez İlçe Başkanı Bazi Bor'un da arala-
rında bulunduğu 5 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
Duruşmada, tutuklu olan Bor ile avukatları hazır bulundu. Savunmada ilk olarak kimlik tespiti yapılırken, Bor 
Kürtçe olarak "Ez livir im" cevabını verdi. Kürtçe savunmaya izin vermeyen mahkeme heyeti, tutanaklara, 
"Kürtçe konuşulduğu görüldü, anlaşılmadı" şeklinde geçirdi. Cumhuriyet Savcısı Osman Özdamar, Bor'un 
üzerindeki atılı suç nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Bor'un avukatı Taner Polat, dosya ile ilgili olarak daha 
önce geniş bir savunma yaptıklarını belirterek, savunmalarını tekrarladıklarını kaydetti. Dosyada tutuklanma-
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ya veya cezalandırmaya yönelik bir delilin bulunmadığını belirten Polat, tahliye ve beraat talebinde bulundu. 
Savunmalardan sonra mahkeme başkanı Behcet Aşılar, Bor'un son sözünü sordu. Bor ise, Kürtçe olarak 
tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, Bor'u "örgüt üyesi olmak" ve " 
Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı. Aynı dosyada tutuksuz olarak 
yargılanan Mesut Delen'e 'Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, Ayhan Kaçak, Ser-
vet Aslan ve Mehmet Nasır Kaya'ın ise mevcut deliller dikkate alınarak beratlarına karar ver-
di. (04.07.2012/DİHA) 
 
5 Temmuz 2012’de,  Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na 28 Mart 2011 tari-
hinde gece yarısı yapılan polis baskınında darp edilerek gözaltına alınan ve "Polise mukavemet" ile "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan BDP Eş İlçe Başkanı Ömer Turgay'ın da aralarında bulunduğu 
12 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu 
sanıkların hazır edildiği duruşmada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek sanıkların bu 
doğrultuda cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların Kürtçe savunma talebinin reddedildiği duruşmada, mah-
keme heyeti, 11 sanığa "Örgüte üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay, "Örgüt propagandası yapmak" su-
çundan ise 10'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca bir sanığa ise 9 yıl hapis cezası verdi.  
(05.07.2012/DİHA/ANF/Ozgur-gundem.com) 
 
5 Temmuz 2012’de Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun verdiği rapor uyarınca İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sel Yayınları’ndan çıkan William Burroughs’un kaleme aldığı “Yumuşak 
Makine” adlı kitapta “müstehcenliğe rastlandığı” iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı ve kitabın çevir-
meni Süha Sertabiboğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi uyarınca açtığı davaya de-
vam edildi. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişi raporunda kitabın 
“edebî eser” olarak tanımlandığı açıklandı. Raporun ardından görüşünü açıklayan mahkeme başkanı, “dava 
bir hafta önce olsaydı ya da bilirkişi raporları bu kadar geç gelmeseydi beraat kararı çıkacaktı” dedi ve sanık-
lar hakkında basın yoluyla müstehcenlik suçundan açılan kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 
3. Yargı Paketi doğrultusunda 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verdi.  
 
5 Temmuz 2012’de Chuck Palahnıuk’un “Ölüm Pornosu” adlı kitabının Türkçe’ye tercümesini yapan Funda 
Uncu ile kitabı yayımlayan Ayrıntı Yayıncılık’ın sahibi Hasan Basri Çıplak hakkında “müstehcen yayınların 
yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada “Yumuşak Makine” adlı kitabın duruşmasında olduğu gibi mahkeme 
başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda 6352 sayılı yasa-
nın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verdi. 
 
5 Temmuz 2012’de İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçla-
masıyla yargılanan Ali İhsan Bingül, Aydın Kürekçi, Emrullah Bingül, Gülşehri Eniş, Hüngar Hüday 
Karasungur, Nahide Kılıç, Süleyman Özcan ve Veli Büyük adlı 8 kişinin   görülen duruşmasında kovuştur-
manın yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca 
ertelenmesine karar verdi. 
 
5 Temmuz 2012’de 1. Ergenekon Davası’ndan tutuklu olarak yargılanan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu 
Perinçek’in avukatı Hasan Basri Özbey hakkında “özel görevli mahkemelerdeki hâkim ve savcılar ile adliye 
personeline hakaret ettiği” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddia-
larıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırla-
dığı iddianameyi kabul eden Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hasan Basri Özbey’in Türk Ceza Kanu-
nu’nun (TCK) 125. Maddesi uyarınca yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
8 Temmuz 2012’de Kurdi-Der Batman Şubesi Başkanı Abdullah Batı, 2007 yılında hakkında açılan bir dava-
da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla aldığı 3 yıl 3 aylık hapis cezasının onanması üzerine 
tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
10 Temmuz 2012’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2011 yılının Mart ayında “KCK Soruşturması” kapsa-
mında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan 20 kişi ile tutuksuz yargılanan 2 kişi (tutuksuz yargılanan 
Şahabettin Tamur, tahliye edildikten sonra tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 
Haziran 2012’de yaşamını yitirdi) hakkında savcılığın değerlendirilmesi amacıyla gönderdiği iddianameyi 
kabul eden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine ve yargı-
lamanın 31 Temmuz 2012’de başlamasına karar verdi. 
 
13 Temmuz 2012’de İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlarda haklarında gözaltına alınma kararı çıkarılan 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 
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sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmişti. İddianamede 140 tutuklu arasında bulunan Prof. Dr. Büşra Ersanlı “yasadışı örgüt 
yöneticisi olmakla” suçlanmıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 
2012’de kabul etmesinin ardından yargılamaya devam edildi. Duruşmada sanık avukatlarını tüm müvekkille-
rinin tahliye edilmesini ve anadilde savunma talebinin karşılanmasını istedi. Talepleri dinleyen ve ara kararını 
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Kemal Karagöz, Kazım Şeker, Büşra 
Beste Önder, Canşah Çelik, Erdoğan Baysan, Medeni Demirkapu, Zekiye Ayık, Cüneyt Özil, Birgül Arvas, 
Suna Varsak, İbrahim Ethem Yıldız, Mehmet Sıddık Kumek, Uğur Taşdemir, Nizamettin Özmen ve Mustafa 
İpek adlı 16’sının 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda 6352 sayılı yasa uyarın-
ca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı kesintisiz olarak 9 Ekim 2012’ye 
kadar yapılmak üzere 1 Ekim 2012’ye erteledi. 
 
14 Temmuz 2012’de, 12 Haziran 2011’de yapılan Genel Seçimler öncesinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku’nun Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde düzenlediği mitingde Kürtçe ve Türkçe şarkı söylediği gerekçesiyle 
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Halit 
Bilgiç’in görülen duruşmasında mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı 
Paketi doğrultusunda 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi.  
 
14 Temmuz 2012’de Siirt’te 30 Ağustos 2006’da katıldığı bir eylemde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla aldığı 20 ay hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine Siti Şen 
(79), Diyarbakır’da düzenlenemsi planlanan mitinge katılmak için Siirt’ten ayrılacağı sırada Siti Şen’i gözaltı-
na alan polis ekiplerinin sevk ettiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
17 Temmuz 2012’de BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de arasında bulunduğu Anayasa Mahke-
mesi tarafından kapatılan DTP Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin, “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle, yar-
gılandıkları davanın duruşmasına, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar hakkında açılan davanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. 
Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukat-
larının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
17 Temmuz 2012’de Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın, Diyarbakır’da 21 Mart 2007’de düzenlenen 
Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada “Kürtlerin üç önderi Celal Talabani, Mesut Barzani ve Abdullah 
Öcalan’dır” demesi nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Leyla Zana lehinde ver-
diği bozma kararının ardından, yapılan yeniden yargılamada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 
2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç 
yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
17 Temmuz 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Hakkâri’de 9 Haziran 2010’da dü-
zenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan DİHA muhabiri Hamdiye Çiftçi, BDP İl Eş Başkanları 
M. Sıddık Akış ve Berivan Akboğa, BDP Genel Merkez çalışanları İzzet Belge, Baki Özboğanlı, Faruk Yıldız, 
BDP Merkez İlçe Başkanı Seyithan Şahin, Belediye Meclis üyesi Tahir Koç, kapatılan DTP’nin Hakkâri eski İl 
Başkanı Hıvzullah Kansu, MEYADER Hakkâri Temsilcisi Mikail Atan, BDP Merkez İlçe Yöneticisi Hüsna 
Sağın ve BDP İl Yöneticisi Fatma Duman ile Emrullah Öztürk, Kadriye İlbaş ve Bahattin Kaya adlı üçü firari 
15 kişinin yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe savunma yap-
ma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan savunmalarını alan mahkeme heyeti, BDP İl 
Eşbaşkanı M. Sıddık Akış, DTP’nin eski İl Başkanı Hıvzullah Kansu, MEYADER Hakkâri Temsilcisi Mikail 
Atan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahlitye edilmelerine karar vererek duruşmayı 20 Eylül 2012’ye erteledi. 
Davanın bir önceki duruşmasında da DİHA muhabiri Hamdiye Çiftçi ve BDP çalışanları Fatma Duman, 
Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Tahir Koç ve Faruk Yıldız tahliye edilmişti. 

 
19 Temmuz 2012’de Oda TV Davası’nın tutuklu sanığı gazeteci Barış Terkoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Güray Öz hakkında odatv.comadlı internet sitesinde “Bu fotoğraflar olay yaratacak” başlığıyla 
verilen haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nin düzenlediği iftar yemeğine, Ergenekon 
Soruşturması iddianamesini hazırlayan savcılar ve davaya bakacak hakimlerin katıldığının belirtildiği ve ye-
mekle ilgili fotoğrafların yayımlayarak “kamu görevlisine görevinden dolayı basın yoluyla hakaret ettikleri, adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri ve kamu görevlisini hedef gösterdikleri” suçlamalarıyla açılan dava-
ya devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Barış Terkoğlu ve Güray Öz’ün yargılandığı davanın 
duruşmasında mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi olarak 
bilinen 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 

http://odatv.com/
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20 Temmuz 2012’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 16 
kişinin yargılandığı davanın görülen duruşmasında sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla tutuklu sanıklardan Cihan Gün, Naciye Yavuz, 
Kaan Ünsal, Musa Kurt ve Halit Güdenoğlu’nu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ederek duruşmayı ertele-
di. İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’nin ofset hazırlığını yapan Ozan Yayıncılık, 24 Aralık 
2010’da helikopter destekli polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 16 kişiden sekizi 
28 Aralık 2010’da tutuklanmıştı. 
 
25 Temmuz 2012’de,  Bitlis’te BDP Tatvan İlçe Eşbaşkanı Mazlum Akgün, 20 Ocak 2012'de tutuklanana dek 
eş başkanlık yaptığı 6 aylık sürede hakkında tam 59 dava açıldı. Akgün'e bir davadan da propaganda yaptığı 
gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi. Kimyasal silahların kullanıldığı Kazan Vadisi'ne ilişkin yapılan eylemde 
basın açıklaması yapan Akgün'e verilen 3 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında ise dikkat çekici bir cümle-
ye yer verdi. Mahkeme, gerekçeli kararda, "Sanığın geçmişi ve uslanmaz kişiliği dikkate alınarak suçu tekrar 
işleyebileceği öngörülmüştür" hükmüne vararak cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi. Akgün'ün Kürt-
çe talebi ise "örgütsel tavır" olarak değerlendirilerek cezada indirim yapılmadı. 
(25.07.2012/DİHA/Evrensel.net/Ozgur-gundem.com) 
 
25 Temmuz 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı’da 2011 yılında düzenle-
nen operasyonun ardından tutuklanan Reyhan Çomak, Sudan Güven ile Yaşar Karakuş’un yargılanmasına 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 3 kişinin 
yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, 
gizli tanık “Ağrı Dağı”nın dinlenmesi için Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı yazıya gelen yanıtta “böyle biri 
yok” denmesi üzerine sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
31 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da 29 Aralık 2010’da katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma 
nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açılan Van Milletvekili Aysel 
Tuğluk’un yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Aysel Tuğluk’un 
katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı 
Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi. 
 
1 Ağustos 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde, 19 Ekim 2008’de düzenlenen bir cenaze töreninde yaptığı ko-
nuşma nedeniyle Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında açılan davanın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 30 Aralık 2010’da görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin, “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptığı” gerekçesiyle Selim Sadak’a TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca verdiği 10 aylık hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Selim Sa-
dak’ın görevden uzaklaştırılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı da Selim Sadak’ın 
görevden alınması için Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 8. Dairesi’nde savcı ve bir üye hâkimin, Selim 
Sadak’ın başkanlığının düşürülmesinin reddi yönünde görüş bildirmesine rağmen oy çokluğuyla, Selim Sa-
dak’ın belediye başkanlığından düşürülmesine karar verildi.  
 
1 Ağustos 2012’de,  Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde 1999 ile 2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 
BDP MYK üyesi Mukaddes Kubilay'a 8 Mart 2009 tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı ko-
nuşma nedeniyle cezaya çarptırıldı. "Kürt'ün mücadelesi çok önemli mücadeledir. Kutsal, büyük mücadeledir 
ki, kadınlarımız bunun farkındalar. Bu mücadele kadın haklarını, özgürlüğünü, aydınlığını önümüze koydu. 
Kürt kadını çok acı çekti. Kirli gecelerde çocukları hayatlarını kaybetti, öldürüldüler. Gerilla dağ başındadır. 
Çocuklarımız, asker öldürdüler, vuruldular, sebebi nedir? Bu sistemdir" sözlerinden dolayı hakkında dava 
açılan Kubilay'a “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Erzurum 2'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce ceza verildi. Kubilay'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay'a gönderildi. 
(01.08.2012/DİHA) 
 
Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 1 Şubat 2012’de BDP üyelerinin evlerine baskın düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDP İlçe Başkanı Musa Zorbay’ın da arasında bulunduğu 5 
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 2 Şubat 2012’de tutuklanmıştı. Toplam 11 kişinin yargılan-
dığı davanın 1 Ağustos 2012’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahke-
me heyeti, tutuklu sanıklardan BDP Diyadin İlçe Başkanı Musa Zorbay’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suç-
lamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası; BDP Diyadin İlçe Başkan Yardımcısı Seyat Kaya’ya 12 yıl hapis cezası; 
BDP üyeleri Ahmet Temel ve İsmet Karaman’a 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; MEYA-DER Ağrı Temsilcisi 
Cenap İlboğa’ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aynı davada tutuksuz yargılanan sanıklar 
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Abdullah Tunç, Kemal Demir, Sevgi İlboğa, Fevzi Karaman, Ahmet Fatih Demir, Nihat Çiftçi hakkında ise 
delil yetersizliğinden ötürü beraat kararı verdi.  
 
2 Ağustos 2012’de Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 22 Ocak 2011’de 
yaptığı konuşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlü-
ğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
4 Ağustos 2012’de,  Batman'da 4 Şubat'ta "KCK" adı altında yürütülen soruşturma kapsamında evlere ger-
çekleştirilen baskında aralarında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan ve Batman Belediye Başkanvekili 
Serhat Temel'in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmış bunlardan 34'ü daha sonra tutuklanmıştı. 34'ü tutuk-
lu, bir kişi firari 5 kişinin tutuksuz yargılandığı 40 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 
iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 4 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılan; ancak 21 Şubat günü gözaltına alındığında el konulan eşyalarını almak için çağırıldığı emniyette 
tekrar gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, 17 Temmuz'da bulunduğu Batman Cezaevi'nden Ankara Sincan 
Cezaevi'ne sürgün edilmişti. İddianamenin Aslan ile ilgili bölümünde hemen hemen hiçbir delil bulunmaması-
na rağmen, DİHA muhabiri Aslan'ın "Örgüt yöneticisi olmak" iddiasıyla yargılanması dikkat çekti. Katıldığı 
televizyon programlarında haber aktarımı yapmak, takip ettiği eylemler, haber müdürü ve ailesi ile yaptığı 
telefon konuşmaları bile "delil" denilerek iddianameye konulmuş. İddianamede, dikkat çeken noktalardan bire 
de Aslan'ın gönderdiği Kürtçe mesajların yanlış çevirisinin yapılması oldu. Aslan'a isnat edilen suç "Örgütün 
faaliyetlerini düzenlemek suretiyle örgütü yönetmek" oldu. (04.08.2012/DİHA) 
 
Vanlı Bazi Bor, özel yetkili mahkemelerin "özel uygulaması"na tabi tutulan binlerce Kürt siyasetçiden sadece 
biri. Uzun yıllar cezaevinde kaldıktan sonra 2006 yılında tahliye olan Bazi Bor, demokrasi mücadelesine ka l-
dığı yerden devam etmek için siyasete dönüş yaptı. 2006-2008 yıları arasında DTP Van Merkez İlçe Başkan-
lığı yapan Bor, bu süre zarfında hakkında onlarca soruşturma açıldı. En son 2010 yılında tutuklanan Bor, iki 
yılı bulan tutukluluğun ardından savunma bile yapmadan Temmuz ayı başında davası karara bağlandı. "Ör-
güt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla özel yetkili Van Ağır Ceza Mahkemesi, savun-
masını almadan Bor'a 19.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, "Kürtçe savunma talebini örgütsel bir 
tavır" olarak değerlendirip söz konusu sevk maddelerini en üst sınırdan işletip indirime gitmedi. 
(05.08.2012/DİHA) 
 
6 Ağustos 2012’de, Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Tayip Temel’in de arasında bulun-
duğu 16’sı tutuklu 23 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Di-
yarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti dosyanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde devam eden KCK/TM Ana Davası’yla birleştirilmesine karar vererek dosyayı Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 
 
9 Ağustos 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı’da 16 Ocak 2012’de düzen-
lenen operasyonun ardından tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Murat Aslan’a (27) 42 yıl hapis cezası; Özlem Özdemir’e 
(25) 12 yıl 11 ay hapis cezası; Hayrettin Bayram’a (24) 14 yıl 2 ay hapis cezası; Samet Aydemir’e ( 25) 18 yıl 
11 ay hapis cezası ve Akın Akar’a (25) 12 yıl 11 ay hapis cezası verdi. 
 
9 Ağustos 2012’de “Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu olan eski Emniyet Müdürü Hanefi Av-
cı’nın yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün Cemaat” adlı kitabında yer alan ifadeler nede-
niyle Hanefi Avcı hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan davanın Ankara 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz 
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenme-
sine karar verdi. 
 
10 Ağustos 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Batman’da 2009 yılında düzen-
lenen operasyonun ardından 4’ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Abdullah Köçer’e 19 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası; Talat 
Tuncer’e 20 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası; Mehmet Acar’a 16 yıl 15 gün hapis cezası; Mehmet Şakar’a 27 yıl 
hapis cezası; verdi. Kerem Çiftçi ve Mehmet Özbey’e 21’er yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezası; Hayrettin Çe-
lik’e 9 yıl hapis cezası; Şehmus Savdi’ye 18 yıl hapis cezası; Kadri Turgut’a 19 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası; 
Cengiz Kayar’a 14 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Süleyman Yiğit’e 12 yıl 6 ay hapis cezası; Burhan Korhan’a 
ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklulardan 3’ünün yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine 
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karar veren mahkeme heyeti, Mehmet Şakar’ın tutukluluk halinin devam etmesine tutuksuz yargılanan sanık-
lardan Abdulbari Kabaağaç, Muzaffer Arıtürk, Kerem Çağil, Sabiha Onar, M. Ali Oğuz, Beşir Apakhan, Kadri 
Yıldırım, Burhan Şat, Mahmut Akıl, İzzettin Onar, Yaşar Okçu, Fatım Kapalıgöz ve Şükran Ekmen’in ise be-
raat etmesine karar verdi. 
 
15 Ağustos 2012’de,  Muş'un Bulanık ve Varto İlçeleri'nde 20 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen operasyonla 
DİHA Muş Muhabiri Murat Aydın ve Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Topçu "KCK" operasyonları 
kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Aradan geçen 9 
ayın ardından Van Cumhuriyet Savcısı Adem Uğur tarafından hazırlanan iddianame Van 3. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Gazeteci Aydın'ın takip ettiği ve DİHA'da yayınlanan haberler 
dışında delilin olmaması dikkat çekti.  İddianamenin devamında ise Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı 
Topçu için de yaptığı çalışmalar suç kapsamında ele alındı. Savcı, Demokratik Çözüm Çadırı, 24 Ağustos 
2011 tarihinde DTK Örgütlenme Komisyonu değerlendirme toplantısının sonuç bildirisini açıkladığı ve 27 
Ağustos 2011 tarihinde operasyonlara karşı Barış Anneleri İnisiyatifi'nin bir çok farklı yerde gerçekleştirdiği 
canlı kalkan eylemlerine katılım çağrısı yaptığı gerekçesiyle "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla cezalandırmasını 
istedi. "Örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Aydın ve Topçu'nun ilk 
duruşması 18 Eylül'de Van'da görülecek. (15.08.2012/DİHA) 
 
20 Ağustos 2012’de,  BDP Tunceli İl Örgütü tarafından 24 Mart'a Bitlis'in Hizan İlçesi ile Siirt'in Baykan İlçesi 
arasında yapılan bombardımanda yaşamını yitiren 15 HPG'li kadın için 30 Mart'a düzenlenen basın açıkla-
masına katılanlara dava açıldı. Açıklamaya katılan ve yaşamını yitiren 15 HPG'linin fotoğrafının yer aldığı 
pankartı taşıyan BDP Dersim İl Yöneticisi Deniz Kazan ile BDP üyesi Yusuf Kasun ve basın metnini okuyan 
BDP eski yöneticisi Dursun Demirtaş hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt propagandası 
yaptıkları" iddiasıyla dava açıldı. Malatya 3. Ağrı Ceza Mahkemesi, talimat yoluyla Dersim Cumhuriyet Baş-
savcılığı'ndan söz konusu kişilerin ifadesinin alınması istedi. Dersim Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip ifade 
veren BDP'liler, söz konusu açıklamaya katıldıklarını ve amaçlarının askeri ve siyasi operasyonları protesto 
etmek olduğunu söylediği belirtildi. (20.08.2012/DİHA) 
 
28 Ağustos 2012’de 6 Mayıs 2009’da Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) üyesi ve yöneticisi olarak FESK adına eylemler yaptıkları 
iddia edilen Tahir Laçin, Mesut Çeki ile Nilüfer Şahin’e 31 Ocak 2008’de verdiği mahkumiyet kararlarını; sa-
nıkların hangi eylemlere ne şekilde katıldığının belli olmadığını ve maddi gerçeği destekleyecek kanıtların 
bulunmadığı gerekçesiyle bozmasının ardından üç sanığın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar 
yargılanmasına devam edildi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, Tahir Laçin ile Nilüfer Şahin 
müebbet hapis cezası Mesut Çeki’ye ise 15 yıl hapis cezası verdi. 
  
11 Eylül 2012’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik 
kontrolü sırasında gözaltına alınarak tutuklanan ESP üyesi Welat Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi. 
Davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suç-
lamasıyla yargılanan Welat Yıldız’ın savunmasını alan mahkeme heyeti, Welat Yıldız’ın tutukluluk halinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 4 Ekim 2012’ye 
erteledi. 
 
12 Eylül 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde ope-
rasyonun ardından 47’si tutuklu 95 kişinin yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 95 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların 
Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların ifadesinin alınması işleminin tamam-
lanmasının ardından tutuklu sanıklardan Evran Demir, Ömer Gürcü, Ali Ayna ve Yüksel Barut’un tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
İzmir’de 2010 yılının Eylül ayında “KCK Soruşturması” kapsamında başlatılan ve 32 kişinin tutuklanmasıyla 
sonuçlanan operasyonla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 32’si tutuklu 76 kişi hakkındaki iddiana-
mesini tamamlayarak 22 Kasım 2011’de iddianameyi kabul etmesi için İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
sunmuştu. İddianamede BDP Siyaset Akademisi’nde ders veren veya derslere katılan sanıklar hakkında 
“yasadışı örgüt adına eğitim verdikleri ve eğitim aldıkları; yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamala-
rından 17 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianameyi 29 Kasım 2011’de kabul eden İzmir 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde, 28’i tutuklu 76 kişinin yargılanmasına 12 Eylül 2012’de devam edildi. Duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, 10 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım 2012’ye erteledi. 
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Gazeteci Ahmet Şık’ın, Oda TV Soruşturması kapsamında yargılandığı davanın 12 Mart 2012’de İstanbul 16. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesinin ardından 
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün çıkışında söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruştur-
ma sonunda Slivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame incelenmesi amacıyla 3 Temmuz 
2012’de Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede “kamu görevlilerini tehdit ettiği” ve 
“kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenirken 
39 hâkim ve savcı da iddianamede mağdur olarak yer almıştı. İddianameyi kabul eden Silivri 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde Ahmet Şık’ın yargılanmasına 13 Eylül 2012’de başlandı. Duruşmada Ahmet Şık’ın ifadesini 
alan mahkeme başkanı, iddianamede mağdur sıfatıyla yer alan 39 hâkim ve savcının ifade vermesi amacıyla 
duruşmayı 4 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
13 Eylül 2012’de,“KCK Soruşturması” adı altında 36’sı tutuklu 44 basın yayın çalışanının İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada tahliye taleplerini duruşmasız olarak dosya üzerinden değerlendi-
ren mahkeme heyeti, tutuklu Vatan Gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ve Fırat Dağıtım çalışanı Cihat Ablay’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. 
 
13 Eylül 2012’de Van’da 2009 yılında düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında söyledikleri sözler nedeniy-
le haklarında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla dava açılan Fadıl Barıştıran, İbrahim Ete ve Burhan Bo-
rak’ın yargılanmasına devam edildi. Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların son 
savunmalarını alan mahkeme başkanı, Fadıl Barıştıran’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. Maddesi uya-
rınca 1 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti. 
  
18 Eylül 2012’de BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
yargılandığı davanınİstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, Seba-
hat Tuncel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Sebahat Tuncel’e yurt dışına çıkış yasağı 
da getirdi. 
 
18 Eylül 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Varto İlçesi’nde 20 Ekim 2011’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Topçu, Varto 
Belediye Özel Kalem Müdürü ve DİHA Muhabiri Murat Aydın, Malazgirt BDP İlçe Başkanı Takyettin 
Özkahraman ve Malazgirt Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Atalay’ın yargılanmasına  başlandı. Van 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Murat Aydın ile Ali Topçu’nun 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2012’ye erteledi. 
 
18 Eylül 2012’de Bingöl’de duvara yazı yazarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2011 
yılında tutuklanan Şahin Bulut’un yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşamda Şahin Bulut’un esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüte üye 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlamasıyla Şahin Bulut’a 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ce-
zası verdi. 
 
18 Eylül 2012’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde DYG üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 7 
Aralık 2011’de tutuklanan 4 öğrencinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasından yargılanmalarına baş-
landı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Selim Öner’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve diğer tutuklu sanıklar 
Utku Üstün, Ferat Başkan ve Ercan Çetin’in ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karra vererek duruşma-
yı erteledi. 
 
20 Eylül 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Hakkâri’de 9 Haziran 2010’da düzenle-
nen operasyonlar sonucu 3’ü tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
20 Eylül 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Malatya’da 26 Mayıs 2010’da Yurt-
sever Demokratik Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından 11’i tutuklu 12 öğren-
cinin yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme 
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklar-
dan Umut Çamlıbel’e 18 yıl hapis cezası; Fırat Bulut, İdris Bingöl, Veysi Bahçıvan, Abuzer Kaplan, Mukad-
des Çelik ve Ozan Kiram’a 9’ar yıl hapis cezası; İlyas İsen, Elif Mutlu, Suat Baş ve Güler Ateş’e ise 7 yıl 5 ay 
hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık F.K. hakkında ise beraat kararı verildi. 
 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    534 

 

20 Eylül 2012’de Manisa’da 11 Şubat 2012’de “KCK soruşturması” adı altında yapılan operasyonlar sonucu 
8’i tutuklu 16 kişinin yargılanmasına başlandı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 8 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi. 
 
İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğu DYG üyesi olan 
72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 31’inin tutuklu bulunduğu soruşturmada 72 kişinin “yasadı-
şı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına 21 Eylül 2012’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe ve Arapça savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
Şeyma Güzel, Esra Cebe, Mehmet Arslan, Mahir Arat, Mevlüt Şeyhun ve Mehmet Zeki Savun adlı 6 sanığın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 19 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
21 Eylül 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Adana’da 8 Ekim 2011’de düzenle-
nen operasyonun ardından haklarında dava açılan 9’u tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ce-
za Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 19 kişinin yargılandığı dava-
nın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, savcının esas hak-
kındaki mütalaasına karşı sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruş-
mayı 13 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
24 Eylül 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzenlenen operasyonun 
ardından, aralarında Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 41’i tutuklu 61 sanığın yargılanma-
sına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 61 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar adına esas hakkında savunma yapan 
Faysal Sarıyıldız’ı dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 24 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
Diyarbakır’da 8 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP üye ve yöneticileri ile çeşitli sivil 
toplum örgütlerinin üye ve çalışanlarının bulunduğu 26 kişiden 13’ü “KCK Soruşturması” adı altında 10 Mart 
2012’de tutuklanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin 
ardından “BDP Siyaset Akademisi’nde ders aldıkları ve ders verdikleri” gerekçesiyle 26 kişinin yargılanması-
na 24 Eylül 2012’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sanıkların kimlik tespitlerini yapan 
mahkeme heyeti duruşmayı iddianamenin okunmasına devam edilmesi için 25 Eylül 2012’ye erteledi. 25 
Eylül 2012’deki duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ramazan Kızılte-
pe, Mehmet Çetin, Müge Tuzcuoğlu, Cavidan Yaman, Mehmet Ekici, Mehmet Salih Yalçınkaya ve Türki 
Gültekin ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek 
duruşmayı 14 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
25 Eylül 2012’de Zonguldak’ta 15 Şubat 2012’de sosyal paylaşım sitesi olan facebook.com adresinde yer 
alan hesabında paylaştığı yazı ve fotoğraflarla “Cumhurbaşkanı’na hakâret ettiği” iddiasıyla hakkında dava 
açılan Ali Cemal Ağırman’ın (52) yargılandığı davanın Zonguldak 2. Asliye Ceza mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ali Cemal Ağırman’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesi 
uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
25 Eylül 2012’de Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde yayımlanan Çaycuma Sanat adlı dergiye çizdiği karikatür-
le “dinî değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle hakkında TCK’nin 216. maddesi uyarınca dava açılan karikatürist 
Ayhan Kiraz’ın yargılandığı davanın Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
mahkeme başkanı, Ayhan Kiraz’ın beraat etmesine karar verdi. 
 
26 Eylül 2012’de Eskişehir’de 30 Mart 2012’de AKP il binasının önüne çelenk bırakan Eğitim-Sen üyesi 77 
kişi hakkında açılan davaya başlandı. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet et-
tikleri” iddiasıyla ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 
sanıklardan duruşmaya katılanların ifadelerini alan mahkeme başkanı ifade alma işleminin tamamlanması 
amacıyla duruşmayı 16 Ocak 2013’e erteledi. 
  
28 Eylül 2012’de, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına yaklaşık 3 yıldır tutuklu 
bulunan Sadun Doğan, Recai Yılmaz, Emin Beçet, Ali Kazak, Reşit Taş, Ramazan Sincar, Abdurrahman 
Yardak, Agit Alpaslan, Mehmet Çelik, Selma Bozkur, Feridun Kayacan ve Salih Birişik ile avukatları katıldı. 
Antep'te 2010 yılında "KCK" adı altında yapılan baskınlarda aralarında BDP il ve ilçe yöneticilerinin de bu-
lunduğu 52 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemede 2 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi de tutuklanmış 
ve 50 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılmıştı. 12'si tutuklu 50 kişi hakkında açılan dava-
nın karar duruşmasında, Doğan Şahin Başkanlığı'ndaki mahkeme heyeti, Agit Alpaslan, Abdurrahman Yar-

http://facebook.com/
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dak, Mehmet Çelik, Reşit Taş, Selma Bozkur, Recai Yılmaz, Emin Beçet ve Sadun Doğan'ı "PKK/KCK üyesi 
oldukları" iddiasıyla 10'ar yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıklar Ramazan Sincar ve Salih Birişik'a 
"PKK/KCK üyesi oldukları" iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, Aziz Karaboyun, Cemal Erzi, 
Mehmet Bozan Kızmaz, Ali Malal, İsa Anık, Bozan Kalkan, Cahide Mutlu, Kendal Soysal, Ali Kazak, Bozan 
Akar, Murat Sertkal, Habibe Tişkaya, Orhan Aşar, Feridun Kayacan, Yahya Ayhan, Refik Aka, Emin Külter, 
Mehmet Saçlı, Hasime Yaman, Şükrü Göktürk, Bircan Demir Terzioğlu, Sedika Yaman, İsa Adakan, Vedat 
Geyikoğulları, Semra Şansal ve İncil Selçuk ise aynı gerekçeyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. 
Ayrıca Sadun Doğan ve Semra Şansal'a "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezası 
veren heyet, Ali Kazak, Ramazan Sincar ve Salih Birişik'i cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundu-
rarak, tahliye etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Gülmez, Muhsin Akdoğan, Hasan Yılmaz, Saim Çiftçi, 
Cumali İter, Süleyman Bayram, Mehmet Vesek, Dilfiroz Zengin, Tayyar Özalan, Zahir Kil, Cuma Vançin, 
Sami Değirmenci, İkram Demir ve Tahir Özmen hakkında ise beraat kararı verdi. 
(28.09.2012/DİHA/ANF/Evrensel.net/Ozgur-gundem.com) 
 
29 Eylül 2012’deki “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 95’i tutuklu, 
19’u firarî, 152 kişinin yargılanmasına duruşmayla devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıklardan Berat Kandemir’le ilgili delilleri ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti, Berat Kande-
mir’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 1 Ekim 2012’ye erteledi. 
 
4 Ekim 2012’de İzmir’de 2009 yılında BDP yöneticisi olarak katıldığı bir taziye ziyaretinde Kürtçe konuşma 
yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Nizamettin Öztürk’ün İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı-
landığı davanın görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı davrandığı” 
gerekçesiyle Nizamettin Öztürk’e 1 yıl hapis cezası verdi. Aynı davada yargılanan Oktay Konyar ise beraat 
etti. 
 
5 Ekim 2012’de İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyonlarda haklarında gözaltına alınma kararı çıkarılan 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 say-
falık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul 
etmesinin ardından 140’ı tutuklu 205 kişinin yargılanmasına devam edildi. İddianamenin 596. sayfasının 
okunmasının ardından mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasına devam edilmesi için duruşmayı 8 Ekim 
2012’ye erteledi. 8 Ekim 2012’deki duruşmada iddianamenin okunmasının tamamlanması üzerine sanık 
avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 9 Ekim 2012’ye erteledi. 9 Ekim 2012’deki 
duruşmada ise mahkeme heyeti, Zülküf Akay ile itirafçı sanık Mehmet Kelesoğlu’nun tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 21 Aralık 2012’ye kadar kesintisiz devam etmek üzere 10 
Aralık 2012’ye erteledi. 
 
6 Ekim 2012’de, Diyarbakır'da 25 Mart 2011'de Dağkapı Meydanı'nda başlayan ve halen devam eden sivil 
Cuma namazlarını kıldırdığı gerekçesi ile DİAY-DER Üyesi Melle Mehmet Eminoğlu hakkında dava açıldığı 
öğenildi. Eminoğlu'nun 30 Mart 2012'deki vaazda sarf ettiği, "Başbakan Tayip Erdoğan televizyona çıkıyor 
diyor ki öldürün kadın da olsa çocuk da olsa. Polislerine, 'iktidarım adına sizleri kutluyorum' diyor. Evet bu 
zulümle birlikte birisi kendini İslam'la tanıtmış İslam adına katlimizi helal kılmış. Birisi de İslam'ın halifesiyle 
kendisini tanıtmış katlimizi yapıyor ve yaptıkları bu zulümle Müslümanları kandırıyor" sözleri nedeniyle "Hü-
kümetin örgütle mücadelesine yönelik icraatlarını takbih ve teziyet etmek" iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk 
duruşması 18 Ekim günü Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.  (06.10.2012/DİHA) 
 
8 Ekim 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde BDP ilçe binasına Kürtçe “Partiya Aşiti û Demokrasiyê” yazılı tabe-
la asılması nedeniyle BDP İlçe Başkanı Bahattin Alkış hakkında açılan davanın Silopi 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, Bahattin Alkış’a “Siyasi Partiler Yasası’na mu-
halefet ettiği” gerekçesiyle 6 ay hapis cezası ve 3 bin TL para cezası verdi. 
 
9 Ekim 2012’de BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de arasında bulunduğu Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatılan DTP Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin, “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle, yargılan-
dıkları davanın duruşmasına, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bir önceki duruşmada 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar hakkında açılan davanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
giren 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca ertelenmesini talep etmişti. Talebi değerlendi-
ren mahkeme heyeti, talep doğrultusunda “kovuşturmanın ertelenmesine” karar verdi. 
 
9 Ekim 2012’de Yeniden Özgür Gündem Gazetesi, Milliyet Gazetesi gibi çeşitli basın-yayın kuruluşlarında 
2003 yılının Mart ayıyla 2004 yılının Şubat ayı arasında yer alan haberler nedeniyle Gazeteci Mehmet Ali 



2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

                    536 

 

Birand’ın, kapatılan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’un ve BDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da aralarında bu-
lunduğu 19 kişi hakkında açılan davaya devam edildi.  İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları”, “yasadışı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, yasadışı örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” ve “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkın-
da daha önceki duruşmalarda esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Aysel Tuğluk’un “avukatlık göre-
vini kötüye kullanmak” suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini; Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın da dokunulmazlığının kaldırılması için dosyasının TBMM’ye gönderilmesini talep etmişti. Gaze-
teci Mehmet Ali Birand’a atılı suçun zamanaşımına uğradığını ifade eden savcı, yedi sanık hakkında hapis 
cezası; beş sanık hakkında beraat talep ederken, dört sanık hakkındaki dosyanın da ortadan kaldırılmasını 
istemişti. Davanın devam eden duruşmasında mahkeme heyeti, 19 sanık hakkında açılan davanın zamana-
şımından düşürülmesine karar verdi. 
 
11 Ekim 2012’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında belediyeye işçi 
alımında Türkçe dışında Kürtçe, Ermenice, Arapça ve Süryanice dillerinden en az birini bilme zorunluluğu 
getirdiği için açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 257. maddesinde düzenlenen “görevini kötüye kullanmak” suçundan yargılanan Abdullah 
Demirbaş’ın esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme başkanı, Abdullah Demirbaş’ın beraat etme-
sine karar verdi. 
 
12 Ekim 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Tunceli’de 2011 yılının Eylül ayında 
düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanan 1999 yılında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen 2. Barış Grubu üyesi 
ve DAKAD Başkanı Aysel Doğan, Belediye Meclis üyesi Nuray Atmaca, BDP Tunceli eski İl Eşbaşkanı Am-
ber Kurtgözü Bakıray ile BDP il yöneticisi Nevin Balta’nın yargılanmasına devam edildi. Malataya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” suçlamasıy-
la Aysel Doğan’a 18 yıl hapis cezası; diğer 3 sanığa da “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9’ar yıl 
hapis cezası verdi. 
 
12 Ekim 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır 
hakkında milletvekili olduğu dönemde Şırnak’ta yaptığı bir konuşmayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, 
duruşmaya Sevahir Bayındır’ın katılmaması üzerine hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı 
çıkararak duruşmayı erteledi. 
 
12 Ekim 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Hakkâri’de 2010 yılında düzenlenen 
operasyonlar sonucu tutuklanan 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan bulunduğu Maruf Engin, Fahri 
Kurt, İsmail Keskin, Kenan Kaya ve Ekrem İdem adlı 5 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmele-
rine, İl Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz’ın ise tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
 
Bilgi Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü öğrencileri D.Ö.’nün ve E.Ş.U.’nun bitirme projesi olarak porno film 
çekmesinin haftalık yayımlanan bir dergide haber konusu olması üzerine Bilgi Üniversitesi, projeye onay 
veren Prof. Dr. İhsan Derman ile öğretim görevlileri Ali Pekşen ve Ahmet Atıf Akın’ın Bilgi Üniversitesi’yle 
ilişiklerinin kesildiğini 3 Ocak 2011’de açıklamıştı.  Üniversite yönetiminin hem öğretim üyeleri hem de öğren-
ciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler D.Ö. ve E.Ş.U.’nun “kamu hizmeti veren 
üniversite kampusu içinde yer alan stüdyolarda yetki ve izin olmadan ‘ahlaka aykırı’ porno film çekip oynadık-
ları, çekilen porno filmin reklamını yaptıkları” belirtildi ve şüpheli 2 kişinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
226/4. maddesi gereği “müstehcenlik” suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmeleri istendi. 
İddianamenin kabul edilmesi halinde 2 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
15 Ekim 2012’deki 65. duruşmayla “KCK/TM” adlı yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kap-
samında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 110’u tutuklu, 19’u firarî, 175 kişinin yargılanmasına devam edildi. 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklardan Yaşar Sarı ve Cebrail Kurt ile ilgili delilleri 
ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti, Yaşar Sarı ile Cebrail Kurt’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine, 108 tutuklunun ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 14 Ocak 2013’e 
erteledi. 
 
16 Ekim 2012’de “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasa-
dışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla Adana’da 2009 
yılının Aralık ayında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan 14 kişinin ve tutuksuz 
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yargılanan 33 kişinin yargılanmasına devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasın-
da sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, Abdurahim Balicak, Eşref 
Bolat, Mesut Daş, Hacı Aydın, Hakan Kiraz ve Sıddık Ogün’e 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Fikriye Özbay, 
Filiz Demirci, Hazım Bahadır, Murat Gül, Şeyhmus Bilgiç ve Tarhı Kanık’a 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası; Erol 
Demirhan, İlyas Toptamur, İsmail Kırmızıdal, Mazlum Kapan ve Urfi Aksu’ya 9’ar yıl hapis cezası; Ali Gözel, 
Bayram Demirhan, Engin Ayaydın, Engin Okuducu, Hafize Toprak, Halit Yavuz, Mehmet Arslan, Mehmet 
Öztürk, Mehmet Güler, Zeki Karataş, Nevzat Özkan, Sevda Taş ve Vasfiye Akgül’e 7’şer yıl 6’şar ay hapis 
cezası; Mehmet Sadık Saner, Arslan İlhan, Davut Önder ve Seyithan Akyüz’e 12’şer yıl hapis cezası; Mehdi 
Atilla ve Taner Taş’a ise 10’ar yıl hapis cezası; Erdal Tuncel, Hasan Özmen, Kenan Karavil, Yusuf Orak ve 
Yılmaz Kahraman’a 13’er yıl 6’şar ay hapis cezası; Ahmet Sadık Saner’e ise 14 yıl 10 ay hapis cezası ve 13 
bin 320 TL para cezası; Hasan Özmen’e 26 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 bin 660 TL para cezası; Mehmet Gü-
ler’e 13 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 bin TL para cezası; Yusuf Orak’a ise 15 ay hapis cezası ve 3 bin TL de 
para cezası verdi. Sanıklardan Huri Güner ve Ferhat Önder ise beraat etti. 
 
17 Ekim 2012’de “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasa-
dışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla Malatya’da İnönü 
Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan 5 kişinin ve 
tutuksuz yargılanan 2 kişinin yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklar Zeki Balta-
cı, Pınar Atlaş, Uğur Ahmet Yaşar ve Sohbet Yıldız’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9’ar yıl 
hapis cezası; Deniz Özçayır’a ise aynı suçlamayla 7 yıl 6 ay hapis cezası; İbrahim Bakır ve Nevzat Tekel’e 
de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 10’ar yıl hapis 
cezası verdi. 
 
17 Ekim 2012’de “Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu olan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın 
yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün Cemaat” adlı kitapta yer alan ifadeler nedeniyle Ha-
nefi Avcı hakkında “Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e hakâret ettiği” gerekçesiyle açılan davanın Ankara 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz 
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenme-
sine karar verdi. 
 
17 Ekim 2012’de “Ergenekon Örgütü Davası”ndan tutuklu olan Ergün Poyraz’ın yazdığı “Kalpazan” adlı ki-
tapta yer alan ifadeler nedeniyle Ergün Poyraz hakkında “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakâret ettiği” 
gerekçesiyle açılan davanın Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
17 Ekim 2012’de Şanlıurfa’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda “yalancı tanık kulla-
nıldığına ilişkin yaptığı bir haberden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak 2012’de 
Şanlıurfa’da ifade vermek için gittiği savcılık tarafından “adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle 
tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne gönderilen DİHA muhabiri Murat Çiftçi ve Halit Durdu hakkında 
başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanık avukatla-
rının esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanıklara “yasadışı örgüt hiyerarşisine bağlı 
olmamak ile birlikte yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla 8’er yıl 9’ar ay hapis 
cezası verdi. 
 
17 Ekim 2012’de Özgür Gündem Gazetesi’nin 21 Mart 2012 tarihli nüshasında “Söz Serhıldan’ın” başlığıyla 
yer alan haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda Özgür 
Gündem Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Reyhan Çapan hakkında açılan davanın İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Reyhan Çapan’a Terörle Mü-
cadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
18 Ekim 2012’de TKP Edirne İl Başkanlığı’na 2012 yılının Nisan ayında “Padişah bozuntusu, sana bir çift 
sözümü var” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle TKP yöneticileri Aykut Çavuş ile Çağlar Akyüz hakkında 
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 
öğrenildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi değerlendirtikten sonra kabul eden 
Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 2 kişinin TCK 125. maddesi uyarınca yargılanmasına önümüzdeki gün-
lerde başlanacak. 
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18 Ekim 2012’de, Ses sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında Tunceli'in Hozat ilçesinde 29 Temmuz-1 Ağustos 
2010 tarihleri arasında 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde söylediği şarkılar nedeniyle açılan davanın 
karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Festivalde söylediği Kızıldere Ağıtı, Ali Hay-
dar ve Kırmızı Gül şarkıları nedeniyle "TKP/ML propagandası yapmak" iddiasıyla, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanan Aydınlar'a 3 yıl boyunca Kızıldere Ağıtı, Ali Haydar ve Kırmızı Gül şarkılarını 
etkinliklerde söylememe cezası verildi. (18.10.2012/DİHA) 
 
Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin düzenlediği ev ve kurum baskınları sonucu DİHA Batman muhabiri Gülsen Aslan’ın, sendika yöneticileri-
nin, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi göza l-
tına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 7 Şubat 2012 sabahı adliyeye sevk edilen 22 kişiden Batman Belediye 
Başkanı Serhat Temel’in de arasında bulunduğu 3 kişi serbest bırakılmış, 19 kişi ise tutuklanmıştı. 7 Şubat 
2012 akşamı adliyeye sevk edilen 18 kişiden ise 3 kişi serbest bırakılmış, DİHA Batman Muhabiri Gülsen 
Aslan’ın da arasında bulunduğu 15 kişi de tutuklanmıştı. 34’ü tutuklu 40 kişinin yargılanmasına 17 Ekim 
2012’de devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddianamenin okunmasının 
tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülsen Aslan, Ahmet Eşiyok, Süleyman 
Kaya, Şafak Çelen, Yaşar Kurt ve Taybet Kızmaz’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı 26 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, Demokratik Vatan Gazetesi’nin, Demokratik Gelecek 
Gazetesi’nin ve Demokratik Yaşam Gazetesi’nin çeşitli tarihlerde yayımlanan nüshalarında yer alan haber-
lerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda gazetelerin ya-
yıncısı Arafat Dayan hakkında açılan ve daha sonra tek dosyada birleştirilen 10 ayrı davanın İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin, Arafat Dayan’a  TMY’nin ilgili 
maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
 
23 Ekim 2012’de Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda (İstanbul) kalan ve Adalet Bakanlığı’na 
2008 yılında “Abdullah Öcalan irademdir” ifadesinin yer aldığı mektubu yazan Beyaz Y., Mesil D., Hazine A. 
ve Neriman T. adlı 4 kişi hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla TCK 215. maddesi uyarınca açılan 
davanın Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının “hitap 
toplumu incitse de demokratik haktır, katlanmak gerek” diyerek 4 kadın hakkında beraat kararı verdiği öğre-
nildi. 
 
Diyarbakır’da devam eden KCK/TM Ana Davası kapsamında tutuklu yargılanan Hatip Dicle ile Siirt Belediye 
Başkanı Selim Sadak hakkında 2008 yılında katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları konuşmalarla 
“suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle açılan davada Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nin bozmasının ardından Hatip Dicle’nin ve Selim Sadak’ın yargılanamsına 30 Ekim 
2012’de devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle 
ertelenmesine karar verdi. 
 
1 Kasım 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şanlıurfa’da 2010 yılında düzenle-
nen operasyonun ardından Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da arasında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sa-
nığın yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmalarını anadil-
lerinde yapmalarına izin vermeyen mahkeme heyeti, İbrahim Ayhan, Azize Yağız, Adle Fidan ve Mikail 
Gözek’in tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
5 Kasım 2012’de Ankara’da Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 10 - 13 - 20 Ocak 2012’de 
“KCK Soruşturması” adı altında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği operasyonlar sonucu 14 öğrenci 
gözaltına alınmış, 9’u da tutuklanmıştı. 14 öğrencinin yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı. Sanıkların kimlik tespitini yapan ve Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
sanık avukatlarının da ifadelerini dinledikten sonra tutuklu tüm sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmelerine karar vererek duruşmayı 24 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
5 Kasım 2012’de, Balıkesir’de, Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden aralarında 
DYGM üyelerinin de bulunduğu 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla görülen duruşmada 7’si 
Tutuklu Balıkesir Üniversitesi 12 kişinin yargılanmasına  devam edildi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Oktay 
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Yıldız, Metin Bilgin, Mustafa Ertaş, Hüsnü Asan, Erdal Bayram, Emrah Sacik ve İrfan Aşar’ın tutuksuz yargı-
lanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 17 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
6 Kasım 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 19 Ocak 
2011’de düzenlenen operasyonlar sonucu 12’si tutuklu 30 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe ifade verme taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
tutuklu 12 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 20 Kasım 
2012’ye erteledi. 
 
6 Kasım 2012’de İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlarda 
gözaltına alınan 46’sı avukat 50 kişi hakkında hazırlanan 890 sayfalık iddianame tamamlanarak 6 Nisan 
2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede 35 tutuk-
lu arasında bulunan Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle” ve 
“yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” suçlanmıştı. İddianamenin 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 27’si tutuklu 50 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruş-
mada sanıkların Kürtçe ifade vermesini dikkate almayan mahkeme heyetini sanık avukatlarının protesto ede-
rek duruşma salonunun dışına çıkmaları üzerine mahkeme heyeti, 27 sanığın tutukluluk halinin devam etme-
sine karar vererek duruşmayı 3 Ocak 2013’e erteledi. 
 
7 Kasım 2012’de Diyarbakır eski Milletvekili Akın Birdal’ın Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde 19 Mart 2011’de dü-
zenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davaya devam edildi. İddiana-
meyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 
Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle 
ertelenmesine karar verdi. 
 
7 Kasım 2012’de 12 Haziran 2011’de Milletvekili Seçimleri’nde Diyarbakır’dan milletvekili seçilmesine rağ-
men YSK tarafından milletvekilliği düşürülen ve KCK/TM Ana Davası’ndan tutuklu bulunan Hatip Dicle’nin 
cezaevinden gönderdiği bir mektup nedeniyle başlatılan soruşturma sonunda açılan davaya  devam edildi. 
Hatip Dicle ile Hatip Dicle’nin gönderdiği mektubu seçim mitinginde okuyan BDP Diyarbakır İl Başkanı Zü-
beyde Zümrüt hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
7 Kasım 2012’de Batman İl Jandarma Komutanlığı’nın 15 Nisan 2011’de düzenlediği operasyonda gözaltına 
alınan ve 19 Nisan 2011’de “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla aralarında DİHA Diyarbakır Temsilcisi Kadri Kaya, 
DİHA Batman muhabiri Erdoğan Altan’ın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına  devam edildi. Diyarbakır 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, Kadri Kaya, Erdoğan Altan, Mehmet Karabaş, Musa Balur, İhsan Dilyak ve Mehmet Kaya’ya yasadışı 
örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmamak ile birlikte yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” 
suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesi uyarınca 2’şer yıl 1’er ay hapis cezası verdi. Mahke-
me heyeti Remziye Ekinci ile İbrahim Kaya’nın ise beraat etmesine karar verdi. 
 
8 Kasım 2012’de Özgür Gündem Gazetesi’nin 18 Şubat 2012 tarihli nüshasında yer alan haberlerde “yasa-
dışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda Özgür Gündem Gazetesi’nin 
Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Reyhan Çapan hakkında açılan davanın İstanbul 17. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Reyhan Çapan’a Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
8 Kasım 2012’de Evrensel Gazetesi’nin 24 Mart 2012 tarihli nüshasında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda Evrensel Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdü-
rü Fatih Polat, köşe yazarı Ender İmrek ve muhabiri Özer Akdemir hakkında açılan davanın İstanbul 17. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
8 Kasım 2012’de Taraf Gazetesi’nin 29 Mart 2012 tarihli nüshasında yer alan “Bir Ajan Gazetecinin İtirafları” 
başlıklı haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda Taraf 
Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Burhan Ekinci hakkında açılan davanın İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Burhan Ekinci’nin beraat etmesine karar verdi. 
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8 Kasım 2012’de Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında 
dava açılan BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, Zübeyde Zümrüt’e “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. 
 
8 Kasım 2012’de Ankara’da 2012 yılının Mart ayında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan BDP Kars 
eski İl Başkanı İdris Ağbaba hakkında açılan davaya devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmda İdris Ağbaba’nın esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” iddiasıyla İdris Ağbaba’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
8 Kasım 2012’de, BDP Nizip İlçe Örgütü'nün Roboski katliamını protesto etmek amacıyla yaptığı basın açık-
lamasına katıldıkları için tutuksuz yargılanan 12 kişi hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 
davanın duruşması görüldü. Karar duruşmasına yargılananlar katılmazken mahkeme heyeti, BDP Nizip İlçe 
Başkanı Yusuf Güler ile BDP'li Fevzi Tekin, Ümit Köçeroğlu, Yıldırım Yücel, Mehmet Başaran, Şehmus Ir-
mak, Mustafa Gümüş, Hacı Bayar, Müslüm Bizet, Abdulrahman Güler, Halil Aslan ve Ebru Toprak'a "Örgüt 
adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 3'er yıl birer ay 15'er gün ceza verdi. 
(08.11.2012/DİHA) 
 
14 Kasım 2012’de İstanbul’da 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Ankara’da düzenle-
nen basın açıklamasında yaptığı konuşmada “Türklüğe hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında  TCK 301. madde-
sinden dava açılan Yazar Temel Demirer’in yargılanmasına  devam edildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, idare mahkemesinden beklenen yazının gelmemesi üzerine 
duruşmayı 19 Şubat 2013’e erteledi. 
 
15 Kasım 2012’de Zonguldak’ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde basında yer alan 
haber ve karikatürleri sosyal paylaşım sitesi olan facebook.com adresindeki sayfasından yayınlayan İbrahim 
Damatoğlu adlı memur hakkında “kamu görevlisine hakâret ettiği” suçlamasıyla açılan davanın Zonguldak 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının İbrahim Damatoğlu’na Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. Maddesi uyarınca 6 bin 80 lira adlî para cezası verdiği öğrenildi. 
 
16 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı 
polis ekiplerinin sekiz ilde, başta DİHA büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın düzenleyerek gözaltına 
aldığı 49 basın yayın çalışanından 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Aralık 
2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 49 kişiden 44’ü hakkın-
da başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 27 Nisan 
2012’de kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 44 kişiye “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının yöneltildiği 102 klasörden ve 800 say-
fadan oluşan iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 34’ü tutuklu 
44 basın yayın çalışanlarının yargılanmasına devam edildi. İddianamenin okunmasının tamamlandığı du-
ruşmada mahkeme heyeti, Oktay Candemir ve Çiğdem Aslan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilme-
sine, 32 basın yayın çalışanının ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 8 Şubat 
2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 4 Şubat 2013’e erteledi. 
 
19 Kasım 2012’de, Katıldıkları 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan 6 kişinin yargılanmasına  Bursa Bölge 
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Erasmus değişim programı kapsamında Fransa’daki Lumiere 
Lyon Üniversitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında tutuklandıktan 3 ay sonra 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı duruşmada “yasadışı örgüt yöneticisi 
olmak ve yasadışı örgütün bayrağını gösteride taşımak suretiyle yasadışı örgüt propagandası yapmak” suç-
lamalarıyla yargılanan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ocak 2013’e erteledi. 
 
Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da 8 Mayıs 2012’de “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 28 kişiden BDP üye 
ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi “KCK Kent Meclisi üyesi oldukları” iddiasıyla 11 Mayıs 
2012’de tutuklanmıştı. 19’u tutuklu 24 kişinin yargılanmasına 20 Kasım 2012’de başlandı. Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların anadillerinde savunma yapma talebini reddeden mahkeme 
heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledikten sonra tutuklu sanıklardan Mehmet Kılıç, İzettin Gök, Rukiye 
Mercan, Medine Ete, Perihan Yılmaz ve Sevgihan Yıldıztekin’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmele-
rine karar vererek duruşmayı erteledi. 
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KESK’nın eğitim sisteminde değişiklik öngören “4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgütlenmeye ilişkin 
değişiklikleri içeren “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 28 
Mart ve 29 Mart 2012’de yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapılması planlanan protesto eylemi 28 
Mart 2012’de de İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği emir uyarınca polis ekipleri tarafından 
engellenmiş, İzmir’de toplanmak istenen gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı su ve biber gazlarıyla 
müdahale etmişti. Müdahalenin ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK üyesi 35 kişi hakkında “kamu 
görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri” iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 
20 Kasım 2012’de başlandı. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan 
mahkeme başkanı duruşmayı 7 Şubat 213’e erteledi. 
 
22 Kasım 2012’de İzmir’in Bornova İlçesi’nde 2012 yılının Mart ayından “KCK Soruşturması” adı altında dü-
zenlenen operasyon sonucu tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanan 16 kişi hakkında “KCK/TM adlı yapı-
lanmaya üye oldukları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma-
da 28 kişinin yargılanmasına neden olan gizli tanıkların sanıkları teşhis edememesi üzerine mahkeme heyeti, 
12 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
25 Kasım 2012’de Diyarbakır’da şoförü olduğu halk otobüsünde Kürtçe şarkı dinlediği için hakkında “yasadı-
şı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açılan Kadri Pervane’nin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadri Pervane’ye 2 yıl hapis cezası verdi. 
 
27 Kasım 2012’de Aram Yayınları Sahibi ve Hawar Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Bedri Adanır’ın gazetenin 
18 Mayıs 2009, 21 Mayıs 2009, 22 Mayıs 2009 ve 25 Mayıs 2009 tarihli sayılarında yer alan haberlerde “ya-
sadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Abdullah Eşit ve Seyithan Emen ile birlikte Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, 8 Ocak 2010’dan bu 
yana tutuklu bulunan Bedri Adanır’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptığı” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası, Seyithan Emen’e ise aynı suçlamayla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ce-
zası verirken, Abdullah Eşit’in de beraat etmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, aldığı hapis cezası ile tutuklu 
kaldığı süreyi göz önüne alınarak Bedri Adanır’ın tahliye edilmesine karar verdi. 
 
27 Kasım 2012’de “ KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Mersin’de 2010 yılının Ekim ayın-
da düzenlenen operasyonların ardından 13’ü tutuklu 52 kişinin yargılanmasına devam edildi. Adana 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. 
 
29 Kasım 2012’de, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde Nisan 2011 yılında yapılan basın açıklamasından dolayı 
hakkında dava açılan BDP Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Doğan’ın karar duruşması Erzurum 2. Ağır Mah-
kemesi’nde görüldü. Doğan’ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, açıklama içinde geçen cümleler ve 
yapılan yürüyüşten dolayı Doğan’a “Örgüt propagandası yapmak” ve “2911 Sayı toplu Gösteri ve Yürüyüş 
Kanununa muhalefet” etmek suçlamasıyla 7 yıl 6 ay ceza verdi. Doğan, verilen kararı değerlendirerek, kara-
ra itiraz edeceğini kaydetti. (29.11.2012/DİHA) 
 
29 Kasım 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Iğdır’da 2011 yılında düzenlenen 
operasyonların ardından YDGM üyesi 23 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıklardan 
Ufuk Demir, Yakup Erdoğan ve Ali Rıza Yamlı’ya 13’er yıl 6’şar ay hapis cezası; Hikmet Çarlı, Zahide Perin 
ve Nazan Salgın’a 12’şer yıl hapis cezası; Cihan Şit’e 10 yıl 6 ay hapis cezası; Melek Aras’a 9 yıl hapis ce-
zası; Pınar Tilüt’e 7 yıl 6 ay hapis cezası; Orhan Abay’a 13 yıl hapis cezası; İsmet Mapu’ya 11 yıl 6 ay hapis 
cezası; Ahmet Kikir’e 9 yıl hapis cezası; Yılmaz Yıldız, Semih Budak, Abbas Binal, Emrah Batın, Fatma Tu-
ran ve Ferhat Akbay’a 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi, sanıklardan Cihan Önal, Burcu Önal, Fatma 
Abay, Sinan Savaş ve Necdet Durdu ise beraat etti. 
 
30 Kasım 2012’de, Diyarbakır ve DÜ'nde 2008-2009 yılları arasında, içinde polis tarafından katledilen Aydın 
Erdem'in anma etkinliği ile "Anadilde Eğitim" taleplerinin de bulunduğu kimi etkinliklere katıldıkları için 3 yıldır 
tutuklu olarak yargılanan 5 üniversite öğrencisine 7 ila 17 yıl arasında hapis cezası verildi. 
(30.11.2012/DİHA) 
 
30 Kasım 2012’de 2012 yılının Ocak ayında Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü arka-
daşı Mehmet Yıldırım’ın hesabına para yatırdığına dair kendisine verilen tahsilat makbuzuna, kendi imzası 
yerine “P-K-K” harflerini yazarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında dava açılan Yıl-
maz Özbay’ın yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
tahsilat makbuzuna atılan imzanın Yılmaz Özbay’a ait olup olmadığı tespit edilememesi üzerine Yılmaz 
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Özbay’dan alınan “P-K-K” yazı örneklerinin, makbuzdaki “P-K-K” harfleriyle karşılaştırılması için Adlî Tıp 
Kurumu’na gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 
 
30 Kasım 2012’de Müvekkilinin Kürtçe savunma talebini reddeden mahkeme heyetine karşı yaptığı savunma 
nedeniyle hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla dava açılan Avukat 
Nezahat Bayraktar’ın yargılanmasına başlandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Nezahat 
Paşa Bayraktar’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, davaya konu olan ifadelerin İzmir 10. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nden istenmesine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2013’e erteledi. 
 
3 Aralık 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenle-
nen operasyonun ardından haklarında dava açılan 31’i tutuklu 90 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 90 kişinin yargılandığı 
davanın duruşmasında gizli tanığın verdiği ifadelerden vazgeçmesine rağmen sanıkların tutukluluk halinin 
devam etmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 
 
4 Aralık 2012’de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız hakkında, 30 Mart-
31 Mart 2008’de Roj TV’de katıldığı programlarda kullandığı ifadeler “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 
6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
4 Aralık 2012’de İzmir’de vicdani retçi İnan Süver’e destek vermek için oynadıkları oyun nedeniyle haklarında 
“halkı askerlikten soğuttukları” gerekçesiyle dava açılan arasında Yenikapı Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni 
Nazlı Masatçı’nın da bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndek i 
duruşmada mahkeme başkanı kararını açıklamak üzere duruşmayı 11 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
4 Aralık 2012’de Elazığ, Tunceli ve Malatya’da Haklar Derneği üyelerine yönelik 8 Mayıs 2012’de 6 kişinin 
tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından 6 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Derya Taşkıran 7 yıl 1 ay hapis cezası; Gönül Boz-
kurt’a 8 yıl 9 ay hapis cezası; Rıza Şahin’e 7 yıl 1 ay hapis cezası; Cem Aslan’a 8 yıl 2 ay hapis cezası; Atilla 
Ögeyik’e 6 yıl 3 ay hapis cezası Murat Çeçen’e 6 yıl 3 ay hapis ceza verdi. 
 
4 Aralık 2012’de, Urfa'da "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla 2010 yılının Kasım ayında gözaltına alı-
nıp, haklarında dava açılan Necmettin Kötüz ve Deniz Kuş isimli yurttaşların, karar duruşması Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 Eylül 2009 tarihinde Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne yapıldığı iddia edilen 
isimsiz bir ihbar telefonu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kötüz ve Kuş ile avukatları 
duruşmada hazır bulundu. Telefon görüşmeleri ve tanık beyanlarına dayandırılan suçlamalara ilişkin iddia 
makamının mütalaasını Kötüz ve Kuş kabul etmezken, mahkeme heyeti, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla Kötüz 
ve Kuş'a 10'ar yıl hapis cezası verdi.   (04.12.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
5 Aralık 2012’de Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 4 Ocak 2012’de yayımlanan 
“Devlet yardakçılığı ve ahlâk” başlıklı yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca 
Kadıköy (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava açılan dava devam ederken Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın aynı gerekçeyle açtığı tazminat davasının Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görü-
len duruşmasında mahkeme başkanı, Ahmet Altan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 bin lira manevî tazminat 
ödemeye mahkûm etti. 
 
Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk operasyonun ardından bu 
yana binlerce kişinin gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri, insan hakları savunucuları, belediye baş-
kanları, gazeteciler, sendikacılar, parti yöneticileri, akademisyenler, hukukçular, basın-yayın çalışanlarının da 
bulunduğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “ KCK/TM ” adlı yapılanmaya yönelik devam eden “KCK Soruşturma-
sı” kapsamında 6 Haziran 2012’de Ankara başta olmak üzere 8 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonları sonucunda gözaltına alınan sağlık bilimi öğrencisi 61 kişi-
den Tuncay Gökçen, Ahmet Demirer, Birhat Şimşek, Mehmet Aydın, Mehmet Budak, Mustafa Akın, Özgür 
Mert Bakan, Fatih Sultan Altın, Recep Kar, Zülküf Akelma, Perişan Akan, Mustafa Karakut, Ahmet Karer adlı 
13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamalarıyla 9 Haziran 2012’de tu-
tuklanmıştı. 13’ü tutuklu 43 öğrencinin yargılanmasına ise 5 Aralık 2012’de başlandı. Ankara 13. Bölge Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, 
sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamamlanmasının ardından tutuklu 13 öğrencinin tutuksuz yargı-
lanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 4 Mart 2013’e erteledi. 
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6 Aralık 2012’de Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma nedeniyle 
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı MKP Örgütü’nün propagandasını yaptığı” suçlamasıyla Ferhat Tunç’un yar-
gılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
Bingöl’de ve Karlıova İlçesi’nde 5 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması “adı altında Terörle Mücadele Şube-
si’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan Karlıova Belediye Başkanı Ferit 
Çelik, Belediye Meclisi üyesi Ahmet Demirbaş, BDP İl Yöneticisi Abdullah Solmaz “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettikleri” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sanık 3 kişinin Di-
yarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 10 Aralık 2012’de görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, sanıklara “yasadışı örgüt hiyerarşisine dâhil olmamakla birlikte yasadışı örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım ettikleri” iddiasıyla 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. 
 
11 Aralık 2012’de Antalya’da 3 - 4 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Ka-
dın Hakları Hukuku” konulu eğitim seminerindeki konuşmasında “İslâm Dininin Peygamberine ve Cumhur-
başkanına hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında “halkın büyük bir bölümünün benimsediği dini değerleri alenen 
aşağıladığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği” suçlamalarıyla dava açılan Avukat Mevhibe Canan Arın’ın 
yargılanmasına başlandı. Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mevhibe Canan Arın’ın ka-
tılmaması üzerine mahkeme başkanı, duruşmayı sanığın ifadesinin alınması amacıyla 19 Ocak 2013’e erte-
ledi. 
 
11 Aralık 2012’de, 12 Haziran 2011’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde yapılan etkinliklere 
katılarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla hakların-
da dava açılan avukatlar Tugay Bek ve Sevil Aracı Bek’in yargılanmasına devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının 2 avukat hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen mah-
keme heyeti,  “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verdi. 
 
11 Aralık 2012’de İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaları nedeniyle 23 Temmuz 
2012’de Bakırköy Kadın Cezaevi’nden getirilen Berfin Yağmur, Amine Demirkıran, Selma Mirzaoğlu ile Kan-
dıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden getirilen Süleyman Özcan, Mehmet Taha Burakmak, Mehmet Öz-
bek, Sadun Solhan, Şehmuz Öncel, Metin Mirzaoğlu ve Fahri Akgül hakkında “nezarethanede beklerken 
Kürtçe bağırarak, ıslık çalarak, alkışlayarak yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı 
öğrenildi. Hazırlanan iddianamede, ayrı nezarethanelerde kalan tutuklu 10 kişinin birbirlerine söylediği Kürtçe 
şarkıların Silivri Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’ndaki 2 er tarafından çevrildiği öğrenildi. 10 mahpusun 
Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde 19 Şubat 2013’de başlanacak. 
 
13 Aralık 2012’de Ankara’da 13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında KESK üye ve yöneticisi ka-
dınlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından 14 Haziran 2012’de değerlendirilmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 
iddianame 2 Temmuz 2012’de kabul edilmesinin arından 3’ü tutuklu 15 kadının yargılanmasına devam edildi. 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan ve Kürtçe savunma yapma 
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 
Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Kadın 
Sekreteri Güler Elveren ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 2 No’lu Şubesi Kadın Sekreteri 
Güldane Erdoğan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 18 Nisan 
2013’e erteledi. İddianamede Bedriye Yorgun ve KESK Kadın Sekreteri Songül Morsunbul ile Güler Elveren, 
Güldane Erdoğan, Canan Çalağan, Evrim Özdemir Oğraş, Hülya Mendillioğlu, Hatice Beydilli Kahraman, 
Belkis Yurtsever, Nurşat Yeşil, Nezahat Asrav, Leman Kiraz, Şefika Şimşek, Özden Özmen Gök ve Meral 
Hız “şüpheli” olarak yer almış ve sendikacı 9 tutuklu kadın sanık ile 6 tutuksuz kadın sanık “yasadışı örgüt 
yöneticisi olmakla” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmakla” suçlanmıştı. 
 
13 Aralık 2012’de “MLKP üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da “Gaye Operasyonu” adıyla 
düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 26 kişinin yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşma-
larda tahliye edilen 16 kişi ile tutukluluk halleri devam eden 10 kişinin yargılandığı duruşmada, mahkeme 
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık avukatlarının yeniden savunmalarını almaya devam eden 
mahkeme heyeti,  tutuklu sanıklardan Serkan Gündoğdu’nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine; 
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tutuklu dokuz sanığın ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 12 Mart 2013’e erte-
ledi. 
 
14 Aralık 2012’de Denizli’de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 36 kişi hakkında “YDG-M üyesi oldukları” iddi-
asıyla açılan davanın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sa-
nık 23 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası olmak üzere toplam 
143 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 36 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bili-
nen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
1 Haziran 2012’de Ankara’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süre-
dir ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri protesto et-
mek isteyen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile görüşmek isteyen Halkevleri üyesi gruba 
polis ekipleri müdahale ederek 27 kadını gözaltına almıştı. Serbest bırakılan 27 kişi hakkında, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memurunu yaraladıkları” iddi-
asıyla 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya 14 Aralık 2012’de devam edildi. Ankara 26. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmasına devam eden mahkeme başkanı, du-
ruşmayı şikayetçi beyanlarının alınması için erteledi. 
 
14 Aralık 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 
düzenlenen operasyonun ardından 8’i tutuklu 13 kişinin yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 kişinin yargılandığı davanın duruşma-
sında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet 
Anuçtekin’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
17 Aralık 2012’de Adana’da 1 Eylül 2012’de Barış Günü dolayısıyla yapılan mitingde taşıdıkları Azadiya 
Welat Gazetesi’nin kupüründe PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunduğu gerekçesiyle haklarında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açılan Radyo Dünya yönetim kurulu üyesi Abdulaziz 
Toprak ile Emrah Yücel ve Ferhat Yıldırım’ın Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 10’ar ay hapis cezası verdi. 
 
İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’nin ofset hazırlığını yapan Ozan Yayıncılık, 24 Aralık 
2010’da helikopter destekli polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 16 kişiden sekizi 
28 Aralık 2010’da tutuklanmıştı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddia-
sıyla 3’ü tutuklu 16 kişinin yargılandığı davanın 18 Aralık 2012’de görülen duruşmasında savcının esas hak-
kındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar ve-
rerek duruşmayı sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla 14 Şubat 2013’e erteledi. 
 
19 Aralık 2012’de Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun, Adana’da 4 Nisan 2010’da bir portakal bahçesinde ağaca 
asılı olarak bulunan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın ölümüyle ilgili olarak yapılan basın açık-
lamasında, Emniyet Müdürlüğü’nün şüpheli olabileceğini ifade etmesi nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü adına 
İçişleri Bakanlığı’nın açtığı 10.000 TL tutarındaki tazminat davasına  devam edildi. Adana 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ndeki duruşmada dosyayı tekrar inceleyen mahkeme başkanı, davanın reddine karar verdi. 
 
19 Aralık 2012’de, “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Hakkâri’de 2010 yılında düzenlenen 
operasyonların ardından biri tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hakkâri İl Genel Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz’ın savunmasını alan 
mahkeme heyeti, Ferzende Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşma-
yı erteledi. 
 
19 Aralık 2012’de, İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğun-
luğu DYG üyesi olan 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 25’inin tutuklu bulunduğu soruştur-
mada 72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde devam edildi. Sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Kayhan Tüney, Burhan Şık, Serhat Gök-
su, Sadullah Başboğa, Ercan Marhan, Hakan Yılmaz ve Sercan Avşar adlı 7 sanığın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 13 Mart 2013’e erteledi. 
 
21 Aralık 2012’de İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyonlarda haklarında gözaltına alınma kararı çıkarılan 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 say-
falık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul 
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etmesinin ardından 122’si tutuklu 205 kişinin yargılanmasına devam edildi. İddianamenin okunduğu duruş-
mada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Selma Aygün, Abdurrahman İsen, İhsan Çelik ve Selahattin Te-
kin’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 118 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devam etme-
sine karar vererek duruşmayı 15 Mart 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 4 Mart 2013’e erteledi. 
 
24 Aralık 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzenlenen operasyonun 
ardından, aralarında Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 41’i tutuklu 61 sanığın yargılanma-
sına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 61 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında avukatların müvekkillerinin savunma vermediği 
gerekçesiyle duruşmayı erteleme talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 2 Ocak 2013’e erteledi. 
 
26 Aralık 2012’de Batman’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardın-
dan haklarında dava açılan 28’i tutuklu 40 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Mart 2013’e 
erteledi. 
 
26 Aralık 2012’de Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 2010 yılının Mayıs ayında “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 11’i tutuklu 29 kişinin yargılanmasına devam edi l-
di. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden ve 
savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat 2013’e erteledi. 
 
26 Aralık 2012’de Adana’da 6 Mart 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardın-
dan haklarında dava açılan 20’si tutuklu 54 kişinin yargılanmasına başlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını 
dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 22 Şubat 2013’e erteledi. 
 
27 Aralık 2012’de İstanbul’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardın-
dan haklarında dava açılan tutuklu 17 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 
Ocak 2013’e erteledi. 
 
27 Aralık 2012’de Oda TV’ye düzenlenen operasyonun ardından 3’ü tutuklu Milliyet Gazetesi muhabiri Ne-
dim Şener ve gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu on üç kişinin (tutuklu sanık Kaşif Kozinoğlu 
cezaevinde yaşamını yitirdi) Ergenekon Soruşturması kapsamında “silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, 
yardım etme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, açık-
lanması yasaklanmış gizli belgeleri temin etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri kayıt altına alma 
ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılan-
malarına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Soner Yalçın, Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük’ün ifadesini 
alan mahkeme heyeti, Soner Yalçın’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruş-
mayı 21 Mart 2013’e erteledi. 
 
28 Aralık 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2011 yılının Ağustos ayında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanan 10 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mah-
keme heyeti, 9 kişiye “yasadışı örgüte yardım ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
larıyla 3’er yıl 11’er ay hapis cezası, bir kişiye ise “yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “patlayıcı madde bu-
lundurduğu” suçlamalarıyla 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
28 Aralık 2012’de Ağrı’da 2012 yılının Haziran ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operas-
yonun ardından haklarında dava açılan 2’si tutuklu 8 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden ve savcının esas 
hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ocak 2013’e erteledi. 
  
28 Aralık 2012’de Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Varto İlçesi’nde 20 Ekim 2011’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanmasına  devam edildi. 
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti toplanamadığı için duruşma 2 Ocak 2013’e 
ertelendi. 
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Yargıtay Kararları 
 
16 Ocak 2012’de Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Prof. Dr. Atilla Yayla’nın 18 Kasım 2006’da İzmir’de düzenle-
nen bir etkinlikte söylediği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla Atilla Yayla hakkında 
açılan davada kendisine 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu uyarınca verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasını 
bozduğu öğrenildi. Gerekçeli kararda, Atilla Yayla’nın etkinlikte kullandığı sözler için “nezaket sınırı aşılsa da 
hakaret suçu işlenmemiştir” denildi (Milliyet, 16 Ocak). 
 
23 Haziran 2012’de Batman’da 22 Haziran 2012’de sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınan BDP Batman 
İl Örgütü yöneticisi Mahmut Abi, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” 
iddiasıyla aldığı 30 aylık hapis cezasının onanması üzerine tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderil-
di. 
 
 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILAR  
 
 

I. İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar 
 
 

İHD İstanbul Şubesi ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından kapatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yapılan başvuru Savcılıkça sonuçlandırılmamıştır. Süreç devam etmektedir.  

 
  
 

II. Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri 
 
28 Haziran 2012’de, KESK ve bileşenlerine yönelik "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında gözal-
tına alınan İHD EUROMED yönetim kurulu üyesi Osman İşçi, mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan F 
Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. (28.06.2012/DİHA) 
 
28 Haziran 2012’de, İHD Sakarya şube yönetim kurulu üyesi Hanım Koçyiğit KCK soruşturması kapsamında 
25 Haziran günü Sakarya’da gözaltına alınarak Ankara ya getirildi, tutuklanarak Sincan F tipi cezaevine ko-
nuldu. 
 
29 Eylül 2012’de 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis 
ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar sonucu 32’si 
Mersin’de olmak üzere gözaltına alınan 38 kişiden arasında BDP Mersin il eşbaşkanları Musa Kullu ve Aynur 
Aşan ile İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin de bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
14 Kasım 2012’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde açlık 
grevleriyle ilgili eylem yapmak isteyen İHD Genel Başkan Yardımcısı Rıza dalkılıç, İHD İstanbul Şube başka-
nı Ümit Efe, İHD İstanbul Şube Yöneticileri Sevim Kalman, Neriman Deniz, Ali Koçyiğit, Osman Özkan polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Kasım 2012’de, İHD Adana Şube Yöneticisi Dilek Hoş yasa dışı örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmış ve 
Adana/Karataş Kadın Cezaevine konulmuştur. 

 

 

III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan İHD Yönetici ve Üye-
leri 
 
20 Mart 2012’de İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi yapılmak istenen Newroz kutlamasını gözlemci 
sıfatıyla takip ettiği esnada polis ekipleri tarafından tartaklandığını ve tehdit edildiğini açıkladı (ANF, 21 Mart). 
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27 Mayıs 2012’de İHD İstanbul, İzmir ve Aydın Şube yönetici ve üyelerinden oluşan bir insan hakları savu-
nucularının Mehmet Ağar’ın bulunduğu cezaevi olan Aydın ili Yenipazar ilçesinde yaptıkları protesto eylemi-
ne, Türk bayrakları taşıyan, elleriyle kurt işareti yapan ve sürekli küfür ederek eylemcileri tahrik etmeye çalı-
şan topluğun oluşturulduğu ve  topluluğa polisin hiçbir müdahalede bulunmadığı görüldü. Sonraki günlerde 
basında, eski özel harekatçı Korkut Eken’in, eylem sırasında Yenipazarda olduğunu ve eylemi uzaktan izle-
diğini belirten demeçlerine yer verildi.  
 
10 Nisan 2012’de, 26 Temmuz 2011 tarihinde tutuklandığı ilk duruşmada tahliye edilden İHD Siirt şube De-
netleme Kurulu üyesi Muhsin Beydoğan, 14 Mayıs 2012 günü ikamet ettiği Siirt ilinde öğlen saatlerinde adı-
nın Davut Ünsal olduğunu öğrendikleri bir polis memurunun taciz ve tehditine isimlerini bildirdiği tanıkların 
yanında maruz kalmış ve bu durumla ilgili Siirt savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık, dilekçede 
isim ve adresleri belli olmasına rağmen sadece bir tanığı dinlemiş ve takipsizlik kararı vermiştir. Ancak, anı-
lan polis memuru da kendisinin tehdit edildiğini ileri sürerek bulunduğu suç duyurusu savcılık tarafından dava 
açılmıştır. 
 
10 Haziran 2012’de, Hakkari İHD şube sekreteri, Sait Çağlayan göz altına alınmış 14 Haziran 2012’de ser-
best bırakılmıştır. Çağlayan’a yönelik suçlamaların gizli tanık beyanına istinaden olduğu ve tamamen İHD 
çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edilmiştir. 
 
14 Aralık 2012’de Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde basın açıklaması yapan İHD Ankara Şubesi yöneticisi 
Cengiz Mendillioğlu, kendisini cep telefonuyla arayan bazı kişilerin kendisine ajanlık yapması teklifinde bu-
lunduklarını ifade etti. 
 
 

III. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar 
 
 
2 Mart 2012’de, İHD Genel Başkan Yardımcısı Sevim Salihoğlu, Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici, Diyar-
bakır şube yöneticileri Av.Serdar Çelebi ve Av. İbrahim Çeliker  hakkında, 2010 yılında Rize/Kalkandere 
cezaevi ile ilgili yaptıkları inceleme sonrası açıklamış oldukları raporda adı geçen ve sonra tutuklanan infaz 
koruma memurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 
 
25/30 Ekim 2012, 4/17 Kasım 2012 tarihlerinde Çanakkale de “süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri nede-
niyle yapılmak istenen destek etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle İHD MYK üyesi Hüseyin Küçükbalaban, 
İHD Çanakkale Şube Başkanı Serpil Bayar, şube yöneticilerinden Hayrettin Pişkin ve önceki dönem İHD 
Çanakkale şube başkanı Kenan Döner hakkında soruşturma açıldı. Hüseyin Küçükbalaban 27 Aralık 2012 
günü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ifade verdi.        
 
22 Kasım 2012’de, Türkiye ye giriş yapan Ümit Yeter isimli kişinin yanında getirdiği B1 vitamini ampullerini 
izinsiz getirmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılmış, vitaminleri İHD İstanbul şubeye götüreceğini beyan 
etmesi üzerine, şube başkanı Ümit Efe savcılığa çağrılarak ifadesi alınmıştır. 
 
14 Kasım 2012’de, Siirt Barosu avukatlarından ve İHD Siirt şube yöneticisi Roja Arslan Durdu’nun açlık gre-
vinde olan  müvekkilleriyle görüşmeye gittiği Siirt Kapalı Cezaevine B1 vitamini götürmesi nedeniyle hakkın-
da soruşturma açılmıştır. 
 
 

V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar 
  
10 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları tarafından 5 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştiri-
len 104'üncü "Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın" oturma eylemi nedeniyle, İHD Şube Sekreteri Raci Bilici 
hakkında Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2911 "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muha-
lefet etmekten" dava açıldı. (10.02.2012/DİHA / Yeniozgurpolitika.com) 
 
10 Nisan 2012’de, 26 Temmuz 2011 tarihinde tutuklandığı ilk duruşmada tahliye edilden İHD Siirt şube De-
netleme Kurulu üyesi Muhsin Beydoğan, 14 Mayıs 2012 günü ikamet ettiği Siirt ilinde öğlen saatlerinde adı-
nın Davut Ünsal olduğunu öğrendikleri bir polis memurunun taciz ve tehditine isimlerini bildirdiği tanıkların 
yanında maruz kalmış ve bu durumla ilgili Siirt savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık, dilekçede 
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isim ve adresleri belli olmasına rağmen sadece 1 tanığı dinlemiş ve takipsizlik kararı vermiştir. Ancak, anılan 
polis memuru da kendisinin tehdit edildiğini ileri sürerek bulunduğu suç duyurusuna savcılık tarafından dava 
açılmıştır. 
 
26 Mayıs 2012’de,  Şırnak'ın Uludere İlçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivil yurttaşın katledilmesi olayı-
nın aydınlatılması ile ilgili her hangi bir gelişme yaşanmazken, olayı protesto edenler hakkında ise başlatılan 
soruşturmalar jet hızı ile davalara dönüşmeye başladı. Katliamın yaşandığı ilk günlerde yükselen halk tepk i-
sine ses olabilmek amacıyla Diyarbakır'da bulunan STK'lar tarafından organize edilen kınama açıklamasına 
ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İHD Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici, KESK Genel Meclis 
Üyesi Yılmaz Güneş ve Eğitim Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi Zeyyat Ceylan hakkında 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldığı öğrenildi. 30 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen 
etkinlik ile ilgili hazırlanan iddianamede, söz konusu olayda 34 yerine 35 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiği belir-
tilirken, yapılan protesto gösterisinden ise yürüyüşe geçen grubun "olayı ve iktidarı" eleştiren sloganlar attığı-
nın belirtilmesi dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün tarafından yürütülen soruşturmada 
düzenlenen etkinlik şu cümleler ile suç sayıldı: "Olay tutanakları, şüpheli savunmaları ve tüm soruşturma 
dosyası kapsamında söylemlerindeki yönlendirmelerle ve bildirimde bulunulmayan, yol güzergahının kapan-
masına, trafiğin aksamasına neden olan ve zaman itibariyle yasaya aykırılığa konu olan yürüyüş." 
(26.05.2012/DİHA) 
  
İHD Genel Başkan Yardımcısı Rıza Dalkılıç, İHD İstanbul şube başkanı Ümit Efe ve Şube Yöneticileri, Nefise 
Neriman Deniz, Osman Özkan, Ali Koçyiğit, Sevim Kalman 14 Kasım 2012’de İstanbul’da Dolmabahçe Sa-
rayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde açlık grevleriyle ilgili eylem yaptıkları sırada gözaltı-
na alınmış aynı gün serbest bırakılmışlardı. 6 kişiye 53. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Kanuna aykırı 
Toplantı Yürüyüşü Düzenleme ve katılma” gerekçesiyle açılan dava duruşması 7 Mart 2013 günü olarak 
ilgililere bildirilmiştir.  
 
11 Aralık 2012’de Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi İHD MYK üyesi Avukat Tugay Bek’i ve Avukat Sevil Aracı 
Bek’i Genel Seçimler öncesinde 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılmaktan 
dolayı, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 220/6. maddesi uyarınca 3 yıl, 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırdı. Savcı esas hakkın-
daki görüşünde sanıkların beraat etmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak, Mahkeme, Tugay ve Sevil’in katıldığı 
basın açıklamasında hiçbir şey söylememelerine ve hiçbir pankart taşımamalarına rağmen skandal bir karar 
vererek  cezalandırdı. Dava temyiz edildi. 
 
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

2012 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 
11 Kasım 2012’de, BDP'nin genel çağrısı üzerine geçen yıl toplu mezarların açığa çıkması için Siirt'te bulu-
nan Newala Kasaba'ya (Kasaplar Deresi) yapılan yürüyüşe, Elazığ'dan katılan BDP Elazığ İl Eş Başkanı 
Müzeyyen Bilgin, Merkez İlçe Eşbaşkanı Narin Demirkapı, BDP Elazığ eski İl Başkanı Bekir Yıldırım, İl Eski 
Saymanı Ali Çelebi ve Merkez İlçe eski Başkanı Selahattin Bilin hakkında Siirt Cumhuriyet Savcılığı'nca yü-
rüyüşte slogan ve taş attıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. (11.11.2012/DİHA) 
 
13 Kasım 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde uluslararası güç-
lerin baskısı ile Suriye'den çıkarılışının yıldönümünü protesto etmek amacıyla katıldıkları basın açıklaması ve 
yürüyüş nedeniyle 38 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.  (13.11.2012/DİHA)  
 
28 Kasım 2012’de, Muş’ta aralarında BDP’li yöneticilerinde bulunduğu 32 kişi, basın açıklaması gibi faaliyet-
lere katıldıkları gerekçesiyle emniyete çağırılarak, ifadeleri alındı. (28.11.2012/DİHA) 
 
8 Aralık 2012’de, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 28 Ekim'de cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine dikkat 
çekmek amacıyla AKP binasına düzenlenmek istenen yürüyüşe polisin hedef gözeterek gaz bombasıyla 
müdahale etmesi BDP Mazıdağı İlçe Yöneticisi ve İl Genel Meclis Üyesi Emanet Eneş başından ağır yarala-
mıştı. Eneş Mardin Devlet Hastanesi'nde uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Mazıdağı Belediye Başkanı 
Hasip Aktaş ve BDP Mazıdağı İlçe Başkanı İbrahim Çoko, Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı'na polisler hakkın-
da suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından ağır yaralan Emanet Eneş, Mazıdağı Belediye 
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Başkanı Hasip Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında soruş-
turma açılan Belediye Başkanı Aktaş, BDP'liler ve yurttaşlar Mazıdağı Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak ifa-
deleri alınmaya başlandı. Hakkında soruşturma açılan Mazıdağı Belediye Başkanı Hasip Aktaş, polisler hak-
kında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Ardından ağır yaralan yöneticimiz de 
dahil olmak üzere 45 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Biz arkadaşımızı yaralayan polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunmasaydık, polisler de 45 kişi hakkında soruşturma başlatmayacaktı. Polisler haksızlıkları-
nı örtbas etmek için böyle bir yola başvurdu." (08.12.2012/DİHA/İmc-tv.com) 
 
15 Aralık 2012’de, Bitlis-Tatvan karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan Eren Üniversitesi yerleşkesinden 
18 Kasım'da karşıya geçmek isterken, bir aracın çarpması sonucu Hizan Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölü-
mü ikinci sınıf öğrencisi Ömer Erol yaşamını yitirmişti. Üniversite öğrencileri ise, arkadaşlarının ölümüne 
neden olan yolda güvenlik tedbiri alınmaması üzerine belediye ve karayollarını protesto etmişti. Söz konusu 
protestoya katılan Savaş Aydın, Kenan Çalışkan, Süleyman Demiren, Murat Yıldız, Ceduh Batur ile ismi 
öğrenilemeyen 3 üniversite öğrencisi eylem sırasında polisler tarafından gözaltına alınarak, Mustafa Yeter 
Polis Karakolu'na götürülüp, daha sonra serbest bırakılmıştı. Ömer Erol'u andıkları ve kazaya sebebiyet ve-
ren ihmalleri protesto ettikleri gerekçesiyle 8 öğrenci hakkında "2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri" gerek-
çesiyle soruşturma başlatıldı.  (15.12.2012/DİHA/Evrensel.net/ Gazetebitlis.com) 
 
17 Aralık 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevlerinde süren açlık grevlerini 67'inci gününde 
kardeşi Mehmet Öcalan aracılığı ile açlık grevi eylemlerini bitirme çağrısı yapan PKK Lideri Abdullah Öcalan 
için gazetelerinde, "PKK lideri" yazdıkları için 3 yerel gazetenin yayın yönetmenine soruşturma açtı. Güney-
doğu Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Akar, Özgür Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Naci Sapan ve Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesut Fiğançiçek, Türk Ceza Kanunu'nun 125. 
maddesinde yer alan "suç ve suçluyu övme" iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye çağ-
rılarak, ifadeleri alındı. Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında polis tarafından ifadeleri alınan 
gazetecilerin hakkında dava açılıp açılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.  
(17.12.2012/ANF/DİHA/Evrensel.net) 
 

2012 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Hukuk İşleri Komisyonu’ndan alınan verilere göre Diyarbakır’da bulunan 
KESK’e bağlı sendikaların 37 Üyesi hakkında 2011 yılında katıldıkları çeşitli eylem ve etkinlikler nedeniyle 
121 kez idari soruşturmalar başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan KESK üyelerinin isimleri şöyle; 
Sadrettin Kaya, Arzu Koç, Zeyyat Ceylan, Veli Sürer, Serhat Güzel, Erkan Keskin, Fatma Nur Cansever, 
Yusuf Karadaş, Fasih Zirek, Yıldırım Arslan, Yılmaz Güneş, Serkan Aslan, Arin Zümrüt, Mehmet Atlıhan, 
Murat Satıcı, Ecevit Odabaşı, Vedat Kuşsever, Kasım Birtek, İhsan Babaoğlu, Halis Baybaşin, Zöhre Taş, 
Arin Zümrüt, Celal Çeçen, Erkan Keskin, Çetin Taş, Yılmaz Güneş, Netice Altun, Celal Çeçen, Serkan Aslan, 
Emine Devrimci, Hilal Korkmaz Yılmaz, Edip Binbir, Murat Kaya, Metin Tekeş, Ekrem Üçer, Suphi İzol, 
Mahmut Aba. (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 
1 Ocak 2012’de, Erzincan Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilere yönelik 24 Mayıs'ta "KCK" adı altında 
yapılan operasyonda tutuklanan Vural Turgut, Ali İnal, Cihangir Ali Koyun, Uygar Ufak Karakaya, Çetin Şim-
şek, Vedat Sümer ve Yeknur Yurtsever hakkında açılan davanın karar duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "Örgüt üyeliği" , "Örgüt propagandası" , "Kamu malına zarar" 
iddiasıyla Çetin Şimşek'e 10 yıl, Yeknur Yurtsever, Vural Turgut, Ali İnal'a "Örgüt üyeliği" , "Örgüt propagan-
dası" iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay, Cihangir Ali Akkoyun, Vedat Sümer, Uygar Ufuk Karakaya'ya "Örgüt üyeliğ i" 
iddiasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. (01.01.2012/DİHA) 
 
2 Ocak 2012’de “Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması” amacıyla çeşitli illerden 
yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gelen grupların, Ankara’ya alınmamasını 11 Haziran 2011’de Kurtuluş Par-
kı’nda oturma eylemi yaparak protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına 
almıştı. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasının ardından başlatılan soruşturmanın sonucunda eyleme 
katılan 23 kişi hakkında dava açılmıştı. 23 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla 28 Aralık 2011’de yargılanmaya başladığı öğrenildi. Ankara 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmaya 
katılmayan 3 sanığın ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 4 Nisan 2012’ye erteledi (TİHV, 2 Ocak). 
 
4 Ocak 2012’de, Diyarbakır'da 2009 yılında polis kurşunu ile yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Mimar 
ve Mühendislik Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Aydın Erdem için 2010 yılında düzenlenen anma etkinliği ile 
"KCK" tutuklamalarının protesto edildiği gösteriye katıldığı gerekçesi ile 22 Nisan 2011'de gözaltına alınarak 
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tutuklanan DÜ öğrencisi Barış Kaya hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt pro-
pagandası yapmak" ve 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "Polise muka-
vemet" iddialarıyla Kaya'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.   (04.01.2012/DİHA) 
 
10 Ocak 2012’de Gözaltında gördüğü işkence sonucu 18 Mayıs 1973’te yaşamını yitiren İbrahim 
Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümünde (18 Mayıs 2010) Tunceli’de düzenlenen anma törenine katılan Demok-
ratik Haklar Federasyonu üyesi 4 kişi ile Özgür Gelecek Dergisi okuru 4 kişi hakkında dava açıldığı  öğrenildi. 
“Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanacak olan 8 
kişinin Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşması 26 Ocak 2012’de başlayacak (ETHA, 10 Ocak). 
 
11 Ocak 2012’de Kars'ta Mehmet Sait İnce, ve Kadir Çelik adlı yurttaşlar, haklarında "2911 sayılı Toplantı 
Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle Kars Cumhuriyet 
Savcılığı'na ifade vermeye gitti. Savcılık tarafında ifadeleri alınan Kaya ve İnce, tutuklanma talebiyle Kars 
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan Kaya ve İnce, tutuklanarak Kars 
Cezaevi'ne gönderildi. (11.01.2012/DİHA) 
 
11 Ocak 2012’de İzmir’de 31 Mart 2010’da Ege Üniversitesi’nde düzenlenen bir protesto gösterisinde çıkan 
arbede sırasında gösteriyi kaydeden polis memurunu darp ettikleri ve polis memurunun elindeki kamerayı 
kırdıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Ege Üniversitesi öğrencisi 6 kişi hakkındaki karar duruşması 
görüldü.  İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan Barış 
Okuducu’ya “yasadışı örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; “görevli polis memuruna 
saldırdığı ve yaraladığı” suçlamalarıyla 14 yıl 6 ay hapis cezası; sanıklardan Mehmet Kurt, Faruk Kara, Vey-
sel Akkurt ve Ufuk Aydın’a aynı suçlamalarla 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Masum Ataman’a ise “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi (Milliyet, 12 Ocak). 
 
17 Ocak 2012’de Malatya’da 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eyleme katıldık-
tan sonra 3 Haziran 2011’de tutuklanan ve haklarında dava açılan üniveriste öğrencileri Erkin Kocaman, 
Ayça Kılınç, Yusuf Yılmaz, Uğur Pektaş, Sevcan Göktaş ve Kubilay Uçucu ile eyleme kızının fotoğrafıyla 
katıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hatice Harman’ın “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını alan mahkeme heyeti kararı 
açıklamak üzere duruşmayı 1 Şubat 2012’ye erteledi (bianet.org, 17 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de Siirt’te 1 Mart 2010’da yapılan BDP Merkez İlçe Olağan Kürtçe konuşma yapan Siirt Bele-
diye Başkanı Selim Sadak hakkında Siirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasın-
da mahkeme başkanının, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla Selim Sadak’a altı ay ha-
pis cezası verdiği öğrenildi (Zaman, 18 Ocak). 
 
18 Ocak 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 24 Mayıs 2011’de Erzincan’da “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenlediği operasyonlar nedeniyle gözaltına alınan yedi öğrenci 27 Mayıs 
2011’de tutuklanmış ve haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkla-
rı” suçlamalarıyla dava açılmıştı. Davanın Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasın-
da savcının esas hakkındaki mütalaasını ve tutuklu sanıkların esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mah-
keme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “kamu malına zarar 
verdiği” iddiasıyla Çetin Şimşek’e 10 yıl hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları iddiasıyla Yeknur Yurtsever, Vural Turgut ve Ali İnal’a yedişer yıl altışar ay hapis cezası; 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla da Cihangir Ali Akkoyun, Vedat Sümer ve Uygar Ufuk Karakaya’ 
altışar yıl üçer ay hapis cezası verdi (Zaman, 18 Ocak). 
 
19 Ocak 2012’de Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Aralık 2010’da Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulu’na katılmak için geldiği Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Recep Tayyip Erdoğan’ı protes-
to eden öğrencilere, cop ve biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, 26 öğrenciyi gözaltına almış, ifadeleri 
alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakılmıştı. Eylemle ilgili başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan 
iddianamede 26 öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla hapis cezası talep edilmişti. İddianamenin kabul edilmesi üzerine 26 öğrencinin yargılanmasına 
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya katılan 20 kişinin ifadesini alan mahkeme 
başkanı, duruşmaya katılmayan sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi (Cumhuriyet, 19 
Ocak). 
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1 Şubat 2012’de Malatya’da 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eyleme katıldıktan 
sonra 3 Haziran 2011’de tutuklanan ve haklarında dava açılan üniveriste öğrencileri Erkin Kocaman, Ayça 
Kılınç, Yusuf Yılmaz, Uğur Pektaş, Sevcan Göktaş ve Kubilay Uçucu ile eyleme açlık grevinde yaşamını 
yitiren kızının fotoğrafıyla katıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hatice Harman’ın “yasadışı DHKP/C 
Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılandığı dava sonuç-
landı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, iddianamedeki 
suçlamalar uyarınca sanıklardan Kubilay Uçucu’ya 10 yıl 10 ay hapis cezası; Erkin Kocaman’a 11 yıl 10 ay 
hapis cezası; Yusuf Yılmaz’a ve Uğur Pektaş’a 9’a yıl 2’şer ay hapis cezası; Ayça Kılınç’a 8 yıl 9 ay hapis 
cezası; Sevcan Göktaş’a ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan yalnızca Ayça 
Kılınç’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde tutarak tahliye edilmesine karar verirken, “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hatice Harman hakkında ise beraat kararı verdi 
(bianet.org, 1 Şubat). 
 
1 Şubat 2012’de TSK Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek 
için 21 Ağustos 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katılan DSİP üyesi Muham-
med Cihad Saatçioğlu, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 27 Ağustos 2011’de tutuklanmıştı. Hak-
kında aynı suçlamayla dava açılan Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Davanın 
Çağlayan (İstanbul) 17. Ağır Ceza Adliyesi’nde görülen duruşmasında Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun 
savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tutuksuz 
yargılanmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi (bianet.org, 
1 Şubat). 
 
1 Şubat 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 9 Mart 2011’de Newroz Günü dolayısıyla düzenlenen etkin-
likte “yasadışı slogan attığı” iddiasıyla yargılanan Adnan A. (38) hakkında açılan davanın Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. mad-
desi uyarınca sanığa 10 ay hapis cezası verdi. (İHA, 1 Şubat). 
 
7 Şubat 2012’de İstanbul’da 17 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan DYG üyesi 
30 öğrenciden 19’u “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 
tutuklanmıştı. 30 öğrenci hakkında başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede öğrencilerin 
kampus içinde yaptıkları etkinliklerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmelerini “suç şüphesini artırıcı delil” 
olarak değerlendiren savcı, öğrencilerin yaptıkları etkinlikler ve katıldıkları eylemler nedeniyle “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından cezalandırılmalarını talep etti. Öğrencilerin iddianameyi ka-
bul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.(DİHA, 2 Şubat).  
 
7 Şubat 2012’de Cezaevleri (Hayata Dönüş) Operasyonları’nın yıldönümünü protesto etmek amacıyla 19 
Aralık 2006’da İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 24 kişinin 
yargılanmasına devam edildi.  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlik-
te yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklardan birinin avukatının gelmemesi 
üzerine mahkeme heyeti, kararını bir sonraki duruşmada açıklamak üzere duruşmayı 22 Mart 2012’ye erte-
ledi (Özgür Gündem, 8 Şubat). 
 
10 Şubat 2012’de BDP Yalova İl Başkanı İhsan Coşkun hakkında 14 Mayıs 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçe-
si’nde düzenlenen askeri operasyonda ölen HPG militanı 12 kişiyi anmak amacıyla seçim bürosunun kapısı-
na 12 kırmızı karanfilin bulunduğu siyah bez asarak “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla açılan 
davanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin İhsan Coş-
kun’a  TMY 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdiği öğrenildi (DİHA, 10 Şubat). 
 
17 Şubat 2012’de Yüksek Seçim Kurulu’nun Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun 5 milletvekili adayının 
adaylığını veto etmesini Batman’da 24 Mart 2011’de yaptıkları oturma eylemiyle protesto eden aralarında 
milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız’ın da bulunduğu 96 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sa-
nıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi 
için duruşmayı erteledi (Evrensel, 18 Şubat). 
 
20 Şubat 2012’de Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde 28 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren militan-
lardan dördü için 4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenine “talimatla katıldıkları” gerekçe-
siyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 
dava açılan 13 kişinin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın görülen duruşmasında 
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sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 
Nisan 2012’ye erteledi (ANF, 20 Şubat).  
 
 
22 Şubat 2012’de İstanbul’da 17 Ocak 2011’de “Zorunlu Din Dersi kaldırılsın” talebiyle Galata Köprüsü'nde 
yaptığı eylem yaptıkları için haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” iddiasıyla dava açılan LÖB üyesi 3 çocuğun karar duruşması görüldü. İstanbul 1. Çocuk Mahkeme-
si’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme başkanı, eylemin demokratik hak olduğunu vurgulayarak 
sanıklar E.G., T.Y., B.B.’nin beraat etmesine karar verdi (ETHA, 22 Şubat). 
 
23 Şubat 2012’de  MLKP üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da “Gaye Operasyonu” adıyla 
düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 24 kişinin yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşma-
larda tahliye edilen 12 kişi ile tutukluluk halleri devam eden 11 kişinin yargılandığı duruşmada, mahkeme 
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık avukatlarının yeniden savunmalarını alan mahkeme heye-
ti,  sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 29 Mayıs 2012’ye erteledi (ati-
lim.org, 23 Şubat). 
 
27 Şubat 2012’de Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katılarak 
“kolluk kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle tutuklanan iki çocuğun karar duruşması Kurtalan Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu çocuk sanılardan U.E.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 9 yıl 4 ay 
hapis cezası ve 2000 TL para cezası; K.Ö.’ye ise aynı gerekçelerle 13 yıl 4 ay hapis cezası ve 2000 TL para 
cezası verdi (Zaman; ANF, 27 Şubat). 
 
27 Şubat 2012’de Siirt’te toplu mezarların bulunduğu Kasaplar Deresi’ne 28 Mart 2011’de yapılan yürüyüşe 
katıldıkları ve basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP 
İl Başkanı Faruk Sağlam’ın da bulunduğu 17’si tutuklu 36 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
açılan davaya başlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyar-
bakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 36 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
eylem yaptıkları”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın duruşmasında sanıkların kimlik tespitle-
rini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi (Radikal, 28 Şubat). 
 
28 Şubat 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 4 Aralık 2012’da Dolmabahçe Sarayı’nda 
üniversite rektörleriyle görüşmesini protesto eden öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri ile öğrenci-
ler arasında çıkan arbede nedeniyle karşılıklı yapılan şikâyetler sonucu başlatılan soruşturma sonunda hazır-
lanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Hazırlanan iddianamede üç polis memurunun şikâyetçi olması 
üzerine 10 öğrenci hakkında “görevli memura birden fazla kişiyle birlikte direndikleri” gerekçesiyle toplam 120 
yıl hapis cezası istenirken; 36 polis memuru hakkında da “basit yaralama” suçunu işledikleri gerekçesiyle 
hapis cezası istendi. Tuzla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 21 Mayıs 2012’de başlanacak. (Va-
tan, 28 Şubat). 
 
28 Şubat 2012’de, Diyarbakır’ da polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem için düzenle-
nen anma etkinliği sonrası 16 Aralık 2009 tarihinde çok sayıda öğrenci ile birlikte gözaltına alınarak tutukla-
nan ve halen Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dicle Üniversitesi (DÜ) Matematik Bölümü 
4'üncü sınıf öğrencisi Sedat Altunay hakkında açılan davanın duruşmasında "Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan'la yapılan müzakereler sürsün" dediği gerekçesi ile açılan bir başka davanın karar duruşması görül-
dü. Birden fazla eyleme katıldığı, bu kapsamda "Örgüt talimatı ile eğitim ve öğretimi engellemek", 2911 Sayılı 
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek", "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarını işlediği iddia edilerek hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açılan Altunay ve diğer sanıkların Kürtçe savunma talebi mahkeme tarafından kabul 
edilmedi. Bunun üzerine söz almadan ayağa kalkan Altunay, "Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yapılan 
müzakereler sürsün. Aksi taktirde mahkemeleri protesto ederiz" demişti. Sözlerin ardından mahkeme başka-
nının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine Altunay hakkında Diyarbakır 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Söz konusu davada görülen duruşmada Kürtçe savunma talebi bir 
kez daha kabul edilmeyen Altunay ile ilgili söz alan müdafi avukat Ramazan Vefa, müvekkilinin sarf ettiği 
"Kürt Halk Önderi" kavramının "propaganda" olamayacağını, ancak "Suçu ve suçluyu övme" kapsamına 
girebileceğini bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebinde bulundu.   Altunay, "Örgüt propa-
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gandası yapmak" iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırıldı.  
(28.02.2012/DİHA 7 Ozgur-gundem.com) 
 
1 Mart 2012’de Ankara’da 13 Mart 2011’de düzenlenen bir mitingde Sıhhıye Köprüsü’ne 13 Mart 1982’de 
idam edilen Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın isimlerinin yer aldığı bir pankartı astıkları gerek-
çesiyle 5 Mayıs 2011’de gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahadır Söy-
lemez (20) ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Özgür Alkan (19) hakkında açılan davaya devam edildi.  
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde  TKEP/L Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan iki öğrenciyle ilgili davanın 
duruşmasında savcının yargılama konusu eylemle ilgili güncel bir yasa değişikliğinin söz konusunu olduğunu 
belirterek, mütalaasını bir sonraki duruşmada vereceğini söylemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 24 
Mayıs 2012’ye erteledi (bianet.org, 1 Mart). 
 
2 Mart 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 2010 yılının Ekim ayında düzenlenen bir protesto gösterisinde açı-
lan pankartın ucundan tutarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla hakkında dava açılan 
Hüseyin Güzel’in Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Terörle 
Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca Hüseyin Güzel’e 1 yıl hapis cezası verdi (ANF, 2 Mart). 
3 Mart 2012’de Kars’ta çeşitli tarihlerde yapılan açıklama ve etkinliklere katılarak “yasadışı slogan attığı” 
iddiasıyla hakkında dava açılan Kafkas Üniversitesi öğrencisi Ahmet Güneş’in yargılandığı davanın Erzurum 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla Ahmet Güneş’e 13 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi (DİHA, 3 Mart). 
 
3 Mart 2012’de, Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAU-ÖDER) tarafından kapatılan DTP ile birlikte 
15 Şubat, 8 Mart ve 21 Mart 2010- 2011 tarihlerinde yapılan gösteri ve basın açıklamalarında slogan attığı 
iddiasıyla üniversite öğrencisi Ahmet Güneş hakkında açılan davanın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, gösteri ve basın açıklamalarında Güneş'in çekilen görüntülerde, "AKP 
sabrımızı taşırma, bizi dağa çıkarma", "DTP'ye uzanan eller kırılsın", "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" 
sloganları attığının tespit edildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, atılan sloganları "Örgüt üyesi olmak" kapsamın-
da değerlendirerek Güneş'e 13,5 yıl hapis cezası verdi. (03.03.2012/DİHA/ANF/Haberler.com) 
 
6 Mart 2012’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 5 Ocak 2012’de Bolu’ya yaptığı ziyaret esnasında “protesto 
eylemi düzenleyebilecekleri” iddiasıyla gözaltına alınan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri Duygu 
Bursi ile Ümit Boz’a Kabahatler Kanunu uyarınca 160 TL para cezası kesildiği öğrenildi (ANF, 6 Mart). 
 
8 Mart 2012’de İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda 
“parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için haklarında dava açılan Ferhat Tüzer, Utku Aykar ve 
Berna Yılmaz adlı öğrencilerin yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 3 öğrencinin bir önceki duruşmasında esas hakkındaki 
mütalaasını veren davanın eski savcısı, “yapılan eylemin anayasal hak olduğunu ve 19 aylık tutukluluk süre-
sinin uzun olduğunu” ifade ederek duruşma sonunda sanıkların tahliye edilmesini, ayrıca “suçun unsurları 
oluşmadığı” gerekçesiyle beraat etmelerini talep etmişti.Davanın yeni savcısı ise “öğrencilerin yasadışı örgüt 
üyesi oldukları ve eylemin talimatınıDHKP/C Örgütü’nden aldıklarını” iddia ederek öğrencilere 15 yıla kadar 
hapis cezası verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlanmaları 
için duruşmayı 31 Mayıs 2012’ye erteledi (bianet.org, 8 Mart). 
 
Mersin Üniversitesi’nin 17 Ekim 2011’de düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ı protesto etmek isteyen 6 öğrenci gözaltına alınmış ve serbest bırakılan öğrenciler hakkında 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla dava açıldı. Tayfun 
Çelik, Aslan Kılıç Özer İnal, Erdi Çalışkan, Barış Müdafi ve Özgür Kaya adlı öğrenciler hakkında başlatılan 
soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 öğren-
cinin yargılanmasına 25 Mart 2012’de başlanacak (ANF, 12 Mart). 
 
13 Mart 2012’de Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın, Diyarbakır’da 21 Mart 2007’de düzenlenen Newroz 
kutlamasında yaptığı konuşmada “Kürtlerin üç önderi Celal Talabani, Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan’dır” 
demesi nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Leyla Zana lehinde verdiği bozma 
kararının ardından, yapılan yeniden yargılamada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Leyla 
Zana’nın cezalandırılmasını talep eden davanın yeni savcısının iddianamesini okuyan mahkeme heyeti yar-
gılamanın durdurulması talebini reddederek duruşmayı erteledi (Radikal, 13 Mart). 
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15 Mart 2012’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 8 
Eylül 2009’da sabaha karşı 5.30’da, Atılım Gazetesi ve  BEKSAV çalışanlarıyla  ESP ve SGD üyelerinin 
İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Tunceli’de bulunan evlerine ve bu kurumların 
bürolarına baskında gözaltına alınan 35 kişiden 13’ü, 16 Temmuz 2009’da yaşamını yitiren Yazar Kutsiye 
Bozoklar’ın (Işık Kutlu) 19 Temmuz 2009’da Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katılarak 
“yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi” oldukları suçlamasıyla 11 Eylül 2009’da 
tutuklanmıştı. Soruşturma sonunda 27 kişinin tutuksuz yargılandığı davaya sonuçlandı. Ankara 12. Ağır Ce-
za Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçla-
masıyla Hacı Orman, Hayriye Çiçek, İsminaz Ergün, Ayhan Namoğlu, Ayşe Yeter, Mustafa Naci Toper, Fi-
gen Yüksekdağ, Sıtkı Güngör, Uğur Ok, Emin Orhan, Cenan Altunç, Fatma Saygılı ve Birsen Kaya’ya birere 
yıl 15’er gün hapis cezası; aynı suçlamayla sanıklar Zarife Ferda Çakmak, Ender Veli Karagin, Fethiye Ok, 
Ramazan Toptaş, Onur Güler, Yalçın Yazar, Murat Güner, Birgül Mızrak, Selim Sezer, Pınar Gayıp, Bülent 
Kapar, Abbas Duman’a ise onar ay hapis cezası verdi. Sanıklar Çağdaş Karakuş ile Güven Akın ise beraat 
etti (atilim.org, 15 Mart). 
 
16 Mart 2012’de Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde 25 Ağustos 2011’de düzenlenen çevre protestosu eylemine katı-
lan HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu’nun da arasında bulunduğu 13 kişi hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla Fındıklı Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde yargılanacak olan 13 kişinin ilk duruşması 30 Mayıs 2012’de görülecek (Radikal, 16 Mart). 
 
20 Mart 2012’de Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi Finalleri için 2010 yılında Türkiye’ye gelen İsrail Kadın Voley-
bol Milli Takımı’nın Sırbistan ile yapacağı maçı protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 19 kişi-
nin yargılanmasına başlandı. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarını 
alan mahkeme başkanı sanıklara atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine 
karar verdi (Zaman, 20 Mart). 
 
21 Mart 2012’de Tunceli’de 5 Aralık 2011’de Demokratik Haklar Derneği’ne ve dört eve eşzamanlı baskın 
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı şube başkanı Evrim Konak’ın da arasında bulunduğu beş kişi 
“yasadışı DHKP-C Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 6 Aralık 2011’de tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan 5 
kişinin karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanıkların savunmalarını 
alan mahkeme heyeti “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddialarıyla 
Evrim Konak’a 14 yıl hapis cezası; Murat Kur’a 12 yıl hapis cezası; Deniz Kırbağ’a 11 yıl 2 ay hapis cezası; 
Hıdır Yıldız’a 10 yıl 4 ay hapis cezası ve Tuğçe Özgül 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi (ANF, 21 Mart). 
 
21 Mart 2012’de, DHF üyesi 5 kişiye, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında ceza yağ-
dı. DHF üyesi Evrim Konak, Murat Kur, Deniz Kırbağ, Hıdır Yıldız ve Tuğçe Özgül'e toplamda 56 yıl hapis 
cezası verildi. Mahkeme tarafından verilen cezalarda “örgüt üyeliğine” delil olarak ise çeşitli eylemlerde İbra-
him Kaypakkaya ile ilgili atılan sloganlar gösterildi. DHF’lilere verilen cezalar şu şekilde: Evrim Konak 14 yıl, 
Murat Kur 12 yıl, Deniz Kırbağ 11 yıl 2 ay, Hıdır Yıldız 10 yıl 4 ay, Tuğçe Özgül 8 yıl 8 ay. (21.03.2012/ANF) 
 
26 Mart 2012’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bağlı Gülsuyu Semti’nde 7 Ekim 2011’de Ertuğrul Gazi Lise-
si’nde, Marksist gerilla lideri Doktor Ernesto Che Guevara’yı ölüm yıldönümü nedeniyle anmak isteyen öğ-
rencilerin etkinliğine biber gazı ve coplarla müdahale eden polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı 22 
öğrenci ile Etkin Haber Ajansı muhabiri götürüldükleri Şehit Saffet Okumuş Polis Karakolu’nda da darp edil-
miş ve öğrencilere elektrikli copla vurulduğu öğrenilmişti. “Görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ge-
rekçesiyle yaşı 18’den büyük 15 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki 
duruşmada 15 kişinin ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 21 Mayıs 2012’ye erteledi (ETHA, 26 
Mart). 
 
Adana’da 20 Ağustos 2011’de, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 20 Ağustos 1981’de idam edilen 
Mustafa Özenç’i anma etkinliğine katılan 34 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
açılan dava kapsamında sanıklardan 29’u Adana’da 31 Mayıs 2012’de; 5’i Mersin’de 4 Nisan 2012’de yargı-
lanmaya başlanacak (sendika.org, 27 Mart). 
 
28 Mart 2012’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 
31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve mü-
dahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle başlatılan 2. soruşturma tamamlanmıştı. Soruşturma so-
nunda hazırlanan iddianamede Hopa’daki olayları protesto eden 48 kişiden 45’inin “görevli memuru kasten 
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yaraladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet ettikleri” ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla; 3 avukatın ise “gö-
revli polis memurlarına görevlerinden dolayı hakarette bulundukları” suçlamasıyla yargılanmaları talep edil-
mişti. İddianameyi kabul eden Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 48 kişinin yargılanmasına başlandı. 
Duruşmada mahkeme başkanı Şahin Kurt, “polisler yaralanmış, araçlar zarar görmüş deniyor ancak bunlara 
delil yok” diyerek iddianameyi eleştirdi. İfade veren sanıklardan bazıları ise gözaltında tutuldukları gün polis 
memurlarının kendilerini tecavüzle tehdit ettiklerini ve cinsel tacize uğradıklarını belirttiler. Sanıklar arasında 
yer alan avukatlar Pınar Akdemir, Duygu Demirel ve Bülent Teoman Özkan’ın avukatlarından Selçuk 
Kozağaçlı, üç avukatın protesto gösterisini  ÇHD adına takip etmek üzere görevli olduklarına ilişkin yönetim 
kurulu kararını mahkemeye sundu ve üç avukatın görevlerinden kaynaklı protestoyu izlediklerini belirterek, 
Avukatlık Kanunu uyarınca dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilerek izin alınmasını talep etti. Duruşmaya 
katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı, sanık avukatlar hakkındaki talebi karara bağlamak üze-
re duruşmayı 22 Haziran 2012’ye erteledi (Milliyet; atilimhaber.org, 28 Mart). 
 
28 Mart 2012’de KESK eğitim sisteminde değişiklik öngören “4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgüt-
lenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi 
amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapılması planlanan pro-
testo eylemi de İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği emir uyarınca polis ekipleri tarafından en-
gellendi. İzmir’de toplanmak istenen gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı su ve biber gazlarıyla 
müdahal ederken; Eskişehir’den, Şanlıurfa’dan, Kırklareli’nden ve Tokat’tan Ankara’ya gelmek isteyen oto-
büsler de polis ekiplerince engellendi. Adana’da gözaltına alınan 90 sendikacıya ise 82’şer lira para cezası 
kesildiği öğrenildi (Milliyet; Radikal, 28 Mart). 
 
29 Mart 2012’de Mersin’de 15 Eylül 2011’de düzenlenen bir protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle hakkın-
da dava açılan K.B.’nin (17) 22 Şubat 2012’de Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında 
esas hakkındaki, mütalaasını sunan savcının “yasadışı örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”; “kamu malına zarar verdi-
ği” ve “görevli kamu görevlisine direndiği” suçlamalarından toplam 70 yıl hapis cezası istediği ve mahkeme 
başkanının K.B.’nin esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 17 Nisan 2012’ye ertele-
diği öğrenildi (ANF, 29 Mart). 
 
29 Mart 2012’de, Türkiye genelinde Kürt siyasetçilerine yönelik 15 Nisan 2009 tarihinde düzenlen "KCK/TM" 
adı altındaki operasyon kapsamında yargılanan 104'ü tutuklu 152 kişinin Diyarbakır Adliyesi'nde 13 Ocak 
2011 tarihinde görülen duruşması öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde çıkan olaylarda katıldığı 
iddiasıyla yargılanan Ebubekir Tektaş'a ceza verildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava-
nın karar duruşmasına Tektaş ile müdafi avukatı hazır bulundu. Olay tarihinde polis tarafından çekilen görün-
tülerin delil olarak gösterildiği duruşmada, Tektaş'ın gözaltı sırasında çekilen fotoğrafı ile olay öncesi düzen-
lenen oturma eylemi esnasında çekilen fotoğrafları bilirkişi tarafından eşleştirildi. Olay yerinde bulunduğu bu 
şekilde ispatlanan Tektaş, hakkında isnat edilen havai fişek, molotofkokteyli ve taşlı gösteri ile ilgili suçlama-
lara dair iddialarda ise teşhise elverişli olmayan fotoğrafların delil olarak gösterilmesi dikkat çekti. İddia ma-
kamına göre olay günü, Fırat Haber Ajansı ve Roj Tv'de yayınlanan haberler üzerine Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi önünde "KCK ana davası"nda yargılanan Kürt siyasetçilerine destek vermek amacıyla kalabalığın 
toplandığı iddia ediliyor. Destek için toplanan ve daha sonra polis müdahalesi ile çatışmaya dönüşen olayda 
Tektaş'ın molotofkokteyli, havai fişek ve taşlı saldırı içinde bulunduğu iddia edilirken, bu bağlamda "Dağılma 
sırasında silah veya araçlarla mukavemet etme", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Silahlı örgüte üye 
olma", "Örgüt propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen 
kendiliğinden dağılmama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Yargılamanın başından itibaren suç tari-
hi ve saatinde olay yerinde bulunduğunu fakat ne iddia edilen suçlamaları ne de olayda taşlı çekilen fotoğraf-
ları kabul etmediğini belirten Tektaş tahliyesine karar verilmesini talep etti. Müvekkiline isnat edilen suçlama-
ları kabul etmeyen müdafi avukat ise müvekkilinin soruşturma aşamasında yakalanıp serbest bırakıldığını 
hatırlatarak, serbest bırakılmasının nedeninin ise fotoğraflara uzaktan bakıldığı için kesin sonuca ulaşılama-
masının gerekçe gösterildiğini savundu. Fotoğraflar ile ilgili yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep eden 
müdafi müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Bilirkişi talebini reddederek kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, sanık Tektaş'a 2911 Sayılı Yasaya muhalefet iddiasıyla verdiği 20 ay hapis cezası için 
"Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" maddesini uygularken, "Görevi yaptırmamak için direnme"den 1 
yıl 8 ay, "Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 8 yıl 9 ay toplamda 10 yıl 5 ay 
hapis cezası verdi. (29.03.2012/DİHA) 
 
31 Mart 2012’de Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara adlı gemiye saldıran İsrail’i İstabul’da protesto 
ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettik-
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leri” iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı sanıklara atılı suçun unsurlarının 
oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine karar verdi (Yeni Şafak, 31 Mart).  
 
3 Nisan 2012’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık 2009’da Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına dik-
kat çekmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yedi kişiyle beraber gözaltı-
na alındıktan sonra tutuklanan  SDP üyesi Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına devam edildi. 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya katılmayan tanık iki polis memurunun bir sonraki 
duruşmaya zorla getirilmeleri talimatını yeniden veren mahkeme heyeti, sanıkların suça isnat edilen deliller-
de parmak izlerinin olmadığının anlaşılmasına ve savcının tahliye talebinde bulunmasına rağmen, “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçundan yargılanan iki sanığın “suç şüphesinin mevcudiyeti” nedeniyle tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 28 Haziran 2012’ye erteledi.  
 
4 Nisan 2012’de Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Dağpınar Belde Belediyesi’nin BDP’li Belediye Başkanı Ayhan 
Erkmen, Torun Erkmen ve Nail Erkmen hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan dava 
sonuçlandı.26 Aralık 2011’de aynı suçlamayla tutuklanan Ayhan Erkmen ile diğer iki sanığın Erzurum 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ayhan Erkmen’e “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “tehdit” suçlamalarından toplam 15 yıl hapis 
cezası; Nail Erkmen’e “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken 
Torun Erkmen hakkında ise beraat kararı verdi 
 
6 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 2009 yılının Mayıs ayında kapatılan DTP’ye yönelik 
siyasi operasyon ve baskıları protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen açlık grevi eylemine katılan 39 kişi 
hakkında açılan davanın Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 39 kişiye 
birer yıl altışar ay hapis cezası verdi. 
 
6 Nisan 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, BDP tarafından düzenlenen bir yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan ve ceza alan 2 kişinin hapis cezaları, Yargıtay tarafından onaylandı. Cezası onayla-
nan İbrahim Sırı, gittiği Suruç Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, Urfa E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi. Cezası onaylanan Sabri Altınel'in de 10 gün içinde teslim olması gerektiği belirtildi. 
(06.04.2012/ANF/DİHA)  
 
6 Nisan 2012’de Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı Beldesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik 
santralini protesto etmek amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan eylemde “güvenlik güçlerine mukavemet ettikle-
ri” iddiasıyla haklarında dava açılan 16 kişinin yargılanmasına  başlandı. Tortum Asliye Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan jandarma eri yedi kişi şikâyetçi olmadıklarını ifade etti. Duruş-
mada sanıkların savunmasını alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 
  
11 Nisan 2012’de BDP nin düzenlediği “Ez li virim – Buradayım” kampanyası kapsamında 2011 yılında Mer-
sin’de düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan BDP Toroslar İlçe 
Başkanı Hüseyin Aras ile BDP Akdeniz İlçe Başkanı Emin Uslu’nun Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen ilk duurşmasında mahkeme başkanının “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla sa-
nıklara altışar ay hapis cezası verdiği  öğrenildi. 
 
13 Nisan 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 2011 yılında düzenlenen bazı basın açıklamalarına katıldıkla-
rı gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeleri için Emniyet Müdürlüğü’ne 
çağrılan dört kişiden Halil Toğuç “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suç-
lamasıyla tutuklandı 
 
14 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasıyla ilgili 
olarak tertip komitesinde yer alan 7 kişi hakkında açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. 
Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etttikleri” iddiasıyla Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nayıf Aslan, 
BDP eski yöneticileri Ahmet İlbaş, Şeyhmus Oktay ve Haşim Erdem ile Tüm-Bel-Sen üyeleri Nureddin Çetin, 
Halef Akın ve BDP İlçe Eşbaşkanı Birgül Özkara’ya birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. 
 
18 Nisan 2012’de Kocaeli’de 4 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kuru-
lan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesini protesto etmek amacıyla bir işhanında bulunan 
avukatlık bürosunun camından pankart asan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı 
“yasadışı örgüt adına konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de tutuklanmıştı. Hak-
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larında “yasadışı  DHKP-C üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”; “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılarak konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri” suçlamala-
rıyla dava açılan iki kişinin yargılanmasına başlandı. Çağlayan (İstanbul) 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 30 Temmuz 2012’ye erteledi. 
 
18 Nisan 2012’de, Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyon sonucu tutuklanan 7 kişi hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlik yasadışı örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla sanıklar Mehmet Emin Çelik, Nasır Yılmaz, Hamza Başer, Mesut 
Yılmaz, Yusuf Keklik, Cafer Sara ve Saim Baysal’a 9’ar yıl hapis cezası verdi.  
 
25 Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilene katıldığı 
gerekçesiyle tutuklanarak hakkında dava açılan Mazlum Şahin’in (20) karar duruşmasının görüldüğü öğreni l-
di. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, polis memurlarının tanıklı-
ğını delil kabul ederek Mazlum Şahin’e “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
suç işlediği” iddialarıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
26 Nisan 2012’de Tunceli’de 2011 yılında düzenlenen ev baskınları sonucu tutuklanan ve haklarında dava 
açılan Tunceli Üniversitesi öğrencileri Ejder Doğan, Şükrü Yurtsever, Gökhan Gümüş, Mehmet Tiryaki ve 
Naci Ataman’ın karar duruşması görüldü. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların sa-
vunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Ejder Doğan’a 21 yıl hapis cezası; Gökhan Gümüş’e 18 yıl hapis cezası; 
Naci Ataman’a 15 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Tiryaki’ye 14 yıl 6 ay hapis cezası ve Şükrü Yurtsever’e 10 
yıl hapis cezası verdi. 
 
27 Nisan 2012’de Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dikkat 
çekmek amacıyla basın toplantısı düzenleyen kapatılan DTP’nin 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis 
başkanı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla hazırlanan iddiana-
menin kabul edilmesinin ardından 106 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde yapılan yargılamaya katılan sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme he-
yeti, diğer sanıkların hazır bulunması için duruşmayı 21 Eylül 2012’ye erteledi.  
 
Diyarbakır’da 5 Aralık 2009’da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanan Zeynel Abidin Bulut hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
suç işlediği”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptığı” suçlamalarıyla açılan davaya 2 Mayıs 2012’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edilecek. 
 
3 Mayıs 2012’de Bingöl’de 27 Kasım 2010’da düzenlenen bir protesto gösterisinde ve 21 Mart 2911’de dü-
zenlenen Newroz kutlamasında “polis ekiplerine molotofkokteyli attığı” ve “yasadışı pankart astığı” iddiasıyla 
15 Nisan 2011’de tutuklanarak hakkında dava açılan Muhammet Bazancir’in yargılandığı davanın karar du-
ruşması görüldü. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki 
mütalaasını ve Muhammed Bazancir’in esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, davanın 
gizli tanığının kimliğini açıklayarak sanığın aleyhinde ifade vermeye zorlandığını ifade etmesine rağmen Mu-
hammed Bazancir’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz 
patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 10 bin 
lira adli para cezası verdi. 
 
4 Mayıs 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 2011 yılında çıkan çatışmada ölen HPG mili-
tanlarına ilişkin Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında dava 
açılan Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yımaz’ın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruş-
masında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” suç-
lamalarıyla Yusuf Yılmaz’a 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
4 Mayıs 2012’de, Ağrı ili Patnos ilçesinde 2011 yıllında BDP İlçe Örgütü tarafından Şırnak'ın Uludere İlçesi 
kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler için yapılan basın açıklamasına katılan Patnos Beledi-
ye Başkanı Yusuf Yılmaz'a Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Örgüt üyeliği" , "Polise mukavemet" iddia-
ları ile dava açıldı. Açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına Yılmaz, katılmazken, avukat Bahattin 
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Fırat duruşma da hazır bulundu. İddia makamı, Yılmaz'ın "örgüt üyesi olmak" , "örgüt propagandası yapmak" 
, "polise mukavemet etmek" iddiaları ile cezalandırılmasını talep ederken, savunma yapan Av. Bahattin Fırat, 
müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, "Örgüt üye-
liği" iddiasıyla 6 yıl 3 ay, "polise mukavemet etmek" iddiasıyla da 1 yıl hapis cezası verdi. (04.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012’de, Muş'un Bulanık İlçesi’nde 2009 yılında DTP'nin kapatılmasının ardından çıkan olaylarda 
halka ateş ederek, Necmi Oral ve Kemal Ağca adlı yurttaşların yaşamını yitirmesine neden olan korucu Tu-
ran ve kardeşi Metin Bilen’e herhangi bir ceza verilmezken, çıkan olaylarda gözaltına alınan 7 kişiye 49 yıl 2 
ay hapis cezası verildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu bulunan Ser-
kan Göksu katılırken, diğer 6 tutuksuz sanık katılmadı.  Göksu'nun avukatı Baran Bilici, müvekkilinin dosya-
daki delillerin göz önünde bulundurarak, tahliye edilmesini istedi. 2009'da çıkan olaylarda müvekkilinin her-
hangi bir suça karışmadığını ifade eden Bilici, demokratik haklarını kullandığını ifade etti. Savunmanın ardın-
dan duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Serkan Göksu'ya "Örgüt üyeliği", "Örgüt adına suç işlemek" 
iddiaları ile 11 yıl 8 ay hapis cezası verirken, diğer tutuksuz 6 sanığa da "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 6 yıl 3'er ay 
hapis cezası verdi. (08.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 13 Şubat 2011’de düzenlenen bir protesto gösterisine katılarak 
kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Devrim Kayalı (21) ile Emrah 
Özden’in (21) karar duruşması görüldü. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanık-
ların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, “yasadışı örgüte silah sağladıkları” suçla-
masıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 315. Maddesi uyarınca sanıklara 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası ver-
di. 
 
10 Mayıs 2012’de BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mukaddes Kubilay hakkında 2011 yılında BDP İzmir İl 
Eşbaşkanı olduğu dönemde parti binasına asılan Kürtçe pankartlardan ötürü açılan davanın İzmir 3. Asliye 
Ceza mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet 
ettiği” gerekçesiyle Mukaddes Kubilay’a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. 
 
10 Mayıs 2012’de  BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici hakkında Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 2007 
yılında yaptığı konuşma sırasında bir çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı için saygı duruşuna katılarak 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazır-
ladığı iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İbrahim Binici’nin yargılanmasına 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
11 Mayıs 2012’de BDP Ağrı İl Başkanı Mustafa Akyol ile BDP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Demir 
hakkında başlatılan soruşturma sonunda açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla Mustafa Akyol’a 13 yıl 6 ay hapis cezası; 
aynı suçlamalarla Hanifi Demir’e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
11 Mayıs 2012’de İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli at-
ması nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerde, puşi taktığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, 
gizli tanık ifadesiyle 25 ay boyunca tutuklu bulunan ve 23 Mart 2012’de görülen duruşmada tahliye edilen 
Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Cihan Kırmızıgül’ün avukatının esas hakkındaki savunmalarını 
dinleyen mahkeme heyeti, Cihan Kırmızıgül’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işledi-
ği”, “kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli attığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarından toplam 11 yıl 3 
ay hapis cezası verdi. 
 
Tunceli Eğitim-Sen Şubesi eski Başkanı Mehmet Ali Aslan hakkında “Grup Yorum konserine; 1 Mayıs kutla-
masına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne katılarak yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt 
yöneticisi olduğu” suçlamalarıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 17 Mayıs 2012’de 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. 
 
13 Mayıs 2012’de, 2011 yılı Şubat ayında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü 
olan 15 Şubat'ı protesto etmek için bedenini ateşe veren HPG'li Mazlum Arcagök'ün 16 Nisan 2011 tarihinde 
Diyarbakır'daki cenaze törenine katıldığı gerekçesi ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargı-
lanan Abdurrahman Erkil'in karar duruşması görüldü. Mahkeme Erkil’e "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propa-
gandası yapmak" iddiasıyla 9 yıl hapis cezası verdi. (13.05.2012/DİHA) 
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15 Mayıs 2012’de, “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 
düzenlenen operasyonun ardından 10’u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi.“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 kişinin yargılandığı davanın duruşma-
sında 10 sanıktan 9'u Kürtçe ifade verdi. Türkçe savunma Mehmet Nedim Koçgar, tahliye edildi. Mahkeme 
heyeti, terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnmekten ve 
PKK'nın propagandasını yapmaktan Adem Akkuş'u 27 yıl 3 ay, terör örgütünün propagandasını yapmak 
dışındaki aynı suçlardan Engin Yerlikaya'yı, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 
terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçlarından; Remzi Gegez'i 16 yıl 6 ay, Sait Tayfur'u 
15 yıl 9 ay, Sefa Başak'ı 13 yıl 1 ay, Doğan Şenses'i 12 yıl 1 ay, Erdal Sayın'ı 9 yıl 7 ay, Mehmet Nedim 
Koçgar'ı 7 yıl 3 ay hapse mahkûm etti. Metin Birdal ile Suat Oğul ise terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6'şar 
ay hapis cezası aldı.  
 
15 Mayıs 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve düzenle-
nen baskında Devrimci Karargâh Örgütü yöneticisi Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesini İstanbul’da protesto 
eden grupta yer alan 27 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı ögrü adına suç 
işledikleri” iddiasıyla yargılanan 27 kişiden duruşmaya katılan dokuzunun ifadesini alan ve sanıklardan Ek-
rem Kaçar’ın Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların bir sonraki duruş-
mada hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2012’ye erteledi. 
 
17 Mayıs 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde 2009 yılında BDP ilçe yöneticisi iken katıldığı yürüyüş ve basın 
açıklaması nedeniyle hakkında 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek" 
iddiasıyla dava açılan Rıdvan Dip, kesinleşmiş 10 ay hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Yargıtay'ca cezası 
onanan ve dün iş yerinde gözaltına alınan Dip, Derik Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 
tutuklanarak Derik Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.05.2012/DİHA) 
 
22 Mayıs 2012’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 2008 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları 
ile zehirlendiği iddialarına yönelik yapılan basın açıklamasına katılan 56 kişi hakkında açılan dava sonuçlan-
dı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
larıyla 19 kişiye 7’şer yıl 1’er ay hapis cezası; “görevli memura görevini yaptırmamak için direndikleri”, “yasa-
dışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarıyla ise 37 kişiye 7’şer yıl 11’er ay hapis cezası verdi. 
 
23 Mayıs 2012’de Erciyes Üniversitesi’nin (Kayseri) 10 Aralık 2011’de düzenlenen akademik yıl açılış tören i-
ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı protesto etmek isteyen 9 öğrenci gözaltına alınmış 
ve serbest bırakılan öğrenciler hakkında “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasıyla dava 
açılmıştı. Berkay Şair, Lale Delidağ, Sinan Sungur, Hüseyin Elmagöz, Şefik Kenar, Ali Canpınarbaşı, Rama-
zan Fişek, Keşef Kerem ve Özgür Ozan adlı öğrenciler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırla-
nan iddianameyi kabul eden Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 öğrencinin yargılanmasına devam 
edildi. Duruşmada şikâyetçi polis memurlarının ifadelerini alan mahkeme başkanı, suçun yasal unsurlarının 
oluşmadığına karar vererek 9 öğrenciyi beraat ettirdi. 
 
26 Mayıs 2012’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 2011 yılının Şubat ayında düzenlenen ev baskınları sonucu tu-
tuklanan ve arasında DİHA muhabiri Sinan Aygül’ün de bulunduğu 20’si tutuklu 31 kişi hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamede, 4 kişi için “yasadışı örgüt yöneticisi 
olmak” suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası, 22 kişi için “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçundan 15’şer 
yıla kadar hapis cezası, 5 kişi için de “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçundan 5’er yıla kadar hapis 
cezası istendi. Davanın ilk duruşması ise 25 Haziran 2012’de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
 
28 Mayıs 2012’de Eskişehir’de 6 Nisan 2010’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonları 
protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan 5 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla açılan davanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
heyetinin TMY 7/2. Maddesi uyarınca 5 kişiye 10’ar ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
 
1 Haziran 2012’de Diyarbakır’da 2008 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “beş banka şubesine 
molotofkokteyli attığı” iddiasıyla hakkında dava açılan Ş.G.’nin yargılandığı davanın karar duruşması görül-
dü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve 
Ş.G.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Ş.G.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve 
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Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “mala zarar verdiği” 
suçlamalarıyla 27 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  
 
1 Haziran 2012’de İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğun-
luğu DYG üyesi olan 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 40’ının tutuklu bulunduğu soruştur-
mada 72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe ve Arapça savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
Ahmet Ataman, Atice Yılmaz, Dilan Erol, İhsan Arslan, Gülcan Bal, Kutbettin Güllü, Mukaddes Çınar, Murat 
Aygün ve Yazgül Şahin adlı 9 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruş-
mayı 21 Eylül 2012’ye erteledi. 
 
4 Haziran 2012’de Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında “polis 
ekiplerine mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanarak hakkında dava açılan Mehmet Kuz-
gun’un yargılanmasına başlandı. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkın-
daki mütalaasını ve Mehmet Kuzgun’un esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Mehmet 
Kuzgun’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis 
memuruna direndiği” suçlamalarıyla 9 yıl 1 ay hapis cezası verdi.  
 
5 Haziran 2012’de Mersin’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz kutlaması, 1 Mayıs 
İşçi Bayramı gibi etkinliklere katıldığı için 30 Mayıs 2011’de “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla evine 
düzenlenen baskın sonucu tutuklanan Rahime Olgun hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. 
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Rahime Olgun’un esas hakkındaki savunmasını dinleyen 
mahkeme heyeti, Rahime Olgun’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettiği” suçlamalarıyla 11 yıl 4 ay hapis cezası verdi.  
 
7 Haziran 2012’de İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda 
“parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için haklarında dava açılan Ferhat Tüzer, Utku Aykar ve 
Berna Yılmaz adlı öğrencilerin yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 3 öğrencinin önceki duruşmasında esas hakkındaki müta-
laasını veren davanın eski savcısı, “yapılan eylemin anayasal hak olduğunu ve 19 aylık tutukluluk süresinin 
uzun olduğunu” ifade ederek duruşma sonunda sanıkların tahliye edilmesini, ayrıca “suçun unsurları oluş-
madığı” gerekçesiyle beraat etmelerini talep etmişti. Davanın yeni savcısı ise “öğrencilerin yasadışı örgüt 
üyesi oldukları ve eylemin talimatını DHKP/C Örgütü’nden aldıklarını” iddia ederek öğrencilere 15 yıla kadar 
hapis cezası verilmesini talep etmişti. Duruşmada sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, sanıklardan Berna Yılmaz ile Ferhat Tüzer’e “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 8’er yıl 5’er ay 20’şer gün hapis cezası; Utku Aykar’a ise “yasa-
dışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
7 Haziran 2012’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için 
14 Aralık 2011’de İstanbul Üniversitesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen Öğ-
renci Kolektifleri üyesi 11 kişi polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek 
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yiğit Ergün (19) 
hakkında çantasında bulunan yumurtalar da gerekçe gösterilerek “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” 
iddiasıyla 11 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep eden savcılık iddianamesinin kabul edilmesi 
üzerine Yiğit Ergün’ün yargılanmasına başlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yiğit 
Ergün’ün ifadesini alan mahkeme başkanı, suçlamaya dair maddi delil bulunmadığı, mağdurlar, sanık ve 
tanıkların ifadeleri doğrultusunda iddianamade belirtilen fiilin suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle Yiğit 
Ergün’ün beraat etmesine karar verdi. 
 
10 Haziran 2012’de 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’yla düzenlenen sendika ve toplu söz-
leşmelere ilişkin içerikte, grev hakkı bulunmamasını protesto etmek amacıyla İzmir’in Tire İlçesi’nde 2011 
yılının Ekim ayında yapılan eyleme katılan 12 kişi hakkında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Tire Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde görülen duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı 12 sanığın beraat etmesine karar 
verdi. 
 
11 Haziran 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenle-
nen ev baskınları sonucu tutuklanan arasında Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
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suçlamasıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melis Ciddioğlu, Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan 
Türkoğlu ile Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın yargılanmasına neden olan deliller arasında yer alan fotoğ-
raflarla ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırlaması gerektiği raporun yetişmemesi üzerine mahkeme heyeti duruş-
mayı 8 Ağustos 2012’ye erteledi. 
 
12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde BDP desteklediği bağımsız milletvekili adayları-
nın YSK tarafından veto edilmesini Mersin’de protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı Uğur Korkmaz ile işitme engelli Mehmet Tahir İlhan hakkında açılan davaya devam edildi. Adana 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı sanıklar hakkında 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis me-
muruna direndikleri” suçlamalarıyla 25’er yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkın-
daki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 21 Haziran 2012’ye erteledi. 
 
12 Haziran 2012’de Adana’da 21 Şubat 2011’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınarak tutukla-
nan Özcan Aydoğan ve Bedirhan Korkmaz hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Adana 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanıklardan Bedirhan 
Korkmaz’ın esas hakkındaki savunmasını dinleyen ve Özcan Aydoğan’ın Kürtçe savunma yapma talebini 
reddeden mahkeme heyeti, Özcan Aydoğan’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamalarıyla 9 yıl hapis cezası verirken, Bedirhan Korkmaz’a da aynı suçlamalarla 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi. 
 
14 Haziran 2012’de Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında “polis 
ekiplerine mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan S.’nin (26) 
yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki 
mütalaasını ve sanığın esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, İrfan S.’ye “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sa-
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kolluk kuvvetlerine taş attığı” ve “görevli 
polis memuruna direndiği” suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası verdi.  
 
14 Haziran 2012’de Malatya’nın Kürecik İlçesi’ne kurulmak istenen füze kalkanına karşı 2011 yılının Aralık 
ayında Malatya’da eylem yapan grupta yer alan 11 kişiye açılan davaya başlandı. Eylemde atılan sloganlar 
nedeniyle “yasadışı MLKP Örgütü’nün propagandasını yaptıkları” iddiasıyla 11 kişinin yargılandığı davanın 
ilk duruşmasının görüldüğü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 12 Temmuz 2012’ye erte-
ledi.  
 
14 Haziran 2012’de YSK, 12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’ndan seçimlere girmek için başvuran 12 kişinin adaylık başvurusunu reddetmesini İzmir’de 
yaptıkları yürüyüşle protesto eden gruba müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 8’i tu-
tuklanan 27 kişinin yargılandığı davanın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutuklu 
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 13 Eylül 2012’ye ertele-
di.  
 
 18 Haziran 2012’de Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası’nın (Limter-İş) öncülüğünde 
27-28 Haziran 2008’de Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde “Yaşam Hakkı” için greve giden 75 işçi hakkında açılan 
dava sonuçlandı. Tuzla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla yargılanan 75 kişinin ifadesinin alınması işlemini tamamlayan mah-
keme başkanı sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
18 Haziran 2012’de Bursa’da  ESP’li 46 kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde daha önce görülen duruşmada dosyaları ayrılarak Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 10 
kişinin “yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıy-
la yargılandıkları davanın duruşmasında duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, du-
ruşmaya katılmayan sanıkların da ifadesinin alınabilmesi amacıyla duruşmayı 16 Temmuz 2012’ye erteledi. 
 
19 Haziran 2012’de  BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Sebahat Tuncel’in avu-
katı Ercan Kanar’ın görüşlerini alan mahkeme heyeti, Ercan Kanar’ın esas hakkındaki savunmasını hazırla-
ması için son kez süre vererek duruşmayı erteledi. 
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19 Haziran 2012’de İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde bulunan İdil Kültür Merkezi’ne polis ekiplerinin düzenle-
dikleri baskın sırasında polis ekibine mukavemet ettikleri iddiasıyla aralarında Grup Yorum üyeleri Ali Papur, 
Caner Bozkurt ve Ali Aracı’nın da bulunduğu 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından tamamlanarak değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderil-
di. İddianamede 13 kişi “ DHKP/C üyesi olmakla”, “görevli memura direnmekle” ve “kamu malına zarar ver-
mekle” suçlandı. 
 
19 Haziran 2012’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsa-
mında 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini 
ve müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis ekip-
lerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi hakkında açılan davaya dosyaya 9 kişinin 
daha sanık olarak eklenmesinin ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya 
katılan sanıkları, müştekileri ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 25 Eylül 2012’ye erteledi. 
Hazırlanan iddianamede Hopa’daki olayları AKP’nin il başkanlığı önünde protesto eden 28 göstericinin “ya-
sadışı örgüt üyesi oldukları” belirtilmiş; soruşturmayı yürüten savcı, eyleme katılan fakat “terörle bağlantıları 
tespit edilemeyen” 48 kişi hakkındaki dosyaya ise yetkisizlik kararı vererek dosyayı “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek ve kamu malına zarar vermek” suçlamalarından işlem ya-
pılması talebiyle Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na göndermişti. Savcı, ayrıca Halkevleri Derneği ve yöne-
ticileri hakkında da “dernekler kanuna aykırı faaliyette bulunulduğu” gerekçesiyle işlem yapılmasını istemişti.  
 
21 Haziran 2012’de, 12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde BDP nin desteklediği ba-
ğımsız milletvekili adaylarının YSK tarafından veto edilmesini Mersin’de protesto eden gruba müdahale eden 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Uğur Korkmaz ile işitme engelli Mehmet Tahir İlhan (37) hakkında açılan 
davaya devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Mehmet Tahir İlhan’ın esas 
hakkındaki son savunmasını işaret dili tercümanı aracılığıyla alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suç-
lamalarıyla Mehmet Tahir İlhan’a 8 yıl 4 ay hapis cezası; Uğur Kormaz’a ise 11 yıl 11 ay hapis cezası verdi. 
 
22 Haziran 2012’de, 12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından   BDP nin desteklediği 
bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin  YSK tarafından düşürülmesini Adana’da 26 Hazi-
ran 2011’de protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ahmet Bayna hakkında 
açılan davaya devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Ahmet Bayna’nın 
esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarıyla Ahmet 
Bayna’ya 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 
 
26 Haziran 2012’de Kars’ta değişik tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuk-
lanarak hakkında dava açılan Kafkas Üniversitesi öğrencisi A.G.’nin karar duruşması görüldü. Erzurum 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, polis memurlarının tanıklığını delil kabul 
ederek A.G.’ye “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiala-
rıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  
 
28 Haziran 2012’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık 2009’da Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına 
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 7 kişiyle beraber gözaltı-
na alındıktan sonra tutuklanan SDP üyesi Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına  devam edildi. 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanıkların ifadesini alan ve sanık avukatlarını 
dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak Baran Nayır ve Ali Deniz 
Kılıç’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar verdi ve savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlaması için duruşmayı erteledi. 
 
29 Haziran 2012’de Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, 8 Aralık 2011’de Ege Üniversitesi’ne 
gelmesini protesto etmek amacıyla Egemen Bağış’a yumurta attığı gerekçesiyle İzmir 5. Sulh Ceza Mahke-
mesi’nde “kamu görevlisini kasten yaraladığı” iddiasıyla yargılanmaya başlanan E.Ç. adlı öğrenci beş ay 
hapis cezasına mahkûm edildi. Aynı dava kapsamında yargılanan A.D. adlı öğrenci hakkında ise “suçun 
unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi.  
 
2 Temmuz 2012’de, KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 24 Aralık 2009’da düzen-
lenen operasyonun ardından, 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
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vam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 
sanık avukatlarının savunmalarını alan ve sanıkların Kürtçe savunma talebini reddeden mahkeme heyeti, 
sanıklardan Kamuran Parlak, Cafer Koçak, Mehmet Sıddık Gül ve Tevfik Say’a 12’şer yıl; Ferzende Abi, 
İbrahim Kızılkaya ve Mustafa Ayaz’a 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Ebru Öndil, Eylem Açıkalın, Kemile 
Atabay, Kerem Çağıl, Mesut Aslan, Resul Edemen, Yıldız Tekin ve Zihni Karakaya’ya 6’şar yıl 3’er ay hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Mesut Aslan ile Zihni Karakaya’nın tahliye edilmesi-
ne karar verirken, Mehmet Sıddık Gül, Cafer Kaçak, Kamuran Parlak ve Tevfik Say’ın ise dosyadaki delil 
durumuna göre tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. 
 
5 Temmuz 2012’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı’na 28 Mart 2011’de polis 
ekiplerinin düzenlediği baskın sonucu darp edilerek gözaltına alınan ve “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklanan BDP İlçe Başkanı Ömer Turgay’ın 
da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanıkların esas hakkındaki son sa-
vunmalarını dinleyen mahkeme heyeti 11 sanığa “yasadışı örgüt üyesi olduları” ve “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptıkları” suçlamalarıyla 7’şer yıl 1’er ay hapis cezası; bir sanığa ise aynı suçlamalarla 9 yıl hapiğs 
cezası verdi. 
 
26 Haziran 2012’de 12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde  BDP desteklediği bağımsız 
milletvekili adaylarının YSK tarafından veto edilmesini 18 Mayıs 2011’de Van’da protesto eden gruba müda-
hale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Yasin Anman (19) hakkında açılan davaya devam edildi. Van 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin Anman’ın esas hakkındaki son savun-
masını Kürtçe yapma talebini reddeden mahkeme heyetinin, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadı-
şı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıği”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “patlayıcı madde bulundurduğu”, “iş ve çalışma özgürlüğünü engellediği” ve 
“görevli polis memuruna direndiği” suçlamalarıyla Yasin Anman’a savcının 14 yıla kadar hapis cezası iste-
mesine rağmen 21 yıl 8 ay hapis cezası verdiği 5 Temmuz 2012’de öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2012’de Muğla’da 11 Mayıs 2010’da, Muğla Üniversitesi’nde eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı 
bir grup arasında sözlü sataşma nedeniyle çıkan kavgaya, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis me-
muru Gültekin Şahin’in nöbetçi Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Deniz Alemdar’ın talimatıyla açtığı ateş 
sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 19 Mayıs 
2010’da yaşamını yitiren Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt’un (21) ölümünü Ankara’da protesto eden 
27 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, ifade alma işlem i-
nin tamamlanması için duruşmayı 9 Ekim 2012’ye erteledi. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır, 23. Dönem Siirt 
Milletvekili Osman Özçelik ve “KCK Soruşturması” adı altında 17 Ocak 2012’den bu yana Bakırköy (İstanbul) 
Kadın Ceza ve Tutukevi’nde tutuklu bulunan 23. Dönem Van Milletvekili Milletvekili ve BDP Eş Genel Başkan 
Yardımcısı Fatma Kurtalan hakkında milletvekili oldukları dönemde katıldıkları bazı eylem ve etkinliklerle 
“Siyasi Partiler Yasası’na aykırı davrandıkları” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi Ankara 26. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin kabul etmesi üzerine yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
10 Temmuz 2012’de ESP üyesi Sevda Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınları-
nın düzenlediği “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” eylemine katıldıktan sonra polis ekipleri tarafından 
Koşuyolu Parkı’nda gözaltına alınmış ve 18 Mart 2012’de Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasında polis 
ekiplerine taş atarak yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla 27 
Mayıs 2012’de tutuklanmıştı, Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına  Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı. Duruşmada okunan bilirkişi raporunda dava dosyasında yer alan fotoğraftaki kişinin Sevda Çağdaş 
olduğu tespit edilemediği yönündeki ifadeye rağmen mahkeme heyeti, Sevda Çağdaş’ın Newroz kutlamasın-
da giydiği mont ile farklı bir eylemde giydiği montun benzer olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül 2012’ye erteledi. 
 
12 Temmuz 2012’de Mersin’de 20 Mart 2012’de yapılan Newroz kutlamasına “KCK talimatı çerçevesinde 
katıldıkları” iddiasıyla 2 Mayıs 2012’de “yasadışı KCK üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan SDP üyesi Ali 
Okutan (19), Dersim Dinçer (19) ve Bedrettin Akdeniz (20) adlı 3 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi de-
ğerlendiren Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul ettiği öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi ol-
dukları”, “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “tehlikeli ve izinsiz 
madde bulundurdukları”, “görevli memura direndikleri”, “kasten insan yaraladıkları”, “devlet malına zarar ver-
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dikleri” iddialarıyla üç kişinin 30’ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına 27 Eylül 2012’de başla-
nacak. 
 
13 Temmuz 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 2011 yılında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin Gaziantep’te düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına aldığı BDP üyesi 93 kişiden 49’u çıka-
rıldıkları mahkemeler tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 
93 hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin 
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 49’u tutuklu 93 kişinin “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla yargılanmalarına 
devam edildi. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini 
reddeden mahkeme heyeti, duruşmaya katılan sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamamlanmasının 
ardından tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım 2012’ye ertele-
di.    
 
17 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yalçın Turgut, şu beyanlarda bulundu: “Ben İz-
mir’de ikamet etmekteyim. Diyarbakır’a gezme amaçlı gelmiştim. 14.07.2012 tarihinde Diyarbakır/Yenişehir 
ilçesi Şehitlik semtinde dolaşırken sivil giyimli, silahlı, ellerinde cop olan sayıları7-8 kişilik polis grubu tarafın-
dan aniden yakalandım. Yere yatırıp tekme, cop ve kalaslarla dövmeye başladılar. Her iki gözüme de yum-
ruk darbesi aldım. Kollarıma cop ve kalaslarla vurdular. Saat 16.30 civarında akrep denilen polis aracına 
bindirildim. Diyarbakır Devlet Hastanesinin Acil bölümüne götürüldüm. Hastanede doktora polisler tarafından 
darp edildiğimi söylememe rağmen rapor verilmedi. Polis aracında dahi dövme ve hakaretler devam etti. 
17.07.2012 tarihine kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde kaldıktan sonra savcılığa çıkarıldım. Savcılıkta 
da polisler tarafından darp edildiğimi ve kendilerinden şikâyetçi olduğumu söyledim. Gözaltında ve savcılıkta 
yanımda Baro’dan gönderilen Avukat Yunus Murathan bulunmaktaydı. Bütün bunlardan kaynaklı olarak siz-
den hukuki destek sunmanızı istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)       
 
18 Temmuz 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İrfan Yılmazer, şu beyanlarda bulundu: “Ben 14 
Temmuz 2012 tarihinde saat 17.00 sularında Sümerparkta bulunan kurslardan birine kursiyer olarak gitmişti. 
O sırada parkın içinde olaylar yaşandı. Herkes binanın içine koşarken bende içeri girdim. Orada mahsur 
kaldım. Daha sonra polis baskın düzenledi. İçeriye gaz bombalarını attılar. Hepimizi dışarı çıkartıp hiçbir şey 
sormadan 10-15 polis beni tekme, cop ve dipçiklerle vücudumun çeşitli yerlerine vurarak yere yatırdılar, ke-
lepçeleyip istasyon meydanında bulunan ekip otosuna koydular. Merkeze götürdüler. Bütün kişisel eşyaları-
mıza el koyup, bizi hastaneye sevk ettiler. Hastaneye gittik. Doktor muayene etmeden sadece herhangi bir 
yerinizde darp olup olmadığını sordu. Bende bütün şikâyetleri dile getirdim. Polisler bizi tekrar Terörle Müca-
dele Şubesine götürüp nezarete attılar. Akabinde akşam bende mide bulantısı ve baş dönmesi oluştu. Tekrar 
hastaneye gitmek istediğimi söyledim ancak gönderilmedim. Sancılarım artınca birkaç arkadaşımla birlikte 
hastaneye gönderildik. Hastanede tomografim çekildi ve daha sonra doktora gösterdik. Doktor bana beynim-
de hasar oluştuğunu ve darp sonucu kafamda ödem meydana geldiğini söyledi. Bu olayda mağdur durumda 
olmama rağmen polislerden şikâyetçi olması gereken ben, sanki onlara bütün bunları yapmışım gibi benden 
şikâyetçi olan onlardır. Bu olayı kabul etmem mümkün değildir. Bana bütün bunları yapan polislerden davacı 
ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
22 Temmuz 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2011 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis 
ekiplerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla 2012 yılının Ocak ayında tutuklanarak hakkında dava açılan 
M.C.’nin (20) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve M.C.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen 
mahkeme heyeti, fotoğraf teşhisi M.C.’nin avukatının gözetiminde yapılmamasına rağmen M.C.’ye “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” 
ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası verdi. 
 
Bingöl Solhan Cumhuriyet Savcılığı, aralarında BDP Bingöl İl Başkanı Halis Yurtsever, İl yöneticileri ve bele-
diye meclis üyelerinin de bulunduğu 69 kişi hakkında, "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet ettikleri" ve 
TCK'nın 53/1 maddesinde yer alan "Kasten suç işledikleri" iddiasıyla Solhan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
dava açılması talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesi üzerine, BDP'nin üye ve yöneticilerinden oluşan 69 
kişi hakkında dava açıldı.   (23.07.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Bingolunsesi.com.tr) 
 
24 Temmuz 2012’de Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde 26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada ya-
şamını yitiren HPG militanı 7 kişiden Şerefettin Can için Bingöl’ün Solhan İlçesi’nde bulunan mezarını ziyaret 
eden arasında BDP İl Başkanı Halis Yurtsever’in de bulunduğu 69 kişi hakkında iddianame hazırlandığı öğ-
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renildi. Solhan Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi Solhan Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul 
etmesi halinde 69 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçla-
masıyla yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
25 Temmuz 2012’de  “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla 
yargılanan Emine Akman’ın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında avukatının talep-
lerini reddeden mahkeme heyeti, Emine Akman’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı 3 Aralık 2012’ye erteledi. İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotof-
kokteyli atması nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerden geçmekte olan Marmara Üni-
versitesi öğrencisi Emine Akman darp edilerek gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
lanmıştı. 
 
Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 27 
Temmuz 2012’de 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini 
ve müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis ekip-
lerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle başlatılan 4. soruşturmanın 29 Haziran 2012’de 
tamamlandığı öğrenildi. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Hopa’daki olayları protesto eden 3’ü 
avukat 50 kişinin “görevli memuru kasten yaraladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için diren-
dikleri” suçlamalarıyla 4 yıldan 22 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi. İddianame, 
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 48 kişinin yargılandığı davanın dosyası ile birleştirilmesi talebiyle 
gönderildi. 
 
26 Temmuz 2012’de Murat Elibol’un faili meçhul şekilde öldürülmesinin protesto edildiği gösteriye katıldıkları 
gerekçesiyle 6’sı tutuklu 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada mahkeme heyetinin Kürtçe savunma yapma taleplerini reddetmesi üzerine sanıklar duruşmayı 
boykot ettiklerini açıkladılar. Mahkeme başkanının sanıkların dışarı çıkarılması isteği üzerine jandarma ekibi 
sanıkları coplarla darp ederek duruşma salonundan çıkardı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam et-
mesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 2 Ekim 2012’ye erteledi. BDP’nin Diyarbakır’da 3 Aralık 
2011’de düzenlediği “Buradayım. İrademe sahip çıkıyorum” mitingi sonrası yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Tıbbi Dokümantasyon Yüksekokulu 
öğrencisi Murat Elibol (21), kimin ateşlediği belirlenemeyen bir silahtan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi 
sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 
 
26 Temmuz 2012’de, BDP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği "Ez livir im" mitingi ardından 
silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Van Üniversitesi öğrencisi Murat Elibol'un protestosuna katıldıkları 
gerekçesi ile 6'sı tutuklu 3'ü tutusuz 9 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Siraç Deviran, Medeni Gül, Necat Yılmaz, Mervan 
Karataş, Habat Demir, Mazlum Ekinci ile başka bir davada tutuklu olan Vedat Gül ve tutuksuz sanıklar Ke-
nan Öztürk, Baran Canpolat ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada, Siraç Deviran, Medeni Gül, Necat Yıl-
maz savunma yapmak istediklerini mahkeme başkanına iletti. Mahkeme başkanı ise, "Savunmalarınız dava 
ile ilgili değil" diyerek savunma talebini kabul etmedi. Bunun üzerine sanıklar, "Biz o zaman duruşmaya de-
vam etmek istemiyoruz" dedi. Mahkeme başkanı ise "Yani duruşmayı boykot mu ediyorsunuz" dedi. Sanık-
lar, "Evet boykot ediyoruz" dedi. Mahkeme başkanı ise, "O zaman duruşma salonundan çıkan" demesi üze-
rine jandarma sanıklara coplarla saldırdı. Darp edilen sanıklar jandarma zoruyla duruşma salonundan çıkar-
tıldı. (26.07.2012/DİHA/İmc-tv.com) 
 
30 Temmuz 2012’de Haklarında DHKP-C üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”; “ya-
sadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılarak konut dokunulmazlığını ihlal et-
tikleri” suçlamalarıyla dava açılan 2 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kocaeli’de 4 Aralık 2011’de “Füze 
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale 
etmesini protesto etmek amacıyla bir iş hanında bulunan avukatlık bürosunun camından pankart asan Koca-
eli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı “yasadışı örgüt adına konut dokunulmazlığını ihlal 
ettikleri” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de tutuklanmıştı.Çağlayan (İstanbul) 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 15 Ekim 2012’ye erteledi. 
 
31 Temmuz 2012’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 24 Nisan 2011’de katıldıkları bir yürüyüş nedeniyle 
haklarında dava açılan Belediye Başkanı Canan Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayi-
ğit’in yargılandığı davanın Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahke-
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me başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na mahlefet ettikleri” gerekçesiyle sanıklara 
1’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. 
 
1 Ağustos 2012’de BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mukaddes Kubilay’ın, Doğubayazıt Belediye Başkanı 
olduğu dönemde 8 Mart 2009’da düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamasında ve 21 Mart 2009’da düzen-
lenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmalarla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” suçlamalarıyla hakkında açılan davanın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme heyeti, Mukaddes Kubilay’a 7 yıl 7 ay hapis cezası verdi. 
 
7 Ağustos 2012’de, Iğdır’da 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlaması sonrasında “kolluk kuvvetlerine 
taş attığı” iddiasıyla tutuklanan Adem Yılmaz’ın (26) yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında bilirkişi raporunu okuyan ve sanığın son savunmasını alan mahkeme 
heyeti, Adem Yılmaz’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “2911 sayı-
lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna görevi başında 
direndiği” suçlamalarıyla 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
8 Ağustos 2012’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenle-
nen ev baskınları sonucu tutuklanan arasında Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
suçlamasıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melis Ciddioğlu, Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan 
Türkoğlu ile Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın yargılanmasına neden olan deliller arasında yer alan fotoğ-
raflarla ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırlaması gerektiği raporun yetişmemesi üzerine mahkeme heyeti duruş-
mayı 5 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
Batman'da "KCK" adı altında 2009 yılında düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü tutuklu 26 kişi hakkında 
açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık-
lar Talat Tuncer, Abdullah Köçer, Mehmet Şakar ve Mehmet Acar ile sanık müdafileri ve aileleri hazır bulun-
du. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdullah Köçer'e 19 yıl 11 ay 15 gün, Talat Tuncer'e 20 yıl 9 ay 15 
gün hapis, Mehmet Acar'a 16 yıl 15 gün hapis cezası, kapatılan DTP'nin yöneticisi Mehmet Şakar'a ise sa-
dece Batman ili "KCK" yöneticisi olma suçundan 18 yıl, toplamda 27 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 
ayrıca davanın tutuksuz sanıkları Kerem Çiftçi ve Mehmet Özbey'e 21'er yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezası 
verirken, sanıklar Hayrettin Çelik'e 9 yıl, Şehmus Savdi'ye 18 yıl, Kadri Turgut'a 19 yıl 11 ay 15 gün, Cengiz 
Kayar'a 14 yıl 1 ay 15 gün, Süleyman Yiğit'e 12 yıl 6 ay ve Burhan Korhan'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  
Tutuksuz yargılanan Abdulbari Kabaağaç, Muzaffer Arıtürk, Kerem Çağil, Sabiha Onar, M. Ali Oğuz, Beşir 
Apakhan, Kadri Yıldırım, Burhan Şat, Mahmut Akıl, İzzettin Onar, Yaşar Okçu, Fatım Kapalıgöz ve Şükran 
Ekmen hakkında ise beraat kararı verildi. Davanın tüm sanıklarını "Örgüte üye olmak", "Örgüte üye olmamak 
ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt adına eylem yapmak", "Örgüt propagandası yapmak", 2911 Sayılı 
Kanuna "Muhalefet" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla cezalandıran mahkeme heyet i-
nin en dikkat çeken kararı ise, davanın tutuksuz sanıklarından 30 Aralık 2011 tarihinde Dersim'de çıkan ça-
tışmada yaşamını yitiren HPG’li Sami Demir (Dijwar Batman) ile ilgili oldu. Demir'e yaşamını yitirmesine 
rağmen mahkeme tarafından aynı gerekçeler ile 18 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. 
(11.08.2012/DİHA/Batmanmedya.com) 
 
17 Ağustos 2012’de İstanbul’da 1 Mayıs 2012’de düzenlenen İşçi Bayramı kutlamaları sırasında Şişli’de 
bulunan bazı banka ile iş yerlerinin camlarını kırdıkları ve 17 bankamatiğe zarar verdikleri iddiasıyla 15’i tu-
tuklu 48 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. 19 sayfalık iddianameyi kabul eden 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme başkanı tutuklu 15 kişinin tahliye edilmelerine karar ve-
rirken 48 kişinin 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Şüp-
helilerin “Devrimci Anarşist Faaliyet” oluşumu içerisinde birleştikleri iddia edilen iddianamede sanıkların “suç 
işlemek için örgüt kurma”, “örgütün yöneticisi ve üyesi olma suçunun unsurları taşımadığı, basit birleşme 
niteliğinde olduğu” ifade edildi. 
 
17 Ağustos 2012’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada 
ölen HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene 
katılan gruba polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına alınanlardan 15’i 
çocuk 46 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 Ekim ve 9 Ekim 2011’de tutuklanmıştı. 18 kişinin daha 
sonra tahliye edilmesinin ardından 28’i tutuklu 34 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 5 Temmuz 2012’de 
yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca 28 kişinin tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 30 Ekim 2012’ye erteledi. 
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3 Eylül 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde 
Artvin’in Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle açılan 3. davada 51 kişi-
nin yargılanmasına başlandı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 51 kişinin “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”; “görevli memura mukavemet ettikleri” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından mahkûm edilmeleri istenmişti. Davanın Hopa Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme başkanı, yargılananların ayrı duruşmalarda mahkemeye 
çıkarılması kararından vazgeçilmesi yönündeki talebi kabul etti ve duruşmayı 14-18 Ocak 2013 tarihlerine 
erteledi. 
 
3 Eylül 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 29 Aralık 2011’de meydana gelen ve 34 insanın ölümüyle so-
nuçlanan Roboskî Katliamı’nı kınamak amacıyla 30 Aralık 2011’de Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversite-
si’nin yerleşkesinde protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yaptıkları için haklarında dava açılan 10 öğrenci-
nin yargılanmasına devam edildi. Bolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. mad-
desi uyarınca yargılanan öğrenilerin ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 17 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
6 Eylül 2012’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürmesinden sonra yapılan 
basın açıklamasına katılan Silvan Belediye Başkanı Fadıl Erdede, BDP Eski İlçe Başkanı Ahmet Çiftçi, Dilan 
Eraslan, Ercan Aşıcı ve Şirin Gül Dalkuş hakkında "Suç ve suçluyu övme" ve "Gösteri ve yürüyüş kanununa 
muhalefet" gerekçeleri ile dava açıldı. İfadeleri alınan 5 kişinin duruşması, 13 Aralık'ta görülecek.  
(06.09.2012/DİHA) 
 
17 Eylül 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde 
Artvin’in Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle açılan 4. davada 51 kiş i-
nin yargılanmasına başlandı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 51 kişinin “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”; “görevli memura mukavemet ettikleri” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından mahkûm edilmeleri istenmişti. Davanın Hopa Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme başkanı, iddianameyi okuduktan sonra dava dosyasının 
51 kişi hakkında daha önce açılan davayla birleştirilmesine karar vererek duruşmayı 14 Ocak 2013’e ertele-
di. 
 
18 Eylül 2012’de Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da yılında düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı gerek-
çesiyle hakkında “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “kolluk kuvvet-
lerine direndiği” suçlamalarıyla dava açılan Dicle Üniversitesi öğrencisi Sedat Altunay’a Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin 14 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğre-
nildi. 
 
18 Eylül 2012’de, 2011 Genel Seçimleri öncesi Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'ndan bazı milletvekili 
adaylarının YSK tarafından adaylıklarının düşürülmesinin ardından 19 Nisan 2011 tarihinde çıkan olaylara 
katıldığı iddia edilerek tutuklanan Mazlum Vuran hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Vuran'a "Örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 5 yıl 11 ay 25 
gün hapis cezası, 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Görevli memura 
zorluk çıkarmak" iddialarıyla 12 bin TL para cezası verdi.  (18.09.2012/ANF/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
18 Eylül 2012’de Bingöl’de katıldıkları bir eylemde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 
haklarında dava açılan 11 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya tanık olarak katılan Cemal Bilgin, kendi beyanları doğrultusunda yargılanmalarına neden olduğu 
11 kişiyi tanımadığını ifade etti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 6 
Aralık 2012’ye erteledi. 
 
20 Eylül 2012’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 2009 yılında Barış Grubu üyelerinin bölge gezisini takip eden 
DİHA muhabiri Veysel Şimşek ile grubu karşılayan BDP Genel Merkez çalışanları Hamit Duman ve Nevzat 
Tedik hakkında açılan dava sonuçlandı. Patnos 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son 
savunmalarını alan mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçesiyle Veysel Şimşek, Hamit Duman ve Nevzat Tedik’e 1’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. 
 
20 Eylül 2012’de Balıkesir’de 8 Nisan 2011’de, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) sayısal sorularda 
şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarına dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi yapmak isteyen 
45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
son kez savunmalarını dinleyen mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 45 kişiye 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
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22 Eylül 2012’de, Antep'te 6 Mayıs 2012'de Mücadele Birliği Antep Platformu tarafından Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının idam edilişinin 40. yıldönümü nedeniyle düzenlenmek istenen miting Antep Valiliği tarafından 
yasaklanmıştı. Yasaklandığı için basın açıklaması şeklinde gerçekleştirilen anma etkinliğine katılan 12 kişi 
hakkında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Aralarında Emeğe Ezgi müzik grubu üyeleri, 
Ayışığı Sanat Merkezi çalışanları ve TÜMTİS üyelerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın iddia-
namesinde, sanıklar hakkında "Silahlı örgüte üye olma", "örgüt propagandası yapma" ve "Kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme" iddiası ile ceza istendi. (22.09.2012/DİHA/Milliyet.com.tr) 
 
26 Eylül 2012’de Katıldıkları 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan 6 kişinin yargılanmasına Bursa Bölge 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Erasmus değişim programı kapsamında Fransa’daki Lumiere Lyon 
Üniversitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında tutuklandıktan 3 ay sonra tutuk-
suz yargılanmak üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı duruşmada “yasadışı örgüt yöneticisi ol-
mak ve yasadışı örgütün bayrağını gösteride taşımak suretiyle yasadışı örgüt propagandası yapmak” 
suçlamalrıyla yargılanan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım 2012’ye erteledi. 
 
27 Eylül 2012’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık 2009’da Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına dik-
kat çekmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 7 kişiyle beraber gözaltına 
alındıktan sonra tutuklanan ve 28 Haziran 2012’deki duruşmada tahliye edilen SDP üyesi Baran Nayır ve Ali 
Deniz Kılıç’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, iki sanığın da 21 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini 
talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 
erteledi. 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği sözleri ve bu 
yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri 1 Haziran 2012’de protesto etmek isteyen 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile görüşmek isteyen Halkevleri üyesi gruba polis ekipleri 
müdahale ederek 27 kadını gözaltına almıştı. Serbest bırakılan 27 kişi hakkında, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memurunu yaraladıkları” iddiasıyla 3 yıla 
kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya 28 Eylül 2012’de başlandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti duruşmayı 14 Aralık 2012’ye erteledi. 
 
Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak için 29 Aralık 2011’de Edirne’ye 
gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu protesto etmek isteyen 20 öğrenci darp edilerek konferansın 
yapıldığı salondan polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılmıştı. Protes-
tocu grupta yer alan ve 4 özel güvenlik görevlisini darp ettikleri iddia edilen Trakya Üniversitesi öğrencileri 
İ.K., S.V. ve H.G. hakkında Edirne 1’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde “vasıflı yaralama” suçundan açılan dava 
2012 yılının Temmuz ayında sonuçlanmış ve mahkeme başkanı 3 sanığı verdiği 18’er ay hapis cezasını 30 
bin TL para cezasına çevirmişti. Cezaya yapılan itiraz sonucu karar değerlendiren Yargıtay Ceza Dairesi’nin 
kararı onadığı 3 Ekim 2012’de öğrenildi. 
 
3 Ekim 2012’de, Edirne’de geçtiğimiz yıl aralık ayında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen 4’üncü Büyükelçiler Konferansı için kente gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ’nu protesto ederken, 
kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 üniversite öğrencisi 
Edirne 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’hde 18’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından 30 bin lira 
paraya çevrilen cezaya öğrencilerin yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay, verilen kararı onadı. 
 
3 Ekim 2012’de Gaziantep’te 6 Mayıs 2012’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişle-
rinin yıldönümünde anma etkinliği düzenleyen ve etkinliğe katılan aralarında Emeğe Ezgi Müzik Grubu üyele-
rinin de bulunduğu 12 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledik-
leri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Adana 
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, duruşmaya katılmayan sanıkların da ifadelerinin alınması için duruşmayı 12 Aralık 2012’ye erteledi. 
  
9 Ekim 2012’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 
31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve mü-
dahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini 2 Haziran 2011’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde protesto eden 
gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi hakkında dava açıldığı öğre-
nildi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyi 
kabul eden İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 kişinin yargılanmasına3 Nisan 2013’te başlanacak. 

http://www.radikal.com.tr/index/Trakya
http://www.radikal.com.tr/index/Ahmet-Davutoglu
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Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan yedi kişi-
den Halil Top, Dursun Turna, Gözde Erdal, Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi 
oldukları” gerekçesiyle 1 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı. Operasyonun ardından toplam 16 kişi hakkında Anka-
ra Cumhuiyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede delil olduğu 
iddia edilen orak-çekiçli kolye, Deniz Gezmiş posterleri sanıkların “yasadışı örgüt üyesi olduklarına” kanıt 
olarak gösterilmişti. 16 kişi hakkında Çorum’da 2011 yılında düzenlenen 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Daya-
nışma mitinginde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum temsilciğinin kortejinde yer alarak “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 157 sayfalık iddianame hazırlayan savcı, şüpheliler hakkında 80 yıla va-
ran hapis cezası istediği iddianameyi değerlendirmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
dermiş mahkeme heyeti de iddianameyi kabul etmişti. Davanın 9 Ekim 2012’de görülen duruşmasında sanık-
ların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanıktan Gözde Erdal, Dursun Turna, Hüseyin Teke, Ender 
Özçiftçi, Halil Top ve İbrahim Devrim Top’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve tutuklu sanık 
Umut Şener’in ise tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
11 Ekim 2012’de Adana Kadın Platformu tarafından 6 Mart 2011’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü mitinginin tertip komitesinde yer alan 7 kadın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davanın Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme başkanı, sanık 7 kadının beraat etmesine karar verdi. 
 
23 Ekim 2012’de, Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan Mehmet Saçlı (50), 9 Eylül 2011'de Antep'te düzenle-
nen yürüyüşte yaşlı bir kadının polisler tarafından gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştığı için gözaltına 
alındı. Daha sonra tutuklanan KURDÎ-DER yönetiminde yer alan Saçlı, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. (23.10.2012/DİHA)    
 
30 Ekim 2012’de, Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde yol kontrolü yapan polisler, BDP Kovancılar İlçe Yöneticisi 
Haspi Yıldırım'ı yargılandığı davada kesinleşmiş bir cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. "Örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Bingöl M Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi. (30.10.2012/DİHA) 
 
30 Ekim 2012’de, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen duruşmada savcının esas hakkındaki müta-
laasını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 4 
Aralık 2012’ye erteledi. (Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, 
Mersin’de, Hatay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de, Kü-
tahya’da DHKP-C üyesi oldukları gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar Federasyonu, TAYAD, Gençlik 
Federasyonu’na ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişi-
den Tunceli’de gözaltına alınan 6 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9 Mayıs 2012’de tutuk-
lanmıştı.)  
 
Adana’da 6 Mart 2012’de ve 7 Mart 2012’de  DİHA bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile evlere baskın düzen-
leyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında DİHA Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser ve 
Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini 
protesto etmek amacıyla açlık grevinde olanların da aralarında bulunduğu 54 kişiden arasında DİHA muhabi-
ri Özlem Ağuş’un da bulunduğu 20 kişi “KCK Soruşturması” adı altında 10 Mart 2012’de tutuklanmıştı. 20’si 
tutuklu 54 kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddia-
nameyi değerlendiren ve kabul eden Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 26 Aralık 2012’de 
başlanacağı öğrenildi. 
 
5 Kasım 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler Semti’nde 1 Eylül 2010’da “Barış için Ka-
ranlığa Bir Mum Yak” sloganıyla düzenlenen mitingi organize eden CHP eski Bahçelievler İlçe Örgütü Baş-
kanı Hüseyin Özkahraman hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
iddiasıyla açılan davanın Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, Hüseyin Özkahraman’ın beraat etmesine karar verdi. 
 
6 Kasım 2012’de İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 5 Mayıs 2011’de Balyoz Davası öncesinde “Vardiya Bizde Plat-
formu” üyeleriyle birlikte getirdikleri gül fidanına dileklerini asarak Silivri Cezaevi Kampusu önündeki yolu 
trafiğe kapatan eylemi düzenleyen Nilgün Doğan ve İrem Kutluk hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davanın Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, Nilgün Doğan ve İrem Kutluk’un beraat etmesine karar ver-
di. 
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6 Kasım 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği 
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri 6 Haziran 2012’de İstan-
bul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto etmek gruba müda-
hale eden polis ekipleri 4 kadını gözaltına almıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 kadın 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davaya 
başlandı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Halkevleri üyesi sanıklar Burcu Yangın, Ece 
Soydan, Nida Karabağ ve Müge Okur’un ifadesini alan mahkeme başkanı “kadınların Başbakan ve yönetic i-
lere karşı yasadan doğabilecek mağduriyetlerini açıklama yönünde girişimde bulundukları ancak kendilerini 
ifade olanağı tanınmadığından suçun yasal unsurunun oluşmadığını” belirterek sanıkların beraat etmesine 
karar verdi. 
 
8 Kasım 2012’de Diyarbakır’da 19 Nisan 2011’de YSK milletvekili adaylarını veto etmesi kararını protesto 
etmek amacıyla düzenlenen protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Ayşegül 
Ayaz’ın duruşması görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Sincan (Ankara) Kadın 
Cezaevi’nde bulunan ve 42 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi yapan Ayşegül Ayaz’ın katılama-
ması üzerine Ayşegül Ayaz’ın uzaktan görüntülü sistemle ifadesini alan mahkeme heyeti Ayşegül Ayaz’a 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası 
verdi. 
 
7 Kasım 2012’de Diyarbakır’da katıldığı 3 farklı gösteride “polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli attığı” ge-
rekçesiyle tutuklanan F.G.’nin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve F.G.’nin esas hakkındaki son savunmasını 
dinleyen mahkeme heyeti, F.G.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, 
“izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “görevli memura görevini yaptırmamak için direndiği” suçla-
malarından 30 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 
 
11 Kasım 2012’de Çanakkale’de 24 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle 
kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Çanakkale Gençlik Derneği üyesi 22 
öğrenci darp edilerek gözaltına alınmıştı. Haklarında dava açılan 22 öğrencinin karar duruşmasında mahke-
me heyetinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkûm 
olduğu öğrenildi. 
 
ESP üyesi Sevda Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İHD Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınlarının düzenlediği “Ka-
yıplar bulunsun failler yargılansın” eylemine katıldıktan sonra polis ekipleri tarafından Koşuyolu Parkı’nda 
gözaltına alınmış ve “18 Mart 2012’de Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasında polis ekiplerine taş atarak 
yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla 27 Mayıs 2012’de tutuk-
lanmıştı. Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 13 Kasım 2012’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde baş-
landı. Duruşmada Sevda Çağdaş’ın avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Sevda Çağdaş’ın 
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2013’e erteledi. 
 
15 Kasım 2012’de 18 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonu aynı gün Mer-
sin’de protesto eden 37 kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilme-
si üzerine “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memu-
runa mukavemet ettikleri” iddialarıyla dava açıldığı öğrenildi. 37 kişinin 10’ar yıla kadar hapis cezası talebiyle 
yargılanmasına 29 Ocak 2013’te Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. 
 
19 Kasım 2012’de İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 9 Şubat 2012’de çantasındaki zaman ayarlı bombanın 
infilak etmesi sonucu ölen ve MLKP Örgütü üyesi olduğu öğrenilen Yasemin Çiftçi’yi (22) Adana’daki mezarı 
başında andıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan 
7 kişinin yargılanmasına başlandı. ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi-
nin yargılandığı davanın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların ifadelerini alan 
 mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Şubat 2013’e erteledi. 
 
26 Kasım 2012’de, Kocaeli’de 4 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kuru-
lan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesini protesto etmek amacıyla bir işhanında bulunan 
avukatlık bürosunun camından pankart asan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı 
“yasadışı örgüt adına konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de tutuklanmıştı. Hak-
larında “yasadışı Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işledikleri”; “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılarak konut 
dokunulmazlığını ihlal ettikleri” suçlamalarıyla dava açılan iki kişinin yargılanmasına devam edildi. Çağlayan 
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(İstanbul) 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanıkların 
esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklara TCK’nin 220/6. maddesi ve TMY’nin 
7/2. maddesi uyarınca 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası verdikten sonra sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz 
önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar verdi. 
 
27 Kasım 2012’de 12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Emek Özgürlük Demokrasi 
Bloku adaylarına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’nun vetosunu protesto etmek için yapılan eylemlere katılan 8’i 
tutuklu 27 kişinin yargılanmasına devam edildi. Davanın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruş-
masında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhale-
fet ettikleri” iddiasıyla yargılanan sanıklarla ilgili savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, 
sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 7 Mart 2013’e erteledi. 
 
27 Kasım 2012’de Ağrı’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında polis ekiplerine taş attığı idd i-
asıyla yargılanan İbrahim Kaya’nın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mah-
keme heyeti, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla İbrahim Ka-
ya’ya 10 ay hapis cezası verdi. 
 
30 Kasım 2012’de Mersin’de 2006 yılında hükümetin sağlık ve eğitim politikalarını protesto etmek için, kenti 
ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yumurta atan Halkevleri üyesi 9 kişi hakkında açılan dava 
sonuçlandı. Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, “kamu görevlisine göre-
vinden dolayı hakâret ettikleri” gerekçesiyle sanıklardan Mahir Unsuroğlu ve Okay Kınık’a 1’er yıl 9’ar ay 
hapis cezası; Ozan Güner, Şenol Yalçınkaya, İbrahim Polat, Ramazan Tunç, Ufuk Kurtulmaz, İlknur Çiçek ve 
Ozan Gül’e 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verdi. 
 
30 Kasım 2012’de Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen Ay-
dın Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katılan Nilgün Özkaran, Derya 
Moray, Cuma Karakuş, Ramazan Durmaz ve Eray Ölçen adlı 5 öğrenci hakkında açılan davanın karar du-
ruşması görüldü. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları”, “eğitim ve öğrenimi engelledikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na Muhalefet ettikleri”, “görevli kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri”, “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçeleriyle tutuklu sanıklar Nilgün Özkaran’a 
8 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası, Derya Moray’a 12 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, Cuma Karakuş’a 7 yıl 11 ay 
18 gün hapis cezası, Eray Ölçen’e 7 yıl 11 ay 18 gün hapis cezası ve Ramazan Durmaz’a ise 17 yıl 6 ay 
hapis cezası verdi. 
 
3 Aralık 2012’de Mersin’de 8 Mart 2012’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardın-
dan yürüyüşü organize eden tertip komitesi üyesi 7 kadın hakkında başlatılan soruşturma sonunda “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi değer-
lendirdikten sonra kabul eden Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 kadının 5 yıla kadar hapis cezası 
talebiyle 7 Ocak 2013’te yargılanmaya başlanacakları öğrenildi. 
 
İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli atması nedeniyle 
çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi öğrencisi Emine 
Akman darp edilerek gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. “Yasadışı örgüt üye-
si olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan Emine Akman’ın 3 Aralık 
2012’de İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında avukatının taleplerini reddeden mah-
keme heyeti, Emine Akman’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2013’e 
erteledi. 
  
3 Aralık 2012’de “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 19 Ocak 
2011’de düzenlenen operasyonlar sonucu tutuksuz 30 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 3. Ağır Ce-
za Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, 3 kişinin beraat etmesine karar verirken, sanıklardan 
DİHA Muhabiri Sinan Aygül’e üst sınır esas alınarak “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 10 yıl hapis 
cezası, BDP Genel Merkez çalışanları Şaban Tan ve Cemil Tokat’a “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suç-
lamasıyla 12’şer yıl hapis cezası, Eğitim-Sen Tatvan Temsilcisi Yüksel Ozan’a 11 yıl 4 ay hapis cezası, BDP 
Genel Merkez çalışanı Şaize Çelik, BDP üyesi Erdinç Tülay, Celal Orak ve Abdulmenaf Orak’a 10’ar yıl hapis 
cezası, aralarında DİHA Muhabiri İslim Uçan, SES Bitlis Şube Başkanı Sedat Güler’in de bulunduğu 19 kişi-
ye ise “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası olmak üzere toplam 205 yıl 
1 ay hapis cezası verdi. 
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5 Aralık 2012’de Antalya’da 19 Mart 2010’da Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzen-
lenen operasyonun ardından başlatılan soruşturma sonunda 8’i tutuklu 21 öğrenci hakkında açılan dava 
sonuçlandı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma 
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hülya Dikme ve Yasin Dilim’e “YDGM’nin Antalya 
yapılanmasının yöneticileri oldukları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı gösteride molotofkokteyli, 
havai fişek ve taş attıkları” suçlamalarıyla 61’er yıl 6’şar ay hapis cezası ve 6’şar bin TL adlî para cezası; 
aynı suçlamalarla Veysi Kaya ve Ebru Güden’e de 39’ar yıl hapis cezası, Ozan Esen’e 53 yıl 3 ay hapis ce-
zası ve 6 bin TL adlî para cezası, Ercan Aslan’a 48 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin TL adlî para cezası, Mesut 
Özcan’a 50 yıl 3 ay hapis cezası ve 3 bin TL adlî para cezası, Mekan Aslan’a 33 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 
bin TL adlî para cezası, Hüsnü İke ve İhsan Yıldız’a 29’ar yıl 3’er ay hapis cezası ve 3’er bin TL adlî para 
cezası, Hasan Çetin ve Berivan Bayındır’a 5’er yıl 1’er ay hapis cezası, Mehmet Tahir Çelik’e 36 yıl hapis 
cezası ve 3 bin TL adlî para cezası, Berivan Eker’e 28 yıl 5 ay hapis cezası, Bekir Apak’a 19 yıl 6 ay hapis 
cezası, Bayram Özdemir’e 19 yıl 5 ay hapis cezası, Davut Tanrıverdi’ye 12 yıl hapis cezası, Hasan İke’ye 5 
yıl 6 ay hapis cezası, Sedat Çelebi’ye 9 yıl 5 ay hapis cezası ve Fesih Aslan’a 5 yıl hapis cezası olmak üzere 
20 kişiye toplam 590 yıl 9 ay hapis cezası ile 36 bin TL adlî para cezası verdi. İfadesi alınamayan bir sanığın 
dosyasını ayıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veysi Kaya, Ozan Esen, Mekan Aslan, Mesut Özcan, 
Yasin Dilim, Ercan Aslan, Hülya Dikme ve Ebru Güden’in tutukluluk hallerinin devam etmesine ve tutuksuz 
yargılanan sanıklardan İhsan Yıldız, Bekir Apak, Bayram Özdemir, Sedat Çelebi, Fesih Aslan, Hüsnü İke, 
Berivan Eker, Mehmet Tahir Çelik, Medeni Varol ve Davut Tanrıverdi’nin de tutuklanmasına karar verdi. 
 
7 Aralık 2012’de Mersin’de 8 Mart 2012’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmak istedikleri yürüyüşün 
polis ekipleri tarafından engellenmesinin ardından yürüyüşü organize eden tertip komitesinde yer alan 7 ka-
dın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan 
davaya başlandı. Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya gelen sanıkların ifadelerini 
alan mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 22 Şubat 
2013’e erteledi. 
 
8 Aralık 2012’de  Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamın-
da 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve 
müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Rize’de protesto eden grupta yer alan 22 kişi 
hakkında açılan davaya 11 Aralık 2012’de başlanacağı öğrenildi. 
 
 
11 Aralık 2012’de 12 Haziran 2011’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde yapılan etkinliklere katı-
larak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla haklarında 
dava açılan avukatlar Tugay Bek ve Sevil Aracı Bek’in yargılanmasına devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının 2 avukat hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen mah-
keme heyeti,  “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verdi. 
 
11 Aralık 2012’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamın-
da 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve 
müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Rize’nin Pazar İlçesi’nde protesto eden grupta 
yer alan 22 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalafet ettikleri” gerek-
çesiyle açılan davanın Pazar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına katılan 16 sanığın ifade-
sini alan mahkeme başkanı, sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamamlanması için duruşmayı 5 Mart 
2013’e erteledi. 
 
11 Aralık 2012’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamın-
da 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve 
müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis ekipleri-
nin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi hakkında açılan davaya, dosyaya 31 kişinin 
daha sanık olarak eklenmesinin ardından 59 kişinin yargılanmasına  Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmaya katılan sanıkları, müştekileri ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 
savunmaları alınamayan sanıkların dinlenmesine karar vererek 5 Mart 2013’e erteledi. Hazırlanan iddiana-
mede Hopa’daki olayları AKP’nin il başkanlığı önünde protesto eden 28 göstericinin “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” belirtilmiş; soruşturmayı yürüten savcı, eyleme katılan fakat “terörle bağlantıları tespit edilemeyen” 
48 kişi hakkındaki dosyaya ise yetkisizlik kararı vererek dosyayı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet etmek ve kamu malına zarar vermek” suçlamalarından işlem yapılması talebiyle Basın 
Suçları Soruşturma Bürosu’na göndermişti. Savcı, ayrıca Halkevleri Derneği ve yöneticileri hakkında da 
“dernekler kanuna aykırı faaliyette bulunulduğu” gerekçesiyle işlem yapılmasını istemişti. 
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12 Aralık 2012’de Gaziantep’te 6 Mayıs 2012’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam ediliş-
lerinin yıldönümünde anma etkinliği düzenleyen ve etkinliğe katılan aralarında Emeğe Ezgi Müzik Grubu 
üyelerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç 
işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi. Adana 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
duruşmayı 27 Şubat 2013’e erteledi. 
 
14 Aralık 2012’de İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2010 yılında özel bir hastanenin açılış törenine katılan Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 8 kişiden 6’sı hakkında açılan davanın karar duruş-
ması görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Ekber 
Kalender’e “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” ve “kasten insan yaraladığı” gerekçesiyle 9 yıl 7 ay hapis 
cezası, 5 sanığa ise “yasadışıDHKP/C Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası 
verdi. 
 
18 Aralık 2012’de Mardin’de 2012 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis ekiplerine taş attığı” 
iddiasıyla hakkında dava açılan Ömer Haran’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme 
heyeti, Ömer Haran’ın hakkında açılmış başka bir davanın duruşmasında olmasından dolayı savunma yap-
mamasını dikkate almayarak Ömer Havran’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettiği” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. 
 
20 Aralık 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik ifade ettiği sözlerinin 
ardından Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri 30 Mayıs 2012’de Eskişehir’de AKP il binasına yü-
rüyerek protesto etmek isteyen grupta yer alan 55 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Knaunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarıyla açılan davaya başlan-
dı. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespiti işlemini yapan mahkeme 
başkanı duruşmayı kimlik tespiti işleminin tamamlanması amacıyla erteledi. 
 
25 Aralık 2012’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Şubat 2012’de bir mağaraya düzenlenen 
operasyonda öldürülen HPG militanı Murat Şakar için 14 Şubat 2012’de Mersin’de düzenlenen cenaze töre-
nine gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 100 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 25’i 
hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlama-
sıyla açılan davaya başlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan mahkeme heyeti, kimlik tespiti işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 8 Şubat 2013’e erteledi. 
 
25 Aralık 2012’de İstanbul’da 18 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan 14’ü tutuklu 45 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla yargılanan 45 
kişiden ifadelerini Kürtçe vermek isteyenlerin talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
27 Aralık 2012’de, 2 kızı ve bir oğlu baskılardan dolayı dağda, 3 çocuğu ve kendisi ise cezaevinde olan Barış 
Annesi Nadide Eren, katıldığı yürüyüşten dolayı 10 yıl ceza aldı. Anne Eren yaşadığı durumu Mardin E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nden Dicle Haber Ajansına yazdığı mektupla anlattı. Eren, mektubunda, Kürtleri potansiyel 
suçlu görenlerin annelere bile ceza yağdırmakla yetinmediğini belirterek, " 'Cennet anaların ayağı altındadır' 
söylemini her yerde söyleyen Başbakan, Barış Anneleri ve kan dursun diyenleri görmemezlikten, duymazlık-
tan geliyor. Adalet arayışım olduğu için ceza aldım" diye belirtti. Eren, "Ben bir barış annesiyim. Gerilla veya 
asker cenazeleri geldiğinde içim yanıyor. Savaşın, ölümlerin bitmesi için hep haykırdım. Her cenaze geldi-
ğinde 'acaba benim çocuklarından birimidir' diye tedirgin olurum. Tüm cenazeler ve ölümlere ağlıyorum. Silo-
pi'de bir yürüyüşe katıldığım için ceza aldım. Bu bir adaletsizliktir" diye tepki gösterdi. Barış için mücadele 
edeceğini vurgulayan Eren, "Yaşlı eşim cezaevi ve ev arasında mekik dokuyor. Barışı haykırarak adalet ara-
yışından vazgeçmeyeceğim. Bana yüzyıl ceza da verseler, ben yine 'barış' diye haykıracağım" diye kaydetti. 
 (27.12.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
30 Aralık 2012’de Mersin’de 2010 yılının Şubat ayında düzenlenen operasyonun ardından haklarında “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açılan İdris Özdemir, Özgür Eksik, Rıdvan Kılıç, Emrullah Abay 
ve Ebru Bayram’ın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da mahkeme heyeti, 5 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “zincirleme yasadışı örgüt propagandası yaptık-
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ları” ve “zincirleme mala zarar verdikleri” suçlamalarıyla Ebru Bayram’a 37 yıl hapis cezası; İdris Özdemir, 
Özgür Eksik ve Emrullah Abay’a 27’şer yıl hapis cezası; Rıdvan Kılıç’a ise 18 yıl hapis cezası verdi. 
 
 
 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
3 Ocak 2012’de, Kağızman Belediyesi Meclis kararı ile belediye bünyesinde 2009 yılında faaliyete başlayan 
Orhan Doğan Eğitim Destek Evi, Kars Valiliği'nin emri ile kapatıldı. Yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü 
Eğitim Destek Evi'nin kapatılmasına ilişkin Valilik gönderdiği yazıda, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğ-
renme yönergesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılmadığı" gerekçe gösterirken, Kağızman Belediye Baş-
kanı Mehmet Alkan ise kararın tarikat dershanelerinin baskısı alındığını savundu. (03.01.2012/DİHA) 
 
19 Ocak 2012’de Van Valiliği’nin, Van Belediyesi tarafından açılan Sami Dinç Eğitime Destek Evi’nin Emni-
yet Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “dersliklerin adlarının Kürtçe olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına karar 
verdiği öğrenildi (ANF, 19 Ocak).  
 
22 Ocak 2012’de Van Valiliği’nin, Van Belediyesi ve Halkevleri tarafından açılan Çocuk Evi Etkinlik Çadırla-
rı’nın Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “dersliklerin adlarının Kürtçe olduğu” gerekçesiyle kapatılma-
sına karar verdiği öğrenildi (Hürriyet, 22 Ocak).  
 
31 Ocak 2012’de Tunceli Valiliği’nin, Tunceli Belediyesi tarafından açılan Dilek Serin Eğitime Destek Evi’nin 
Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “yasak faaliyet yapıldığı” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği 
öğrenildi. (Evrensel, 31 Ocak).  
 
16 Şubat 2012’de Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği’nin “amacı 
dışında faaliyet gösterdiği” suçlamasıyla ve derneğin başkanı Aysel Doğan’ın “KCK Soruşturması” adı altın-
da tutuklanması gerekçesiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Tunceli Asliye Hukuk Mahke-
mesi tarafından kapatıldığı öğrenildi (Vatan, 17 Şubat). 
 
 21 Şubat 2012’de, Batman Valiliği Batman Belediyesi tarafından açılan Orhan Doğan Eğitime Destek Evi’nin 
“sınıflarda Atatürk Portresi ve Gençliğe Hitabe bulunmadığı” gerekçesiyle bir kez daha kapatılmasına karar 
verdi (ANF, 21 Şubat).  
 
23 Şubat 2012’de Doğubayazıt (Ağrı) Kaymakamlığı’nın, Doğubayazıt Belediyesi tarafından 2005 yılında 
açılan Orhan Doğan Eğitime Destek Evi’nin “protokol imzalanmadığı” gerekçesiyle kapatılmasına karar ver-
diği öğrenildi (DİHA, 23 Şubat). 
 
24 Şubat 2012’de Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 25 Ekim 2010’da Malazgirt Belediyesi tarafından açılan Evdalê 
Zeynikê Kültür ve Sanat Merkezi’nin “2633 sayılı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne, 2645 sayılı Yaygın 
Eğitim Kurumları Yönergesi’ne, Milli Eğitim Bakanlığı 2010/63 sayılı Genelgesi’nin hükümlerine aykırı olduğu” 
gerekçesiyle Malazgirt Kaymakamlığı tarafından kapatıldığı öğrenildi (ANF, 24 Şubat).  
 
13 Mart 2012’de İzmir’de 26 Nisan 2011’de yapılan baskının ardından hakkında “derneğin amacı dışında 
kullanıldığı” gerekçesiyle kapatma davası açılan KURDİ-DER İzmir Şubesi’nin 2. duruşması İzmir 7. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada dernek avukatını dinleyen mahkeme başkanı dosyadaki eksik-
liklerin tamamlanması için duruşmayı 17 Mayıs 2012’ye erteledi (Özgür Gündem, 14 Mart). 
 
2 Nisan 2012’de Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Demokratik Haklar Derneği’nin “amacı dışında faaliyet 
gösterdiği” suçlamasıyla ve dernek üyelerinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandıkları 
gerekçesiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
kapatıldığı öğrenildi. 
 
9 Nisan 2012’de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Batman’da faaliyet gösteren  GÖÇ-DER ile ilgili Batman 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı faaliyetlerde bulunduğu” 
gerekçesiyle verdiği kapatma kararını onadı. 
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19 Nisan 2012’de İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16 Nisan 2012’de aldığı kararla İzmir Valiliği’nin hak-
kında dava açtığı Tütün Üreticileri Sendikası’nın (Tütün-Sen) kapatılması istemini Yargıtay 4. Hukuk Daire-
si’nin daha önce verilen kapatma kararını bozması ilamına uyarak reddettiği öğrenildi. 
 
4 Mayıs 2012’de Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Özgürlükler Derneği’nin “amacı dışında faaliyet gösterdi-
ği” suçlamasıyla Tunceli Valiliği’nin yaptığı suç duyurusu üzerine Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
26 Nisan 2012’de kapatıldığı öğrenildi.  
 
26 Mayıs 2012’de Ev işçiliğinin iş kolu olmadığı gerekçesiyle Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın (Evid-Sen) 
kapatılması talebiyle İstanbul Valiliği’nin yaptığı başvurusu üzerine Evid-Sen hakkında açılan kapatma dava-
sının sonuçlandığı öğrenildi İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen duruşmada “2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nda yer adlığı şekliyle sendikanın işçiler tarafından değil, evde çalışan insanlar tarafından kurulduğu” 
gerekçesiyle Evid-Sen’in kapatılmasına karar verildi.  
 
27 Haziran 2012’deUrfa ili Viranşehir ilçe Kaymakamlığı’nın, Viranşehir Belediyesi tarafından açılan Eğitime 
Destek Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim 
kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yö-
nerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle kapatılmasına karar ver-
diği 26 Haziran 2012’de öğrenildi. Kararı protesto eden gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
26 Haziran 2012’de Mardin ili  Kızıltepe ilçe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi tarafından açılan Eğitime 
Destek Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim 
kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yö-
nerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. 
 
30 Haziran 2012’de Urfa ili Ceylanpınar ilçe Kaymakamlığı, ceylanpınar Belediyesi tarafından açılan Hüseyin 
Deniz Eğitime Destek Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğı yaygın eğitim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim 
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle kapatıl-
masına karar verdi.  
 
4 Temmuz 2012’de, Mardin ili Derik ilçe Kaymakamlığı, Derik Belediyesi tarafından açılan Eğitime Destek 
Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurum-
ları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yönerge ve 
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.  
 
4 Eylül 2012’de, Ağrı’nın Patnos Belediyesi tarafından 2010 yılında ilçede bulunan maddi olanakları düşük 
yaklaşık 700 öğrenciye eğitim veren Ceylan Önkol Eğitim Destek Evi 6 ay önce Milli Eğitim Müdürlüğü Müfet-
tişleri'nce yapılan inceleme sonucunda açılan soruşturmanın tamamlanması sonrası kapatıldı. Patnos Kay-
makamlığı tarafından, Patnos Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda, "Eğitim Destek Evi'nin 1739 sayılı Milli 
Eğitim temel kanununun 56.ve 57 maddeleriyle 5393 sayılı Belediyeler kanununun 14.ve 15. maddelerine 
aykırı bulunduğundan kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.   (04.09.2012/DİHA/   İmc-tv.com/Evrensel.net) 
 
2 Ekim 2012’de, Tunceli’nin Pertek İlçesi'nde bulunan dernek, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ve Pertek 
Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edilen ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün onayıyla 30 Eylül 2010 tari-
hinde hizmete giren Pertek Yaşlılar Yurdu, kapasitesinin altında yaşlı barındığı için, Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü'nün 28 Ağustos tarih ve 211 sayılı kararı ile yurdu kapattığını iletti. (02.10.2012/DİHA) 
 
Ankara Valiliği’nin 10 Kasım 2010’da yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüzüklerin-
de yer alan “ibadet amaçlı cemevi yaptırılması” ifadesi nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hak-
kında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasıyla 24 Kasım 2010’da açtığı kapatma davası 4 Ekim 2011’de so-
nuçlanmış, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, savcı-
nın “Aleviliğin din, cemevinin ibadethane olmadığını” ileri sürerek derneğin kapatılması yönündeki esas hak-
kındaki görüşüne rağmen davanın reddinin kararlaştırıldığını bildirmişti. Kararın Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 
tarafından bozulması üzerine 20 Kasım 2012’de yeniden yargılama yapıldı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mah-
kemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, “cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca 
bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan ‘Cemevleri ibadethanedir’ hükmü anayasa-
nın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır” diyerek kararında direndi. Diren-
me kararı üzerine dosya kesin kararın verilmesi amacıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gönderildi. 

http://evrensel.net/
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7 Aralık 2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde faaliyet yürüten Mir Celadet Bedirxan Kültür-Sanat ve Tarih Der-
neği “derneğin adında ‘x’ harfi bulunduğu” gerekçesiyle Şırnak Valiliği’nin yaptığı suç duyurusu üzerine Şır-
nak Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Dernekler Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan “Dernekler defter-
lerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanılır” ifade-
sine dayanılarak kapatıldığı öğrenildi. 
 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan/SonuçlananDavalar 
 
2 Şubat 2012’de ESP üye ve yöneticilerinin “yasadışı MLKP Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılan-
dıkları davanın karar duruşması görüldü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada mahkeme heye-
ti, İstanbul İl Başkanı Hülya Gerçek, İzmir İl Başkanı Meliha Kayacı, Parti Meclisi üyesi Görgü Demirpençe’ye 
12’şer yıl hapis cezası; ESP üyeleri Vahap Biçici ve Aydın Akyüz’e 22’şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 
heyeti sanık 6 kişi hakkında ise beraat kararı verdi. Kararın ardından 4 Şubat 2012’de İstanbul’da gözaltına 
alınan Hülya Gerçek aynı gün tutuklandı (atilim.org, 4 Şubat). 
 
14 Ekim 2012’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Kongresi ile ilgili ola-
rak kongrenin tertip komitesi hakkında kongrede “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle soruş-
turma başlattı. 
 
  

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler 
  
5 Ocak 2012’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde BDP Huzurkent Mahallesi’nde bulunan temsilciliğine kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. (atilim.org, 6 
Ocak). 
 
12 Ocak 2012’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tara-
fından sabaha doğru Yüksekova ve Esendere’de evlerin yanı sıra BDP Yüksekova İlçe binasına baskın ya-
pılmıştı. Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin, görevden alınan Yüksekova Belediye Başkanı Ruken 
Yetişkin, BDP İlçe Yöneticisi Mehmet Çapraz, BDP eski yöneticisi Sacit Fırat, BDP üyesi Abdurrahman 
Gemicioğlu, BDP Siyaset Okulu çalışanlarından Yılmaz Gözyan'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talima-
tıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişi Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Hakkari İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de,BDP Diyarbakır İl binası, BDP Ekoloji ve Yerel Yönetimler Bürosu, KURDÎ-DER Genel 
Merkezi, Eğitim Sen, İHD Diyarbakır, TUHAY-DER,  Kayapınar Cegerxwîn Kültür Gençlik Merkezi, , Dicle 
Fırat Kültür Derneğine sayıda polis tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda binalarda bulunan 
bilgisayar ve arşivlere el konuldu. (13.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de,BDP Urfa İl Örgütü, KURDÎ-DER Şubesi ve Urfa BDP Siyaset Akademisi, Eğitim Sen şu-
besi ve Viranşehir İlçe Örgütüne baskın düzenlendi. (13.01.2012/DİHA)  
 
13 Ocak 2012’de, Mardin de Kızıltepe Belediyesi ile belediyeye ait Eğitim Destek Evi'ne  polis tarafından 
baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda bilgisayar ve belediye arşivlerine el konulduğu öğrenil-
di.(13.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de, BDP Batman İl Örgütü ve Çırağan İş Merkezi'nde bulunan BDP Siyaset Akademisi ve 
KURDİ-DER binasına sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda siyaset Akademisi çalışanı Kazım Barış 
gözaltına alınırken, BDP ve akademiden çok sayıda bilgi, belge ve bilgisayar hard disklerine el konuldu. 
(13.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de,BDP Siirt il binası ve Siirt Belediyesi ile Belediye Başkanı Selim Sadak'ın evine polisler 
tarafından baskın düzenlendi.  (13.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de,BDP Van İl Örgütü, Belediye Hizmet Binası ile Van Belediyesi'ne ait VASKİ binaları da 
Jandarma ile Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde kimseye haber verilmeden ka-
pıları açılarak arama yapıldığı öğrenildi. (13.01.2012/DİHA)  
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13 Ocak 2012’de,BDP Bingöl il binasına, yüzlerce polis tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 
BDP Üyesi Şeref Bulut gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenil-
di. BDP il binasında aramalar sona ererken, partinin bilgisayar ve çalışma arşivlerine el konuldu. 
(13.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de,Diyarbakır'da bulunan Her Yerde Sanat Organizasyonu'nun bürosuna sabah saat 09.00 
sıralarında polisler tarafından baskın düzenlendi. Saat 12.00'ye kadar süren aramanın ardından polis, bilgi-
sayar hardisklerine ve müzik CD'leri ile festival arşiv kasetlerine el koydu. (13.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de,Muş’un Bulanık İlçesi’nde BDP İlçe binasına çok sayıda polis tarafından baskın düzenlendi.  
(13.01.2012/DİHA) 
  
13 Ocak 2012’de, Diyarbakır ili Bağlar Belediyesi'ne çok sayıda polis tarafından baskın düzenlendi. Baskının 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile yapıldığı öğrenildi. (13.01.2012/DİHA) 
 
13 Ocak 2012’de  “KCK Soruşturması” Operasyonları kapsamında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır 
Şubesi’nde, BDP binalarında, KESK Genel Merkezi’nde, belediye ve sendika binalarında arama yapıldı.  
  
13 Ocak 2012’de, saat 6.30 da TMŞ’ne bağlı polisler BDP İzmir İl Binasında 5 saat süreyle arama yaptı. 
Bilgisayarlara ait hart diskleri kopyaladığı, bazı evrak ve dergilere el konulduğu öğrenildi. Aynı gün MKM de 
arandı bilgisayar ve bazı evraklara el koydukları öğrenildi. 
 
16 Ocak 2012’de Diyarbakır’da Sur Kaymakamlığı’na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin (ÇATOM), kun-
daklanması sonucu bina kullanılamaz hale geldi (ANF, 16 Ocak).  
 
17 Ocak 2012’de,Geçtiğimiz gün basılan ve saatlerce aramanın yapıldığı Siirt belediye binasında polis ikinci 
kez arama yapıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde belediyenin Muhasebe Müdürü Zeki Gündüz'ün evine de 
baskın düzenlediği ve Gündüz'ün de gözaltına alındığı öğrenildi.  
 (17.01.2012/DİHA) 
 
17 Ocak 2012’de, Batman Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Siirt'in Kurtalan ve Eruh ile Gökçebağ belediyele-
rine de baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda belediye binalarında bulunan bilgisayar hard diskleri ve 
çalışma arşivlerine el konulduğu ve Gökçebağ Belediyesi Muhasebe Müdürü İzzet Uğur ve Kurtalan Belediye 
Başkan Yardımcısı Çaçan Yorulmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. (17.01.2012/DİHA) 
 
18 Ocak 2012’de  Mersin’de AKP İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişinin attığı el yapımı patlayıcının 
infilak etmesi sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi. (Vatan, 18 Ocak). 
 
25 Ocak 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekle BDP ilçe 
binasına ateş açması sonucu binada maddi hasar meydana geldi (atilim.org, 25 Ocak). 
 
28 Ocak 2012’de,Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, sabah erken saatlerde belediye, BDP İlçe Örgütü, BDP Siya-
set Akademisi ve birçok yurttaşın evine baskın düzenlendi.  Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Salman'ın da 
evi basılarak  gözaltına alındı.  (28.01.2012/DİHA) 
 
4 Şubat 2012’de, "KCK" adı altında Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde, birçok adrese 
operasyon düzenlendi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği görev ve yetki çerçevesin-
de Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BDP Batman il ve merkez 
ilçe binaları ile Azadiya Welat Gazetesi bürosu, Eğitim Sen, MEYADER, Batman Din Alimleri Derneği (DAD), 
Bahar Kültür Merkezi ile çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenlendi. 
 
5 Şubat 2012’de Diyarbakır’da AKP il binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi (ntvmsnbc.com, 6 Şubat). 
 
5 Şubat 2012’de Batman’da Batman Belediyesi ile  BDP il binasına pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bina-
da maddi hasar meydana gelirken saldırıyı düzenledikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı (batman.gov.tr, 5 
Şubat).  
 
13 Şubat 2012’de  İstanbul’un Çekmeköy İlçesi’nde AKP Çamlık Mahallesi temsilciliği önüne bırakılan ses 
bombasının patlaması sonucu binada maddi hasar meydana geldi (Cumhuriyet, 13 Şubat). 
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23 Şubat 2012’de, Tatvan Belediyesi Eğitim Destek Evi'ne   "Kanuna aykırı Eğitim Destek Evi açıldığı" ge-
rekçesiyle yapılan baskında evraklar incelenirken, polisler sınıflarda Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı olma-
dığına yönelik tutanak tuttu. Arama sonrası binaya giden belediye başkanı Abdullah Ok, destek evinin izinsiz 
açılmadığını belirterek, gerekli bütün yazışmaların Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapıldığını söyledi. (23.02.2012/ 
DİHA) 
 
3 Mart 2012’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın "KCK" adı altında başlattığı bir soruşturma 
kapsamında bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 
20'yi aşkın kişi gözaltına alınırken, Kayapınar İlçesi Huzurevler Semti'nde bulunan BDP Siyaset Akademisi'-
ne baskın düzenlendi.    (03.03.2012/DİHA/Radikal.com.tr/Bianet.org) 
 
19 Mart 2012’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde BDP İlçe binasına yüzlerce polis tarafından baskın düzenlendi.  
Baskının ne için yapıldığına dair herhangi bir bilgi alınamadı.  
(19.03.2012/DİHA/Haberdiyarbakir.com/Haberturk.com/Medya73.com) 
 
20 Mart 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen on binlerce kişiye polis müdahalesi ile 
başlayan  olaylarda yaralanan çok sayıda kişinin olduğu, yaralılar içerisinde polislerin de bulunduğu öğrenil-
di. Öte yandan zırhlı araçlarla BDP'nin Cizre İlçe Örgütü kapıları kırılarak baskın düzenlendi.   
(20.03.2012/DİHA) 
 
27 Mart 2012’de, İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde bir park içinde bulunan Muharip Gaziler Lokali’nin kapısına 
koyulan ses bombasının patlaması sonucu lokalde maddi hasar meydana geldi (cnnturk.com, 27 Mart). 
 
5 Nisan 2012’de, Bingöl Karlıova'da BDP'li Belediye Başkanı Ferit Çelik'in evine sabah erken saatlerde bas-
kın yapıldı. Çelik'i alan polisler ardından belediye binasını da basarak, binada arama yaptı. Yapılan arama-
larda belediye arşivlerine el konulurken, Çelik de gözaltına alındı.   (05.04.2012/DİHA/ANF/Haberler.com/ 
Aktifhaber.com/Stargazete.com/İmc-tv.com/Trthaber.com/Milligazete.com.tr/ 
Etha.com.tr/Yuksekovahaber.com) 
 
9 Nisan 2012’de, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından sabah saatlerinde Adıyaman 
Üniversitesi'nde okuyan 5 öğrencinin evine baskın düzenlendi. Baskın sonucu Hamiyet Kural, Ahmet Ozan 
Özbek, Serkan Tangül, Hayrettin Kahraman ve Aydın Kara gözaltına alınırken, bu operasyon kapsamında 
Adıyaman Üniversitesi Demokratik Öğrenci Derneği'ne de baskın düzenlendi. Baskında dernekte, duvarlarda 
asılı fotoğraflara, bütün dergi ve kitaplara polisler tarafından el konuldu. Dernekteki aramalar sona ererken, 
birçok eşya ise kullanılmaz hale getirildi. (09.04.2012/ANF/DİHA/Showhaber.com/İzmirhaberajansi.com/ 
Yuksekovahaber.com/Dogruhaber.com.tr/Polis.web.tr) 
 
22 Nisan 2012’de  İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzen-
lenen silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
23 Nisan 2012’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde AKP ilçe binasına düzenlenen ses bombalı saldırı ne-
deniyle binada maddi hasar meydana geldi. 
 
24 Nisan 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah erken saatlerinde başta YÖDER ve üyele-
rinin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kapısı çilingirle açılarak girilen 
YÖDER'de başta Demokratik Modernite Dergisi'nin sayıları olmak üzere çok sayıda dergi ve evraka el ko-
nuldu. Baskın sırasında dernek binasında bulunan yazı tahtasına geçtiğimiz hafta tutuklanan YÖDER üyesi 
Deniz Abukan için "Deniz Abukan (yeni düştü)" ve "Rio F Tipi Alex de Souza :))" yazılarının yazılması dikkat 
çekti.  (24.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/Yuksekovahaber.com/ 
Yeniozgurpolitika.org/Diyarbakirim.com) 
 
25 Nisan 2012’de Diyarbakır’da Bağlar Kaymakamlığı’na bağlı Kadın Destek Evi’ne, molotofkokteyli atılması 
sonucu binada bulunan üç kişi yaralanırken binada da maddi hasar meydana geldi. 
 
30 Nisan 2012’de Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde Darıca Kültür Derneği’nin 29 Nisan 2012’de düzenlediği ker-
mes gerekçe gösterilerek dernek binası polis ekipleri tarafından basılarak binada bulunan malzemelere el 
konuldu. 
 
4 Mayıs 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından merkez ve Bostaniçi Beldesi'nde gece 
03.30'da yapılan ev ve işyerleri baskınlarında aralarında İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 

http://cnnturk.com/
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6 BDP'li kadın gözaltına alındı. Bostaniçi Beldesi'nde belediye bünyesinde faaliyet yürüten MAYA Kadın 
Dayanışma ve Çamaşır Evi'nin kapısı kırılarak içeride arama yapıldı.    (04.05.2012/DİHA) 
 
6 Mayıs 2012’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alın-
dı. Rüstemgedik Beldesi'nde çok sayıda polis tarafından BDP Belde Başkanı Ubeyt Özer ile Zemerhan Ça-
pan isimli yurttaşın evine yapılan baskında eşyalar dağıtılarak evler arandı. Evlerde yapılan aramalardan 
sonra BDP Rüstemgedik Belde binasına da baskın düzenlendi.  Aynı saatlerde Bulanık'ta Zafer Mahallesi'n-
de bulunan Orhan Gökdağ isimli yurttaşın evine de düzenlenen baskında Gökdağ gözaltına alandı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişinin, Bulanık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (06.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012’de, Urfa merkezli yapılan "KCK" operasyonunda BDP Ceylanpınar İlçe binası, BDP Urfa Siya-
set Akademisi ile KURDÎ-DER binasına baskın düzenlendi.   (08.05.2012/DİHA)  
 
12 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde AKP ilçe binasına atılan ses bombası sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi. 
 
23 Mayıs 2012’de, Dersim'de, Dersim Öğrenci Derneği ve çok sayıda eve özel harekat polisleri tarafından eş 
zamanlı baskın düzenlendi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile düzenlenen ev baskınlarında Ferhat 
Pervane, Zeki Kaya, Çağlar Duran, Kasım Aydın ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Belediye İş 
Hanı'nın ikinci katında bulunan DÖDER binasında kimse bulunmadığı halde polisler derneğin camlarını kıra-
rak içeri girdi. Yaklaşık bir buçuk saat dernek binasında arama yapan polisler, bilgisayar kasası ve birçok 
kitap, dergi ve benzeri yazılı materyale el koydu.    (23.05.2012/DİHA) 
 
28 Mayıs 2012’de Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde BDP ilçe temsilciliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 
düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
28 Mayıs 2012’de, Diyarbakır Şehitlik Semti'ndeki DSİ Parkı karşısında bulunan EHİ-DER okuma yazma 
kursuna bu akşam saatlerinde iki ses bombası atıldı. Atılan ses bombaları maddi hasara neden olurken, 
patlama sırasında içerde 30 öğrencinin bulunduğu, ancak kimsenin yaralanmadığı belirtildi.   
(28.05.2012/DİHA) 
 
29 Mayıs 2012’de, Ağrı merkez, Tutak, Doğubayazıt, Diyadin ilçeleri ve köylerde BDP ve DTK'lilere yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamında Doğubayazıt Belediyesi'nde sabah saatlerinde baskın düzenlendi. 
(29.05.2012/DİHA) 
 
29 Mayıs 2012’de Diyarbakır’da  AKP il binasına atılan ses bombasının patlaması sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi. 
 
30 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'da AKP İl binasına iki adet ses bombası atıldı. İl Başkanlığı binasının yanındaki 
marketin önünde patlayan ses bombaları, çevrede paniğe sebep oldu.   (30.05.2012/DİHA) 
 
7 Haziran 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde Van merkez ile Başkale, 
Muradiye, Özalp, Edremit, Çaldıran ilçeleri ve Bostaniçi beldesinde belediye başkanları ve BDP'li başkanların 
da evlerinin bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
kararı ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında, BDP Van İl binası olarak kullanılan çadır, Van Belediyesi'-
nin bütün birimleri basılarak arama yapıldı. 
 
17 Haziran 2012’de Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe 
verilmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
19 Haziran 2012’de Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde  BDP ilçe binasına yaklaşık 20 araçla gelen grubun taşlı 
saldırıda bulunması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
19 Haziran 2012’de, BDP Malatya İl binasına ve çok sayıda eve TEM'e bağlı polislerce baskın düzenlendi. 
"KCK" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında BDP Malatya İl Başkan Yardımcısı Zeki Kılıçgedik'in 
de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. BDP Malatya İl Eş Başkanı Gaffar Bayram göze-
timinde BDP İl binasındaki polis araması ise devam ediyor. 
 
22 Haziran 2012’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Kamu Yararına Çalışan 
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği binasına düzenledikleri ses bombalı saldırı sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi. 
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 (19.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, Diyarbakır'da sabah saatlerinde çok sayıda sivil polis ekiplerince Eğitim Sen Diyarbakır 
Şubesi ile çok sayıda eve baskın düzenlendi. Evlere yapılan baskının ardından saat 07.30 civarında Eğitim 
Sen Diyarbakır Şube binasına da aynı operasyon çerçevesinde baskın düzenlendi. (25.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de,  KESK’e yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamın-
da, KESK Hakkari Şubeler Platformu binasına baskın düzenlendi. (25.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, KESK’e yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlarda, KESK 
Dersim Şubeler Platformu'na, sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskında arşiv ve bilgisayar hard diskle-
rine el konuldu. (25.06.2012/DİHA) 
 
25 Haziran 2012’de, KESK’e yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlarda, Eğitim 
Sen Siirt Şube ile İHD Siirt Şube binalarına baskın yapıldı.  (25.06.2012/DİHA)  
 
25 Haziran 2012’de, KESK’e yönelik "KCK" adı altında Ankara merkezli başlatılan operasyonlarda, Adıya-
man Eğitim Sen Şube binasına baskın düzenlendi.  (25.06.2012/DİHA) 
 
27 Haziran 2012’de Mardin’in Derik İlçesi’nde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) molotofkokteyliyle düzenlenen 
saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
2 Temmuz 2012’de, BDP Dargeçit İlçe binasına  geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı dü-
zenlendi. Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ilçe binasının kapısını kırarak içeri giren saldırganlar, binada bu-
lunan bütün kapı ve pencereleri kırdı. Başkanlık odasında bulunan BDP'lilerin dosyalarının tamamının dar-
madağın edilerek yırtıldığı ve kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.  
  (03.07.2012/ANF/DİHA/Yuksekovahaber.com) 
 
4 Temmuz 2012’de,  Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde sabah saatlerinde başta BDP İlçe binası olmak üzere çok 
sayıda eve baskın düzenlendi. Dicle Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda 
BDP İlçe binasında 3 saat boyunca arama yapıldı. İlçe binasında bulunan bilgisayar ve teknik cihazlara el 
konulurken, ilçe binasının darmadağın edildiği kaydedildi.  (04.07.2012/DİHA/Etha.com.tr/Ozgur-
gundem.com) 
 
7 Temmuz 2012’de Çanakkale’de BDP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırıda bulunması 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
11 Ağustos 2012’de, Hakkari kent merkezinde Gazi Mahallesi’nde bulunan Musa Anter Caddesi üzerindeki 
Nil Derneği’nin bulunduğu binaya iki ses bombası atıldı. (11.08.2012/DİHA) 
 
15 Ağustos 2012’de Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Fatih, Körhat, Kaynartepe 
mahallelerinde bulunan Özgür Yurttaş Dernekleri ile Yenişehir Gençlik Kültür Merkezi’ne PKK’nin silahlı ey-
lemlere başlamasının yıldönümünü (15 Ağustos 1984) nedeniyle baskın düzenlendi. Baskınlar sonucu Fatih 
Mahallesi’ndeki aramada, derneğe ait bilgisayar hard diskine ve Ramazan ayı dolayısıyla dernek çalışanları 
tarafından dağıtılmak üzere toplanan 730 TL’ye el konuldu. 
 
20 Ağustos 2012’de Gaziantep’te Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Karakolu’nın yakınlarına 
bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirme-
siyle sonuçlanan saldırının ardından protesto yürüyüşü yapan bir grup  BDP Şehit Kâmil İlçe Örgütü binasını 
ateşe verdi. 
 
20 Ağustos 2012’de Gaziantep’te Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Karakolu’nın yakınlarına 
bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirme-
siyle sonuçlanan saldırının ardından 21 Ağustos 2012’de BDP Yavuzeli İlçe Örgütü binası ateşe verildi. 
 
21 Ağustos 2012’de, Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Kara-
kolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından BDP Nizip İlçe Örgütü binasına yaklaşık 100 kişilik 
bir grubun molotof kokteylileriyle saldırması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
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21 Ağustos 2012’de, Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Kara-
kolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından BDP Araban İlçe Örgütü binasına 
molotofkokteylleriyle saldırılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
21 Ağustos 2012’de, Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Kara-
kolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından BDP Kocaeli İl Örgütü binasının kapısının benzin 
dökülerek ateşe verilmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
22 Ağustos 2012’de Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Kara-
kolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından İzmir’de BDP Karşıyaka İlçe Örgütü binasına kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği saldırı sonucu bina girişinde bulunan tabelanın tahrip edildiği öğrenildi. 
 
22 Ağustos 2012’de Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Kara-
kolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından Çanakkale’de BDP İl Örgütü binasına düzenlenen 
taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
24 Ağustos 2012’de İstanbul’un Kartal İlçesi’nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kartal Şubesi’nin 
kundaklanmaya çalışılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
25 Ağustos 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde BDP ilçe binasına ses bombası atılması sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi. 
 
3 Eylül 2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de 10 askerin ölümü ve 7 askerin de yaralan-
masıyla sonuçlanan eşzamanlı saldırıların ardından ırkçı bir grup  BDP il binasına saldırarak binanın camla-
rını taşlarla kırdı. 
 
5 Eylül 2012’de İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde BDP ilçe binası önüne bırakılan paketten ses bombası 
çıktı. Paketin içinde ses bombası olduğunu tespit eden polis ekipleri bombayı fünyeyle patlattı. Patlama so-
nucunda binanın dış kapısının camları kırıldı. 
 
6 Eylül 2012’de Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde BDP ilçe temsilciğine kimliği belirlenemeyen bir kişinin ger-
çekleştirdiği silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.  
 
10 Eylül 2012’de Eğitim-Sen Mersin Şubesi’ne giren kimliği belirsiz kişilerin binada bulunan eşyalara zarar 
verdikleri öğrenildi. 
 
11 Eylül 2012’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde BDP ilçe binası ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Bir süre 
binanın önünde bekleyen grubun marş okuyarak slogan attıkları öğrenildi. 
 
13 Eylül 2012’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde sabah saat 06.30'da BDP Karlıova İlçe binası ve Karlıova 
Belediye binası Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri bir operasyonla basıldı. 
(13.09.2012/DİHA/ ANF/Cnnturk.com/Showhaber.com/Evrensel.net) 
  
16 Eylül 2012’de, Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nden 8 polis memurunun ölümüyle 10 polis memurunun da yara-
lanmasıyla sonuçlanan servis aracına bombalı saldırının ardından Bingöl’de BDP il binasına saldıran bir grup 
binanın camlarını kırdı. 
 
18 Eylül 2012’de İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi. 
 
20 Eylül 2012’de BDP Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne bağlı Ovakışla Beldesi’ndeki binasının kimliği belirsiz kişi veya 
kişiler tarafından kundaklanması sonucu çıkan yangın nedeniyle binada bulunan eşyalar kullanılamaz hale 
geldi. 
 
21 Eylül 2012’de, Bingöl'ün merkez Çiçekdere Köyü kırsalında 21.09.2012 tarihinde sabah saatlerinde çıkan 
çatışmada ölen köy korucusu Mehmet Çintay'ın ailesi ile yaklaşık 300 kişilik grup kılınan Cuma namazının 
ardından camiden ayrılarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve PKK aleyhine sloganlar atarak, taş ve sopa-
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larla BDP Bingöl İl Binası'na saldırdı. 30 kişinin mahsur kaldığı parti binasına yapılan saldıran gruba polisler 
müdahale bulunmadı. Grubun BDP binasına taş attığı, atılan taşların BDP içinde bulunan partililer tarafından 
geri atılması üzerine polisin de il binasına gaz bombası attığı öğrenildi. Atılan taşlardan dolayı 2 BDP'li ile 
Anadolu Ajansı muhabirinin de yaralandığı belirtildi. (21.09.2012/DİHA/Milliyet.com.tr/ 
Haberturk.com/Sabah.com.tr) 
 
22 Eylül 2012’de, İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde BDP ilçe binasının önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik 
aşırı sağcı bir grup binaya girmeye çalıştı. Grup, slogan atarak binada bulunanları tehdit ettikten sonra dağıl-
dı. 
 
23 Eylül 2012’de İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde  BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenle-
diği saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
21 Eylül 2012’de BDP nin Bingöl’deki binasına bir grubun taşlı saldırı düzenlemesi sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi, çıkan olaylarda ise 14 kişi yaralandı. 
 
27 Eylül 2012’de,  Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ne bağlı Karaağaç Beldesi’nde BDP binasına aşırı sağcı bir 
grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
27 Eylül 2012’de, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe ve-
rilmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
30 Eylül 2012’de İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde BDP ilçe binasına gelen 5-6 kişilik bir grubun parti binasının 
tabelasını sökmeye çalışması üzerine tabela zarar gördü. 
 
2 Ekim 2012’de, Cezaevlerindeki mahpusların 12 Eylül'de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemle-
rine destek verenlerin açlık grevi eylemi yaptığı Yüksekova BDP İlçe binasına polisler ve özel hareket timleri 
tarafından gece saat 01.30 sıralarında baskın düzenlendi. Baskınında ilçe binasının kapıları balyozlarla kırıl-
dı. Aynı binada bulunan Yeşildere ve Dize mahalle muhtarlıklarının bürosu ile bir esnafa ait deponun kapısı 
kırılarak, arama yapıldı.  (19.10.2012/DİHA) 
 
6 Ekim 2012’de Malatya’da BDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana 
geldi. 
 
7 Ekim 2012’de Tunceli’de Dersim Özgürlükler Derneği’ne baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri binada bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2012’de, Ağrı’nın Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Danışma Merkezi ve 
çamaşır evine polis baskın gerçekleşti. (09.10.2012/DİHA)  
. 
14 Ekim 2012’de Mardin’de Nusaybin Kaymakamlığı’na bağlı Geçlik Merkezi’ne, molotofkokteyli atılması 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
19 Ekim 2012’de, Cezaevlerindeki mahpusların 12 Eylül'de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylem-
lerine destek verenlerin açlık grevi eylemi yaptığı Hakkari Yüksekova BDP İlçe binasına polisler ve özel ha-
reket timleri tarafından gece saat 01.30 sıralarında baskın düzenlendi. Baskınında ilçe binasının kapıları 
balyozlarla kırıldı. Aynı binada bulunan Yeşildere ve Dize mahalle muhtarlıklarının bürosu ile bir esnafa ait 
deponun kapısı kırılarak, arama yapıldı. (19.10.2012/DİHA) 
 
10 Kasım 2012’de İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde BDP İlçe Örgütü’nün binasına kimliği belirsiz kişiler tarafın-
dan düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
13 Kasım 2012’de, Tunceli'de sabah saatlerinde birçok mahallede polisler tarafından ev baskınları yapılır-
ken, daha sonra Demokratik Halklar Derneği'ne de baskın düzenlendi. (13.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde ırkçı bir grubun BDP İlçe Örgütü binasına yaptığı taşlı saldırı 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
26 Kasım 2012’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah saatlerinde, Van ve ilçelerinde eş zaman-
lı olarak Dicle Haber Ajansı Van Bölge Temsilciliği’ne, Azadiya Welat Gazetesi Temsilciliği’ne, KURDî-
DER’e, Van Belediyesi’ne, Belediye Eğitim Destek Evi prefabriklerine, Belediyenin bütün depolarına, İmar 
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Müdürlüğü’ne, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne, Belediye Başkanlık prefabriğine ve Çelebibağı Belediye-
si’ne baskın düzenlendi.  (26.11.2012/DİHA) 
 
8 Aralık 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile Siirt Kent Meclisi yapılanması çalışmaları-
nı yürüttükleri suçlaması ile Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ev ve kurumlarda aramalar 
yapıldı. Siirt Belediyesi, BDP İl Binası, Siirt MKM-Der’in baskına uğrayan kurumlar olduğu öğrenildi. (İHD 
Siirt Şubesi) 
  
11 Aralık 2012’de, BDP Tunceli İl ve Merkez İlçe, belediye binası ve çok sayıda eve sabah saatlerinde polis 
ve özel hareket timlerince baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde aramalar devam ederken, birçok kişi 
gözaltına alındı.   (11.12.2012/DİHA/Cnnturk.com/Radikal.com.tr/Haberturk.com) 
 
20 Aralık 2012’de Gaziantep’te BDP İl Örgütü binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkok-
teyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
21 Aralık 2012’de, BDP Antep İl Örgütü binasına, 20.12.2012 tarihinde gece saatlerinde kimliği belirleneme-
yen kişi veya kişilerce molotofkokteylili saldırı düzenlendi. Saldırıda ciddi bir hasar meydana gelmezken il 
binası kapısında yanıklar oluştu. Parti binasına toplanan BDP'liler olaya tepki gösterdi. (21.12.2012/DİHA) 
 
27 Aralık 2012’de Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde Mardin Valiliği’ne bağlı Sosyal Destek Programı kapsamında 
açılan Mardin Okumayı Sevdirme ve Yaygınlaştırma Derneği’ne molotofkokteyli atılması sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi. 
 
29 Aralık 2012’de Bursa’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne düzenledikleri 
taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR 

İşten Çıkarılanlar 
 
 
"KCK" adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mardin'deki 5 BDP'li 
yerel yönetici geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere gönderilen resmi 
yazıda, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 
5393 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi uyarınca "geçici tedbir" kapsamında görevlerinden uzaklaştı-
rıldığı bildirildi. Bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırılan BDP'li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri 
ve il genel meclis üyeleri şunlar: Tutuklu bulunan Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel, Kızıltepe Belediye 
Başkanı Ferhan Türk, Mardin İl Genel Meclis Başkanı Nazım Kök, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Doğan, Mazıdağı Belediye Meclis Üyesi Ali Özkan.Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık 
sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. 
Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organ-
ları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanlığı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 
Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu 
organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 
(14.02.2012/ANF / DİHA / Nusaybinim.com / Cumhuriyet.com.tr/İmc-tv.com) 
 
İçişleri Bakanlığı, KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve aralarında BDP'li İl Genel 
Meclis Grup Başkanı Fatma Kızılkaya'nın da bulunduğu 3 kişi hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı 
verdi. Diyarbakır'da KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve hakkında "terör örgütüne üye ol-
mak", "Terör örgütü faaliyetleri içinde bulunmak" suçlarından dava açılan BDP'li İl Genel Meclis Grup Başka-
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nı Fatma Kızılkaya ve meclis üyeleri Şafi Hayme ve Ahmet Doğan hakkında İçişleri Bakanlığı, "Geçici görev-
den uzaklaştırma" kararı verdi. (20.02.2012/Haberturk.com) 
 
"KCK" davasından tutuklu bulunan Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'a, 2007 yılında "Örgüt propaganda-
sı" iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargı-
tay'a gönderilen ceza onanırken, Budak belediye başkanlığı görevinden alındı. Konuya ilişkin Cizre Kayma-
kamı İl Mahalli İdareler Şefliği belediyeye yazı göndererek Budak'ın görevden alınmasını istedi. Gönderilen 
yazıda, "5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesi gereği sürekli kamu görevi üstlenmesinden, bu kapsamda TBMM 
üyeliğinden veya Devlet, İl, Belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuru-
luşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun 
bırakılmasına karar verildi. Söz konusu Belediye Başkanı Aydın Budak'ın belediyenizdeki tüm görevlerinden 
ilişiğinin kesilerek, kaymakamlığımıza ivedi olarak bilgi verilmesi gerekir" denildi. 
(26.03.2012/DİHA/Evrensel.net/İmc-tv.com/ Diyarbakirsoz.com/Posta.com.tr) 
 
15 Mart 2012’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Diyap Akyıl, şu beyanlarda bulundu: “Ben 2000 yılında 
Mersin merkezde bulunan Of Mermer Karo’da çalışmaya başladım. Ancak patronum olan Abdurrahman 
Varlıbaş tarafından sigortam 2004 yılında yapıldı. Eylül 2011 tarihinde evden işe giderken bir arabanın 
çarpması sonucu yaralandım. Ciddi rahatsızlıklar geçirdim. 19.02.2012 tarihinde kadar raporluydum. Rapo-
rum bittikten sonra işe tekrar gittim. Bana bu zor işlerde çalışamayacağımı, daha hafif bir iş bulacaklarını 
söylediler. Bende biraz ara verdim. Ama kimseden bir cevap gelmedi. Kendim tekrar işe gittim ama işveren 
benim çıkışımı verdiğini bunu istifamı vermişim gibi göstermişler. Bana tazminatımı da vermediler. Bende iş 
kur il müdürlüğüne işsizlik maaşı için müracaat ettim. Ancak iş yerimden istifa ettiğim bildirildiği için işsizlik 
sigortasından faydalanamayacağım tarafıma bildirildi. Çalıştığım süre içinde hiç senelik izin kullanmadım. 
Tüm genel tatiller dâhil çalışmama rağmen zamlı ücret ödenmedi. Bu rağmen bu kaza nedeniyle işime son 
verildi. Çok mağdur edildim. Şuan ekonomik olarak çok zor durumdayım. Bu mağduriyetimin giderilmesi için 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
29 Mart 2012’de, İstanbul’da Maltepe Belediye’sinde işten atılan taşeron işçilerin eylemine müdahale eden 
polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı (atilimhaber.org, 29 Mart). 
 
İçişleri Bakanlığı, 16 Aralık 2011 tarihinde evine ve belediyeye yapılan baskın sonucu gözaltına alınan ve 
"Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Digor İlçesi Dağpınar (Pazarcıx) Belde 
Belediye Başkanı Ayhan Erkmen'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 
gönderilen resmi yazıda Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı belediye kanunun 
27'nci Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Örgüt üyesi olmak", "tehdit etmek" ve "Örgüt propa-
gandası yapmak" suçlaması ile açılan davanın karar duruşmasında Erkmen'e 15 yıl 2 ay hapis cezası veril-
miş karar Yargıtay'a gönderilmişti.  (22.04.2012/ANF/DİHA/ 
Karshaberleri.com/Politikars.com/Etha.com.tr/Kurdbox.com) 

19 Mayıs 2012’de, Adana İnsan Hakları Derneği Şubemize gelen T. N çalıştığı temizlik şirketinde müşteri 
asansörüne bindiği gerekçesiyle şirket müdürü ve şefleri tarafından zorla alıkonulması, rencide edilmesi ve 
son olarak da işten atılması nedeniyle şubemize başvuruda bulunmuştur.  

18 Haziran 2012’de, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Valiliği'ne gönderilen yazıda, "Van Belediye Başkanı 
Bekir Kaya'nın 'silahlı örgüte üye olma' suçundan Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğinin 
10/06/2012 tarih ve 2012/54 sorgu numaralı tutuklama müzakeresi ile tutuklandığı, adı geçenin Anayasanın 
127. maddesinin 4. fırkası gereğince görevden uzaklaştırılmasının uygun olacağı belirtilmektedir. Uygun 
görüldüğü takdirde Anayasa'nın 127. maddesinin 4. fırkası ile 5393 sayılı belediye kanunun 47. maddesi 
gereğince İçişleri Bakanı'na verilen yetkiye istinaden Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın geçici bir tedbir 
olarak görevinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi. Van Valiliği, 14 Haziran'da Van Belediyesi'ne 
gönderdiği yazıda Kaya'nın görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. (18.06.2012/DİHA) 

 
25 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Masum Ağırman, şu beyanlarda bulundu: “Ben 1998 
yılında Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde resmi olarak işe başladım. Makine Mühendisleri 
Odasına 2010-2012 yılları arasında köklü bir değişim yapıp yönetimi ele geçirerek çalışan personel üzerinde 
psikolojik baskılar yaparak en son benden hariç 23 kişinin iş hakları fes edilerek işimize son verildi. Bu bir 
çalışma yaşamının ihlalidir. Bu konuda bana destek olmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
4 Ekim 2012’de, KCK adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hakkari İl 
Genel Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz, meclis üyeleri Mirpenç Uysal ile Cadır Beşer geçici olarak görevden 
uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Genel Meclisi'ne gönderilen resmi yazıda, “Anayasanın 
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127‘ci maddesinin 4. fıkrası ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun Belediye başkanları ile belediye meclis 
üyelerinin Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47'nci 34’ncü 
maddesi gereğince İçişleri Bakanı'na verilen yetkiye istinaden Hakkari İl Genel Meclis üyeleri Ferzende Yı l-
maz, Mirpenç Uysal ve Cadır Beşer geçici tedbirle görevlerinden alınmasına karar verilmiştir” denildi. Anaya-
sanın 127’inci maddesinde "Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 
itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç 
sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, 
İçişleri Bakanlığı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir’ denilirken, Kanunun 34. madde-
sinde ise, “Görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılmışsa, il özel idare 
organları veya bu organların üyeleri geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılırlar. Bu 
görevden uzaklaştırmalar 2 ayda bir gözden geçirilir. Kamu yararı görülmemesi takdirde uzaklaştırma önlemi 
kaldırır” denilmektedir. (04.10.2012/DİHA) 
 
22 Ekim 2012’de,9 aydır işten çıkarıldıkları fabrika önünde direnen HEY Tekstik işçilerine işverenin koruma-
ları saldırdı; işçiler yaralandı. Geçtiğimiz Şubat ayında çoğunluğu kadın 420 HEY Tekstil İşçisi,  işverenleri 
Aynur Bektaş ve Süreyya Bektaş tarafından işten çıkarıldı. Aynur Bektaş'a istihdam yarattığı için 2010 yılın-
da TBMM Üstün Hizmet Ödülü verilmişti.  
 
22 Ekim 2012’de, Batman da 3 yıldır Kozluk-Şelmo petrol sahasında arama çalışmalarını sürdüren ABD’li 
Trans Atlantic petrol şirketine karşı hak arayışını sürdüren Taşlıdere ve Yanıkkaya köylülerinden 92 kişi önce 
Cezaevine girdi, ardından da işinden oldu. Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesinde iki yıl süren dava sonrasında 
köylülerin çoğu cezaevinden tahliye edildi. Ancak daha önce arazilerinde petrol çıktığı için kuyularda bekçi 
kadrosunda çalıştırılan köylüler bu kez eylem yaptıkları gerekçesiyle işlerinden oldular.  
(22.10.2012/Batmangazetesi.com) 
 
 5 Aralık 2012’de, Diyarbakır’da 4 yıldır Boğaziçi A.Ş. firmasına bağlı Yenişehir İlçesi Üç kuyular Mahallesi'n-
deki TOKİ'ler de apartman görevlisi olarak çalışan 18 kişi, iki ay maaşlarını alamadıkları için üç günlük iş 
bırakma eylemi yaptıkları gerekçesiyle şirket tarafından işten atıldı. Konu ile ilgili bir araya gelen ve basın 
açıklaması yapan çalışanlar adına konuşan Mehmet Sıddık Görmez, 4 yıldır Boğaziçi A.Ş. firmasına bağlı 
olarak çalıştıklarını belirterek, "İlk başta sayımız 42'ydi şimdi 28 kişi kaldık. İki aydır maaşımızı alamadığımız 
için 18 kişi iş bırakma grev hakkımızı kullandık, ama daha grevin ilk gününde şirket yöneticileri işimize son 
verdiklerini açıkladılar. Ayrıca bize '15 gün içinde burayı boşaltın' dediler" bilgisini şeklinde konuş-
tu. (05.12.2012/DİHA/Diyarbakiryenigun.com) 
 
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
  
 

5 Haziran 2012 tarihinde şubemize başvuran İ. T., şu beyanlarda bulundu: “Ben 1 yıldan beridir Bağlar İlçe-
si’nde kapıcı olarak çalışmaktaydım. Şimdiye kadar sigortamı yatırmadılar. 10 günden beri işime son verdiler. 
Bina yönetiminden tazminat ve SSK konusundaki mağduriyetimin giderilmesi konusunda sizden hukuki yar-
dım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   

 
 

 İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
  
2012 yılı Ocak ayında meydana gelen iş kazalarında basından takip edildiği kadarıyla 62 işçi öldü 241 işçi 
yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği meclisi) 
 
9 Şubat 2012’de, Erzurum Aşkale'de Çimento Fabrikasındaki fırın tuğlasının bakımlarını yapan mühendis 
Serkan Türkoğlu (29) ile işçiler Kadir Şen (27) ve Fethullah Güzel'in (29) üzerine yüksek sıcaklıktaki çimento 
malzemesi döküldü. Kazada, işçilerden Kadir Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Türkoğlu ve Güzel 
yaralandı. Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Türkoğlu, Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sevk edildi. Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.    
(10.02.2012/ DİHA/Birgun.net/ Mynet.com/Aksam.com/Trtrthaber.com/Erzurumgazetesi.com.tr) 
 
16 Şubat 2012’de, Muş-Solhan karayolunda çalışan kar savurma aracının operatörü 46 yaşındaki Muhittin 
Kara, pervaneye sıkışan taşı çıkarmak isterken yaşamını yitirdi. Olay saat 15.30 sıralarında Muş-Solhan 
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karayolunun Karabey Köyü mevkisinde meydana geldi. Karayolları 118'inci Şube Şefliği'nde operatör olarak 
görev yapan evli ve 2 çocuk babası Muhittin Kara, kullandığı kar savurma aracının dişlilerine sıkışan taşı 
çıkarmaya çalışırken, pervaneye kapılarak yaşamını yitirdi.  
 (16.02.2012/Haberturk.com/Cumhuriyet.com.tr/Bingolguncel.com/DİHA) 
 
2012 Şubat ayında meydana gelen kazalarda basından takip edildiği kadarıyla 42 işçi öldü, 358 işçi yaralan-
dı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği meclisi) 
 
26 Mart 2012’de, Antep'in Nizip İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Barak Ovası'na sulama suyu 
sağlayan Hancağız Barajı'nın su pompalama ünitesindeki tünellerde gaz sıkışmasından meydana geldiği 
belirtilen, patlama yaşandı. Büyük bir gürültü ve şiddetle meydana gelen ve ünitedeki 1 ton ağırlığındaki je-
neratörün dahi parçalanmasına yol açan patlama, su pompalanan 400 metre uzunluğundaki tünelde meyda-
na geldi. Patlama sırasında tünelde bulunan Baraj sorumlusu 45 yaşındaki Davut Akın ile DSİ çalışanı 43 
yaşındaki Ökkeş Güçlü enkaz altında kaldı.    (26.03.2012/DİHA) 
 
2012 Mart ayında meydana gelen iş kazalarında basından takip edildiği kadarıyla en az 59 işçi öldü, 185 işçi 
de yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
5 Nisan 2012’de, Erzurum'un Aşkale İlçesi'nin Bayburt çıkışında bulunan Karasu- 2 HES için oluşturulan 
gölette bulunan elektrik arızasını gidermek isterken tekneleri alabora olan ve kurtarılamayan 5 TEDAŞ gö-
revlisinin ölüm raporları açıklandı. Aşkale Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi raporuna göre, Mustafa 
Arifoğulları başını buz kütlesine çarpması sonucu, Ahmet Sait Turan ise donarak yaşamını yitirdi. Şahin Bay-
kal, Rıdvan Takım ve Feridun Öztürk'ün ise boğularak, yaşamını yitirdiği kaydedildi. "Taksirli olarak birden 
fazla kişinin ölümüne neden olmak" ile suçlanan TEDAŞ'a bağlı Aras Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü Ziya 
Özpeker, Personel Şube Müdürü Şahin Torun, İşletme Müdürü Tuncer Yeşilyurt ve taşeron firma olan Temel 
Elektrik Yetkilisi Fehmi Temel, Adliye'de önce cumhuriyet savcısına ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen 4 
kişi ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde çıkarıldı. Mahkeme, İşletme Müdürü Tuncer Yeşilyurt'u 
tutukladı, diğer 3 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.  
(06.04.2012/Sabah.com.tr/Birgun.net/Ozgurmedya.org/ Milliyet.com.tr/Erzurummedya.com/DİHA) 
 
9 Nisan 2012’de, Elazığ Maden ilçesinde bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner ve bir traktörün aşırı 
rüzgardan dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 
Maden Kaymakamı Ahmet Adanur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 
Maden'e 5 kilometre uzaklıktaki şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner ile bir traktörün devrildiğini kay-
detti .Adanur, olay sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. 
(09.04.2012/ANF/sabah.com.tr/ Kanal23.com/Stargazete.com/Gazete5.com) 
 
13 Nisan 2012’de, Maraş- Kayseri karayolu üzerindeki bir kot boyama fabrikasında bilinmeyen bir nedenle 
meydana gelen patlamada, boya kazanın bulunduğu bölümün çatısı çöktü. Göçük altında kalan işçilerden 4'ü 
yaşamını yitirdi, yaralanan 9 işçi ise Maraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  . 
 (13.04.2012/DİHA/Cumhuriyet.com.tr/Aktifhaber.com/ Gaze-
te5.com/Gercekgundem.com/Haberler.com) 
 
2012 Nisan ayında meydana gelen iş kazalarında, basından takip edildiği kadarıyla en az 87 işçi hayatını 
kaybetti, 244 işçi de yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bu-
labilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
1 Mayıs 2012’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, Diyarbakır-Batman yolu üzerinde bulunan ve bu yıl yapımına 
başlanılan 100 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaatı çöktü. Beton dökümü esnasında inşaatın çöktüğü belirti-
lirken, inşaatta çalışan Ahmet Karakaya (44), Hüseyin Karakaya (27), Orhan Baran (27) ve ismi öğrenileme-
yen 1 işçi de yaralandı. Yaralılar Bismil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu daha ciddi olan 
Ahmet Karakaya'nın (44) ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. (01.05.2012/DİHA) 
 
4 Mayıs 2012’de, Van’ın Erciş İlçesi'nde TOKİ inşaatında çalışan Sedat Uçar adlı işçi inşaattan düşerek ya-
ralandı. Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hastanede tedavi edilmeyerek özel hastaneye sevk edil-
mesi arkadaşlarının tepkisine neden oldu. (04.05.2012/DİHA) 
 

http://www.guvenlicalisma.org/
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9 Mayıs 2012’de, Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Nişancı Köyü'nde gece 23.00 sularında elektriklerin kesilmesi 
üzerine köye giden müteahhit firmaya ait iki işçi, elektrik akımına kapıldı. Bitlis Mutki doğumlu olan işçilerden 
Nuri A. olay yerinde yaşamını yitirirken, Kemal T. ise ağır yaralandı. (09.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Kahramanmaraş’ta bir inşaatın 9. katında sıva yapan 2 kuzen, üzerinde çalıştıkları iske-
lenin kopması sonucu düşerek hayatlarını kaybetti. Olay, saat 12.00 sıralarında Haydarbey Mahallesi Bah-
çeci Hoca Bulvarı üzerindeki Boğaziçi Konutları’nın yanında bulunan apartman inşaatında meydana geldi. 
İddiaya göre, inşaattın 9. katında sıva yapan Osman Kaba (35) ve amcasının oğlu Cüneyt Kaba (28), üzerle-
rinde çalıştıkları iskelenin halatının kopması sonucu iskeleyle birlikte aşağı düştü. Sesleri duyan inşaat çalı-
şanları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 çalışanları, kuzenlerin hayatını 
kaybettiğini tespit etti. (11.05.2012/DİHA) 
 
2012 Mayıs ayında yaşanan iş kazalarında basından takip edildiği kadarıyla en az 69 işçi hayatını kaybetti, 
372 işçi yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. 
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
28 Haziran 2012’de, Muş Alparslan Üniversitesi inşaatında çalışan Raif Bekçi (32) adlı işçi, dördüncü kattan 
düşerek yaşamını yitirdi. Diyarbakır'dan Muş'a çalışmaya gelen Bekçi'nin sıva işinde çalıştığı ve dış iskeleyi 
kurarken dengesini kaybedip düştüğü belirtildi.   (28.06.2012/DİHA) 
 
2012 Haziran ayında meydana gelen iş kazalarında en az 59 işçi hayatını kaybederken 397 işçi de yaralan-
dı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği meclisi) 
 
2012 Temmuz ayında meydana gelen iş kazalarında basından takip edildiği kadarıyla en az 110 işçi öldü; 
1004 işçi de yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini  www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. 
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
3 Temmuz 2012’de,Van'da meydana gelen iki büyük depremin ardından hasarlı olan binaların yıkım işlemleri 
devam ederken, İki nisan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yıkımı sırasında göçük yaşandı. Göçük al-
tında kalan loder şoförü yaralandı.  (03.07.2012/DİHA/Sabah.com.tr/ Showhaber.com) 
 
12 Temmuz 2012’de,Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde Zana İnşaat adlı şirket tarafından yapımına devam edilen 
inşaatın 10.07.2012 tarihinde, İkinci katının yapımına devam edilen inşaatın kalıplarına dökülen betonun 
ağırlığını kaldıramaması nedeniyle çöküntü meydana geldi. Olayda biri ağır, 4 işçi yaralandı. Çökmenin ar-
dından olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri ve polis geldi. Göçük altında kalan bazı işçiler, sıkıştıkları yer-
den çıkarıldıktan sonra yaralıların bazıları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bazıları ise, Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden Ramazan Sertakan, 11.07.2012 tarihinde tedavi gör-
düğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. (12.07.2012/DİHA/ 
Diyarbakirsoz.com/Evrensel.net) 
 
31 Temmuz 2012’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Cudi Mahallesi'nde duvar boyayan Abdullah Öyen (18) 
isimli işçinin üzerine duvar çöktü. Olayın ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öyen, tüm müdahale-
lere rağmen hayatını kaybetti. (31.07.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
10 Ağustos 2012’de,  Batman’ın Çamlıtepe mahallesinde Batman Belediyesi tarafından yapılan altyapı ça-
lışmalarında yer alan işçi Hüseyin Ekinci (55), altyapı çalışmaları için açılan 5 metrelik çukurda çalıştığı sıra-
da göçük meydana geldi. İşçi Hüseyin Ekinci, bir anda toprak altında kaldı. Sabah 05.30 sıralarında meyda-
na gelen olay, çevrede bulunan işçiler tarafından son anda fark edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 
haber verilmesine rağmen boğazına kadar toprağa gömülen işçi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Batman 
Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.  (10.08.2012/Batmanmedya.com) 
 
17 Ağustos 2012’de, Edinilen bilgiye göre; Bingöl Üniversitesi Kampusu'nda yapımı devam eden Yurt-Kur 
inşaatının 3'ncü katında meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaralandı. Olayın duyulması üzerine olay yeri-
ne çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede bulunan yurttaşların yardımı ile 6 işçiyi enkaz altından çıkardı. 
Nihat Karakuş (29), Halis Karakuş (28), Adem Karakuş (25), Abdullah Karakuş (31), Paşa Kılıç (47) ve 
Sadullah Bulhan (41) adlı işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıl-
dı. (17.08.2012/DİHA) 
 
24 Ağustos 2012’de, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte   işçilerden Aydın 
Kol (37) ve Ali Yeşil (29) yaralı olarak kurtarılırken, 45 yaşındaki Durak Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. 

http://www.guvenlicalisma.org/
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2012  Ağustos ayında   Yazılı, görsel, dijital basından ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında 
tespit edebildiğimiz kadarıyla  enaz 71 işçi hayatını kaybetti… (www.guvenlicalisma.org)  
 
16 Eylül 2012’de, Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir maden ocağında metan gazından etkilenen Ertuğrul 
Çoban (24), Sait Karakurt (30) ve Nurettin Doğan (27) ocakta çalıştıkları sırada metan gazından etkilenerek 
zehirlendikleri öğrenildi.  
 
29 Eylül 2012’ de, Erzurum Belediyesi'nin atık su projesinin kanal çalışmaları sırasında Çaykara Caddesi 
üzerinde bulunan Çaykara İş Merkezi'nin bitişiğinde açılan kanallarda çalışmalar sürdürülürken 28.09.2012 
tarihinde saat 22.30'da toprak kayması meydana geldi. Atık suları taşıyacak borularda kaynak yapan işçiler-
den 4'ü kayan toprağın altında kaldı. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 işçi toprak al-
tından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçilerden Ömer Keleş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan ve aynı hastanede tedavileri devam eden işçilerin Ke-
nan Özdelen, Emrah Kundakçı ve Halil İbrahim Çakmak olduğu öğrenildi. (29.09.2012/DHA/DİHA/Ozgur-
gundem.com/Sabah.com.tr) 
 
2012 Eylül ayında yazılı, görsel, dijital basından ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit 
edebildiğimiz kadarıyla en az 79 işçi hayatını kaybetti. Ölen ve yaralanan işçilerin isimlerini 
www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
6 Ekim 2012’de, Siirt Yeni Mahalle'de inşaatı devam eden sitede bulunan bir binanın 10. katında sıva yap-
maya çalışan inşaat işçilerinin üzerinde bulunduğu asansörün halatları koptu. Halatların kopması nedeniyle 
asansörden düşen işçiler, Selahattin Nas (47) ve Yılmaz Kayar (40) feci şekilde yaşamını yitirdi. 
(06.10.2012/DİHA) 
 
22 Ekim 2012’de, Batman TPAO Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü Rezervuar Laboratuarı’nda bulunan 
Log servisinde patlama meydana geldi. Çelik borularda bulunan deliklere fünye yerleştirilirken gaz sıkışması 
sonucu meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Çevrede bulunan bazı araçların camları kırıldı lastikleri 
zarar gördü. (22.10.2012/Batmangazetesi.com) 
 
2012 Ekim ayında Yazılı, görsel, dijital basından ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin bilgilerin-
den tespit ettiğimiz kadarıyla en az 78 işçi hayatını kaybetti, 342 işçi yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin 
isimlerini www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 
 
16 Kasım 2012’de, Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 
(16.11.2012/Kenthaber.com) 
 
28 Kasım 2012’de, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde özel bir firmaya ait balon uçuşu kazayla sonuçlandı. Kazada 
balon pilotu öldü, bir kişi de yaralandı. (28.11.2012/DİHA) 
 
30 Kasım 2012’de, Siirt’te Bahçelievler Mahallesi Ziraat Bankası arkasında bulunan bir inşatta, işçi olarak 
çalışan Yahya Kaçar'ın (36) başına asansörle üçüncü kata taşınan tuğlalar düştü. Yaralanan Kaçar, kaldırıl-
dığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan işçinin tedavisinin yoğun bakım 
ünitesinde sürdüğü bildirildi. (30.11.2012/DİHA) 
 
2012 Kasım ayında  tespit ettiğimiz kadarıyla  ayında en az 82 işçi hayatını kaybetti, Ölen ve yaralanan işçi-
lerin isimlerini www.guvenlicalisma.org adresinde bulabilirsiniz. (İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi) 

2012 yılı Aralık ayında yazılı, görsel, dijital basından ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında 

tespit edilebildiği kadarıyla Aralık ayında en az 76 işçi hayatını kaybetti.( www.guvenlicalisma.org)  

 
 

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 
  
29 Haziran 2012’de, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, üyeleri Seval Laçin'in Hani İlçe 
Kaymakamı'nın talimatıyla açığa alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Birtek, Hani İlçesi'nde 13 Mayıs'ta 
yapılan Açıköğretim sınavında üyeleri Seval Laçin'in görev aldığını ve sınav sırasında bir polis memurunun 
sınıfa girerek hakaretlerde bulunduğunu belirterek, yaşanan olaya sınıfta bulunanların tanık olduğunu dile 
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getirdi. Birtek, polis memurunun bu davranışa karşı üyelerinin tutanak tuttuğunu ve polisin bu durum karşı-
sında "İçerde kopya çekildiği" iddiasında bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Üyemiz ilçe kayma-
kamının talimatı doğrultusunda açığa alınır. Kanuna göre açığa alma işlemi, soruşturmanın sağlıklı bir şekil-
de yürütülmesi ile ilgilidir. Elinde tebeşir ve kalemden başka hiçbir gücü olmayan arkadaşımız nasıl oluyor da 
soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyebiliyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Soruşturmanın 
sağlıklı yürütülmesi için eğer ille de biri açığa alınacaksa o da yetkisi olmadığı halde arkadaşımıza kaba dav-
ranan polis memurudur. Konu ile ilgili ilçe kaymakamıyla yaptığımız görüşmede sağlıklı bir çözüme ulaşama-
dığımızdan durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk." (29.05.2012/DİHA) 
 
15 Ekim 2012’de, Diyarbakır Teftiş Kurulu, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümü-
ne ilişkin düzenlenen yürüyüşe katılmak ile suçlanan ve haklarında idari soruşturma başlatılan Eğitim Sen 
Diyarbakır Şubesi üyeleri Çetin Taş, Yılmaz Güneş, Serkan Yılmaz, Zöhre Taş, Arin Zümrüt, Salih Aksoy ve 
Dilek Aksan savunmaları alınmadan para cezasına çarptırıldı. Kurul, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'-
nun 125/D-o maddesi uyarınca, "1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması" talebi ile başlattığı soruşturmada 
savunmaları alınmayan 7 Eğitim Sen üyesi hakkında, "Adı geçene uygulanan 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 125/D-b maddesi gereğince 1 Yıl Kademe İlerlemesi'nin Durdurulması cezası savunma tebligatı 
yapılmadığından 1/8 oranında maaş kesim cezası ile tecziye edilmesi uygun görülmüştür" kararını aldı. 
(15.10.2012/DİHA) 
 

Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar 
 
30 Haziran 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeki Korkmaz, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
1983 yılında imamlık görevine başladığım süre içinde çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklı olarak 2002 de 
bırakmak zorunda kaldım. Emekli olduğum dönemde 2008 yılında cezaevinde bulunan bir kanserli mahkû-
mun serbest bırakılması için imza attım ve 2011 yılının Nisan ayında PKK Militanının cenazesinde imamlık 
yaptığımdan dolayı hakkımda dava açıldı. 2011 yılının Haziran-Temmuz ayında Savcılıkta ifade vermem için 
tebligat gönderildi. Bende ifade verdim. Bu iki olaydan dolayı dava açıldı ve davalarım devam ediyor. Ayrıca 
2012 yılının Şubat ayının 22.sinde Ankara’dan müfettişler gelip hakkımda soruşturmada bulunmuşlardır. O 
günden bu yana Diyanetten herhangi bir işlem olmamıştır. Tesadüfen gittiğim müftülükten başka bir arkada-
şımın da işine son verildiğini öğrendim. Fakat bugün itibariyle kendisinin de yüzüne okunan ve kendisine 
gösterilen “görevine son verildiğine” dair yazı eline ulaşmış değil. Bütün bu nedenlerden kaynaklı olarak siz-
den hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 

Sürgün Edilenler 
 
Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 21 Kasım 2004'te polislerin çapraz ateşi sonucu babası Ahmet Kaymaz ile bir-
likte öldürülen Uğur Kaymaz'ın anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle 2 Ağustos 2011'de 3 arkadaşı ile birlik-
te tutuklanan Eğitim Sen Kızıltepe Temsilcisi Salih Kuday, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 8 gün tutuklu 
kaldı. Avukatların itirazı sonucu serbest kalan Kuday hakkında idari soruşturma açıldı. 1 ay önce sonuçlanan 
soruşturma sonrası Kuday, Trabzon'un Tonya İlçesi'ne sürgün edildi. 1994 yılında Kızıltepe Lisesi'nde göre-
ve başlayan ancak o dönemde de sürgünden yakasını kurtaramayan Sosyoloji öğretmeni Kuday, sürgüne 
gittiği Trabzon'da 1,5 yıl sürgünde görevini sürdürdükten sonra Kızıltepe Atatürk Lisesi'ne tayinini istedi. Sür-
günde 3 yıl zorunlu olarak kalacağını ve 3 yıl aradan sonra tayinini bir daha Mardin'e getiremeyeceğini kay-
deden Kuday, "3 yıl kalmak zorundayım. Tayinimi bir daha Mardin'e isteyemem. Bunun nedeni sürgün siste-
minde resmi olmasa da özellikle tayinlerin sürgünün çıktığı yere gelmemesidir. 3 yıl boyunca ben sürgünde 
olacağım. 3 yıl aradan sonra bölgede bir yere tayin isteyebilirim ama doğduğum büyüdüğüm gençliğimin 
çocukluğumun yaşadığı topraklara arkadaşlara ailemin arasına bir daha gelemeyeceğim. Dünyanın hangi 
ülkesinde hangi hukuk sisteminde bunun olduğunu ben bir sosyolog olarak araştırdım. Ama hiçbir toplumda, 
hiçbir kabilede bile böyle bir cezalandırma sisteminin olduğunu görmedim" dedi. 
 
29 Mayıs 2012’de, SES Urfa Şubesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi'nin baskılarına ilişkin hastane 
önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan SES Urfa Şube Başkanı İsmet Ka-
radağ, hastane başhekimi tarafından sendikalı sağlık çalışanlarına usulsüz ve keyfi davranışlarda bulundu-
ğunu söyledi. Karadağ, 3 gün önce hastane hemşirelerinin sıkıntılarıyla ilgili yapılan toplantıda Sariye Onay 
isimli hemşirenin başhekime "Bir başhemşire yardımcısının sivil giyimli bir şekilde ve çocuğuyla birlikte dur-
ması bizi incitmektedir" eleştirisine "Çık dışarı terbiyesiz, kendini bilmez" tepkisiyle karşılaştığını ileri sürdü. 
Karadağ, Onay'ın başhekim tarafından Eyyubiye Semt Polikliniği'ne sürgün edildiğini ifade ederek, "Şimdi 
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soruyoruz bu hastanede çalışan hangi emekçi bu usulsüzlükleri içine sindirebilir? Hangi emekçi bunca hak-
sızlığa rağmen susabilir?" dedi. (29.05.2012/DİHA) 
 
Eğitim Sen Urfa Şubesi üyesi öğretmen Aydın Gürbüz, çocuklara okuttuğu "Özgürlük çiçeğimsin" şarkısında 
geçen "Newroz ve özgürlük" kelimesinden dolayı Urfa Valisi ve Suruç Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından baş-
latılan soruşturma kapsamında Bayburt iline sürgün edildi.   (11.07.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 

Çalışma Koşulları 
  

19 Şubat 2012’de Trabzon’da 2010 yılında aracıyla ters yöne giren Savcı Mesut Atmaca’ya “trafik kurallarını 
ihlal ettiği” gerekçesiyle trafik cezası yazan polis memuru İlhan Cinsoy hakkında “savcıya hakaret ettiği” idd i-
asıyla açılan davanın Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başka-
nının İlhan Cinsoy’a TCK 125. maddesi uyarınca 2 bin 100 lira adlı para cezası verdiği öğrenildi (Vatan, 19 
Şubat) 

 

EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR 
 

Kültürel Haklara İlişkin İhlaller 
 
Hakkari merkeze bağlı Konak (Koçanis) Köyü'nde bulunan ve bölgenin en büyük kilisesi olma özelliği taşıyan 
tarihi Koçanis Kilisesi, bölgede define aramaya giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından talan edildi. 
Defineciler, kilisenin yanı başındaki mezarlıkları ve içerisini kazıp hazine ararken, kilisenin içindeki çanı dahi 
söküp götürmüşler. Şuan tamamen yıkılan ve definecilerin mekanı haline gelen kilise, Kültür Müdürlüğü tara-
fından koruma altına alınmasına rağmen şuana kadar hiçbir önlemin alınmamasından dolayı yok olmakla 
yüz yüze. Bölgede yaşayan köylülerle birlikte harabeye dönen Koçanis Kilisesi'nde inceleme yapan Hakkari İl 
Genel Meclis üyesi Özçelik Yıldız, kilisenin bakımsızlıktan bu duruma geldiğini belirterek, sorunun acil çö-
zülmesini istedi. Yıldız, "Hakkari bölgesinin en büyük kilisesi olarak bilinen Ermenilerden kalma Koçanis Kili-
sesi'nin durumu gerçekten içler acısı. Harabeye dönmüş durumda. Burada gördüklerimizi rapor haline getirip, 
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a da bildireceğiz. Kilise Kültür Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmasına 
rağmen hala bir restorasyon yapılmamış. Gördüğünüz gibi buraya define aramaya gelenler, kilisenin içini ve 
duvarlarının kazmışlar. Hatta kilisenin içindeki çanı bile çalmışlar. Böyle güzel ve tarihi bir kiliseye yapılır 
mı?" dedi. Durumu meclis toplantısında da dile getireceklerini belirten Yıldız, "İnşallah buraya bir bütçe ayırır-
lar ve burayı yeniden restore ederler. Kilisenin duvarlarında haç işaretleri var. Buradaki bazı taşlar Van Mü-
zesi'ne götürülmüş. Kiliseler Birliği'ne bir sürü ödenek yapıldı. Peki, buradan sesleniyoruz. Hakkari'deki kilise-
ler için gelen para nerede? Hakkari Kültür Müdürlüğü'ne soruyorum? Bu parayı nerde kullandınız? Bunu bize 
açıklasınlar lütfen. Bu kilisenin bir an önce restore edilip, turizme kazandırılması gerekir" dedi. 
(16.05.2012/DİHA) 
 
14 Temmuz 2012’de, Adıyaman'dan Diyarbakır'da düzenlenecek miting için yola çıkan yurttaşların araçlarına 
Adıyaman çıkışında el konuldu. Toplu şekilde otobüslerle gelen yurttaşların araçlarına izin verilmezken, yurt-
taşlar kimlik kontrolünden geçirildi. Çok sayıda araca kesilen cezalar nedeniyle yurttaşlar Adıyaman'a geri 
dönmek zorunda kaldı. (14.07.2012/DİHA) 
 
14 Temmuz 2012’de, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar BDP İl binası ve 
belirlenen noktalarda toplanmaya başladı. Yöresel kıyafetlerini giyen kitle, belirlenen noktalarda hareket saa-
tine kadar halaylar çekti. Şırnak il merkezinde bir araya gelen yurttaşlar daha sonra bütün kitlenin birleşeceği 
İdil İlçesi'ne doğru onlarca araçlık konvoyla yola çıktı. Kentin giriş ve çıkışlarında dün sabahtan bu yana ara-
ma noktaları oluşturan polis, Şırnak Sanayi Sitesi kavşağında kitlenin önünü TOMA ve akrep tipi araçlarla 
keserek, yurttaşların geçişine izin vermedi. Anonslarla mitingin yasaklandığı ve kimsenin geçişine izin veril-
meyeceğini duyuran polislerle BDP'lilerin yaptığı görüşmeden de bir sonuç alınamadı. Daha sonra kitle Şır-
nak-Cizre karayolunda 5 dakikalık oturma eylemi yaparak yolu araç trafiğine kapattı. Oturma eyleminin ar-
dından bir basın açıklaması yapıldı. Geçişlerine izin verilmeyen kitle adına açıklama yapan Şırnak Belediye 
Başkan Yardımcısı Abdülhamit İke, engellemenin hukuki bir dayanağının olmadığını belirterek, özgürlük 
tutkusunun önüne yasaklarla geçilemeyeceğini söyledi. Açıklamanın ardından kitle araçlara binerek Şırnak'a 
geri döndü. (14.07.2012/DİHA) 
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14 Temmuz 2012’de, Cizre'den Diyarbakır'a doğru yola çıkan konvoy polis ve asker engeli ile karşılaştı. Ciz-
re'de Nur ve Sur mahallelerinde toplanan 8 minibüs ve onlarca özel araç konvoy halinde öğle saatlerine doğ-
ru Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Cizre'nin çıkışındaki Hoser Köyü'ndeki (Düzova) askeri arama noktasında 
olağanüstü önlem alan asker ve polisler konvoyu durdurdu. Arama noktasında akrep tipi zırhlı araçlar, TOMA 
ve kirpi tipi askeri araçlar askeri noktada yolu kapattı. Mitinge gitmek için arama noktasında durdurulan kitle-
ye askerler dağılmadıkları halinde müdahale edeceklerini ve gidişlerinin valiliğin kararıyla yasaklandığını 
açıkladı. Bunun üzerine askeri yetkililerle bir süre tartışmalar yaşandı. Tartışmanın ardından askerler ve po-
lisler kitlenin gitmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine konuşan BDP Şırnak İl Genel Meclis 
Üyesi Serhan Yılmaz, bu engellemeyi kınadıklarını vurgulayarak, yapılanların hukuki olmadığının altını çizdi. 
Konuşmanın ardından kitle Cizre'ye döndü. (14.07.2012/DİHA)  

 

15 Ekim 2012’de Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin çatışmalarda yaşamını 
yitiren 14 HPG militanı için taziyelerin kabul edildiği Kulplular Yas Evi’ne düzenledikleri baskın sonucu 3 kişi 
gözaltına alındı. 

 

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller 
 
2 Ocak 2012’de Gaziantep’te “başörtülü olduğu” gerekçesiyle eğitim hakkı engellenen Şehitkâmil İMKB İl-
köğretim Okulu öğrencisi A.Ç.’nin annesi G.Ç. uygulamayı şikâyet etmek için gittiği Güven Polis Karako-
lu’nda savcılık talimatıyla gözaltına alındı (ANF, 2 Ocak). 
 
3 Mayıs 2012’de, Harran Üniversitesi öğrencisi Nimet Acar, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu 
(Roboski) Köyü'nde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivil yurttaşın savaş uçakları tarafından katledilmesine ilişkin 
düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Harran Yurt Müdürlü-
ğü'nden atıldı. Söz konusu eyleme ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 
henüz sonuçlanmazken, yurt idaresi tarafından 15 Ocak tarihinde başlatılan ve 15 gün içinde sonuçlanan 
soruşturmada Acar, "yasadışı örgütlere üye olmak" ve "Örgüt veya kuruluşlarına yarar sağlayıcı etkinliklerde 
bulunmak" iddiasıyla süresiz uzaklaştırma cezası aldı. Eyleme katılarak taş attığına dair görüntülerin olduğu 
iddia edildiğini belirten Acar, savcılığın dahi yurt müdürü kadar suçlayıcı yaklaşımda bulunmadığını ifade etti. 
Avukatı aracılığı ile yaptığı başvurunun ardından "Süresiz uzaklaştırma" cezası kararının geri çekilerek yeni-
den soruşturma başlatıldığını belirten Acar, Yurt Müdürü Mahmut Bağmancı'nın kendisine yeniden aynı ge-
rekçeler ile süresiz uzaklaştırma cezası verdiğini kaydetti. Cezaya ilişkin tebligatın kendisine gönderildiğini 
ifade eden Acar, "Bana verilen ceza ile ilgili itiraz için dava açtık. Diğer yandan soruşturma kapsamında hak-
kımda açılan dava 3 Mayıs'ta görülecek. Suçlu olup olmadığımız belli olacak. Ama yurt müdürlüğü daha ön-
ce davranarak beni suçlu ilan etti. Yurt müdürlüğünün biz Kürt öğrencilere yönelik ciddi baskıları var. Kürtçe 
müzik bile dinleyemiyoruz. Amaç Kürt öğrencileri sindirmektir" dedi. (03.05.2012/DİHA) 
 
5 Haziran 2012 tarihinde şubemize başvuran Firuze Zuğurli, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Rezan Zuğurli, 
Dicle Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. 15 Mayıs 2012 tarihinde Cigerxun Kültür 
Merkezinden çıkarken gözaltına alındı. 16 Mayıs 2012 tarihinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Diyarbakır 
E Tipi Cezaevine gönderildi. Kızım tutuklandığı için okuluna devam edememektedir. Ancak Eğitim-Öğretim 
yılının sonuna gelindiğinden kızımın ders hocaları devamsızlık nedeniyle ders tekrarına bırakmayacaklarını 
arkadaşlarına ifade etmişler. Ancak Üniversite Rektörü ders hocalarını çağırarak “bu öğrenciyi devamsızlık-
tan sınıfta bırakacaksınız” demiştir. Kızım hırsızlık, adam öldürme ya da herhangi bir adli suçtan dolayı tutuk-
lanmış olsaydı devamsızlığını sorun etmezdik. Siyasi olduğu için “af etmiyoruz” demiş. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar 
  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde okuyan 14 öğrenciye, Roboski katliamını protesto ettikleri gerekçesiyle üniver-
site yönetimi tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmaya ilişkin öğrencilere gönderilen Prof. Dr. Ahmet Çakır 
imzalı tebligatta, 14 öğrencinin "İzinsiz toplantı düzenleme" ile "Huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu 
davranışlarda" bulunduğu iddia edildi. Tebligatta suç işledikleri iddia edilen öğrencilerin toplu şekilde 5 Mart-
'ta Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda savunmalarının alınacağı belirtildi. Soruşturmalık olan 14 
öğrenciden Tarih Bölümü öğrencisi Cesim Tekin, Roboski Katliamı'na karşı vicdanlarının rahatsız olduğunu, 
yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı. Suçluların bulunması ve cezalandırılması için yaptıkları 
basın açıklamasının hemen ardından 5 dakikalık oturma eylemi yaptıklarını aktaran Tekin, rektörlüğün öğ-
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rencilerin "vicdanını susturmak" istediğine dikkat çekerek, "Vicdanlarımıza kilit vurmak isteniliyor, ama kimse 
bizim vicdanımıza kilit vuramaz" dedi. Tekin, öğrencilerin sesinin bastırılmak istendiğini belirterek, "Biz yaptı-
ğımız eylemde herhangi bir şekilde provokatif davranışta ve kamunun düzenini bozacak bir harekette bulun-
madık. Tüm üniversitelerde olduğu gibi bizim de üniversitemizde öğrencilerin özgür düşünmelerini kısıtlamak 
için özel politikalar yürütülüyor. Özellikle Kürt öğrencilere karşı bu politikalar kullanılıyor. Bize bu cezanın 
verilmesinin amacı Kürt öğrencilerinin sesini kısmaktır" diye konuştu. Basın açıklamasına tüm kesimlerden 
öğrencilerin katıldığını belirten Tekin, "60 öğrenciden sadece 14 Kürt öğrenciye soruşturma açıldı. Bu öğren-
ciler Newroz'a katılan kişilerdir. Demokratik hak olan basın açıklamalarına katılan ve tepkilerini dile getiren 
arkadaşlarımızdır. Bu da şunu gösteriyor ki; asıl amaçları Kürt öğrencilerinin sesini kısmaktır. Üniversitenin 
içinde sivil polisler sürekli geziyor ve psikolojik olarak öğrencilere baskı uygulamaya çalışıyor. Bizim isimleri-
mizi üniversite rektörüne verenlerin sivil polis olduğunu biliyoruz. Çünkü eylem günü bu polisler bizim isimle-
rimizi yanlarına not aldılar. Anlaşılıyor ki, notlarını rektörlüğe iletmişler" diye belirtti. Tebligatta öğrencilerin 5 
Mart günü savunmalarının alınacağı belirtilirken, kimi öğrencilerin şimdiden ifadeye çağrıldığına dikkat çeken 
Tekin, "Bazı arkadaşlarımızı ağızlarından laf almak için yanlarına çağırıp ifadelerini aldılar. Savunmalar alın-
dıktan sonra rektörlüğün vereceği cezalara karşı kendimizi savunacağız. Demokratik tepkimizi dile getirece-
ğiz" dedi. (29.02.2012/DİHA/  Demokratikuniversite.net) 
 
26 Aralık 2012’de, Antep'te 3 Haziran'da evine yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan Antep Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Anıl Mansuroğlu hakkında üniversite yönetimi 
soruşturma başlattı. Antep’te çıkarıldığı mahkeme tarafından "TKP-ML üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan 
Mansuroğlu, 4 ay 5 gün Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Okul yönetiminin kendisi hakkında hukuksuz 
bir şekilde işlem başlattığını belirten Mansuroğlu, duruma tepki gösterdi. Mansuroğlu, kendileri hakkında 
medyaya servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soruşturmanın polis talimatıyla gerçekleş-
tiğini ifade eden Mansuroğlu, "Alındığımızda işte Flaş TV'de evimiz 'hücre evi' olarak gösterildi. Evimizde 
güya uzun namlulu silahlar ve bombalar bulmuşlar. Bu tür haberler servis edildi. Ama polislerin el koyduğu 
her şeyim yasaldı, kendileri de tutanağa o şekilde geçtiler. Tutuklanma süreci bende maddi ve manevi olum-
suzluklar yarattı. Onları halletmeye çalıştım. Okula gittiğim zaman daha yargılanmam devam ederken, benim 
hakkımda soruşturma başlatmışlardı. Dekanla konuştuğumda bu kararın polis talimatıyla gerçekleştiğini be-
lirtti" diye konuştu. (26.12.2012/DİHA/Evrensel.net) 
 
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar  
 
 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, henüz yargılamaları devam eden öğrencilere ceza yağdırdı. "DYGM'ye 
üye olma ve faaliyetlerde bulunmak" iddiasıyla 12 öğrenci hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
açılan davanın duruşması 25 Nisan'da görülecek. Mahkeme henüz karar vermeden üniversite rektörlüğü, 
yargılanan 2 öğrenciye birer ay "uzaklaştırma", 2'sine "kınama" ve 1 öğrenciye ise "uyarı" cezası verdi. Görü-
lecek duruşma öncesi yargılandıkları mahkeme tarafından üniversiteye gönderilen tebligat üzerine uzaklaş-
tırma cezası alan İktisat Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Ertaş, okul yönetiminin mahkemeden önce davrana-
rak kendilerine cezai yaptırım uyguladığına dikkat çekti. Kendisini hakim yerine koyan okul yönetiminin itham 
ettiği suçların hiçbirinin vicdan ve ahlaka sığmadığını söyleyen Ertaş, konuya ilişkin bölüm dekanı ile arala-
rında ilginç bir diyalogun geçtiğini ifade etti.Dekan'ın kendisine "Dua et seni okuldan atmadık. Bir ay ceza 
verdiğimize şükret" dediğini öne süren Ertaş, "Okul yönetiminin amacı Kürt öğrenciler arasındaki iletişimi 
koparmaktır. Çünkü arkadaşlarımız sırf bizimle konuştukları için onlara da 'kınama' ve 'uyarı' cezaları verildi. 
Verilen cezalardan da belli oluyor ki bize, yalnızlaştırma politikası uygulayıp psikolojik baskı oluşturmak isti-
yorlar. Kürt öğrencilerin bir araya gelmesini istemiyorlar. Okul yönetiminin karşısında muhalif kesimin oluştu-
rulmaması isteniyor ve onun için çaba gösteriliyor" dedi.Üniversitenin karakola döndüğünü, polis ile okul yö-
netiminin iç içe geçtiğine işaret eden Ertaş, polislerin kantine hatta sınıflara kadar girebildiğine dikkat çekti. 
Öğrenci evlerine bile polisin girebildiğini söyleyen Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat okul yönetimi bu 
duruma ses çıkarmıyor. Tam tersine onları destekliyor. Üniversite okul olmaktan çıktı. Polis ve okul yönetim i-
nin tek amacı öğrenciler arasındaki birlikteliği bozmak. Hedef bir araya gelmelerini ve örgütlenmelerini engel-
lemek. Üniversitede devleti eleştirmekte suç. Basın açıklaması için temsili arkadaşlarımız rektörlükten izin 
almaya gittiğinde rektörlük 'Siz devleti eleştireceksiniz biz buna izin vermeyiz!' diyor. Asıl amaçlarının devlete 
itaat eden bir toplum oluşturmaktır." (04.03.2012/DİHA/Evrensel.net) 
 
19 Nisan 2012’de, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler Kasım Akan, Muhammet Ali 
Aydoğdu, Halil Boral ve soyadı öğrenilemeyen Akif isimli öğrencilere, Tekman'da yapılan Newroz kutlaması-
na katıldıkları gerekçesi ile Rektörlük tarafından haklarında soruşturma açıldığı öğrenildi. Tekman'da yapılan 
Newroz kutlamasında polisin müdahalesi ile 4 öğrenci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 1 hafta cezaevinde kal-
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dıktan sonra avukatların yaptığı itiraz sonucu öğrenciler serbest bırakılmıştı. Daha sonra savcılığın itirazı 
sonucu 4 öğrenci hakkında tekrardan yakalama kararı çıkartılmıştı. (19.04.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
Erzurum'un Tekman İlçesi'nde 20 Mart tarihinde düzenlenen Newroz Bayramı'nda polisin müdahalesi sonucu 
çıkan olaylarda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Atatürk Üniversitesi öğrenci-
si Mustafa Sarı, Melikşah İstanbul, Sait Dinçoğlu ve Deniz Çağdaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
Avukatlar 2 Mayıs tarihinde Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonucu 4 öğrenci serbest bı-
rakıldı. Tahliyelerin ardından İletişim ve Edebiyat Fakülteleri Dekanlığı tarafından 4 öğrenciye disiplin cezası 
verildi. Öğrencilerden Deniz Çağdaş'a 1 ay uzaklaştırma cezası verilirken, diğer 3 öğrenciye ise kınama ce-
zası verildi.   (11.07.2012/DİHA) 
 

ÇEVRE HAKKI 
 
Dersim'in Nazimiye İlçesi'ne bağlı Doluca Köyü'nde 7 yıl önce, Düzgün Baba adlı şirket, mermer ocağı açtı. 
Yaklaşık 5 yıl boyunca buradan mermer çıkaran bu şirkete, mermer molozlarının çukurlara koyup, üstünü 
kapatma şartı getirildi. Ancak şirket uyarılara rağmen 5 yıl boyunca, molozları ocağın hemen yanındaki ya-
maçtan aşağıya doğru döktü. Yıllarca yamaçta biriken molozlar, geçtiğimiz günlerde büyük bir toprak kayma-
sına neden oldu ve tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları dereyi doldurdu. Derenin hemen kıyısında bulunan 
Doluca Kaplıcası da taş yığınının altında kaldı. Taşların suyun önünü kapatmasın nedeniyle yol ve köprü de 
oluşan gölletin altında kaldı. Elektik direklerinin bazıları devrilirken, bazıları da suyun içinde kaldı. Elektrik 
kablolarının suya temas etmesi ardından köylüler kabloları kopardı. Ancak birçok mezraya ulaşımı sağlayan 
yol ise göletten dolayı hala kapalı bulunuyor. (01.05.2012/DİHA) 
 
İzmir Bergama'da, Kaz Dağları'nda ve Niğde'nin Ulukışla İlçesi'ne bağlı Hasangazi Köyü Porsuk Sulama 
Göleti yakınlarında siyanürle altın arama girişimlerinden sonra Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde geçtiğimiz yıl başla-
tılan ve halkın tepkisi üzerine durdurulan altın arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Koza Altın A.Ş askeriyenin 
önlemleri altında çalışmalar başlatılırken, çalışmaların tekrar başlatılmasına köylüler isyan ediyor. İlçeye 
bağlı Mollakara, Gedik, Karaca ve Kotanci köyleri arasında bulunan dağlık arazide daha önce yapılan çalış-
malarda madenin arandığı bölgede otlayan kimi koyunların telef olduğunu belirten köylüler, Murat Nehri'nin 
Mollakara Köyü'nden geçen bölümünde sudaki balıkların da öldüğünü dikkat çekerek, büyük sorunların ya-
şanmaması için sivil toplum örgütleri tarafından kendilerine destek olunması talebinde bulundu. Şirket yetkili-
lerinden önce 16 Mayıs’ta köye giden İlçe Kaymakamı Serdar Aslantaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı yüz-
başı rütbeli Kubilay Ayvaz ve Ulukent Karakol Komutanı Latif Değirmencioğlu köy halkını meydana toplaya-
rak görüşme yaptı. Görüşmede yetkililerin, firmanın tekrar çalışmalarına başlayacağını belirterek, kimsenin 
müdahale etmemesini istediği belirtildi. Yetkililerin, şirkete karşı bir tepkiye ise, askeriyenin müdahale edece-
ği tehdidinde bulunduktan sonra köyden ardıldığı belirtildi. Olaydan sonra köylülerin bir bölümü Ağrı Valiliği'-
ne giderek, yetkililerle görüştü. Ancak bir sonuç alamayan köylüler tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Tek 
isteklerinin yapılan çalışmaların durdurulması olduğunu dile getiren köylüler, yaşanacak doğa katliamına 
karşı herkesi duyarlı olmaya çağırdı.(01.06.2012/DİHA/Agrigundem.com) 
 
Nusaybin'de bulunan Beyaz Su Çayı (Ava Spi) bölgede kurulan ve eko-sistemi bozucu etkilere sahip tesisle-
rin kurulması sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı şeklinde 
tescillenmesine rağmen Bakanlığın, Demyol ve Metal Beton gibi tesislerin kurulmasına izin vermesi, Beyaz 
Su Çay'ının yok olmasına zemin hazırlarken çevreciler tahribatın doğa kıyımı olduğunu söyledi. 
(02.08.2012/DİHA) 
 
Elazığ, Tunceli ve Bingöl ’de 12 köyü sular altında bırakacak Pembelik Barajı’na direnen köylüler, 1.5 yıldır 
barajın gövdesi olacak arazide nöbet tutuyorlar.  ‘Peri Suyu Özgür Köylü Hareketi’ adı altında toplanan köylü-
ler, çadır direnişinin yanında hukuk mücadelesini de sürdürüyor. Barajın yapılacağı arazilerin acele kamulaş-
tırılmasına karşı açtıkları davada Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı direnişçileri umutlandırmıştı. 
Aralık 2011’de verdiği kararla Danıştay, baraj için arazilere el koyulmasını engellemiş, ayrıca “Bakanlar kuru-
lu, acele kamulaştırma yetkisini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) devredemez” diyerek Türk i-
ye’nin dört bir yanında HES mücadelesi veren çevreciler için önemli bir karara imza atmıştı. Baraj yapılırsa, 
Elazığ’ın Karakoçan’a bağlı Pamuklu, Aşağı Dolluca, Akarbaşı, Okçular, Surçay, Akkuş, Akarbaşı, Okçular, 
Çalıkaya, Alabal ve Özlüce köylerinin büyük kısmı, Düzgün Baba Ziyaretgâhı, Golê Xızırı (Hızır Gölü) gibi 
Alevilerin kutsal mekânları suya gömülecek. Barakayı tekrar inşa edeceklerini belirten köylüler, “Burası bize 
dedelerimizden, nenelerimizden kaldı. Öleceğimizi bilsek de vermeyiz’ diyorlar. 
(11.08.2012/Haberayrinti.com) 
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YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 
 
3 Ocak 2012’de Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da 8 bölgenin 4 Ocak 2012–4 Nisan 2012 
tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan etti. (Zaman, 3 Ocak).  
 

Şemdinli ile Derecik Beldesi arasında bulunan Ortaklar (Bêsosin) Karakolu son bir ayda yaptığı keyfi uygu-
lamalar ile yurttaşlara zorluklar çıkarıyor. Karakol arama noktasında bekleyen ve isminin İsmail olduğu belirti-
len uzman çavuşun Şemdinli nüfusuna kayıtlı olmayan yurttaşları araçlardan indirerek kimlik kontrolü yaptığı 
GBT'den sorgulattığı ve üst araması yaptıktan sonra Derecik’ten gelen araçlara bindirerek geri gönderdiği 
belirtiliyor. Şemdinli nüfusuna kayıtlı olanlara ise Derecik’ten adres bildirimi yapmalarını ve adreste bulunan 
şahısla uzman çavuşun konuşmasından sonra süreli olarak izin verdiği iddia ediliyor. Uzman çavuşun bilinçli 
olarak bölgeye gönderildiğini belirten ismini vermek istemeyen yurttaş, uzman çavuşu defalarca şikâyet ettik-
lerini ancak Binbaşının "Boş verin psikolojik sorunları var idare edin" diyerek olayı geçiştirdiğini söyledi. Yurt-
taş, “Sürekli geçiş noktasında kalan uzman çavuş yurttaşların aracının anahtarlarını alarak keyfi olarak araç-
lara el koyuyor, araçlarla operasyona çıkıyor, çoğu zaman da yurttaştan aldığı araçlarla tek başına Derecik’e, 
Şemdinli’ye ve çevre köylere sivil elbiselerle çıkıyor” diye konuştu. 2 yıl daha karakolda kalacağı belirtilen 
uzman çavuşun özel olarak bölgeye gönderildiğini belirten yurttaş, “Ne yapacağımızı şaşırdık. Şemdinli’den 
veya Derecik’ten bir kilo dahi çay getiremiyoruz. Şu ana kadar onlarca aracı gümrüğe attı. Burada 'devlet 
benim PKK’nin de sizin de kökünüzü kazıyacağım' diyor. Bu uygulamalar nedeniyle çok kaygılıyız. Yetkililerin 
buna müdahale etmesi gerekiyor. Bu konu Meclis'e taşınmalıdır. Böyle psikopat bir kişinin böyle hassas bir 
karakola gönderilmesi olası bir katliamın zemininin oluşturmaya çalışıldığı kanaatindeyiz. Karakolda üsteğ-
menden binbaşıya kadar personel varken, kimsenin bu uzman çavuşa müdahale etmemesi sıradan bir olay 
değildir” dedi. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan iki kardeş, Derecik'e gitmek isterken Ortaklar Karako-
lu'nda durdurularak 6 saat boyunca bekletildiklerini ve ardından Şemdinli'ye geri gönderildiklerini savundu. 
Geçimlerini hurdacılık ile yaptıklarını belirten kardeşler, “Biz hurdacıyız, yıllardır senede 5 sefer Rubarok’a 
gidiyoruz. Bu defa aynı rutin çalışma için Rubarok’a giderken karakolda uzman çavuş İsmail tarafından dur-
durulduk. Tüm evraklarımızı inceledi ve evraklarımızda eksik olmamasına rağmen bizi karakola aldırdı. Ka-
rakolda 6 saat boyunca soğuk koridorda aç susuz bekletti. Adeta bize köpek muamelesi yaptı. Bizim geçişi-
mize izin vermeyen İsmail uzman çavuş, tek kollu araç kullanan bir şahsı ‘geç sen serbestsin’ diyerek geçişi-
ne izin verdi. Yine bazı araçlara, içinde ne olduğunu öğrenmediğimiz paketler vererek arama yapılmadan 
geçti. Bu çifte standardı anlayamadık. Yaşanan olayı Şemdinli İlçe Komutanlığı'na bildirdik, ilçe komutanlığı 
yetkilileri 'bu adam böyle gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun' dedi. Ancak biz bu adamdan korkuyoruz 
bu nedenle suç duyurusunda bulunamıyoruz” dedi. (14.03.2012/DİHA) 

 

1992 yılında Muradiye ile Özalp ilçeleri arasında yapılan Sarımemet Barajı'ndan dolayı Muradiye'ye bağlı 
Çakmak ve Akçaçay köyleri ile Özalp'a bağlı Çırak köylerinin boşaltılma kararı alındı. Karar üzerine köylüler-
le görüşen dönemin yetkilileri, köylülere iki inek, koyun ve arazi ile ev verileceği sözünü verdi. Verilen sözler 
yerine getirilmezken, barajda su tutulması üzerine her üç köyün arazi ve evleri sular altında kaldı. Arazi ve 
evlerin sular altında kalması üzerine köylüler, göç ederek Van merkeze yerleşti. Yıllarca kirada kalarak veri-
len sözlerin yerine getirilmesini bekleyen köylülere, 2011 yılında Van merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan 
F Tipi Cezaevi'nin üst kısımlarında 78 hane ev yapıldı, evlerine girmek istediklerinde ise 85 bin TL'lik borçla 
karşılaştı. Köylüler gidecekleri yerleri olmadığı için hazırlanan borçlanma sözleşmesini imza attıktan sonra 
evlere girdi. Ücretsiz ev verilme hayallerinin suya düşmesinden sonra köye yerleşen üç köyün sakinleri, bu 
kez de arazi sorunuyla karşılaştı. Devlet verdiği sözleri yerine getirmeyince evlerinden dahi dışarı çıkamayan 
köylüler, evlerden sonra hane başı 30 bin dönüm için 190 bin TL daha ek borca imza atmak zorunda kaldı. 
Köylüler farkında varmadan bir anda verilen sözlerin tamamının üzerine çizgi çekilerek, her hane devlete 268 
bin TL borçlandırılmış oldu. Devlet, her iki sözleşmede hane reislerinin yerine evde bulunan 70'den 10 aylık 
bebeklere kadar bütün aile fertlerini borçlu olarak gösteren sözleşmeler hazırlayarak, köylülere imzalattırdı. 
Köylüler şimdi parayı nasıl vereceklerini kara kara düşünüyor. Devlet köyde yaptığı konutların yanı sıra; iki 
dükkan, ticaret merkezi, okul, alt yapı paralarının tamamını da konutların üzerinde göstererek, parasını köy-
lülerden tahsil etti. Köylülerden köyde yapılan okulun ve caminin parası dahi tahsis edildi. Devlet yaptığı dük-
kanların parasını köylülerden tahsis edilmesine rağmen köylülerin evlerine yerleşmesinden sonra yapılan iki 
dükkanı tekrar ihaleye çıkararak, köylülere sattı. Köylüler ihaleye çıkarılan her iki dükkanı 100 bin TL'ye tek-
rar devletten satın almış oldu. Köyde alt yapı için 320 bin TL para harcanmış gibi gösterilmesine rağmen 
kanalizasyon hattının çekilmesi yerine evlerin önünde üstü açık fosseptik çukurları yapılarak, sorun çözülme-
ye çalışıldı. Bir anda borç batağıyla karşı karşıya kalan köylüler, verilen evlerin değerlerinin çok üzerinde bir 
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fiyatla kendilerine satıldığını dikkat çekerek, mahkemeye başvurdu. Başvuru öncesi köylüler köyde yapılan 
evlerin değer tespiti için bilirkişi talebinde bulundu. Köye giderek inceleme yapan bilirkişi, köylülere 86 bin 
TL'ye satılan evlerin 2010 yılı birim fiyatlarıyla 56 bin TL'ye mal olabileceği yönünde görüş bildirdi. Görüş 
üzerine köylülerin mahkemeye yaptığı başvurudan sonra dava açıldı. Van Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 
davanın ilk duruşması ise 2 Temmuz'da görülecek. (14.03.2012/DİHA) 

 
28 Mart 2012’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Şırnak’ta, Siirt’te, Hakkâri’de, Diyarbakır’da, 
Kahramanmaraş’ta 15 bölgenin 5 Nisan 2012–5 Temmuz 2012 tarihleri arasında ve 25 Nisan 2012-1 Mayıs 
2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarına yasaklandığını ilan etti (tsk.tr, 28 Mart). 
 
 17 Nisan 2012’de Hakkâri Valiliği yaptığı açıklamayla, Hakkâri’de 7 bölgenin 5 Nisan 2012–5 Temmuz 2012 
tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarına yasaklandığını ilan etti. 
 
8 Mayıs 2012’de Manisa’da gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.  
 
8 Mayıs 2012’de Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Çıralı Sahili’nde bulunan pansiyonların yıkılmasını protesto 
etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi yaralandı, 25 kişi de gözaltına 
alındı. 
 
8 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sabri Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır 
merkeze bağlı olan Alibardak köyünde çiftçilik yapmaktayım. 2010 yılında mahsulümü sigortalattırdım. Ancak 
mahsulüm 05.06.2010 tarihinde çıkan yangında tamamen yandı. Sigorta şirketinin ekinim için bana yapmış 
olduğu ödemeyi az bulduğumdan Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtım. Mahkemenin ver-
diği karar beni tatmin etmediğinden derneğinizce bana bir itiraz dilekçesi yazmanızı istiyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi)    
 
AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'in HPG tarafından kaçırılması ardından Muş, Bingöl, Diyarbakır üçge-
ninde 4 gündür başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon bölgesinde bulunan Muş'a bağlı Zovark, 
Reyil, Darbi ve Badinek köylerinde yurttaşların köylerini boşaltmaları yönünde askerler tarafından tehdit edil-
dikleri iddia edildi. Köylüler yerleşim yerlerinin boşaltılması, aksi takdirde yakılacağı tehdidi aldıklarını belirte-
rek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Köylere giriş ve çıkışlar yasaklanırken, iletişim hatlarının da 
tamamen devre dışı bırakıldığı belirtildi. Muş merkezde bulunan köylülerin akrabaları ise, yaşanan operas-
yondan endişe duyduklarını belirterek, köylere gitmek için getirilen yasaklama kararının kaldırılmasını istedi. 
(17.05.2012/DİHA) 
 
8 Haziran 2012’de Diyarbakır Valiliği’nin yaptığı açıklamayla, Diyarbakır’da Ekinciler Atış Alanı’nın 10 Hazi-
ran 2012-29 Haziran 2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan ettiği öğrenildi  
 
Batman'da 1990'lı yıllarda "Güvenlik" gerekçesiyle askerler tarafından boşaltılan Kuyubaşı (Cegeluyê) Kö-
yü'ne bağlı Everce (Xirik) Mezrası sakinleri, 2000 yılında köye geri dönüş yasası ile tekrar geri döndü. Köyle-
rine tekrar alışmaya başlayan yurttaşlar, İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinelerinin evlerini yıkmasıyla karşı 
karşıya kaldı. O günden beri kendi köylerinde yıkık evlerinin üzerine çektikleri naylon çadırların altında yaşa-
yan yurttaşlar 12 Haziran'da 2012’de, ikinci bir yıkımla sarsıldı. Yıkılan evlerinin enkazında elektriksiz ve 
susuz yaşayan köylülerin, bu kez de köye getirilen dozerlerle evlerinin temelleri de yıkıldı ve böylelikle mezra 
haritadan silindi. Batman Üniversitesi'nin kampusunun yapıldığı bölgede olan ve "vasfını yitirmiş orman ara-
zisi" olarak gösterilen köyde, köylülerin ellerinde tapuları bulunuyor ve 90'lı yıllarda köy boş olmasına rağmen 
ödedikleri vergilerin belgeleri de mevcut. Başbakan ve yetkililere seslenen 5 çocuk babası Yusuf Turan (32), 
burada çok büyük bir haksızlıkla, adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Yetkililerden milletvekille-
rine kadar herkese bu konuyu dile getirdim ama kimse oralı olmadı. Çevreden aldığımız duyumlara göre 
burada 'köylülere tazminat vermişiz, yardımda bulunmuşuz' denilmiş. Hiçbir alakası yok. Biz Everce sakinleri 
olarak hepimiz buradayız. Kime ne tazminat kime ne yardımda bulunmuşlarsa çağırsınlar görüşelim"  de-
di. Köylerinin yerle bir edilmesinden sonra şimdi de haritadan silinebilmesi için kepçelerle temellerin kazıldı-
ğını söyleyen Turan, "Buradan Başbakan'a sesleniyorum, 21'inci yüzyılda var mı Türkiye'de elektriksiz, susuz 
bir köy?" diye konuştu. (01.07.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com/ Vanbulten.com) 
 
26 Haziran 2012’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Şırnak’ta, Hakkâri’de, Diyarbakır’da, 13 
bölgenin 6 Temmuz 2012–6 Ekim 2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarına yasaklandığını ilan etti.  
 
Hakkari’nin İran ve Irak sınırında bulunan köyler 1995 yılında askerler tarafından yakılarak boşaltıldı. Hakka-
ri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Uzundere (Ertuş) Beldesi’nde bulunan 700 aile zorla köylerinden çıkarılarak 

http://tsk.tr/
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Van, Hakkari gibi şehirlere göç ettirildi. Van'a göç eden 258 aile, uzun süre Karayolları Kampı ile Van Kalesi 
arkasında bulunan belediyeye ait baraka evlerde yaşam mücadelesi verdi. Dönemin Sanayi Bakanı ve Van 
Milletvekili Yalım Erez'in girişimleri ile TOBB tarafından Bostaniçi Beldesi'nde bulunan mera alanı üzerine 2 
oda, 1 salon, banyo ve tuvaletten oluşan 258 konut inşa edildi. Sonradan Yalım Erez ismi verilen mahallede 
yıllardır yaşayan aileler, köylerinin hasretiyle yaşıyor. 1997 yılında konutlara yerleştirilen ailelere aradan 15 
yıl geçmesine rağmen hala tabuları verilmezken, üzerinde "devredilemez, satılamaz" yazılı belge verildi. 
Ancak şimdi bu mahallenin bulunduğu arazide bulunan evler TOBB ve Van İli Özel İdaresi ile yapılan anlaş-
ma sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Özel İdare'nin evleri yıkarak yerine toplu konut yapma planı ise 
aileleri tedirgin ediyor. DTP’li Bostaniçi Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek döneminde İçişleri Bakanlığı’na 
tapuların ailelere verilmesi için yapılan başvuru ret edilmiş mahalle üzerindeki bütün yetki Van Valiliği'ne 
devredilmişti. Aynı dönemde Valiliğin de 31 milyon TL karşılığında 335 bin dekarlık bu alanı Özel İdare'ye 
devrettiği belirtilmişti. Özel İdare'nin de TOKİ ile bir protokol imzalayarak, 258 konutun yer aldığı bu alanda 
toplu konut inşası için çalışma başlattığı iddia edilmişti. 1995 yılında köyü yakılınca Yalım Erez Mahallesi’ne 
yerleştirilen Fatma Dayan, aradan yıllar geçmesine rağmen hala köyünü özlediğini ama 18 yıldır köyünü 
göremediğini söyledi. Köylerindeki yaşamı burada bulamadığını belirten Dayan, “Bizim köyümüzde koyunla-
rımız, cevizlerimiz, pancarlarımız vardı. Kendimiz üretiyorduk, fazlasını da satarak geçimimizi sağlıyorduk. 
Buraya geldiğimizden beri çalışmıyoruz” dedi. Askerler tarafından evlerinin yakıldığını söyleyen Dayan, köy-
leri yakıldığında bağ, bahçe ve tarlalarını bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Parasız bir şekilde geldikleri 
Van’da uzun süre zorluk çektiklerini söyleyen Dayan, “Burada bizi bu evlere koydular ama evlerin tapusunu 
hala vermediler. Her an evimiz yıkılacak diye korkuyoruz. Burada evlerimiz yıkılsa gidecek yerimiz yok” söz-
leriyle yaşadıklarını anlattı. (26.06.2012/DİHA) 
 
29 Haziran 2012’de Hakkâri Valiliği’nin 25 Haziran 2012’de yaptığı açıklamayla, Hakkâri’de 15 bölgenin 26 
Haziran 2012–6 Temmuz 2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarına yasaklandığını ilan ettiği  öğre-
nildi.  
 
8 Temmuz 2012’de, Bitlis ili Tatvan ilçesine 5 km yakınlardaki köylerde HPG militanları ile askerler arasında 
çıkan çatışmada 7 gün valilik emri ile köye giriş çıkış yasaklanmıştır. Bitlis il genel meclis üyeleriden M. Sait 
ÖZEL ve Mehmet AVCI  13.07.2012 tarihinde derneğimize konu ile ilgili başvuruda bulunmuşlardır. Şubemiz 
yapılan başvuru üzerine Bitlis Tatvan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, “yasaklanan 
bölgeler yerleşim alanıdır ve 5 köyün tamamında 2.000 kişi ikamet etmektedir” denilerek, Savcılığın olaya el 
koymasını istenmiştir.  Ancak savcılık “Bu idari bir iştir vali ve kaymakam ile görüşün “ diyerek başvurumuz 
geri çevrilmiştir. Biz vali ve kaymakama ulaşamayınca, yasak bölge ilan edilen köylere gitmek istedik. Ancak 
Tatvan Van karayolundan 1 km uzaklıktaki köy yolu yol ayrımında polis barikatı ile karşılaştık. Müdahale 
ettiğimizde ise Güvenlik şube müdürü geldi. Bizde kendilerine “ Nasıl burada olağanüstü hal ilan edilip giriş 
çıkış yasaklanır “ dediğimizde cevaben bize “Bu valinin emri değil içişleri bakanlığının emridir “ dedi. Bizde 
“İçişleri bakanı tek başına olağanüstü hal ilan edip böyle bir yasak getiremez” dedik. Bütün bu çabalarımıza 
rağmen köye girmemize izin verilmedi. Biz basın açıklaması yaparak geri dönmek zorunda kaldık. 2 gün 
sonra operasyon sona erdiğinde hasar tespiti için köylere gittik .Şehmuz BOZKURT adlı bir köylünün 2 keç i-
si, 2 koyunu , 1 ineği bir de 1 tane domuz ve 1 tane kurt hava saldırısında telef edilmiştir. Bu operasyondaki 
hasar tespitimiz bu yöndedir. 
(13.07.2012/İHD Bitlis Şubesi) 
 
7 Ağustos 2012’de Hakkâri Valiliği’nin yaptığı açıklamayla, Hakkâri’de 7 bölgenin 6 Temmuz 2012-6 Ekim 
2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan ettiği öğrenildi. 
 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Ergani İlçesi ile Urfa'nın Siverek İlçesi arasında 23 bin dö-
nüm arazi üzerinde Hava ve Yer Atış Alanı yapılacağı ortaya çıktı. Bakanlık tarafından Diyarbakır'ın Ergani 
İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla Alitaş Köy muhtarlığına gönderilen yazılı belgede, 23 bin dönüm arazi üze-
rinde Hava ve Yer Atış Alanı yapılacağını ve bu proje içinde Alitaş Köyü'nün de olduğu belirtildi. Projenin 
Alitaş Köyü'ne yakın 7 köyün merasını ve Alitaş Köyü'nün tamamını içine alacağı öğrenildi. 120 haneden 
oluşan, 1937 yılında kurulan ve arazilerin tapulu olduğu Alitaş Köyü, böylece boşaltılmaya çalışılacak. 2013 
yılında bitirilmesi planlanan proje için yaklaşık 2 ay önce Milli Savunma Bakanlığı ve Ergani İlçe Tarım Mü-
dürlüğü tarafından gönderilen bilgilendirme belgesinin köy sakinlerinin eline ulaşmasıyla harekete geçen 
köylüler, Ergani Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği'ne dilekçelerle başvurarak birebir 
görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerde her defasında "Yapılacak bir şey yok, askeriye güvenlik açısından 
istediği zaman ve yerde yer açabilir" cevabı verildiğini belirten köylüler, "Biz bu kadar nüfus, b inlerce hayvan-
ları alıp nereye gideceğiz?" diye sordu. Köyde yaklaşık 5 bin büyükbaş, 10 bine yakın da küçükbaş hayvan-
ları olduğunu belirten Alitaş Köyü sakinlerinden Zeynel Yaşar, "Nereye gideceğiz?" diye sordu. Sorgusuz 
sualsiz köylerinin ellerinden alınmasının hiçbir vicdana sığmadığını belirten Yaşar, "Şimdi sadece hayvancılık 
yapabildiğimiz köyden nereye gideceğiz? Peki bizim köyü yıkacak olanlar bize böyle bir köyü kuracak bir yer 
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tahsis edebilecekler mi, bize bir yol da gösterecekler mi? Biz kentlerde yaşayamayız, yıllardır köyde yaşadık. 
Biz yerel yetkililere başvuru yapıyoruz 'yapacak bir şey yok' cevabını veriyorlar. Bizim durumumuz ne ola-
cak?" şeklinde tepki gösterdi.Birkaç ay önce askeri helikopterlerin köy üzerinde sürekli gidip geldiklerini; ama 
buna bir anlam veremediklerini belirten Ekrem Yaşar ise, bu uçuşları keşif yapma amacıyla yapıldığını son-
radan öğrendiklerini kaydetti. Kendilerine gelen bilgilendirme belgesinden sonra çok defa yetkililerle görüş-
tüklerini; ama hiç bir sonuç alamadıkları hatırlatmasında bulunan Yaşar, ne olursa olsun bu projeyi engelle-
mek için hukuki mücadelerini vereceklerini söyledi. Köy sakinlerinden Medet Mak ve Emine Tosun ise, ne 
yaparlarsa yapsınlar köylerini bırakmayacaklarını belirterek, "Biz köyümüzü bırakıp nereye gideceğiz. Köy 
yaşamını bırakmak ölümdür bizim için. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız. Nereye kadar giderse 
gitsin biz hakkımızı arayacağız" dedi. (10.08.2012/DİHA) 
 
 Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Tekeli (Garê) Köyü, 1996 yılında yurttaşların binlerce dönümlük arazisi 
işgal edilerek kurulan Tekeli Taburu'na karşı köylüler 16 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Tabur için 300 bin 
metrekarelik alan tel örgülerle çevrilirken, araziye mayın döşenmesi ile köylüler kendi topraklarına giremiyor. 
Arazilerini almak için o dönem askeri yetkililerle görüşen köylüler, olumsuz yanıt alınca, 1997 yılında Milli 
Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Ancak, başvuru 10 yıl boyunca bakanlıkta bekletildi. Yıllarca yapılan bekle-
tilmeden sonra 2007 yılında dosyanın Milli Savunma Bakanlığı'ndan gönderilmesi üzerine, Şemdinli Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 15 Mayıs 2007 tarihinde görüldü. Davacı köylüler, 
verimli arazilerinin askerler tarafından kullanıldığını belirterek, uğradıkları zararların karşılanmasını istediler. 
Mahkeme bilirkişi raporuna da Şemdinli İlçe Tarım Müdürlüğü'nün 2007 yılında metrekaresine 58.5 lira biçtiği 
görüş üzerine karar verdi. Köylüler karara itiraz edinci Yargıtay kararı bozarak dosyaya tekrar yerel mahke-
meye iade etti. Mahkemenin verdiği kararın bozulmasından sonra gelen dosya tekrar görülmeye başladı. 
Ancak hukuksal süreç ve bilirkişi rapor tartışmalarıyla uzun süre devam eden mahkeme sürecinde 2011 yı-
lında Tekeli Tabur Komutanlığı çözüm için kiralama yöntemine gideceğini vaat etti. Buna göre yapılan an-
laşma gereği askeriye araziyi köylülerden 1 yıllığına ve 5 yıllık geriye dönük kira bedeli verilmesi üzerine 
sözleşme yaptı. Sözleşme tutanakları ve anlaşmalara rağmen köylülere halen ödeme yapılmadı. 16 yıldır 
hukuk mücadelesini sürdüren köylülerin hukuksal mücadelesinde bir sonuç çıkmayınca köylüler işgal dava-
sını önümüzdeki günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) götürmeye hazırlanıyor. Binlerce dö-
nümlük arazinin bir bölümüne inşaatlar yapılırken, kalan bölümü ise tel örgü çekilerek tamamına mayın dö-
şendi. (21.08.2012/DİHA) 
 
5 Ekim 2012’de Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamayla, Şırnak’ta 15 bölgenin 7 Ekim 2012-7 Ocak 
2013 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan ettiği öğrenildi. 
 
 

SAĞLIK HAKKI 
 
 
8 Ocak 2012’de alınan bilgilerde, Diyarbakır'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri, periton diyalizi ile tedavi 
olan hastaları zor durumda bırakıyor. Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçelerden Bağlar'da Hatboyu Caddesi 
üzerinde ikamet eden Nesrin Arslan adlı diyaliz hastası, periton diyalizi ilaçlarını elektrikli cihazla ısıtarak 
alması gerektiğini ama ilaçlarını ısıtamadığı için havluya sararak ısıttığını söyledi. Açık Öğretim Lisesi öğren-
cisi olduğunu belirten Arslan, 20 Ocak'ta sınavlarının olduğunu ama bu gidişle hastalık nedeni ile sınavlara 
da giremeyeceğini ifade etti. Yetkililere seslenen Arslan, gece boyunca ilaç alması gerektiğini, elektrik kesin-
tileri nedeni ile bazen gidip akrabalarında ilaç tedavisi olduğunu kaydetti. Aynı bölgede ikamet eden Yılmaz 
Taştekin adlı diyaliz hastası ise, sürekli olarak elektrik kesintisi nedeniyle evine dahi gidemiyor. Taştekin'in 
eşi Faime Taştekin, son bir haftadır elektrik kesintileri nedeni ile zor durumda kaldıklarını belirterek, elektrik 
kesintileri nedeniyle eşinin eve gelemediğini söyledi. Taştekin, "Eşimin ilaç tedavisini yapamıyoruz. Yapsak 
bile ilaçları soğuk soğuk veriyoruz" dedi. Yetkililerin "Kaçak elektrik var" bahanesi ile sorunu gidermediklerini 
söyleyen Taştekin, duruma tepki gösterdi. Periton diyalizi, vücutta zararlı artıkların temizlenmesi, vücudun su 
ve tuz dengesini sağlayan böbrek organı eksikliği yaşanıyorsa vücuttaki dengenin sağlanması için kullanılan 
tedavi yöntemidir. Periton diyaliz tedavisi, sadece hastanede yapılan hemodiyaliz yönteminden farklı olarak, 
elektrik kullanım koşullarının olduğu her alanda yapılabiliniyor. Periton diyaliz tedavisi genellikle günde 4 
defa yapılıyor. (08.01.2012/DİHA) 
 
6 Ocak 2012’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.Ç., şu beyanlarda bulundu: “Benim babam R.Ç., 
09.07.2011 tarihinde F.Ç. tarafından vuruldu. Babam çeşitli yerlerinden yara aldı. Babamın vurulmasının 
nedeni mal paylaşımından kaynaklıdır. Babamı önce Sason daha sonra Diyarbakır hastanesine getirdik. 
Hastane doktorlarında rapor istedik vermediler. Ayrıca jandarma tarafından babama zorla bir kâğıt imzalatı l-
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mış istedik onu da vermediler. Sason Savcılığına suç duyurusunda bulunmak için gittim. Ama kabul etmed i-
ler. Bunun üzerine Diyarbakır Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu olay gündüz saat 15-16 sıralarında 
meydana geldi. Babama hastanede bulunan ve nöbetçi doktor olan Yakup Tüzün hiçbir müdahalede bulun-
madı. Bunun üzerine Sason Valiliğine, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Sason Kaymakamlığına başvuruda bulun-
duk. Ama şuana kadar bir işlem yapılmadı. Bu konuda sizden hukuki yardım talep diyorum.” (İHD Diyarbakır 
Şubesi)  
 
20 Ocak 2012’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'ne bağlı Çayırlı (Mergamar) Köyü'nde oturan 6 çocuk annesi 
33 yaşındaki Sabah Sevinç, günü bronşit olan 1 yaşındaki oğlu Murat Hidayet Sevinç'i tedavi amacıyla İdil 
Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, hastanede çocuğa oksijen tüpüne manometre yerine biberon 
şişesi takılarak oksijen verilmek istendi. Görevli hemşirenin oksijen tüpünü çalıştırmasıyla cam biberon şişesi 
patladı. Patlayan camın parçaları anne Sabah Sevinç'in gözüne isabet etti. Patlamanın etkisiyle baygınlık 
geçiren Sevinç, kendine geldiğinde doktorların "Yüzünü yıka bir şeyin yok" dediğini, ancak muayeneden 
sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti. Cizre Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Sevinç'in 
yapılan tedavisinin ardından gözünün yüzde 80 oranında görme yetisini yitirdiği ortaya çıktı. Sevinç 5 gün 
hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. İdil Devlet Hastanesi hakkında İdil Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulunan Sevinç, hastanede ihmalin kurbanı olduğunu iddia ederek, "Oğlumu daha 
önce doktora götürmüştüm ve bronşit olduğunu söylemişlerdi. 10 gün boyunca iğne yapılarak oksijen veril-
mesi gerekiyordu. Bunun için Çayırlı Köyü'nden İdil'e gelerek bir yakınımın evinde kaldım. Oğlum Hidayet'i 
alıp doktora gittim. Her zaman olduğu gibi iğnesi yapıldı. Sıra oksijen vermeye gelmişti. Görevli hemşire oks i-
jen tüpünü bir türlü kullanamadı. Üç kez denedi ve sonunda çalıştırmayı başardı ama manometre yerine cam 
biberon takmıştı. Bütün oksijen tüplerinin başına aynı şekilde cam biberon takılmıştı. Oksijen verilmeye baş-
layınca da aniden bir patlama oldu ve gözlerimin içi yanmaya başladı. Cam parçaları sağ gözüme isabet 
etmişti. Bayılmıştım. Ayıldığımda, doktorlar bana 'yüzünü yıka bir şeyin yok geçer' dediler. Öyle yaptım ama 
yine de gözümü açamıyordum. Muayene ettiler ve beni Cizre'ye ambulansla göndereceklerini, yakınlarıma 
haber vermemi istediler" dedi. Tır şoförü olan Sevinç'in 35 yaşındaki eşi Zahir Sevinç de, hastaneden biriler i-
nin kendisini arayarak, olanları anlattığını ve eşinin Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edileceğini bu yüzden 
kendisinin de gelmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Sevinç yaşananları şöyle anlattı: "Eşimle birlikte ambu-
lansla Cizre Devlet Hastanesi'ne gittik. Onu hemen orada ameliyata aldılar. Gözüne 5 dikiş atıldı. 4 gün Ciz-
re'deki hastanede kaldıktan sonra eşim taburcu oldu ama sağ gözü yüzde 80 oranında görme özelliğini kay-
betti. Yani sağ gözü kör oldu. Bir avukatla görüştükten sonra İdil Devlet Hastanesi hakkında İdil Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hastane yetkilileri olayı örtbas etmeye çalışıyor ama biz bu ola-
yın takipçisi olacağız. Olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz." (21.02.2011/DİHA / Milli-
yet.com.tr / Sondakika.com / haberler.com) 
 
1 Mart 2012’de, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde ilköğretim ve lise çağındaki en az 170 kişi zehirlendi. Zehir-
lenme nedeninin tüketilen yiyecekler olduğu sanılıyor. Durumun farkedilmesiyle çocuklar sevkedilen ambu-
lanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocukların durumlarının iyi olduğu ve 
birçoğunun kısa bir müşahadenin ardından taburcu edileceği öğrenildi.İlçede paniğe yol açan olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.   (01.03.2012/Guneydogutv.com/Yeniurfagazetesi.com) 
 
30 Mart 2012’de, Van’ın Erciş İlçesi'nde TOKİ'ye ait inşaatta çalışan 400 civarında işçinin yedikleri yemekten 
dolayı zehirlendikleri bildirildi. Akşam saat 18.00 sıralarında kusma, ishal ve baş dönmesi yaşayan 50 civa-
rında işçi ambulans ve özel araçlarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden bazılarının baygın oldu-
ğu ve 25 işçiye serum takıldığı öğrenildi. (30.03.2012/ANF/ DİHA/Birgun.net/Evrensel.net) 
 
28 Mart 2012’de Hakkari  Yüksekova'da oturan İsmet Seven, burun kanaması ve yüksek ateş şikayetiyle 4 
yaşındaki çocuğu Fırat'ı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi etmek istedi. İki gün hastanede 
kalan çocuğun, daha sonra yaşanan bir tartışmadan dolayı tedavisinin yarıda kesilerek, hastaneden çıkarıl-
dığı iddia edildi. Çocuğunu hastaneye yatırdığında ne doktor ne de hemşirenin ilgilenmediğini belirten baba 
İsmet Seven, "Oğlum Fırat'ı hastalanması üzerine eşimle hastaneye götürdük. Hastanede yer olmadığı için 
başka bir çocukla aynı yatakta yatırdılar. Sonra da serum bağladılar. 2 gün sonra çocuğumun vücudu seru-
mu kabul etmedi ve serum hortumuna vücudundan kan girmeye başladı. Bunun üzerine adını bilmediğim 
hemşireye giderek defalarca yardımcı olmasını ve müdahale etmesini istedim. Ancak hemşire ilgilenmedi. 
Son gittiğimde biraz gergin bir şekilde müdahale etmesini söyleyince, hemşire hanım hışımla çocuğun ko-
lundaki serumu çıkararak tedavisine son verdi. Sonra bana, 'gidin kendi imkânlarınızla tedavi edin' diyerek 
bizi kovdu. Ben de gidip doktor G.G.'ye niye böyle bir şey yaptınız deyince bana, 'hemşireyle kavga etmişs i-
niz bundan dolayı taburcu ettik' cevabını verdi" diye konuştu. Olaydan sonra çocuğunu tedavi etmek üzere 
Van'a götürdüğünü belirten baba İsmet Seven, Lösemi hastalığından dolayı 2007 yılında 15 yaşındaki kızı 
Sozdar'ı kaybettiğini, 9 yaşındaki Kader ise kemik erimesinden dolayı düzenli tedavisi yapıldığını kaydetti. 
Seven, tek korkusunun bu çocuklarının kaybetmesi olduğunu dile getirdi. Bölgeye gelen bazı doktor ve hem-
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şirelerin bölge halkına karşı intikamcı ve kindar duygular beslediğini savunan Seven, çocuğunun Van'da 
tedavisini bitirdikten sonra kendilerini hastaneden kovan doktor ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulu-
nacağını kaydetti. Konuyla ilgili görüştüğümüz Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Faruk Günay, yaşa-
nanlardan haberler olmadığını belirterek, "Bahsi geçen doktorumuz çok duyarlı bir doktordur. Böyle bir yak-
laşım içinde olması mümkün değildir. Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Esendere'den günde yüzlerce hasta 
kabul ediyoruz. Doktorla hasta, hasta yakın ile hemşire arasında sıkıntı yaşanabilir. Hatta biz doktorlara sal-
dırı ve küfürler de oluyor. Ama iş sağlığa gelince asla bir ihmalimiz ve iddia edilen yaklaşımımız söz konusu 
olamaz" dedi. Günay, hasta yakınının kendilerine başvuru yapması durumunda gerekli incelemeyi başlata-
caklarını belirtti. (03.04.2012/DİHA/Dengetv.com) 
 
9 Nisan 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sema Yıldırım: “ Kardeşim Atilla 
Yıldırım, 19 Mart 2012 tarihinde Arnavutköy Hastanesi acil bölümüne gidiyor. Acil bölümde bulunan doktorlar 
hiçbir şeyin yok deyip, kulak burun boğaz bölümüne gönderiyorlar. O bölümdeki doktor da burun damlası ve 
ağrı kesici verip eve gönderiyorlar. Evde durumu daha da kötüye gidiyor. 24 Mart 2012 tarihinde özele götür-
dük. Burada ‘zatürre’ olduğunu söyleyip Arnavutköy Hastanesine gönderildi. Arnavutköy Hastanesinde bize 
‘bu saate kadar nerede kaldınız, ciğerleri bitmek üzere’ dediler. Sabah saat 10.00’dan akşam 17.00’ye kadar 
ambulans bekledik. Cerrahpaşa’ya gönderildi. Solunum yetmezliğinden vefat etti. Suç duyurusunda ve basın 
açıklamasında bulunmak istiyoruz.” 
 
2 Mayıs 2012’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi 
ile bugün ilköğretim 5'inci sınıfa kadar öğrencilere süt dağıtımına başlandı. Türkiye genelinde başlatılan "okul 
sütü projesi" kapsamında Diyarbakır, Sivas, Samsun, Adana, Konya, Edirne ve Kırıkkale başta olmak üzere 
birçok kentte ilköğretim okullarında dağıtılan sütten içen yüzlerce çocuk zehirlendi. Karın ağrısı, kusma, baş 
dönmesi gibi şikayetlerle öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar 
İlçesi'nde Hürriyet, Çelebi Eser ve Yunus Emre İlköğretim okullarında dağıtılan sütlerden içen 200'ün üzerin-
de öğrenci zehirlendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, öğrencilerin genelde karın ağrısı, 
kusma gibi şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Doğum Hastanesi ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler-
den 6'sı müşahede altında tutulurken, diğer öğrencilere ise hastane koridorlarında serum tedavisi uygulanı-
yor. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı için aileler çocuklarının hangi hastaneye götürüldüğü 
yönünde bilgi almak için okullara akın etti. Ailelerin okullara akın etmesi sonucu zehirlenme vakasının ya-
şandığı okullarda polis önlem aldı. Bismil İlçesi'nde TOKİ İlköğretim Okulu'nda dağıtılan sütlerden içen çok 
sayıda öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bazı 
öğrencilerin hastane bahçesinde tedavi edildiği bir çok öğrencinin de müşahede altına tutulduğu belirlendi. 
Okullarda yaşanan zehirlenme olayından sonra Diyarbakır'da 41 ambulans okullara sevk edilirken, Eğitim 
Sen yöneticileri, Dicle Üniversitesi Çocuk Servisi'ne 43, Kadın ve Doğum Hastanesi'ne 130, Çocuk Hastane-
si'ne 100, Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 6, Özel Genesis Hastanesi'ne 9, Özel Memoriol Hasta-
nesi Acil Servisi'ne 24, Özel Seyran Tepe Hastanesi'ne 8, Bismil Devlet Hastanesi'ne 8 ve Alman Hastane-
si'ne 20 öğrencinin kaldırıldırıldığını açıkladı. (02.05.2012/DİHA / DHA / İnternethaber.com) 
 
2 Mayıs 2012’de, Sivas kent merkezinde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda da süt dağıtımı yapıldı. Proje 
kapsamında süt dağıtımının ilk gününde öğrenciler karın ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile 
hastanelere kaldırıldı. Çocuklarının zehirlendiğini duyan aileler panik içinde okula giderek bilgi almaya çalıştı. 
Sütten zehirlendiği belirtilen yaklaşık 60 öğrencinin tedavilerine Sivas kent merkezindeki 3 hastanede devam 
ediliyor. Aynı zamanda Sivas'ın İmranlı İlçesi'nde de öğrencilerin sütten zehirlendiği ihbarının alındığı belirtil-
di. (02.05.2012/DİHA / DHA / KentHaber) 
 
2 Mayıs 2012’de, Okullardaki süt zehirlenmesi Mardin ve ilçelerinde de yaşandı. Mardin merkez ve Mardin'in 
Yalım Beldesi'nde bulunan ilköğretimdeki yaklaşık 90 çocuğun verilen sütlerden zehirlendiği öğrenildi. Zehir-
lenen çocuklar Mardin Devlet Hastanesi çocuk bölümüne kaldırıldı. Mardin'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan dağıtılan sütlerden dolayı Nusaybin'de 40 öğrenci zehirlenirken, Kızıltepe'de ise, sayı 30'a çıktı. 
(02.05.2012/DİHA) 
 
2 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde dağıtılan sütü için 32 öğrenci ve bir öğretmen hastaneye 
kaldırıldı. Ceylanpınar'da Cengiztopel İlköğretim Okulu'nda 15 öğrenci, İMKB İlköğretim Okulu'nda ise 17 
öğrenci ve bir öğretmen içtikleri sütten zehirlendi.   (02.05.2012/DİHA) 
 
2 Mayıs 2012’de, Siirt'te okullarda dağıtılan sütten dolayı 21 öğrenci zelirlendi. Kurtalan İlçesi Albayrak İlköğ-
retim Okulu'nda 13, Kayabağlar Beldesi Nizamettin Sevgili İlk Öğretim Okulu'ndan 2 ve Siirt kent merkezinde 
ise 6 olmak üzere 21 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 
(02.05.2012/DİHA) 
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2 Mayıs 2012’de, Adıyaman'da dağıtılan sütlerden dolayı 100'u aşkın öğrenci zehirlenirken, öğrenciler aile ve 
öğretmenleri aracılığı ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (02.05.2012/DİHA / KentHaber) 
 
2 Mayıs 2012’de, Batman'da bugün 6 ilköğretim öğrencisi, okullarda dağıtılan sütten zehirlendiği iddiasıyla 
hastaneye kaldırıldı. En fazla çocuğun rahatsızlandığı Yeni Mahalle'deki Cengiz Topel İlköğretim Okulu'na 
ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 
kaldırıldı. (02.05.2012/KentHaber) 
 
3 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Uzungeçit Beldesi ile ve Beytüşşebap İlçesi'nde okullarda 
dağıtılan sütü içen 100'e yakın öğrenci zehirlendi. (03.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi 
ile ücretsiz Muş'a bağlı Çöğürlü Köyü'nde dağıtılan sütler nedeniyle 40 öğrenci zehirlendi. Mide bulantısı, 
kusma ve baş dönmesi şikayetleri ile okul yönetimine başvuran 40 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Muş Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okul tarafından dağıtılan sütü içen 
onlarca öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
(03.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de, Urfa'da öğrencilere dağıtılan sütlerden içen 29 öğrenci zehirlendi. Valilik tarafından yapılan 
açıklamada, zehirlenen öğrencilerin çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve gözlem altına alındıkları belirtildi. 
(03.05.2012/DİHA) 
 
3 Mayıs 2012’de, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda dağıtımı yapılan sütten içen yaklaşık 
50 kadar ilköğretim okulu öğrencisi, zehirlenerek müşahede altına alındı. (03.05.2012/KentHaber) 
 
4 Mayıs 2012’de, İki gün önce Türkiye ve özellikle bölge genelinde başlayan süt dağıtma skandalı Van'a da 
sıçradı. Okullarda dağıtılan sütten kaynaklı yüzlerce öğrenci zehirlenirken, dün Van'da da Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından Kerim Tuncer İlköğretim Okulu'nun öğrencilerine dağıtılan sütten çok sayıda öğrenci zehir-
lendi. Zehirlenen öğrenci sayısı öğrenilmezken, öğrenciler çeşitli hastanelere tedavi altına alındı. 
(04.05.2012/DİHA) 
 
7 Mayıs 2012’de, Hakkari'de Şehit Vali Derviş Yalım İlköğretim Okulu'nda dağıtılan sütü içen 4 öğrenci ra-
hatsızlandı. Aileleri tarafından çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
(07.05.2012/DİHA) 
 
8 Mayıs 2012’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde İMKB İlköğretim Okulu'nda dağıtılan sütten içen çok sayıda öğ-
renci zehirlendi. Zehirlenen çocuklar öğretmenleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
(08.05.2012/DİHA) 
 
9 Mayıs 2012’de, Van'da Yeni Mahalle Bağlarbaşı'nda bulunan Kerim Tuncer İlköğretim Okulu'nda yaşları 9 
ile 11 arasında değişen yaklaşık 30 öğrenci, sabah dağıtılan sütü içtikten sonra zehirlendi. Okul yöneticileri 
tarafından çağrılan sağlık ekipleri, öğrencileri ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. (09.05.2012/DİHA) 
 
10 Mayıs 2012’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde bir ilköğretim okulunda okuyan 19 öğrenci, içtikleri sütten zehirlen-
di. Sabah saatlerinde dağıtılan sütlerin ardından baş dönmesi, mide bulantısı şikayetlerini okul idaresine 
bildiren öğrenciler, okula çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 
(10.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Van’ın Özalp İlçesi'ne bağlı Seydibey Köyü İlköğretim Okulu'nda okuyan 14 öğrenci süt 
içtikten sonra mideleri bulandığı için Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçtikleri sütten etkilenen 3., 4. ve 
5'inci sınıf öğrencilere muayeneden sonra serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi oldu-
ğu ve bir müddet müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildiği belirtildi. (11.05.2012/DİHA) 
 
11 Mayıs 2012’de, Kars’ın Selim İlçesi'nde de bir okulda dağıtılan sütten dolayı 4 ilköğretim öğrencisinin 
rahatsızlanarak hastaneye kaldırdığı öğrenildi. (11.05.2012/DİHA) 
 
16 Mayıs 2012’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde bulunan Güleçler (Embi) Köyü'nde de dağıtılan sütler nedeniyle 
aynı aileden 2'si bebek 6 çocuk zehirlendiği öğrenildi. Okulda dağılan sütleri Serhat Yakut (8), Dicle Yakut 
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(7), Gülbahar Yakut (16) ve Yusuf Yakut (12) kardeşlerin eve götürmesi sonucu 2 yaşındaki Ranya ve 3 ya-
şındaki Edanur kardeşlerin de zehirlendiği öğrenildi. 6 kardeş mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayet-
leri nedeniyle kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. (16.05.2012/DİHA) 
 
16 Mayıs 2012’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde, okullarda dağıtılan sütleri içerek fenalaşan yaklaşık 40 öğrenci 
hastanelere başvurdu. Cengiztopel ve İ.M.K.B İlköğretim okullarında dağıtılan sütlerden içen yaklaşık 40 
öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambu-
lanslar ve taksilerle hastaneye getirilen öğrencilerden çoğuna serum takılırken, tüm öğrencilerden kan örnek-
leri alındı. Acil Serviste serum tedavisi gören öğrenciler dağıtılan sütü içtikten sonra karın ağrısı ve mide 
bulantısı yaşadıklarını söyledi. (16.05.2012/DİHA) 
 
16 Mayıs 2012’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Katranı Köyü İlköğretim Okulu'nda okuyan 100 öğrenci 
içtikleri sütten zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler Tekman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
(16.05.2012/DİHA) 
 
17 Mayıs 2012’de, Erzurum’un Karaçoban İlçesi’ne bağlı Erenler (Çoxreşi) Köyü İlköğretim Okulu'nda sabah 
saatlerinde süt dağıtıldı. Dağıtılan sütten içen 3 öğrenci zehirlendi. Öğrenciler Karaçoban Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alındı. Serum bağlanan çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi. (17.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yemekten yiyen hasta, hasta 
yakını ve hastane çalışanlarından 200 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine tedavi altına alındı. Te-
davisi süren 200 hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi (25.05.2012/DİHA) 
 
25 Mayıs 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeynep Aydın, şu beyanlarda bulundu: “Ben oğlum 
Ali Aydın’ın sosyal güvencesinden faydalanmakta iken, hiçbir gerekçe gösterilmeden bu hakkım elimden 
alınmıştır.  Oysa Kimlerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sayılacağı, 
yani genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık yardımı alabileceği 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

(10) numaralı bendinde belirtilmiştir. Buna göre;  Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendi ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) 

numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, 

sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya 
aylık bağlanmamış olan eşini, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesle-
kî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 
20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına ba-
kılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,  geçiminin genel sağlık si-
gortalısı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve Babasıdır. Daha önce 
tütün yetiştiricisi olduğum için Bağ-Kur’a bağlıydım ancak tütün yetiştiriciliğinin yasaklanmasından dolayı 
tütün yetiştiriciliği bıraktım ve 01.05.2008 tarihinden itibaren de Bağ-Kur’dan terk işlemim gerçekleşmiştir. 
Oğlum dışında bana ekonomik katkıda bulunan kimse yoktur. Tek başıma da hastane masraflarımı karşıla-
yamamaktayım. “Oğlumun bakmakla yükümlüsü olmama rağmen” yasaya aykırı olarak iptal edilen genel 
sağlık sigortamın yeniden işleme alınması anayasamızca da düzenlenen sosyal hukuk devletinin bir gereği-
dir. Var olan nedenlerden dolayı mağduriyetimin giderilerek yasaya aykırı işlemin iptali ile oğlum Ali Aydın’ın 
yasaca tanımlandığı biçimde “bakmakla yükümlüsü olmamdan” kaynaklı olarak yeniden genel sağlık sigor-
tası kapsamına alınmamı saygılarımla arz ve talep ederim.” (İHD Diyarbakır Şubesi)    
 
26 Haziran 2012 tarihinde Urfa’da akşam saatlerinde Sancaktar ve Devteşti mahallerinde araçla yapılan 
ilaçlama çalışmasının ardından rahatsızlanan çoğunluğu çocuk 13 kişi, özel araç ve ambulanslarla kentteki 
çeşitli hastanelere kaldırıldı.  (27.06.2012/DİHA) 
 
10 Ağustos 2012’de, Van’ın Başkale İlçesi’nde Karayolunun 85. kilometresinde bulunan Bebleşin Jandarma 
Kontrol noktasının yakınlarında zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonrası Büklümdere 
(Êngani) Köyü kırsalında yaşanan çatışmada yaralı olarak yakalanan ve HPG’li olduğu iddia edilen kişinin 
tedavinin yapılmadığı iddia edildi. Ameliyata alınması gereken yaralının Van Bölge Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Genel Cerrahi Servisi’nde bekletildiği öğrenildi. Öte yanda yaralanan kişinin Ağrı Diyadin Nüfusuna 
kayıtlı Cihan Yaşar olduğu iddia edildi. (10.08.2012/DİHA) 
 
24 Ağustos 2012’de, İzmir Karşıyaka’da 10 Ağustos günü havuzda yüzerken fenalaşarak götürüldüğü acil 
serviste “Bir şeyin yok” diye eve gönderilen28 yaşındaki Burcu Gökalp 2 gün sonra komaya girdi ve 24 Ağus-
tos tarihinde yaşamını yitirdi. Genç kızın babası Zafer Gökalp, kızının ölümüyle ilgili sorumlular hakkında 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0zmir/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Kar%C5%9F%C4%B1yaka/default.htm
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20 Ağustos 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan D.K torununun bir maganda kurşunu sonucu 
öldüğünü ve oğlunun bunun üzerine fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını ama maddi sıkıntılardan kay-
naklı hastane masraflarını ödeyemediklerini ve bunun üzerine Adana Valisi ve Seyhan Kaymakamlığı tara-
fından masrafların karşılanacağı üzerine söz aldıklarını ama masrafların ödenmediğini ve evlerine haciz gel-
diğini bunun için valiliğe başvurduklarını ama ret cevabı aldıklarını bunun üzerine dava etmek istediklerini ve 
bu noktada İHD’den yardım talep ettiklerini belirtmişlerdir.  

11 Eylül 2012’de, İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan R.M kardeşinin Öcalan üzerindeki tecridi protes-
to etmek amacıyla bedenini ateşe verdiğini ve tedavisini sürekli ertelendiğini, tedavi sırasında sürekli hastane 
sevki ile hastanın yıpratıldığını, ailesiyle görüştürülmediğini, görevlilerin aileye ve hastaya çok sert davran-
dıklarını ve bu noktada İHD’nin kamuoyu yaratmasını talep ettiklerini belirttiler. 

Zeka seviyesi 70'in altında olan çocuk grubunda 2, üstün zekalı çocukların zekasında 2.5 misli azalmaya yol 
açtığı bilimsel olarak tespit edilen manganez madeninin çıkarılmasına ilişkin birçok kentte yürütmenin durdu-
rulması kararı alınmasına rağmen Bitlis’te manganez madeninin çıkarılması için yeni bir çalışma başlatıldı. 
Mutki Yolu üzerinde bulunan Saray Mahallesi Altın Kalbur mevkiinde çevrede yaşayanlar dikkate alınmadan 
manganez madeni şantiyesinde çalışmalar yürütülüyor. Manganez madeninin başta Yunanistan olmak üzere 
birçok ülkede, ağaca, kuşa, böceğe, arıya, bala, turizme ve insana zarar verdiği, çocuklarda zeka geriliği 
yarattığının saptanması üzerine çalışmaları durdurulurken, Bitlis’te çıkarılmaya başlatılması ise tepkilere 
neden oldu. Bitlis’te yerleşim alanında manganez madeni çıkarılmasına tepki gösteren İHD Bitlis Temsilcisi 
Hasan Ceylan, maden çalışmalarının durdurulması için hukuksal mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Olay 
yerine giderek incelemelerde bulunan Ceylan, madenin çıkarım işleminin yerleşim yerlerinin olduğu alanda 
yapılması nedeniyle insan sağlığını tehdit edecek boyutta olduğunu söyledi. Manganez madenini çıkarma 
işlemi esnasında çevreye verdiği olumsuz etkilerinin bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilmiş olduğunu 
belirten Ceylan, manganezin etki alanının rüzgarsız havada 5 kilometre, rüzgarlı havada 15 kilometrelik ol-
duğunu ifade etti. Kendisinin de manganez madeninin çıkartıldığı şantiye alanına yakın bir yerde oturduğunu 
aktaran Ceylan, bir mahalleli olarak, bir İHD aktivisti olarak bunun karşısında duracaklarını belirtti. Ceylan, 
maden şirketinin işlemlerini durdurması ve halkın sağlığına zarar vermemesi için savcılığa suç duyurusunda 
bulunacaklarını söyledi. Konuya ilişkin görüştüğümüz şantiye şefi Bülent Marangoz ise, söz konusu iddialara 
katılmadıklarını, maden çıkarma ruhsatlarının olduğunu ve bu konuda tüm resmi kurumlardan izin aldıklarını 
söyledi. (03.09.2012/DİHA/Ozgur-gundem.com) 
 
14 Aralık 2012’de, İHD Sirt şubemize başvuruda bulunan Şakir Hazar şu beyanlarda bulundu: “ Bundan 1 ay 
önce kızım Ruken Hazar (2009/Baykan doğumlu) pil yuttu. Diyarbakır Araştırma Hastahanesine götürdüm. 
Gaitasıyla birlikte dışarı atacağını söylediler. Eve geldik. Bir gün sonra aniden rahatsızlandı. Siirt Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastahanesine götürdüm. Doktor muayene etmeden hemşireler ağzına hortum taktılar. Kı-
zımda ani bir hareketle çekti. Bir anda ağzından ve burnundan kan geldi. Aniden yaşamını yitirdi” dedi. (İHD 
Siirt Şubesi) NOT: Aile başvurunun sadece raporlara yansımasını istedi. Suç duyurusunda bulunmadı.   
 

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
7 Nisan 2012’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde Protestan Lütuf Kilisesi’ne gelen kimliği belirsiz dört sal-
dırgan Semir Serkek (58) adlı pastörü Kelime-i Şehadet getirmekle tehdit ettikten sonra darp ederek kaçtıkla-
rı öğrenildi. 
 
  
 

ENGELLİ HAKLARI  
  
Yakalandığı "burger" hastalığı nedeni ile 6 yıl önce sağ, 6 ay önce ise, sol ayağını kaybeden Murat Akdal adlı 
yurttaşa bakım ücreti verilmezken, 3 ayda bir aldığı engelli maaşı ise, 6 aydır kesintiye uğradı. Sol ayağının 
da dizden aşağısının kesildiğini aktaran Akdal, "Ameliyat olduğum zaman maaşım kesildi. Nedeni ise 13 yıl 
önce Batman'da bir işyeri açmıştık. Bir ay süreden sonra o işyeri iflas etmişti. O günden bu yana meğersem 
bağkurluymuşum. Ama benim haberim yok. Hastaneden çıkarken 700 TL istediler veremedim, kimliğime el 
koydular" dedi. Yüzde 68 engelli raporunun olmasına rağmen bakım parasının verilmediğine dikkat çeken 
Akdal, 3 ayda bir aldığı engelli maaşının kesilmesine ise, hiç anlam veremediğini söyledi. (20.06.2012/DİHA) 
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22 Aralık 2012’de,  Şafak Pavey Malatya AKP İl Gençlik Kolları MYK Üyesi Melik Birgin’in kendisi hakkındaki 
‘ayrımcı’ tweet’i üzerine Başbakan’a bir mektup yazdığını açıkladı.  Şafak Pavey, Birgin’in, “Allah bir bacağını 
almış, hâlâ küfürden uyanmazsın, nedir bu inatçılık!” şeklindeki tweet’ini “her türlü nefret söylemine dur de-
nilmesi için” Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a şikayet etti.  
 

AYRIMCILIK 
 
29 Şubat 2012’de çeşitli gazetelerde Adıyaman’da, Alevilerin yaşadığı mahalledeki bazı evlerin kapılarına 
işaret konulduğu iddiası tedirginliğe yol açtığı yer aldı. Mahalle sakinleri, kapılara konan işaretlerin akıllarına 
Kahramanmaraş olaylarını getirdiğini ve korktuklarını söyledi. Adıyaman Valisi Ramazan Sodan ise, 25- 30 
civarında evin işaretlendiğini, olayın ne maksatla yapıldığının araştırıldığını söyledi. Adıyaman’ın Karapınar 
Mahallesi’nde yaşayan bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendi iddiası, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin 
Aygün’ün Facebook hesabından duyurmasıyla ortaya çıktı. Kentte herkesi şaşırtan ve tedirgin eden olay 
iddiaya göre şöyle gelişti. Karapınar Mahallesi’nde pazartesi sabahı bazı evlerin kapılarına benzer işaret 
konulduğu fark edildi. İşaretlenen evlerde Alevi vatandaşların oturması tedirginliğe neden olurken, olay 
güvenlik güçlerine bildirildi. Mahalleye gelen polis, işaret bulunan kapılarda inceleme yapıp, evlerin 
sahiplerinin ifadesine başvurdu. Mahalle sakinleri daha sonra toplu halde imzaladıkları dilekçeyi savcılığa 
verip, suç duyurusunda bulundu. Gelişmelerin ardından bazı mahalle sakinleri kapılarındaki işaretleri üzerini 
boyayarak veya silerek temizledi. Bazı işaretlerin halen kapılarda durduğu mahallenin muhtarı Mahmut 
Gürsu, 2 gündür büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Kendisinin de Alevi olduğunu söyleyen muhtar 
Gürsu, işaret konulan kapıların tamamının Alevi vatandaşların yaşadığı evler olduğuna dikkat çekerek şöyle 
dedi. "Sünni mahalle sakinlerinin kapısında herhangi bir işaret yok. Bu durum Sünni ve Alevi tüm mahalle 
sakinlerini herkesi rahatsız etti. Biz bunun çocuklar tarafından yapılmış bir oyun olmasını diliyoruz. Ancak 
aklımıza Maraş olayları gelince tedirgin oluyoruz. Bu olay provokasyon amaçlı da olabilir. Polise ve savcılığa 
bildirdik, şu an olay araştırılıyor. İnşallah kötü olaylar olmaz ve huzurumuz bozulmaz."Adıyaman Valisi 
Ramazan Sodan, kentte yaşanan olaya ilişkin çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gazetecilerin 
konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Vali Ramazan Sodan, Adıyaman’ın Türkiye’nin en huzurlu kentlerinden 
birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. "Karapınar Mahallesi, Alevi vatandaşlarımızın yoğun olarak 
oturduğu semtimizdir. Bu mahallede 45 evde karalama şeklinde işaret bırakılmış. Bugüne kadar bu semtte 
de huzur ve asayiş sorunu yaşanmadı. Bu işaretler çocuklar tarafından da yapılmış olabilir. Hangi maksat ve 
amaçla yapıldığını bilinmemekle beraber, konuyla ilgili gerekli çalışmalarımızı başlattık. Güvenlik güçlerimiz 
gerekli incelemeleri sürdürüyor. Gerekli önlemlerimizi aldık, vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. 
Gelişmelerin ardından, Karapınar Mahallesi’nde güvenlik önlemlerini artıran polis olayla ilgili incelemesini 
sürdürüyor. (29.02.2012/Milliyet/İnternetHaber/ DİHA/posta.com.tr/Adıyaman Valiliği) 
 
13 Mart 2012’de Kütahya’nın Emet İlçesi’nde bir okul inşaatında çalışan 4 Kürt işçi ile Emet’te yaşayan iki 
kişi arasında “omuz atma” tartışması yüzünden çıkan tartışma ırkçı saldırılara dönüştü. Tartışmanın ardından 
Emet’te “Kürt işçiler şantiyeye sözde PKK bayrağı asmış” söylentileri üzerine toplanan 500 kadar Emet’li, 25 
Kürt işçinin kaldığı inşaat şantiyesine gelerek işçilerin kaldıkları çadırları yaktıktan sonra işçileri linç etmek 
istediler. Irkçı grubun dağıtılmasında kolluk kuvvetinin yeterli olmaması üzerine işçiler oluşturulan güvenlik 
koridoru eşliğinde Emet’ten çıkarıldılar (Zaman, 14 Mart). 
 
18 Mart 2012’de Zeytinburnu İlçesi’ndeki müdahale esnasında ise protestocu grupta yer alan 2 kişi çevredeki 
esnaf tarafından dövülerek linç edilmek istendi (Milliyet, 18 Mart). 
 
30 Mart 2012’de, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Ali Kenanoğlu, Erzincan’ın Üzümlü İlçe-
si'ne bağlı Avcılar Köyü'nde, köyün okuluna ve evlerin duvarlarına, "Kafir aleviler hepinizi yakacağız" şeklin-
de yazı yazıldığını söyledi. Kenanoğlu, yazının yanı sıra evlere hilal işaretlerinin de yapıldığını aktardı. 
Kenanoğlu, 28 Mart'ta yaşanan olaya muhtarın ve köylülerin şahit olduğunu ancak, olayın hemen ardından 
gelen özel harekat polislerinin yazıları savcı bile görmeden sildiğini dile getirdi. Kenanoğlu, Erzincan'daki 
Alevi kurumlarının köye giderek inceleme yaptığı ve yurttaşlara görüştüğü belirtirken, eline geçen fotoğrafları 
da twiter hesabında yayınladı. Konuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Erzincan Milletvekili 
Muharrem Işık ise, köy halkının bu durumdan tedirgin olduğunu söyledi. Işık, insanların mezhepleriyle uğra-
şılmaması ve kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Daha önce Adıyaman için 'çocuk işi' 
demeleri iyi niyet göstergesi değildir. Tamamen art niyet göstergesi. Yazılan yazıya baktığınız zaman, yağlı 
boyayla yazıldığı, çok düzenli bir şekilde yazıldığı görülmektedir. Büyük birinin ve gece vakti yaptığı bir olay-
dır. Yetkilileri ve Hükümeti bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu olayı şiddetle kınıyorum'' diye konuştu. 
(30.03.2012/DİHA/Sondakika.com/Bugun.com.tr) 
 

http://www.radikal.com.tr/index/Adalet-Ve-Kalkinma-Partisi
http://www.radikal.com.tr/index/Recep-Tayyip-Erdogan
http://www.milliyet.com.tr/index/Adiyaman
http://www.milliyet.com.tr/index/Kahramanmaras
http://www.milliyet.com.tr/index/Alevi
http://www.milliyet.com.tr/index/CHP
http://www.milliyet.com.tr/index/Tunceli
http://www.milliyet.com.tr/index/Facebook
http://www.milliyet.com.tr/index/Sunni
http://www.milliyet.com.tr/index/Turkiye
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11 Mayıs 2012 tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmail Yıldırım: “6 Mayıs 2012 
tarihinde 23.30 dolaylarında yurt içinde bulunan internet kafede otururken Fahri Mut isimli şahıs tarafından 
bahçeye çağrılarak reis adı verilen elebaşı Hasan İspenoğlu tarafından sorgulandım. Arkadaşım ‘Dersim’ 
yazılı bilekliği nedeniyle, Kürt olduğum gerekçe gösterilerek te ben saldırıya uğradım.10 kişilik bir grup tara-
fından demir sopalarla ve bıçakla darp edildim. Yurt güvenliği olayı emniyete bildirmedi. Olayı gören ve sesiz 
kalan Yurt müdürlüğü başta olmak üzere bu illegal örgüt üyeleri Hasan İspenoğlu, Uğur Taştekin, Fahri Mut, 
Eniz Hanuşa ve Mustafa isimli şahıslardan şikâyetçiyim. Hukuki yardım, ayrıca bir heyet oluşturularak yurdun 
araştırılmasını talep ediyorum.” 
 
18 Haziran 2012’de İstanbul’un Çatalca İlçesi’ne bağlı Ormanlı Köyü’nde asfalt yapımı işinde çalışan Kürt 
işçiler Kürtçe şarkı dinledikleri gerekçesiyle köyde yaşayanların fiziki sladırısına maruz kaldılar. Bir işçinin 
köylüler tarafından darp edildiği öğrenilirken Kürt işçilerden 14’ü de ifadeleri alınmak üzere jandarma karako-
la götürüldü. 
 
9 Haziran 2012’de Kütahya’nın Simav İlçesi’ne daha düşük ücrete ve güvencesiz olarak çalışmak üzere in-
şaat işçisi olarak gelen Kürt işçilerle Simav’da yaşayan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan 
tartışma ırkçı saldırıya dönüştü. İşçilerin çalıştığı inşaata gelen 40 kişilik grubun işçilere saldırması sonucu 6 
işçi yaralandı. Saldırı nedeniyle sayıları 35’i bulan Kürt işçilerin inşaat şantiyesinden çıkamadığı ve Simav’ı 
terk etmeye zorlandıkları öğrenildi. 
 
30 Temmuz 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Ayazağa Mahallesi’nde inşaat işinde çalışan Kürt işçiler 
mahallede yaşayanların linç girişimine maruz kaldılar. İşçilerin saldırıya karşılık vermeleri üzerine olay yerine 
gelen polis ekiplerinin biber gazı sıkarak işçileri olay yerinden uzaklaştırdıkları öğrenildi. 
 
30 Temmuz 2012’de İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Ayazağa Mahallesi’nde inşaat işinde çalışan Kürt işçiler 
mahallede yaşayanların linç girişimine maruz kalmışlardı. Mahallede gerginliğin devam etmesi üzerine kav-
gaya karıştıkları iddia edilen 15 işçinin mahalleden gönderildiği, 1000’e yakın Kürt işçinin ise Ayazağa’yı terk 
etmek zorunda kaldığı ve mahalleden ayrılmaların devam ettiği öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2012’de Çorum’da Alevî 2 kişinin su içtikleri esnada çevrede bulunanların linç girişimine maruz 
kaldıkları öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2012’de Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne bağlı Dalyan Beldesi’nde Kürt işverene bir otelde çalışan Kürt 
işçiler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. İşçilerin çalıştığı otelin restorant kısmına taş ve sopalarla zarar ve-
rildiği, işçilerin otelin üst katına sığındığı öğrenildi. 
  
26 Ağustos 2012’de Sakarya’nın Kocaali İlçesi’ne bağlı Ortaköy’e mevsimli tarım işçisi olarak Diyarbakır’dan 
giden Kürt ailelerin uğradıkları ırkçı saldırı sonucu 18 işçinin yaralandığı ve ailelerin Diyarbakır’a dönme kara-
rı aldığı öğrenildi. 
 
2 Eylül 2012’de, Çanakkale ili Küçükkuyu’da saat 23.30 sularında 6 kürt inşaat işçisinin yaşadığı eve 60 kiş i-
lik bir gurup tarafından saldırılmış ve evde yaşayanlar linç edilmek istenmiştir. Jandarmanın müdahalesi ve 
saldırıya uğrayanları karakola kaçırması sonucu olaylar sakinlemiş gibi görülmüş ve bu nedenle saldırıya 
uğrayanlar karakoldan ayrılmıştır. Ancak sabaha karşı saat 04.00 sularında aynı kişilere tekrar Altınoluk yo-
lunda saldırı yapılmıştır. (İHD Çanakkale) 
 
4 Eylül 2012’de, Afyon’da Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki saldırıda yaşamını yitiren bir askerin cenaze 
töreninin ardından Diyarbakır ve Batman’a giden otobüsler şehir çıkışında ırkçı bir grup tarafından taşlandı. 
Olayı gören jandarma ekiplerinin müdahale etmediği saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken araçlarda 
maddi hasar meydana geldi. 
 
20 Ekim 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bir süredir trans bireylere 
yönelik yapılan eylemlerin sözlü şiddeti giderek artarken trans bireylerin kaldığı sitenin önüne gelen kalabalık 
bir grup Michelle adlı bir trans bireye karşı linç girişiminde bulundu. 
 
7 Kasım 2012’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bir süredir trans bireylere 
yönelik yapılan eylemlerin sözlü ve fiziksel şiddeti devam ederken trans bireylerin kaldığı Meis Sitesi’nde 
yaşayan diğer insanların şikâyeti üzerine polis ekipleri Avcılar Kaymakamlığı’nın kararıyla trans bireylerin 
yaşadığı 10 evi mühürledi. 
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7 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İsmet Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben Bismil’de 
çiftçilik yaparak geçimimi idare ettirmekteyim. 01.09.2012 tarihinde Bismil’den Ordu’nun Kumru ilçesine sa-
man satma amacı ile gittim. Samanı yüklediğim kamyonun plakası 42 GN 375 idi. Şoförün adı ise Hasan 
AKGÜL’dür.  Ordu ili Kumru ilçesi girişinde polisler tarafından bekletildik. Bizi oraya yakın bir halı sahanın 
yanına yönlendirdiler. Benim Kürt olduğumu polisler öğrenince, 42 plaka bizim ama bu adam bizden değil, bu 
Kürt dedi. Daha sonra yanıma biri yaklaşarak samanlara bakabilir miyim diye sordu. Hemen geri de iki araç 
5-6 kişilik bir grubu olay yerine bıraktı. Samana bakmak isteyen kişi benimle kamyonun üzerine çıktı. Benim-
le beraber kamyona çıkan adam beni kamyondan aşağı attı. Aşağıda 4-5 kişi vardı. Beni dövmeye başladı-
lar. Sol bacağım kırıldı. Beni öldü sanıp olay yerinde bıraktılar. 155’i aradım. Polisler gelip beni Kumru Devlet 
Hastanesine götürdüler. Kürt olduğumu öğrenince doktor hiçbir müdahale yapmadı. Daha sonra Terme Dev-
let Hastanesine gittim. Ayağımı alçıya aldılar. Ben Kumru emniyet müdürlüğünde iki kişiyi teşhis ettim. Ancak 
Kürt olmamdan kaynaklı olarak emniyet görevlileri de dosyamla ilgilenmediler. Doktor ve emniyet görevlileri 
ile beni ima eden şahıslardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyar-
bakır Şubesi)    
 
13 Kasım 2012’de, Antep'in Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlköğretim Oku-
lu'nda görev yapan Din Kültürü Öğretmeni Y.T.'nin öğrencilere dini inançları nedeniyle baskı yaptığı iddia 
edildi. Kendisine baskı yapıldığını iddia eden 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi F.T., özellikle Alevi olduğu için 
hocasının dayatmalarına maruz kaldığını söyledi. (13.11.2012/DİHA) 
 
17 Kasım 2012’de, İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde çalıştıkları atölyede Kürtçe müzik dinleyen tekstil işçi-
lerinin ırkçı bir grubun saldırısına uğraması sonucu işçilerden 2’sinin yaralandığı, yaralı işçilerden Mehmet 
Sadık Çoban’ın kafasına 9 dikiş atıldığı ve 26 günlük “iş göremez” raporu aldığı öğrenildi. 
 
24 Kasım 2012’de Erzincan’da 18 Kasım 2012’de, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Muharrem Orucu ne-
deniyle kurduğu çadıra ırkçı bir grubun yaptığı saldırı sonucu çıkan yangın nedeniyle çadırda bulunan eşya-
larda maddi zarar meydana gelmişti. Çadıra saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. 
 
28 Kasım 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Urfi Ekin, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır’ın Hani 
ilçesi Milli Eğitim Bakanlığında çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak diye duyuru yapıldı. Bunun üzerine Milli 
Eğitim Kaymakamlık bir komisyon oluşturarak ihtiyacı olanlar belirlenip Diyarbakır İşkur’a gönderildi. Ancak 
İşkur’da bu liste değiştirilerek kendilerine yani, AKP’ye yakınlığıyla bilinen kişiler seçilip liste değiştirilmiştir. 
Bu yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (İHD Diyar-
bakır Şubesi)  
 
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü Beldesi’nde 28 Temmuz 2012’de, sahur vaktinde evlerinin 
önünde davul çalınmasını istemeyen Kürt ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin evine beldede yaşayanlar 
tarafından taşlı saldırıda bulunulmuş, aileye ait bir ahır da ateşe verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri-
nin, evi taşladığı iddia edilen kalabalığa müdahale etmekte yetersiz kalması üzerine Doğanşehir İlçesi’nden 
takviye ekip istenmişti. Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma sonunda saldırıyı gerçekleştiren ve 
saldırıya uğrayan aileden kişilerin de bulunduğu toplam 58 kişi hakkında açılan davaya 10 Aralık 2012’de 
başlandı. Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 58 sanığın ifadelerinin bilgisayardan silindi-
ği ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yapılan kayıtların kasıtlı mı, 
sehven mi silindiğinin incelenmesine karar vererek duruşmayı 21 Şubat 2013’e erteledi. 
 
22 Aralık 2012’de,  Şafak Pavey Malatya AKP İl Gençlik Kolları MYK Üyesi Melik Birgin’in kendisi hakkındaki 
‘ayrımcı’ tweet’i üzerine Başbakan’a bir mektup yazdığını açıkladı.  Şafak Pavey, Birgin’in, “Allah bir bacağını 
almış, hâlâ küfürden uyanmazsın, nedir bu inatçılık!” şeklindeki tweet’ini “her türlü nefret söylemine dur de-
nilmesi için” Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a şikayet etti.  
 
30 Aralık 2012’de Karabük’te M.T. ve G.B. adlı iki Kürt öğrenci ırkçı bir grubun saldırısına uğrayarak darp 
edildi. 
 

DOĞAL AFETLER 
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8 Ocak 2012’de, Van'da öğlen saatlerinde Ali Paşa Mahallesi'nde Merdan Kurt'a ait çadırın tamamen kül 
olması ardından bu kez de Hacıbekir Mahallesinde Fahrettin Kuruca'ya ait çadır tamamen kül oldu. Elektrik 
kontağından çıktığı belirtilen çadırda kalan 7 kişilik Kuruca ailesi kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri-
nin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Çadır yangınında tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen Türkan Kuruca 
fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Fahrettin Kuruca'nın kardeşi Sıracettin Kuruca ise çadırlarının yanmasın-
dan dolayı yetkililere tepki gösterdi. Çadır yangınlarının önlenmesi gerektiğini belirten Kuruca, her gün yan-
gın korkusu ile çadırlarda kaldıklarını söyledi. (08.01.2012/DİHA) 
 
14 Ocak 2012’de, Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde oturan Mehmet Salih Şoy ve ailesinin, Ferit Melen İlköğre-
tim Okulu bahçesinde kurdukları çadırda yangın çıktı. Kömür sobası nedeniyle çıkan yangında çadır kullanı-
lamaz hale geldi. Yangın esnasında Mehmet Salih Şoy'un yatalak olan annesi Delal Şoy (60) ile iki çocuğu 
komşularının yardımıyla yara almadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gidene kadar çadır tamamen 
yanarak küle döndü. (14.01.2012/DİHA) 
 
22 Ocak 2012’de, Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü Van'da çadır yangınları sürüyor. İsmet 
Demir'in Selimbey Mahallesi Arvas Sokak'ta evinin önündeki boş araziye kendi imkanlarıyla kurduğu çadır, 
sobadan sıçrayan kıvılcımla bir anda alev aldı. Aile fertleri güçlükle kendilerini dışarı atarken, yanan çadırı 
çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştı. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdaha-
le ederek söndürdü. Yanan çadır ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, 17 yaşındaki Ahmet Demir 
dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (22.01.2012/DİHA) 
 
31 Ocak 2012’de, Van'daYalı Mahallesi’nde oturan Zaif Bitiktaş'ın evinin bahçesine kurduğu çadırda elektrik 
kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla birlikte kül oldu. Yangında 7 kişilik aileden zarar gören olmazken, 
çadır ve içindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyaların yandığını ve ortada kaldıklarını belirten 
Bitiktaş, ne yapacaklarını bilmediğini söyledi. Çocukların okul kıyafetlerin dahi yandığını aktaran Bitiktaş, 
yetkililerden destek istedi. 
(31.01.2012/DİHA) 
 
20 Şubat 2012’de, Van'ın Bahçıvan Mahallesi Abdurrahmangazi Sokak'ta Necmi Kaçak (37) isimli deprem-
zedenin, evlerinin önünde kurduğu çadırda gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını 
fark eden Kaçak'ın büyük oğlu Gökhan Kaçak, önce itfaiyeye ve polise haber verdi, ardından içeri girerek 
babasını ve kardeşini kurtarmaya çalıştı. Kurtarma sırasında Kaçak'ın bir eli yandı. Kısa sürede bölgeye 
gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer çadırlara sıçramadan söndürdü. Çadırda yaralanan baba ve iki oğlu am-
bulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'n-
de tedavi gören Gürses Kaçak, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kaçak'ın cenazesi, otopsisi yapıldıktan 
sonra yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Abdurrahman Gazi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa 
verildi. (20.02.2012/ DİHA) 
 
25 Şubat 2012’de, Van'ın Şabaniye Mahallesi'ne bağlı Eski Edremit Sokağında oturan Ali Avşin'in deprem 
sonrası evinin önüne kurduğu çadır çıkan yangın sonrası kül oldu. Elektrik kablolarından kaynaklanan yan-
gında, çadır ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Aile fertlerinin, soğuk havadan dolayı hasırlı evlerine 
gidip yatmaları ise bir faciayı önledi. Çıkan yangından sonra yetkililer olay yerine giderek inceleme yaptı. 
(25.02.2012/ DİHA) 
 
1 Mart 2012’de, alınan bilgiye göre bu sefer yangın, İpekyolu Caddesi'nde bulunan Hoşap konteynır kentinde 
meydana geldi. Serdar Düşünür isimli şahıs, yerleşmeden önce ailesi ile birlikte konteynırın temizliğini yap-
maya başladı. Bu sırada meydana gelen büyük patlamanın ardından konteynır yanmaya başladı. Düşünür, 
konteynır kentin güvenliğini sağlayan polis ekiplerine haber verdi. Polis, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ 
(VEDAŞ) ekiplerini arayıp elektriğin kesilmesini söyledikten sonra itfaiyeye haber verdi. Elektriğin kesilmesiy-
le birlikte polis ve konteynır sahibi yangını söndürürken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri de olası bir 
duruma karşı soğutma çalışması yaptı. Konteynırda maddi zarar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruş-
turma başlattı. (01.03.2012/guneydoguekspres.com) 
4 Mart 2012’de, Van’da meydana gelen depremde evleri ağır hasar gördükten sonra evlerinin yakınına çadır 
kuran 14 kişilik Bayözen ailesinin çadırları yandı. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde elektrik sobasından 
çıkan yangın sonucu aile fertleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangın sonucu kolundan hafif yaralanan 
23 yaşındaki İlyas Bayözen'e, olay yerine gelen sağlık ekibi gerekli tıbbi müdahale de bulundu. Yangın sonu-
cunda çadır kullanılamaz hale geldi. (04.03.2012/DİHA) 
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GÖÇ EDENLERİN DURUMU 
 
14 Ocak 2012’de, Van’da yaşanan 7.2 ile 5.6’lık depremlerden sonra AKP hükümetinin çözüm olarak Van 
halkını farklı kentlere taşıması beraberinde baskı ve şiddet getirdiğini Antalya’ya göç etmek zorunda kalan 
Aslan ailesi anlattı.  Daha önce baskılardan dolayı özelikle batı illerine giden bir çok aile tekrar geri dönerken, 
kalan aileler ise baskı ve şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Deprem sonrası Antalya merkeze bağlı 
Konyaaltı İlçesi’nin Liman Mahallesi'ne gönderilen Aslan ailesinin çocukları okudukları Bedriye Bileydi İlköğ-
retim Okulu'nda saldırıya uğradı. Daha önce sık sık tartaklanan çocuklardan 7 yaşındaki M.A.’nın gördüğü 
şiddetten dolayı ayağı kırıldı. M.A isimli çocuk hastanede tedavi altına alınırken, ailesi ise siyasi parti liderleri 
ve yetkililere dilekçe yazarak isyan etti. Depremden sonra gittikleri Antalya Konyaaltı İlçesi’nde sürekli baskı 
ve ırkçı uygulamalara maruz kaldıklarını belirten M.A’nın amcası Kamuran Aslan, daha önce kendi çocukla-
rına yönelik saldırılarla ilgili olarak okula giderek müdürle görüştüklerini söyledi. Yapılan görüşmelerden so-
nuç alamadığını belirten Aslan, son olarak 7 yaşındaki yeğeninin saldırı sonucunda ayağının kırıldığını söy-
ledi. Aslan, “Van’dan gittikten sonra bize verilen evin ilk aylık kirası kaymakamlık tarafından ödendi. Ancak 
daha sonraki aylarda ikametgahımızı Van'dan Antalya'ya taşımadığımız için bu yardımları kestiler. Yardım-
lardan sonra çocuklarımızın eğitim gördüğü okulda baskılar yaşanmaya başlandı. Çocuklarımız her akşam 
ağlayarak eve geliyorlardı. Biz durumu okul müdürüne bildirdik. Hatta gidip veli toplantısına katıldık. Orada 
durumu dile getirdiğimizde okul müdürü bize, ‘doğaldır, siz doğudan geldiniz alışmanız gerekiyor’ cevabını 
verdi. Hatta orada bir veli ayağa kalkarak, ‘siz doğudan gelerek burada huzurumuzu bozuyorsunuz, siz Kürt-
ler hep böyle yapıyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi” dedi.Yapılan görüşmeye rağmen çocukların üzerindeki 
baskıların bitmediğini de aktaran Aslan, “En son benim 7 yaşındaki yeğenim tartaklanıyor. Orada ayağı kırılı-
yor. Fakat okul yönetimi hastaneye götürmek yerine yaralı bir şekilde bekleterek aileye haber veriyor. Tepk i-
miz üzerine ambulans çağırılarak hastaneye kaldırıldı. Bacaklarındaki kırklar yüzünden ayakları tamamen 
alçıya alınmış” diye konuştu. Olaydan sonra yaşananları olduğu gibi yazarak, başta Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan olmak üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli 
Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere gerekli yerlere aktardığını söyleyen Aslan, MHP ve CHP’den 
olayla ilgileneceklerine yönelik kendisine bilgi verildiğini, AKP Genel Merkezi’nden ise arandığını ilgilenecek-
lerini ancak olayın basına yansıtılmaması yönünde uyarı yapıldığını dile getirdi. Aslan, yaşananların herkesin 
bilmesi için basınla paylaştığını dile getirdi. (20.01.2012/DİHA) 
 

ÇADIRLARDA YAŞAM 
 
2 Şubat 2012’de, Van'da  gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam ederken, çadır ve baraka-
lar kar altında kaldı. Kar esaretinin sürdüğü kentte, yetkililer çözüm yerine çadır kentlerinde gazetecilerin 
çekim yapmasını yasakladı. Özelikle hükümetin 20 Ocak'a kadar hiçbir yurttaşın çadırlarda kalmayacağı ve 
depremzedelerin tamamı konteynırlara yerleştirileceği yönündeki sözlerine rağmen halen on binlerce yurttaş 
çadır ve barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Mahallelerde çöken onlarca çadırdan sonra çadır kentlerde 
de çadırlar çökmeye başladı. Özelikle ShelterBox isimli İngiliz yardım kuruluşunun getirdiği ve askeriyenin 
"ben getirdim" diye kendine mal ettiği, geçtiğimiz günlerde de valiliğe devrettiği Mehmetçik Çadırkent'te ça-
dırların çökmesinin ardından depremzedeler tamamen kaderlerine terk edildi. Mehmetçik Çadırkent'te yap-
mak istediğimiz çekimlere valiliğe bağlı personeller, "valilikten izin almadan çekim yapılmayacağını" belirte-
rek, çekim yapılmasına izin vermedi. Dün geceden beri çadırların çökmemesi için nöbet tutuklarını belirten 
depremzedeler ise, yetkililerin tamamen kendilerini kaderlerine terk ettiğini söyledi. Çadırda yaşan 55 yaşın-
daki depremzede Ahmet Demirhan, dün geceden beri çadırını sürekli çökmemesi için kardan temizlediğini 
belirterek, "Bizim çektiğimiz rezalettir. Allah'ta bunu kabul etmez, hiç kimse kabul edemez" dedi. Çadırları su 
altında kaldığını ifade eden Demirhan, yetkililerin konteynır verileceği söylemlerine de tepki göstererek, ne-
den gelen konteynırların yurttaşlara verilmediğini sordu.(02.02.2012/ DİHA) 
 
6 Şubat 2012’de, Van İl Genel Meclisi Aylık Olağan toplantısı İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Toplantıya meclis üyeleri, birim amirleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda ilk olarak meclis üyeleri tarafın-
dan deprem sonrası Muradiye İlçesi’ne bağlı köylerin gördüğü zararı ele alındığı rapor açıklandı. Üçü BDP 
ve ikisi AKP’li meclis üyeleri tarafından hazırlanan raporu komisyon başkanı Celal Bartu açıkladı. Bartu, ilçe-
ye bağlı 20 köyde ciddi zararların oluşmasına rağmen köylere herhangi bir yardımın yapılmadığını dile getir-
di. Köylerde giden AFED ekiplerinin inceleme yapmasına rağmen hasar tespit sonuçların ne köylüler ne de 
muhtarlara verilmediğini belirten Bartu, köylerdeki okul ve camilerin hasar raporların çıkmasına rağmen köy-
lere ait yerlerin raporlarının çıkmamasının ise siyasi oyunların devamı olduğunu kaydetti. Bartu, “Köylerde 
barınaklar yıkıldığı için hayvanlar dışarıda kalmış insanlar barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Köylere 
yapışık olan Erciş köylerine her türlü destek verilmesine rağmen neden Muradiye köylerine verilmemiş anla-
mış değiliz. Muradiye’nin afet kapsamında olmadığını belirtiyorlar. Peki bu mağduriyeti kim karşılayacak. 
Buna artık bir çözüm bulunmalıdır. Muhtarlar Ankara’ya kadar gitmiş, fakat sorunlarına çözüm bulamamıştır” 
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diyerek, sorunların ivedilikle çözülmesini istedi. Raporun açıklanmasından sonra söz alan Muradiye İlçesi’ne 
bağlı Yumaklı Köyü Muhtarı Yunus Beyazar, köylerinde büyük sıkıntıların olduğunu aktararak, hiçbir sorunla-
rın çözülmediğini dile getirdi. Beyazer, “Muradiye ile Erciş köyleri yapışıktır. İkisi de aynı zararı gördü. Fakat 
biz hiçbir yardım alamadık. Vali, AKP il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri ve bütün yetkililerle görüştük. Fakat bir 
çözüm bulamadık. AKP’li vekiller bazı muhtar arkadaşlarımızı Ankara’ya davet etti. Onları da bir gömlek ve 
bir kravatla kandırıp geri gönderdi. Ama hiçbir sorun çözülmedi. Bu bir vicdansızlıktır. AKP ciddi bir ayrımcılık 
yapıyor. İki Van’a yetecek para geldi. Peki bu paralar nereye gitti. Neden bunlar açıklanmıyor. Benim köyü-
me uzman ekipler geldi. İnceleme yaptı. Fakat inceleme sonucu bize verilmiyor. Neden saklanıyor. Madem 
Muradiye Afet kapsamında değildir, o zaman neden ekip gelip inceleme yapıyor?” diye sordu. İlk depremde 
Muradiye’nin zarar görmediğini hatta köylüler olarak 800 kişilik yemek ve battaniyeler alarak, Erciş’e gönder-
diklerini de hatırlatan Beyazer, ancak ikinci depremden sonra köylerin ciddi bir zarar gördüğünü dile getirdi. 
Beyazer, Vali ve AKP’li yetkililerin görüşme taleplerin bile kabul etmediğini kaydetti. Yardımların yapılmama-
sına tepki gösteren Kuşlu Köyü Muhtarı Ferzende Korkmaz ise, kapılarını çaldıkları yetkililerin sürekli Mura-
diye’nin afet kapsamında olmamasından dolayı yardım yapılamadığı yönünde kendilerine cevap verildiğini 
belirterek, “Ne yani afet kapsamında olmadığı için insanlar ölüme mi terk edilecek. Biz gidip depreme Mura-
diye afet kapsamında değildir, burayı sallamayın mı, diyeceğiz? Bu nasıl bir anlayıştır” diye sordu. Yardımla-
rın yapılmamasından dolayı perişan durumda kalan çok sayıda ailenin köyü terk ettiğini de aktaran Korkmaz, 
tek isteklerinin sorunların artık çözüme kavuşması olduğunu kaydetti. Korkmaz, köylerinde 100’e yakın ahırın 
yıkılmasına rağmen hayvanların barınması için sadece 10 çadır verildiğini de belirterek, insanların büyük bir 
mağduriyet içinde olduğunu aktardı. Korkmaz, “Konteynırlar bizim köyün içinden geçip Erciş köylerine gidi-
yor. Köylüler bize haklı olarak tepki gösterip, görevimizi yapmadığımızı belirtiyor. Oysa biz bütün kapıları 
çaldık. Fakat soruna çözüm bulamadık” diye konuştu.  (06.02.2012/ DİHA) 
 
10 Şubat 2012 ve Van depremi sonrası insanlar hala çadırlarda. Van'da çadır kentlerin kurulmasından sonra 
Başbakan ve bakanlar, 20 Ocak'a kadar Van'da konteynır kentlerin tamamlanacağını belirterek, 20 Ocak'tan 
sonra kimsenin çadırlarda kalmayacağını açıklamıştı. Ancak verilen sürenin üzerinde günler geçmesine rağ-
men halen yurttaşların yüzde 70'i çadır ve barakalarda yaşarken, valilik çözüm olarak konteynır verme yerine 
çadır kentleri zorla boşaltma kararı aldı. Van Valiliği, ilk olarak Mimar Sinan Çadır Kenti'nde kimse kalmadığı 
gerekçesi ile 3 gün içerisinde çadırları boşaltma kararı aldı. Kararla birlikte çadır kente verilen elektrik ve 
yemekler kesilirken, depremzedeler ise tamamen kaderlerine terk edildi. Karar üzerine depremzedeler so-
kaklara çıkarak yaşananlara isyan etti. Dün gece yarısına kadar eylem yapan depremzedeler, kendi arala-
rında imza toplayarak valiliğin kararını geri almasını istedi. Vatandaşlar valiliğin kendilerine konteynır sözü 
verdiğini, ancak şimdi konteynır vereceğine kendilerini dışarı attıklarını belirtti.Alınan karara tepki gösteren 
depremzedelerden Şükrü Yok, çözüm olarak kendilerini dışarıya attıklarını belirterek, "Başbakan ve devlet 
yetkilileri bize kısa zamanda sorunu çözeceklerini ve konteynır dağıtacaklarını söylediler. Ancak bırak kon-
teynır dağıtmayı, şu anda elimizde bulunan çadırları da almak istiyorlar. Bizi kapı dışarı ediyorlar. Bu kışın 
ortasında nereye gideceğiz?" diye sordu. Yetkililerin çadır kenti boşaltmak için dün anons yaptığını aktaran 
Erhan Yantur, kışın ortasında nereye gideceklerini bilmediklerini belirterek, sorunlarını çözecek muhatap bile 
bulamadıklarını dile getirdi. Uygulamaya tepki gösteren Abdullah Patir ise, yetkililerin 3 gün içinde kendilerin-
den çadırları boşaltmak istediğini ve yarından itibaren çadır kentte dağıtılan yemekleri de kesme kararı aldı-
ğını söyledi. Patır, "Vali konteynır dağıttığını söylüyor. Hani konteynırlar. Vali gelip halimizi görsün. Yiyecek, 
giyecek, yakacak bir yerimiz yok. Bu kışın ortasında nereye gideceğiz. Artık buna bir çözüm bulunsun" dedi. 
Mimar Sinan Çadır Kenti'nin yanı sıra kentte bulunan diğer bütün çadır kentler içinde boşaltma kararı alırken, 
valilik bunu "çadır kentlerde kalanlar hak sahibi olanlar değil" gerekçesiyle yaptığını açıklıyor. Boşaltma kara-
rı alan bütün çadır kent sakinleri ise, valiliğe yürümek istedi. Karar üzerine çadır kentlere giden valilik yetkili-
leri, yurttaşları yürüyüşten vazgeçirerek, vali yardımcıların çadır kentlere gelerek, depremzedelerle görüşe-
ceğini söyledi.  (10.02.2012/ DİHA) 
 
10 Şubat 2012’de, Vandan görüntüler:  Van’da meydan gelen 2 büyük depremin ardında Van merkezin bir-
çok bölgesinde kurulan çadır kentler boşaltılmaya başlandı. Van merkezde kurulan Mimar Sinan, Et Balık 
Kurumu, Mevlana Konteyner Kente ve Mehmetçik Çadır kentinin boşaltılma kararı alındı. Valilik yetkilileri 
çadır kentlerde yaptıkları anonslarda depremzedelerin 13 Şubat’a kadar çadır kentleri terk etmelerini istedi. 
Çağrıda çadır kentlere verilen yemek ve desteklerin de kesileceği belirtildi. Alınan karar üzerine çadır kent-
lerdeki yurttaşlar valiliğe yürümek istedi. Ancak olay yerine gelen vali yardımcıları, sadece evi orta hasar ve 
ağır hasar olanlara konteyner vereceklerini belirterek, geri kalanlara ise herhangi bir desteğin verilemeyece-
ğini belirtti. Valilik yetkilileri, depremzedelere artık yardım yapılmayacağını aktararak, isteyenlerin çadırlarda 
kalabileceğini, istemeyenlerin ise çadırları alıp evlerinin önüne götürmesini istedi. Uyarılar üzerine deprem-
zedelerin büyük bölümü uygulamayı protesto ederek, yerlerini terk etmeyeceklerini belirtirken, bazı yurttaşlar 
ise çadırları sökerek, bölgeden ayrıldı. En fazla çadırın bulunduğu ve ilk günden beri valilik ile jandarma tara-
fından sürekli propagandası yapılan Mehmetçik Çadır Kent'te kalan bin 280 depremzede aile, alınan kararla 
tamamen ortada kaldı. Mehmetçik Çadır Kent'in yanı sıra 4 çadır kentte yaklaşık 4 bin aile ve yaklaşık 20 bin 
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kişi alınan kararla ortada kaldı. Yaşananlara tepki gösteren kimi depremzedeler ise, devletin kendilerine ver-
diği hiçbir sözü yerine getirmediğine dikkat çekerek, çadırlarını terk etmeyeceklerini belirtti. Mimar Sinan 
Çadır Kenti'nde kalan Perihan Ayten, çadırını toplayarak kendi evinin önüne kuracağını belirtti. Bu uygulama-
ların yurttaşların zararına olacağını söyleyen Ayten, evin az hasarlı da olsa yaşadığı korku ile evine tekrar 
geçemeyeceğini kaydetti. Ayten, “Yetkililer bize ‘Gidin evinizin önüne kurun çadırı’ diyorlar biz konteyner 
istiyoruz. Zaten iş güç yok bir yemek için paramız dahi yok. Yemek veriyorlardı şimdi onu da kesecekler. 
Çadırları mahalle aralarına kurduğumuzda hırsızlardan nasıl korunacağız. Çadır kentte sayımız çoktu kimse 
cesaret edip çadırlarımıza giremiyordu” dedi. (10.02.2012/ DİHA) 
 
13 Şubat 2012’de, Van'da AFAD tarafından evleri yıkılan yurttaşların yerleştirildiği Kevenli Konteynır Kenti'n-
de yaşanan sıkıntılar depremzede yurttaşları çileden çıkardı. Van merkeze bağlı Kevenli Köyü'nde bulunan 
konteynırlarda yaşayan yurttaşlar, sık sık elektrik ve su kesilmesine tepki göstererek yetkililere duyarlılık 
çağrısında bulundu. AFAD ve Van Valiliği tarafından Kevenli Köyü'nde 500 konteynırın bulunduğu konteynır 
kente yerleştirilen depremzedeler, havaların geceleri eksi derecelere düştüğü kentte şimdi de sık sık kesilen 
elektrik ve sudan dolayı mağdur ediliyor. Depremzedeler yaşanan sorunlar karşısında yetkililerin sessiz ol-
malarına tepki gösterirken, polis de yurttaşların mağduriyetini haberleştirmek isteyen gazetecileri engelliyor. 
Konteynır kentte görevli polisler, valilik izni olmadan çekim yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor. Dep-
remde evi tamamen yıkılan Şevket Koçak isimli yurttaş, yaşanan ilsizlik ve sıkıntılardan dolayı tepkisini dile 
getirerek, "Ya bize adam akıllı bir çözüm sunulsun, ya da evlerinize gidip ne haliniz varsa görün denilsin. 
Depremin yaşandığı ilk günden bu yana sıkıntılarımız çözülmediği gibi yaşadığımız sıkıntılar her geçen gün 
daha da büyüyor" dedi. Koçak, "Konteynır kentte günde en az 10 defa elektrik kesilir. Su ise ancak bir saat 
veriliyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen sorunlarımızı göz ardı etmeyiniz. Çocuklarımızın çoğu gece-
leri elektrik kesildiğinden dolayı hasta olmuş durumda" dedi. Konteynır Kent'te kalan Haşim Marangoz ve 
Alaattin Çakan isimli yurttaşlar da aynı sorunları yaşadıklarını belirterek, çözüm adına şu ana kadar hiçbir 
şeyin yapılmadığını söyledi. 60 yaşındaki Kamber Kaya isimli kadın ise, depremde evinin başına yıkıldığını 
belirterek iki çocuğu ile sokakta kaldığını söyledi. 2 oğlu dışında kimi kimsesi olmadığını belirten Kaya, oğu l-
larından birinin askerde birinin de öğrenci olduğunu söyledi. Yaşlı olması ve bir oğlunun askerde olması ne-
deniyle sıkıntılı günler geçirdiğini dile getiren Kaya, "Ben yetkililere gidip bu sıkıntıları yaşadığımı söylediğim-
de kimse yüzümü bile bakmıyor. Herkes 'bana ne' deyip tüm kapıları yüzüme kapatıyor. Yetkililer her gün 
televizyona çıkıp şov yapmayı bıraksın, gelsinler de bu halkın yaşadığı sıkıntı ve acıları görsün" diye konuş-
tu. (13.02.2012/ DİHA) 
 
13 Şubat 2012’de hala Van merkeze bağlı Kalecik (Qerecix) Köyü sakinleri bir yandan kurdukları çadır ve 
barakalarda yaşam mücadelesi verirken, diğer yandan ise susuzlukla mücadele ediyor. 3 yıldır su sorunu 
yaşadıklarını ancak ara sıra da olsa sularının aktığını söyleyen köy sakinleri, en son köyün alt kısmında bu-
lunan Altıntepe Mahallesi’ne kurulan Konteyner Kent ile birlikte tamamen sudan yoksun hale geldiklerini be-
lirtti. Köylerine gelen hattan Konteyner Kent'e de su verildiğini bu nedenle de sularının tamamen kesildiğini 
dile getiren köylüler, günlerdir çeşmelerden tek damla su akmadığı için karı eriterek su ihtiyaçlarını sağladık-
larını ifade etti. Köylüler, kardan elde ettikleri suları kullandıkları için de hastalıklara yakalandıklarını söyledi. 
Köylerinin belediye mücavir alanı içinde yer almadığı için defalarca valilik ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililer i-
ne başvuruda bulunduklarını kaydeden köylüler, herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti. Köy sakinlerinden 
Saadet Önce, susuz kaldıkları için temizlik ihtiyaçlarını da gideremediklerini ve hayvanlarına da bakamadık-
larını dile getirdi. Su elde etmek için etrafta temiz karı topladıklarını ve daha sonra kazanlarda erittiklerini 
belirten Önce, bu şekilde bulaşık ve elbiselerini yıkadıklarını kaydetti. Önce, “Biz Müslüman değil miyiz. Bi-
zim suyumuzu kesip konteyner kente veriyorlar. Sanki onlar su içiyor da biz içmiyoruz. Bu nasıl bir devlet 
kendi yurttaşına dahi sahip çıkmıyor. İmkanımız olsa buraları bırakıp başka devlete gideriz. Yaşanan rezale-
te bir çözüm getirilmiyor” dedi. Yaşananlara tepki gösteren Rabia Kaya ise, depremden sonra en büyük fela-
ketin su sorunu olduğunu belirterek, erittikleri kar ile ihtiyaçlarını giderdikleri için çocuklarının hastalandığını 
belirtti. Yaşadıkları işkenceye son verilmesini isteyen Kaya, sorunlarının çözülmesini talep etti. (13.02.2012/ 
DİHA) 
 
18 Şubat 2012’de halen, iki depremle sarsılan Van'da depremzedelerin büyük bölümü  baraka ve çadırlarda 
yaşam mücadelesi veriyor. Buna rağmen kente gelen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın kentteki deprem-
zedelerin sorunlarının bittiği ve depremzedelerin konteynerlere yerleştirildiği yönündeki açıklamasına baraka 
ve çadırlarda kalan depremzedelerden cevap geldi. Halen Kültür Müdürlüğü Parkı'nda çadırda yaşam müca-
delesi veren Sacide Nergiz, 2 çocuğuyla birlikte aylardır çadırda kaldığını dile getirdi. Nergiz, "Ben aylardır 
çok zor şartlar altında bu çadırda yaşıyorum. Kar eridiği zaman çadırın altı suyla doluyor. Çamaşır, banyo ve 
bulaşık yıkamak gibi sorunlar bizim için ciddi sorunlar onlarla mücadele ediyoruz. Eğer bakanın dediği doğ-
ruysa biz neden halen barakalarda yaşıyoruz. Gelip artık halimizi görsünler" dedi. Nergiz, Kendisi gibi on 
binlerce insanın halen baraka ve çadırlarda kaldığını dile getirdi. Çalıştığı iş yerinin yıkılmasından sonra işsiz 
kaldığını belirten Sami Yılmaz isimli depremzede ise, deprem sonrası memleketi Yüksekova'ya gittiğini an-
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cak iş olanakları olmadığı için tekrar geri döndüğünü kaydetti. Bırakın konteyneri halen kendisine çadır dahi 
verilmediğini aktaran Yılmaz, "Deprem sonrası Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne akrabaların yanına gitmek 
zorunda kaldım. Yüksekova'da iş bulamayınca eşini ve çocuklarını bırakıp Van'a geri döndüm. 4 aydır işsiz 
olarak dolaşıyorum. Şu anda bir dönercide günde 15 TL'ye çalışıyorum. Defalarca çadır için gittim. Çadır bile 
bana vermediler. Bakan sıkıntının bittiğini söylüyor. İşte ben buradayım. İşsiz ve bir çadır dahi bulmadan 
yaşıyorum. Gelip halimi görsün" diye konuştu. Verilen bütün sözlerin, lafta kaldığını dile getiren esnaflardan 
Rıdvan Bozkurt ise, verilen kredi sözlerinin sözde kaldığını dile getirdi. Van için sadece sözler verildiğini belir-
ten Bozkurt, halen on binlerce insanın çadırlarda yaşadığını dile getirdi. Bankaların kredileri ertelememesi ve 
deprem dolayısıyla verilen kredi sözlerinin yerine getirilmemesinden dolayı esnafın iflasın eşiğine geldiğini 
kaydeden Bozkurt, hiçbir sözün yerine getirilmediğini belirterek, yapılan açıklamaların da hayal ürünü oldu-
ğunu kaydetti. İşçiler Kahvesinde iş bulmak için günlerdir beklediğini belirten Fazıl Yüksek, halen barakada 
yaşadığını söyleyerek, bakana gelip evine bakmasını istedi. Günde 200 işçinin kahveye geldiğini belirten 
Yüksek, ancak 3 işçinin iş bulduğunu belirtti. Van'ın rant kapısı haline getirildiğini de aktaran Yüksek, verile-
cek konutları da alma güçlerinin olmadığını kaydetti. 
(18.02.2012/ DİHA) 
 
 

DEPREMZEDE MÜLTECİLER 
 
6 Mart 2012’de, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen ilk depremden sonra kendilerine çadır dahi verilmeyen 
Irak, İran, Bangladeş, ve Afganistan'dan gelen mülteciler, şimdilik ortada kaldı. Resmi olarak hiçbir hak ta-
nınmayan mülteciler, uzun süre sokaklarda yaşam mücadelesi verdikten sonra çözüm olarak gruplar halinde 
batı illerine gönderildi. Sadece biletleri kesilerek batı illerine gönderilen 2 bin 700 mültecinin büyük bölümü, 
gittikleri kentlerde kaderlerine terk edilirken, Van'da kalan mülteciler ise, bütün haklardan yoksun bırakıldı. 
Van Mülteci İstihdam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Van MİYAD-DER) Başkanı Emine Boz, Türkiye'-
nin uluslararası sözleşmedeki hükümlüklerin yerine getirmesini istedi. Şu an Van'da bazı evlerde en az 4 
mülteci ailesinin kaldığını da belirten Boz, deprem sonrası en büyük mağduriyetin mültecilerin yaşadığını dile 
getirdi. Boz, deprem boyunca yaptıkları bütün girişimlere rağmen birkaç gönüllü işverenin yardımları dışında 
devletten bir destek alamadıklarını dile getirdi Halen kalan mültecilere bir çadır bile verilmediğini dile getiren 
Boz, "Deprem sonrası yetersizde olsa insanlara çadır veya benzer yardımlar verildi. Fakat mülteciler günler-
ce park ve sokakta battaniye altında yaşam mücadelesi verdi. Mülteci ve sığınmacılara olan ayrımcılık gözle 
görülür bir şekilde ortaya çıktı. Van'da çalışma izinleri olamadıklarında dolayı kaçak çalışıyorlar. Kaçak ba-
rınma sorunu da yaşayan mülteciler 4 aile bir araya gelerek ev tutuyor. Deprem olduktan sonra bunların ta-
mamı ortada kaldı. Kimini kaldığı evi yıkıldı, kimin de ev sahibi gelip evden çıkardı. Depremden ardında mer-
kezde birçok çadır kentler kuruldu. Mültecilerin yoğun yaşadığı İstasyon ve Abdurahman Gazi Mahallelerin 
yanı başlarında Et Balık Kurumu'nda kurulan çadır kentlere mültecilerin girişine bile izin verilmedi. Günlerce 
soğuk havada battaniye altında kaldılar. Mülteci oldukları için girdikleri yemek sırasında en sona atıldılar, 
bazen saatlerce girdikleri yemek sırasında yemek almadan ayrıldılar. Bizler sorunun çözümü için gerekli 
bütün kurumlara başvurduk. Fakat birkaç işverenin dışında bize destek veren olmadı. Sorunu çözüm yerine 
başka illere gönderildi. Fakat hem gönderilen hem de kalanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı" diye ko-
nuştu. Boz, kentte kalan mültecilerin de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, mültecilerin sorunların çö-
zülmesini istedi. (06.03.2012/DİHA) 
 
 

GENEL DURUM 
 
5 Ocak 2012’de, Van'da meydana gelen 7.2 ile 5.6 şiddetindeki depremde depremzedelere yardım toplamak 
amacıyla Kağızman Belediyesi tarafından 25 Ekim 2011tarihinde kurulan çadıra polisler tarafından kayma-
kamlık talimatıyla el konulduğu öğrenildi. Çadıra el konulmasından sonra kaymakamlık, "izinsiz yardım top-
lamak" gerekçesiyle Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Özlü'ye 862 TL idari para cezası kesti. Alkan ve Özlü'nün Kağızman Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz 
reddedilirken, Kağızman Kaymakamlığı tarafından Alkan ve Özlü'ye gönderilen yazıda, Van'da meydana 
gelen deprem sonucu mağdur olan ailelere belediye binası önünde yardım toplanıldığı, Kağızman Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerin tutanaklarında tespit edildiği belirtilerek, "Yardım Toplama Kanunu ile ilgili 
maddeleri gereğince yardım toplama faaliyetlerinin usul ve esaslarını yazımız ile taraflarınıza bildirmemize 
rağmen izinsiz yardım toplama faaliyetine devam ettiğiniz için Yardım Toplama Kanunu'nun 29. maddesi 
gereğince Kaymakamlık makamı tarafından 862 TL idari para cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüş-
tür" denildi. (05.01.2012/DİHA) 
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11 Mart 2012’de Van'da 23 Ekim'de meydan gelen ilk depremden bu yana barınma sorunları  HALEN çözül-
mezken, çadır kentlerden sonra Mevlana Evleri de boşaltıldı. Edremit Yolu üzerinde bulunan 218 haneli Mev-
lana Evleri'ndeki yurttaşların bir bölümü konteynerlara yerleştirilirken, bazı yurttaşlar ise, verilen yardımların 
kesilmesi üzerine evleri boşalttı. Bölgede kalan 5 aile ise, kaderlerine terk edildi. Mevlana evine verilen ye-
mek ve güvenliğini sağlayan ekiplerin çekilmesinden sonra bu kez de TEDAŞ elektriği kesti. Yaşananlara 
isyan eden depremzedeler ise, gidecek yerleri olmadığı için kentte kalmayı sürdürdüklerini belirterek, devle-
tin kendilerini alandan çıkarmak için her türlü baskıyı uyguladığını dile getirdi. Mevlana Evleri'nde soba kur-
ma olanakları olmadığı için 5 aile akşamları alanda ateş yakarak ısınıyor. Elektrik olmadığı için battaniyeye 
sarılarak ısınmaya çalışan depremzede Rızbar Soner, kiracı olarak kaldıkları evin kullanılacak durumda ol-
mamasından dolayı evlerine giremediklerini dile getirdi. Soner, "Devlet burayı boşaltma kararı aldı. Verilen 
bütün hizmetleri kesti. Benim gidecek hiçbir yerim yok. Bana Mevlana evini götürüp evimin önüne kurmamı 
istiyorlar. Ama evim yok ki önüne kurayım. Bu bir işkencedir. Bu uygulamaya son versinler" diye konuştu. 
Depremde bile ayrım yapıldığını belirten İshak Gören, kendilerine yapılan uygulamanın en büyük ayrımcılık 
olduğunu dile getirdi. AKP'ye yakın olmadıkları için bu kadar baskıya maruz kaldıklarını ifade eden Gören, 
"Ben burada daha önce Mevlana evinin güvenliğinden sorumluydum. Fakat beni de işten çıkardılar. Şimdi 
hem işsiz kaldım, hem de ortada. Devlet verdiği yardımı kessin ama elektriği kesmek bizi ölüme terk etmek-
tir. Benim çağrım başta BDP olmak üzere sivil toplum örgütü ve kurumlaradır. Gelip bu halimizi görsünler" 
diye konuştu. 3 çocuğu ile soğukta barınmaya çalışan Seyhan Soner, yaşadığı sorunlardan dolayı defalarca 
valilik ve yetkili kişilere başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Soner, "Benim evim 
hasarlıdır. Giremiyorum. Ancak benim bir ağabeyim dağda, bir ağabeyim cezaevinde olduğundan dolayı 
konteynır vermediler. Bu ayrımcılık nereye kadar, resmen bizi kaderimize terk etmişler. Artık yeter, eve ek-
mek dahi getiremiyorum. Devlet bu kadar sıkıntıya rağmen şimdi de bizi buradan zorla çıkarmak istiyor. Artık 
birileri sesimizi duyup bu uygulamaya son vermelidir" dedi. (11.03.2012/DİHA) 
 
11 Mart 2012’de, Van'da yaşanan iki deprem sonrası yurttaşların büyük bölümü halen çadır ve barakalarda 
yaşam mücadelesi verirken; konteyner verilerek sorunun çözümü yerine park ve bahçelerde kurulan çadırlar 
da zorla boşaltılmaya başlandı. Zorla çadır kentlerin boşaltılmasından sonra bu kez de park ve bahçelerde 
kurulan çadırlar boşaltılıyor. Kültür Sarayı Bahçesi'nde kurulan çadırlar, valilik personeli tarafından zorla bo-
şaltılmaya başlandı. Yetkililer zorla çadırları alırken, yurttaşların eşyaları ise ortada kaldı. Uygulamaya isyan 
eden depremzedeler, valinin konteyner kentlerde poz verme yerine gelip durumlarını görmesini istedi. Çadır-
larının boşaltılmasına tepki gösteren depremzedelerden Medine Yaşar, "Benim gideceğim hiçbir yerim yok-
tur. Şimdi baskın yapıp buraya boşaltmamızı istiyorlar. Vali çıkıp iki konteynerı gezip sorunları çözdüğünü 
söylüyor. Eğer bu kentin halini görecekse gelip burada bizim halimizi görsünler. Yoksa yaşananlara rağmen 
çıkıp demesin ben valiyim. Vali zülüm yapan değildir" diyerek yaşananlara isyan etti. Deprem sonrası hiçbir 
yetkilinin gelip durumlarını sormadığını belirten 8 çocuk annesi Sabriye Kılıç, devletin kendilerine ilk ziyareti-
nin çadırları boşaltmaya yönelik olduğunu dile getirdi. Kaldıkları evlerin hasarlı ve 8 katlı olduğunu belirten 
Kılıç, hasarlı bir binanın önüne çadır kurmalarının imkansız olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Ben ne yapacağımı 
bilmiyorum. Deprem sonrası zaten perişan durumdaydık. Burada başımızı koyduğumuz çadırlar da şimdi 
boşaltılıyor. Gelin bu yaşadıklarımızı görün. Peki durumumuz ne olacak. Vali önce gelip bize bir çözüm bul-
sun. Sonra çıkarsın. Yoksa ne olursa olsun biz burayı terk etmeyeceğiz" diye konuştu. Çadırların kaldırılma-
sıyla ilgili görüştüğümüz Van Valiliği Çadır Kent Koordinatörü Mesut Demir ise, çadırların zorla kaldırılmasına 
yönelik bir girişimlerinin olmadığını belirterek, yaptıkları çalışmanın bir tespit olduğunu kaydetti. Demir, "Biz 
burada bir zorlama yapmıyoruz. Sadece tespit yapıyoruz. Ağır ve orta hasarlı evleri olanlara konteyner veri-
yoruz. Evi az hasarlı ve hasarsız olanlara ise çadırlarını kaldırıp evlerin önünü götürmelerini istiyoruz" dedi. 
(11.03.2012/DİHA) 
 
17 Mart 2012’de, Van'da Ekim ayında meydana gelen depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen binlerce 
yurttaş halen çadır ve barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak '-
tan sonra hiçbir yurttaşın çadırlarda kalmayacağına yönelik açıklamasının üzerinde 2 ay geçmesine rağmen 
halen yurttaşların sorunu çözülmedi. Devlet bir yanda çadırları zorla boşaltırken, diğer yandan ise yaz gel-
mesine rağmen halen konteyner kentlerin kuruluşu sürüyor. Kentte Erciş yolu başta olmak üzere birkaç nok-
tada halen konteyner kentlerin kuruluş çalışmaları devam ediyor. Özellikle depremde büyük bir yıkıntının 
olduğunu İstasyon Mahallesi için Erciş yolu üzerinde kurulan konteyner kent faaliyete geçmedi. Evleri yıkılan 
ve konteyner verilmesi için sıra bekleyen yurttaşlar ise, yaşanan uygulamaya isyan ederek, soğuk kış günle-
rinde barakalara konduktan sonra yaz aylarında verilecek olan konteynerların bir anlamının olmayacağını 
dile getirdi. İstasyon Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yazlık çadırda yaşam mücadelesi veren Veysel Erfidan, 
bundan sonra konteyner kentlerin kurulmasının bir anlamının olmayacağını belirtiyor. Kışın en sert günlerde 
çadır ve barakalarda kaldıklarını aktaran Erfidan, kış şartlarından dolayı çocukların çadırda sürekli hastalıkla-
ra yakalandığını aktardı. Erfidan, "Bundan sonra devletin getireceği konteyner'ın bir anlama kalmadı. Zaten 
bu kentler bitmeden yaz gelecek. Yaz aylarında kimse evini barkını bırakıp, konteyner kentte gitmez. Burada 
sadece insanlar oyalanıyor" diyor. Duruma tepki gösteren depremzedelerden Elif Matpay ise, depremden 
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sonra günlerce çadırsız kalınca kendi çabalarıyla demir saç, tahta ve ısı yalıtımı kullanarak, konteynere ben-
zettiği baraka kurduklarını dile getirdi. Devletten hiçbir destek alamadıklarını belirten Matpay, kendilerine 
çadır vermeyen yetkililerin konteyner vermesinin imkansız olduğunu ifade ediyor. 7 çocuk annesi Güler Bar-
lıkçı ise, kendi çabaları ile brandadan yaptıkları barakada kaldıklarını belirterek, devletin verdiği bütün sözle-
rin söylemde kaldığını kaydetti. Barlıkçı, bundan sonra kendilerine konteyner tahsis edilse bile konteynere 
geçmeyeceklerini dile getirdi. (17.03.2012/DİHA) 
 
23 Mart 2012’de, Erciş'te 23 Ekim'de yaşanan deprem felaketi sırasında İnönü Mahallesi'nde oturan 3 yaşın-
daki Taner Gül isimli çocuğun üzerine televizyon düştü. Televizyonun düşmesi sonucu ayağı iki yerden kırıl-
dı. Binlerce yaralının olduğu deprem sırasında Gül ailesi de çocuklarını alarak ilçede çoğunluğu gönüllü dok-
torlardan oluşan seyyar hastaneye götürdü. Gül, burada doktorların yaptığı ilk müdahaleden sonra evine geri 
gönderildi. Evi yıkılan ve Çelebibağı Beldesi'nde bulunan Konteyner Kente yerleştirilen Gül ailesi zamanla 
çocuklarının yürümekte zorluk çektiğini görmeleri üzerine tekrar küçük Taner'i alarak hastaneye götürdü. 
Ancak hastanede küçük Taner'in ilk müdahalede kırılan kemiğinin yanlış kaynamasından dolayı tam teşekkü-
lü bir hastanede tekrar ameliyat olması yönünde aileye bilgi verildi. Aile ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuk-
larını farklı bir hastaneye götüremezken, aile Taner'in sakat kalmaması ve tedavi olması için kendilerine uza-
tılacak bir yardım eli bekliyor.2 çocuk annesi Necla Gül, yaşanan depremde 3 yaşındaki oğlunun üzerine 
televizyon düştüğü için sakat kaldığını ve maddi durumu olmadığı için tedavisini gerçekleştiremediğini ifade 
etti. Eşi askerde olduğu için hiçbir gelirlerinin olmadığını ifade eden Gül, tek isteğinin oğlunun sakat kalmak-
tan kurtulması olduğunu ifade etti. Oğlunun ilk müdahalede yanlış tedavi uygulandığı için sakat kaldığını 
belirten Gül, "Çaresizce her gün oğlumun sakat kalmasına seyirci kalıyorum ve bir şey yapamadığım için 
kahroluyorum. Bunun için tek isteğim bana yardım elinin ulaştırılmasıdır" diye konuştu.Oğlunu daha önce 
Erciş Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü bunun üzerine oradaki doktorların kendilerini Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi (YYÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiğini ifade eden anne Gül, YYÜ'de doktorların kendisi-
ne kırılan kemiğin yanlış kaynadığını yeni bir ameliyatla düzelebileceğini ifade ettiğini belirtti. Maddi durumla-
rı çok kötü olduğundan dolayı oğlunun hastaneye getirip götüremediğini de belirten Gül, oğluna yemek bile 
bulmakta zorlandığı bir sırada, tedavi etmesinin ise imkansız olduğunu dile getirdi. Gül, oğlunun sakat kal-
masını istemediğini belirterek, destek talebinde bulundu. (23.03.2012/DİHA) 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


