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ÖNSÖZ
Tüm dünyada ve Türkiye’de önceki yıllarda olduğu gibi 2011 de yoğun hak ihlallerinin meydana
geldiği, devlet eliyle doğrudan veya dolaylı olarak ölümlerin olduğu, işkencenin varlığını sürdürdüğü,
düşüncelerini ifade edenlerin cezaevine gönderildiği, toplumsal muhalefete izin verilmediği bir yıl oldu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi de (DM) 1991 yılından beri Türkiye
için hazırladığı yıllık raporlarla meydana gelen ihlallerin genel bir resmini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Elbette yaptığımız çalışma bir başına yeterli olmayacaktır. Zira ele aldığımız temel haklar; yaşam hakkı,
kişi güvenliği (işkence yasağı ve cezaevleri); ifade özgürlüğü; toplantı ve gösteri özgürlüğü; örgütlenme
özgürlüğü ile artık toplumsal bir travma olan Kürt meselesi ile sınırlıdır. Dolayısıyla eğitim hakkı, sağlık
hakkı, sendika hakkı veya kadın cinayetleri ile kadına yönelik şiddet gibi son derece önemli konulara dair
veri tutamamaktayız.
Türkiye’nin insan hakları durumuna baktığımızda maalesef yılın son günlerinde Şırnak’ın Uludere
İlçesi’nin Roboski Köyü yakınlarında 35 köylünün yaklaşık bir saat boyunca bombalanarak öldürülmesi,
yaşam hakkının Türkiye’de hala nasıl bu kadar kolay ihlal edilebildiğini gösterdi. Olay yerel basında
duyulmasına rağmen ulusal medya saatlerce haber yapmadı. Genelkurmay Başkanlığı olayın üzerinden
yaklaşık 12 saat geçtikten sonra bir açıklama yaparken, AKP Hükümeti de Genelkurmay Başkanlığı gibi
saatler sonra yaptığı açıklamasını da hükümet adına değil AKP adına yaptı. Yapılan ilk açıklamalarda çoğu
çocuk 35 köylünün öldürülmesi nedeniyle özür dilemek yerine “terörle mücadelenin kararlılıkla devam
edeceği” vurgusu vardı. Sonraki açıklamalarda ise olayın kasıt olmaksızın yapıldığı ileri sürüldü. Daha
önce de hatırlanacağı üzere Ceylan Önkol kasıt olmaksızın top mermisiyle parçalanarak öldürülmüştü.
İşkence yasağına ve cezaevlerine baktığımızda ise yıllardır ifade ettiğimiz gibi, “işkence 2011 yılında
da sokağa taştı.” Kolluk kuvvetleri işkenceyi artık topluma bir mesaj vermek amacıyla kullanır oldu, bunun
örneklerini de seçim sürecinde, bölgede meydana gelen toplumsal olaylara müdahalelerde sıklıkla gördük.
İnsanlar gaz bombalarının gazından veya kapsülünden ötürü yaşamını yitirirken, ajanslar Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün stoklarında biber gazı kalmaması nedeniyle Mayıs ayında Başbakanlık örtülü ödeneğini
kullanarak biber gazı aldığının bilgisini geçti.
İşkencenin önlenmesi anlamında en önemli gelişme ise TBMM tarafından onaylanan Birleşmiş
Milletler (BM) İşkenceyi Önleme Sözleşmesi’nin Seçmeli Protokolü’nün (OPCAT) 27 Eylül 2011’de Dışişleri
Bakanı tarafından BM’ye tevdi edilmesi oldu. Böylelikle Türkiye tevdi tarihinden itibaren bir yıl içinde
OPCAT’in öngördüğü işkencenin gerçekleşmeden önlenmesine yönelik Ulusal Önleme Mekaziması’nı
kurma yükümlülüğü altına girdi.
2011 yılında cezaevinde bulunmanın kendisi doğrudan işkence görmek anlamına geldi. Zira
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Mahkûmların
nöbetleşe uyudukları pek çok rapora yansıyan bilgi oldu. Bunun yanı sıra cezaevi koşulları nedeniyle
sağlık önemli bir sorun oldu. Sosyal faaliyetlerin toplu kullanımın engellenmesi, keyfi disiplin cezaları ve
sürgünler 2011 yılında da içeriden dışarıya yansıyan sorunların başında geldi.
İfade özgürlüğü ise TİHV olarak önceden de belirttiğimiz gibi Türkiye’de ciddi tehdit altındadır.
Bu tespitimiz uluslar arası kurumların Türkiye’ye dair raporlarıyla da örtüşmüş durumdadır. Türk Ceza
Kanunu’nda ve başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere pek çok yasada ifade özgürlüğünün önünde
büyük engeller oluşturan hükümler bulunmaktadır. Bu noktada cezaevlerinde şu anda 134 basın yayın
çalışanının bulunduğunu da belirtmek gerekir.
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İfade özgürlüğünün aslında yansıması olan toplantı ve gösteri özgürlüğü de 2011 yılında Türkiye’de
kullanılamayan özgürlüklerden olmuştur. İşçi eylemlerine, öğrenci protestolarına, bölgedeki gösterilere
kolluk kuvvetlerinin biber gazı, basınçlı suyla sıklıkla müdahale ettiğini tespit edebildik. Bu müdahaleler
nedeniyle yüzlerce insan gözaltına alınıp tutuklandı; onlarca insan yaralandı ve ölümler meydana geldi.
Örgütlenme özgürlüğü ise 2011 yılının öne çıkan hak ihlali kategorisini oluşturdu. KCK Soruşturması
adı altında pek çok alandan binlerce insanın tutuklanmasına neden olan operasyonlar süreci 2011 yılında
da devam etti. Bu dönemde üniversite öğrencilerinin tutukluluğu da çok tartışıldı. Elbette bu durum
önemli bir sorun olmakla birlikte tartışmayı bu yönde ilerletmenin belirli meslek gruplarının tutuklu
olmasını meşrulaştırıyormuş gibi bir izlenim verebileceği yanı sıra tutuklamanın bir cezalandırma sistemi
olarak kendinden hukuk sistemimize yerleşebileceği riskinin bulunduğu kanaatindeyiz.
Yılın üzüntü veren gelişmelerinden biri de Van’da meydana gelen deprem oldu. 23 Ekim 2011
günü merkez üssü Van’ın Erciş İlçesi olan 7,3 büyüklüğündeki son 12 yılın en büyük depreminde 604
kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye yeterli sayıda çadır gönderilmemesinden ötürü ve ilgili bakanlıklar ile Van
Valiliği depremzedelere evlerine dönebileceklerine yönelik çağrılar yaptılar.
Çağrıların ardından 9 Kasım 2011’de ise Van’da 5,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi ve
bir önceki depremde hasar gören pek çok bina ve otel yıkıldı. Enkazın altında onlarca insan kalırken Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada 40 kişinin yaşamını yitirdiğini; 30 kişinin
de yaralı halde enkazdan çıkarıldığını duyurdu.
* Kamuoyunda “ombudsmanlık” olarak bilinen “Kamu Denetçiliği Kurumu” kanun tasarısı, Meclis
Anayasa Komisyonu’nda 27 Ocak 2011’de kabul edildi. Komisyonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
(TSK) sırf askeri nitelikteki faaliyetleri” kurumun görev alanı dışına çıkarılması önerisi kabul edildi.
* Diyarbakır Cezaevi’nde 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde yaşananların savcılık tarafından
soruşturulduğu sırada 78’liler Birliği o dönem görevli 22 kişiyi belirlediklerini 22 Nisan 2011’de
açıkladı.
* Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hemen her olayda biber gazı kullanması 2011 yılında da tartışıldı. 15
Mayıs 2011’de biber gazı stokunun bittiği ve Başbakanlık’ın örtülü ödeneğinden aktarılan 2.3 milyon
lira ile alınan 170 bin gaz bombasının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü birimlerine dağıtıldığı öğrenildi.
Son olarak ifade etmek gerekirse;
“Gerek dünya ölçeğinde, gerekse Türkiye’de insan hakları alanında yaşanan olumsuzlukların 2011
yılında daha da belirginleşmesi ile genel seçim sürecindeki gerilimli atmosfer, seçim sonrası daha da
yoğunlaşan siyasi operasyonlar ve silahlı çatışma ortamı başvuru sayımızın da öngörülenden %60 daha
fazla gerçekleşmesine neden oldu. Bu rakamları Vakıf olarak ölüm orucu deneyimi dışında, ancak 1990’lı
yıllarda görmüştük.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın yalnız bu topraklarda değil, bütün dünyada insan hakları ihlallerinin
görünür kılınmasında verdiği mücadeleyle daha fazla bilinir olmasının, gezici ekiplerle temsilciliklerimize
ulaşamayanlara ulaşma çabalarının da kuşkusuz bu sayıların artmasında payı var. Devletlerin “sözde”
güvenlik algısındaki saldırganlığın ve onlarca yılın kazanımı insancıl hukuk belgelerini yok sayan
tutumlarının da payını unutmadan.
Yaşam hakkı ihlallerinden, işkence yasağının ihlal edilmesinden, ifade özgürlüğünün
engellenmesinden, örgütlenmenin ve gösteri yapmanın yasak olduğundan bahsetmediğimiz raporları
çıkarmak umuduyla.”
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı
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1. YARGISIZ İNFAZ, “DUR” İHTARI SONUCU
ve
RASGELE ATEŞ AÇMA SONUCU ÖLÜMLER
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU
Kanun Numarası: 2559
Kabul Tarihi: 04/07/1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751
ZOR VE SİLAH KULLANMA
Madde 16- (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./4.mad)
Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.
Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek
şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.
İkinci fıkrada yer alan;
a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü,
b) Maddî güç; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop,
basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını, ifade eder.
Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı
yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.
Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor
kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.
Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.
Polis;
a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,
b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,
c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da
suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir.
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Yaşam Hakkı

Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında
bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir.
Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.
Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı
silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak
ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
Kanun Numarası: 211
Kabul Tarihi: 4/1/1961
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1008
M) ASKERLERİN SİLAH KULLANMA YETKİLERİ
Madde 87 - (Değişik: 25/4/1972 - 1582/1 md.)
Askerler karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin için görevlendirildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silah kullanmaya yetkilidirler.
I - Silah kullanmasını gerektiren haller
a) Bu hizmetlerden birini yaparken müessir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veya müeesir bir fiil veya tehlikeli bir
tehdit ile bu hizmetlerle yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu taarruz ve mukavemetleri gidermek için,
b) Bir taarruz veya mukavemete hazırlanan ve silahını veya mukavemete elverişli bir aleti bırakmaya davet
edildiği halde, bu davete derhal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silahı veya aleti tekrar eline almaya davranan veya
alan kimseyi itaate zorlamak için,
c) Bu kanunun 80 ve 81 inci maddeleri gereğince muvakkaten yakalanan bir şahsın veyahut muhafaza ve sevki
kendisine tevdi edilmiş olan bir tutuklunun veya hükümlünün kaçması veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur
emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde yakalanması için,
d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taarruzu defetmek için,
e) Bu maddede sayılan görevleri yapan askerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya hareketlerin bertaraf edilmesi
sırasında mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek için.
II - Silah kullanma derecesi
Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında silah kullanılması için başkaca bir çare kalmaması veya zaruret olması şarttır.
1. Şahıs veya topluluk silahsız ise; mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin derecesine göre asayiş hizmeti
ile görevli birlik komutanı gerekli uyarmayı yaparak silah kullanılacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse bunu
sağlayacak dereceden başlamak üzere silah kullanılır.
2. Şahıs veya topluluk silahlı veya taarruzun önemli derecede etkili kılacak şekilde aletleri taşıyorsa, silah veya
aletlerin bırakılması ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukavemet buna rağmen devam ederse itaati sağlayacak
dereceden başlamak üzere silah kullanılır.
III - Silah kullanma tarzı
1. Silah çeşitlerine göre etkili olabilecek şekilde kullanılır. Önce kesici ve dürtücü silahlar ile ateşli silahlar hedefe
tevcih edilir, sonra ateşli silahların dipçik ve kabzaları kullanılır, daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silahlar bilfiil
kullanılır.
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2. Silah kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir. Önce havaya ihtar ateşi yapılır. Sonra
ayağa doğru ateş edilir, mukavemet veya taarruza veyahut tehlikeli bir tehdide varan mukavemet hali devam ederse,
hedef gözetilmeksizin ateş edilir.
IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek
1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına bağlıdır.
2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker silahını kullanabilir. Ancak silahını kullanılacağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tayini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutularak silahını kullanacak asker
tarafından bizzat takdir olunur.
V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için birliğe görev veren üst komutan olay yerinde bulunuyorsa sözle ateş
emri vermeye yetkilidir. Komutan, bu emri yazı ile teyit eder.
2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe memur edilen birliğin
parçalarına komuta eden en küçük komutan ve amirler dahi önceden emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri vermeye yetkilidir.
VI - Sorumluluk
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutulmak kaydıyla bu madde hükümlerine göre silahını
kullanan askere ve silah kullanma emrini veren birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.
VII - Soruşturma usulü ve adli yardım
(Ek: 22/11/1990 - 3683/5 md.) Silah kullanmak zorunda kalan asker kişiler hakkında, hazırlık soruşturması
Askeri Savcı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından yapılır. Haklarında dava açılan sanık asker kişiler
duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre sanığın mensup olduğu Bakanlıkça
durumu uygun görülenlerin vekalet verdiği avukatın ücreti, bu bakanlıkların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 88 - (Değişik: 25/4/1972 - 1582/1 md.)
Silah kullanma yetkisini haiz bulunan her asker veya silah kullanma emrini vermeye yetkili her komutan
kanunun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında kullanmaz veya silahlarından tamamıyla istifade
etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırılır.
Madde 89 – 87. maddede gösterilen hallerden başka hizmete ait bir vazifeyi yaparken maruz kaldığı bir mukavemeti bertaraf etmek veyahut askere veya askeri eşyaya karşı yapılan bir tecavüze karşı koymak için silah kullanmak
zarureti hâsıl olursa, her asker silah kullanmaya salahiyetli ve vazifelidir.
Madde 90 – 87. ve 89. maddelerde gösterilen hallerden başka her asker meşru müdafaa halinde silah kullanmaya
salâhiyettardır.

JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi
Dayandığı Kanunun Tarihi
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi
Yayımlandığı Düsturun Tertibi

: 3.11.1983, No : 83/7362
: 10.3.1983, No : 2803
: 17.12.1983, No : 18254
: 5, Cilt: 23, S. 1698

Zor Kullanma Yetkisi
Madde 38 – Jandarma kanun ve nizamlara uygun olarak kişileri yakalama veya toplulukları dağıtma sırasında
karşılaştığı direnmeleri, kırmak, saldırıya yeltenen veya saldırıda bulunanları etkisiz duruma getirmek için zor kullanabilir.
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Zor kullanmanın niteliği ve derecesi karşılaşılan direnme veya saldırıya göre değişmek üzere; yeterli biçimde ve
nitelikte bedeni kuvvet, maddi güç ve şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanmayı kapsar.
Yakalanan kişinin kaçmasını önlemede, gözaltında bulundurulurken ciddi bir tehlike oluşturması ve özellikle
birlikte bulundurulduğu kimseler ve personelin güvenliği için zorunlu görüldüğünde veya intihara kalkıştığı ve bu
yolda hazırlıkta bulunduğunda, bu davranışlarına engel olmak için; yakalanan kimsenin sağlığına zarar vermeyecek
şekilde gerekli önlemler alınır.
Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda; zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gerecin seçimi öncelikle, kuvvetin başındaki komutana aittir. Bu konuda mülki amirin yetkileri saklıdır.
Silah Kullanma Yetkisi ve Bu Yetkinin Kullanılacağı Durumlar
Madde 39 – Jandarma, aşağıda yazılı hallerde silah kullanmaya yetkilidir:
a. Nefsini müdafaa etmek için,
b. Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men’i mümkün olmayan bir saldırıyı savmak için;
c. Ağır cezayı gerektiren bir suçtan sanık olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya herhangi bir suçtan
hükümlü veya tutuklu olup da tutulması veya nakil ve sevki jandarmaya verilmiş olunan kişilerin kaçmaları veya
bu maksatla jandarmaya saldırıları halinde yapılacak “dur” ihtarına itaat edilmemiş ve kaçmaya ve saldırıya engel
olmak için başka çare bulunmamışsa,
d. Korumakla memur oldukları yer, tesis ve diğer yapılar ile karakol ve silah deposu gibi yerlere, elindeki silaha
veya kendisine teslim edilmiş kişilere karşı vuku bulacak saldırıyı başka türlü savuşturma imkanı olmamışsa,
e. Ağır cezayı gerektiren ve meşhut cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun veya infaz kurumu ve tutukevinden
kaçan hükümlü veya tutuklunun saklı olduğu yerin aranması sırasında, o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve
dur emrine kulak asmadığı görülerek başka türlü ele geçirilmesi mümkün olmazsa,
f. Görevi sırasında jandarmaya tecavüze veya karşı koymaya elverişli silahların ve aletlerin teslimi emredildiği
halde, emrin derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah ve aletlerin zorla tekrar alınmasına
kalkışılmışsa,
g. Jandarmanın görevini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette bulunulmuş veya fiili saldırı ile
karşı gelinmişse,
h. Devlet nüfuz ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmişse,
i. Ülke içinde rastlanan kaçakçılar “dur” emrini dinlemez ve havaya ateş açılarak yapılan uyarıya da aldırmaz ise
kaçakçıları ele geçirmek için,
j. Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinden kaçma girişiminde bulunan, tutuklu ve hükümlüler tekrarlanan “dur”
emrine itaat etmeyerek girişimlerini sürdürürlerse kaçmalarını önlemek için; topluca fiili saldırıya kalkışırlarsa, saldırılarını savuşturup ele geçirmek için,
k. Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, iç yönetimce bastırılmayan isyan, kargaşa, direnme ve kavga çıkması
durumunda; cezaevi müdürü ile gardiyanların başvurusu üzerine kuruma girilmesi halinde,(a) ve (b) bentlerinde
gösterilen silah kullanma yetkileri çerçevesinde,
Ayrıca, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1481 sayılı Asayişe Müessir bazı fiillerin önlenmesi
hakkında Kanun ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda öngörülen, silah kullanmaya ilişkin özel hükümlerde göz
önünde bulundurulur.
Silah Kullanmanın Kapsamı ve Uyulması Gereken Esaslar
Madde 40 – Silah kullanmak deyiminden, mutlaka ateş etmek anlaşılmaz. Ateş etmek, silah kullanmada en son çaredir. Buna bağlı olarak:
a. Bu yönetmeliğin uygulanmasında silah deyimi; ateşli silahları, kesici ve dürtücü silahları, önleyici, etkisiz duruma
getirici ve savunmaya ilişkin aletleri cop,sis ve gaz bombalarını; gaz, boyalı ve boyasız basınçlı su püskürten, personel
ve malzeme taşıyabilir zırhlı ve zırhsız araçları, helikopter ve uçakları kapsar.
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b. Silah kullanma yetkisine sahip bulunan amir ve görevliler, kanun ve nizamların belirlediği yetkilerini zamanında kullanmaz yada silahlarından yeterince yararlanmazsa, davranış ve tutumunun niteliğine göre cezalandırılır.
“Din ve vicdana göre lazım sayılan hareketler” ile “şahsi tehlike korkusu” yüzünden silah kullanmaktan kaçınmış
olmak cezayı kaldırmaz ve hafifletmez.
c. Silah kullanmada, olayın ve durumun özellikleri göz önünde bulundurularak; savunmaya ilişkin aletlerle önleyici ve etkisiz duruma getirici aletleri kullanılmasına öncelik verilir. Daha sonra, kesici ve dürtücü silahlarla, ateşli silahların hedefe yöneltilmesi safhasına geçilir. Etkili olunmadığında, dipçik ve kabzalar kullanılır. Buna rağmen amaç
sağlanamamışsa, kesici ve dürtücü silahlarla, ateşli silahlar kullanılır. Ateşli silahların kullanılmasında sırasıyla; önce
havaya ihtar atışı yapılır, sonra ayağa doğru ateş edilir. Buna rağmen silah kullanmaya yol açan olay ve durum bastırılamamışsa hedef gözetilmeden ateş edilir.
Bu sıranın her olayda aynen izlenmesi zorunlu değildir. Olayın özelliğine göre, sıra atlanabileceği gibi, şartları
varsa doğrudan doğruya hedefe de ateş edilebilir.
Bu gibi durumlarda, neden bu şekilde hareket edildiği olay tutanağında açıkça ve özellikle belirtilir.
d. Ateşli Silahlarla Ateş edilmesi;
(1) Öncelikle bu konuda emir verilmiş olmasına bağlıdır.
(2) Ateş emri verilmemiş olsa bile 39. maddede sayılan, durum ve özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle, silahın
kullanma zamanını, ölçü ve tarzını, her alandaki özel şartları gözönünde tutarak; her görevli kendisi değerlendirir
ve saptar.
Diğer silahların kullanılması, emirle ve emirde belirtildiği şekilde olur.
Yetkilerin Kullanılması
Madde 41 – Zor ve silah kullanma yetkileri dışında:
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda öngörülen ve yönetmeliğin bu bölümünde ayrıntıları gösterilen görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması; İl Jandarma alay, ilçe jandarma bölük, bucak jandarma takım ve jandarma
karakol komutanlarına aittir.
Jandarma iç güvenlik birliklerinin diğer makam ve memurları; geçerli bir yetki devri olmadıkça ya da yetkili
amirlik makamlarının emri olarak verilmedikçe, bu konudaki görevleri yapamaz ve yetkileri kullanamazlar. Ancak bu konulara ilişkin bir ihlalle karşılaştıklarında durumu bir tutanakla belgeler ve silsile yoluyla ilgili makama
gönderirler.
Suçların kovuşturulması yönünden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun öngördüğü yetkiler göz önünde
tutulur.
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2011 yılında kolluk kuvvetlerinin (polis, jandarma, asker) açtıkları ateş sonucu veya kullandıkları gaz bombaları sonucu (yoğun gaza veya gaz bombasının kapsülüne bağlı olarak) veya savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu toplam 59 insan yaşamını yitirdi; 25 insan da yaralandı. Söz konusu olayların sonrasında 102 kişi
gözaltına alınırken 1 kişi de tutuklandı. Ölen 59 insanın 5’i gaz bombasının kullanımı nedeniyle 53’ü de ateşli
silah ve bombalama sonucu yaşamını yitirdi. 1 kişinin ölüm nedeni belirlenemedi. Yaralanan 25 insanın 4’ü
gaz bombası nedeniyle 21’i de ateşli silah ve bombalama sonucu yaralandı.

Aziz Şenel
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 8 Ocak 2011’de bir
kavga sırasında yoldan geçerken vurularak yaşamını yitiren Aziz Şenel’in, olaya müdahale eden
bir polis memurunun silahından çıkan kurşunla
öldüğü belirlendi.
Yusuf Çetinkaya
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Koçyiğit
Köyü’nün yakınlarında 15 Nisan 2011’de operasyona çıkan askerî birliğin açtığı ateş sonucu yabanî
ot toplayan geçici köy korucusu Yusuf Çetinkaya
(45) ağır yaralandı.
İbrahim Oruç
YSK’nin 18 Nisan 2011’de aldığı kararla BDP’nin
desteklediği
Emek,
Özgürlük,
Demokrasi
Bloku’nun milletvekili adayları Hatip Dicle, Leyla
Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan
Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin
başvurusunu eski mahkûmiyetlerini gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 20 Nisan 2011’de karşılıklı yoğun ve aşırı şiddetin kullanıldığının görüldüğü eylemlerden Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki
eyleme polis ekiplerinin ateşli silahla müdahale
etmesi sonucu İbrahim Oruç (17) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim
Oruç’un öldürülmesiyle ilgili olarak Bismil’deki
olaylar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı
Osman Güneş, kolluk kuvvetlerinin orantılı güç
kullandığını ifade etti.
Kazım Şeker
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki gösterilere polis
ekiplerinin ateşli silahlarla müdahale etmesi sonucu
yaşamını yitiren İbrahim Oruç’un (17) faillerinin
bulunması talebiyle yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi nedeniyle
atılan gaz bombalarından etkilenen Kazım Şeker
(60), 27 Nisan 2011’de yaşamını yitirdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

X.X., X.X.
Mardin-Diyarbakır karayolunda 14 Mayıs 2011’de
“kablo hırsızlığı yaptıkları” iddia edilen iki kişi,
“dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle, jandarma
ekibinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.
Metin Lokumcu
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011’de Artvin’in Hopa
İlçesi’nde seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji
politikasını ve Hidroelekrik Santralleri (HES) protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri aşırı/ölçüsüz/orantısız bir şekilde müdahale etti.
Polis ekiplerinin müdahale sırasında yoğun bir
şekilde kullandığı gaz bombasından etkilenen
emekli öğretmen Metin Lokumcu (54) geçirdiği
kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Samet Karslı
Tunceli’de operasyona çıkan Aşağıtorunoba Jandarma Karakolu’na bağlı askerî birlikte yer alan
Jandarma Uzman Çavuş Samet Karslı, bulunduğu
yeri değiştirdiği esnada kendisine parolayı soran
askerî görevlilere yanıt verememesi nedeniyle
vurulmuştu. Hastanede tedavi gören Samet Karslı
14 Haziran 2011’de yaşamını yitirdi.
V.Ç.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Haziran
2011’de evinin önünde oynayan V.Ç., zırhlı bir
araçtan atılan gaz bombasının kapsülünün isabet
etmesi nedeniyle ağır yaralandı.
Yusuf Arslan
Erzincan’da 16 Haziran 2011’de geçirdiği sinir krizi
nedeniyle evinin balkonundan havaya rasgele ateş
açan polis memuru Muhammed Demir’in (27)
silahından çıkan kurşunların isabet ettiği olay
yerine gelen polis memurlarından Yusuf Arslan
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(36) yaşamını yitirdi, Hikmet Çakıcı adlı komiser
de yaralandı.

polis ekipleri, tartıştıkları Mehmet Şirin Çiftçi’yi
(20) evinin önünde başına ateş ederek öldürdü.

Hatice İdin

Ercan Uca

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 12 Haziran 2011 gecesi
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız adayların milletvekili olmasını
kutlanırken meydana gelen patlamada yaralananları hastaneye götüren gruba kolluk kuvvetlerinin
gaz bombası ile müdahale etmesi sonucu yoğun
dumandan fenalaşarak Cizre Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Hatice İdin’in (54) 29 Haziran 2011’de
beyin ölümü gerçekleşti.

Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu Köyü’nün
Uzunyol Mezrası’nda 31 Temmuz 2011’de hayvanlarını otlatan köylülere, “sınırdan yasadışı yollarla
geçtikleri” gerekçesiyle, askerlerin, köylülerin “dur”
ihtarına uymadıklarını ileri sürerek açtığı ateş
sonucu Ercan Uca (29) yaşamını yitirirken; İbrahim Ecevet (24) ve Nejdet Çiftçi (23) de yaralandı.

Yavuzhan Şahin, Aydın Özaydın

Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Sarıçimen Köyü’nde
30 Temmuz 2011’de İran’dan Türkiye’ye izinsiz sınır
geçişi yapan gruba askerlerin açtığı ateş sonucu
Sami İştenyılmaz (12) attan düşerek yaşamını
yitirdi.

Kırıkkale’de 6 Temmuz 2011’de Yavuzhan Şahin
ve Aydın Özaydın adlı iki kişiyle “alacak meselesi”
nedeniyle tartışan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli polis memuru O.A. beylik tabancasıyla ateş
ederek Yavuzhan Şahin ve Aydın Özaydın’ın yaralanmasına neden oldu.
Orhan D.
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 15 Temmuz 2011’de
vapur iskelesinin bulunduğu yerde devriye görevi
yapan polis ekibine ateş atiği iddia edilen Orhan D.
(28) adlı kişi polis ekibi tarafından vurularak öldürüldü.
Gökhan Çetintaş
Samsun’un Havza İlçesi’nde 19 Temmuz 2011’de
jandarma ekiplerinin “HPG militanı oldukları”
iddiasıyla ve “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle iki kişiye açtıkları ateş sonucu Gökhan Çetintaş (16) yaşamını yitirdi. Olayda Habip Çetintaş
(18) ise yaralanmadan gözaltına alındı.
Doğan Teyboğa
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Temmuz 2011’de son
dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları protesto
etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz
bombalarından birinin kapsülünün kafasına isabet
etmesi sonucu ağır yaralanan Doğan Teyboğa (13)
tedavi gördüğü Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 25
Temmuz 2011’de yaşamını yitirdi.

Sami İştenyılmaz

İmdat Ünal
Uşak’ta 2 Temmuz 2011’de yolda yürürken nereden geldiği belli olmayan kurşunun başına isabet
etmesiyle 9 Temmuz 2011’de yaşamını yitiren
İmdat Ünal’ın (24) ölümüne neden olan kurşunun, olay günü düğünü olan polis memuru Orhan
Kahraman’ın (28) beylik tabancasından çıktığı
belirlendi.
Yıldırım Ayhan
TSK’nin Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek ve operasyonlara karşı canlı kalkan olmak için 28 Ağustos
2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Narlı
Köyü’nde eylem yapan gruba biber gazı, cop ve
gaz bombasıyla müdahale eden polis ekiplerinin
kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün
grupta yer alan BDP’li Van İl Meclisi üyesi Yıldırım
Ayhan’ın göğsüne isabet etmesi sonucu Yıldırım
Ayhan yaşamını yitirdi.
İ.Ş.
Denizli’de 28 Ağustos 2011’de hakkında arama
kararı bulunan ve “dur” ihtarına uymadığı iddia
edilen İ.Ş. polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu
vurularak ağır yaralandı.

Mehmet Şirin Çiftçi

X.X.

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 29 Temmuz 2011’de
Cemal Yılmaz Mahallesi’nde devriye görevi yapan

Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye
Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi
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Köyü’nden geçmek isteyen bir grup Suriyeliye
askerlerin açtığı ateş sonucu Suriye vatandaşı bir
kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

lenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin
kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün
isabet ettiği Adil Aslan (11) ağır yaralandı.

E.K.

Mensur Güzel

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde KCK operasyonlarını
protesto etmek amacıyla 18 Eylül 2011’de eylem
yapan gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği E.K. (17) ağır yaralandı.

Kocaeli’nde 11 Kasım 2011’de 18 yolcu, 4 mürettebat ve 2 stajyerle Gölcük seferini yapan Kartepe
adlı deniz otobüsünü kaçıran silahsız HPG militanı
Mensur Güzel (27), 12 Kasım 2011 sabahı deniz
otobüsünün yakıtının bitmesi nedeniyle İstanbul’da
Selimpaşa açıklarında SAT komandolarının deniz
otobüsüne düzenlediği operasyon sonucu başına
ve vücuduna isabet eden üçer kurşunla öldürüldü.
Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada Mensur Güzel’in üzerinde bomba düzeneği olduğu
iddia edilirken daha sonra yapılan açıklamalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı ifade
edildi. Eylemi üstlenen HPG de eylemin Abdullah
Öcalan’ın avukatlarıyla üç aydır görüştürülmemesine dikkat çekmek için yapıldığını ve Mensur
Güzel’in üzerinde patlayıcı ve silah bulunmadığını
açıkladı.

R.M.
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 19 Eylül 2011’de,
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin
verilmemesi uygulamasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına almak istediği R.M.’nin (17) kaçmak
istemesi üzerine açılan ateş sonucu kalça kemiğinden vurulduğu ve yaralı halde üç gün gözaltında
tutulduğu öğrenildi. R.M. “görevli polis memuruna
mukavemet ettiği” iddiasıyla tedavisi tamamlanmadan tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne
gönderildi.
Nurullah Işık
3 Ekim 2011’de Başkale İlçesi’nden Van’a gelen
Nurullah Işık’ın kullandığı araca, yol kontrolü
yapan askeri ekibin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu Nurullah Işık yaralandı.
Halil Ürgün
Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Ilıcak Köyü’nün Belliyurt Mezrası’nda yaşayan Halil Ürgün’ün (30) 19
Ekim 2011’de kamyonu ile seyir halindeyken kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. “Dur” ihtarına uymadığı iddia
edilen Halil Ürgün, aracı ile kontrol noktasından
uzaklaştıktan sonra dağlık alanda ölmüş olarak
bulundu.
M.A.O.
Mardin’in Derik İlçesi’nde 29 Ekim 2011’de “dur”
ihtarına uymadığı iddia edilen M.A.O. (17) polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu vuruldu ve tedavisi
tamamlanmadan Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
Adil Aslan
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 9 Kasım 2011’de BDP’ye
yönelik operasyonları protesto etmek için düzenTürkiye İnsan Hakları Vakfı

Operasyonun ardından Mensur Güzel’in ev arkadaşı oldukları iddia edilen iki kişi ile hukuki yardım talebinde bulunmak için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvuran Mensur
Güzel’in akrabası Mehmet Güzel gözaltına alındı.
Yusuf Ögen
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 Kasım 2011’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla zırhlı polis
araçlarıyla BDP’nin ilçe binasında kaçak elektrik
kontrolü yapılmasını protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği Yusuf Ögen
adlı çocuk yaralandı.
X.X., X.X.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 23 Kasım 2011’de
sınırı geçmek isteyen Suriye vatandaşı iki kişi, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralı iki kişi Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yalçın Acıbal
Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde 21 Kasım 2011’de
bir grup arasında çıkan kavganın ardından yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekibinin gözaltına almak istediği fakat olay yerinden
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kaçmaya çalıştığı iddia edilen Yalçın Acıbal, polis
memuru Z.K.’nin ateş etmesi sonucu bilek kemiğinden yaralanarak Hendek Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Yalçın Acıbal’ı yaraladıktan sonra olay yerinde bırakıp kaçan polis memuru Z.K. ifadesinde, “kimliğini
sorduğumuz genç kaçmaya başladı. Ben de peşinden koşarken ayağım kaydı. Havaya ateş açmak
için elimde tuttuğum silahım ateş aldı. Gencin
yaralandığını fark etmedim” dediği fakat çevredeki
bir işyerinin güvenlik kamerasında polis memurlarından birinin Yalçın Acıbal’ın boğazından tutup
yere yatırdığı ve Yalçın Acıbal’ın kaçması üzerine
Z.K.’nin kovaladığı görüldü.
Kezban Erol
Hakkâri’de 27 Kasım 2011’de, Abdullah Öcalan’ın
üç ayı aşkın bir süredir avukatlarıyla görüştürülmemesini ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların
“KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını
protesto etmek isteyen gruba karşı polis ekiplerinin
yoğun bir şekilde gaz bombası kullandığı sırada
yoldan geçen Kezban Erol (17), bacağına isabet
eden gaz bombası kapsülü sonucu yaralandı.
Mehmet Şirin Aslan
Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 28 Kasım 2011’de,
PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamak isteyen gruba polis ekiplerinin gerçek mermilerle ateş
açması sonucu Mehmet Şirin Aslan (18) ağır yaralandı.
Samir Salem Ali Elmadhavri
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 30 Kasım 2011’de Sultanahmet Meydanı’na gelen Libya uyruklu Samir
Salem Ali Elmadhavri (36) elindeki silahla etrafa
rasgele ateş etmeye başladıktan sonra Topkapı
Sarayı’nda nöbet tutan bir askerle bir özel güvenlik görevlisini yaralayarak saraya girdi. 27 Kasım
2011’de Türkiye’ye giriş yapan ve hangi nedenle
silahlı eylem yaptığı belirlenemeyen Samir Salem
Ali Elmadhavri, saraya giren özel harekât ekipleri tarafından iki saat süren çatışmanın ardından
yaralı halde ele geçirilebilecekken başından vurularak öldürüldü.
Yusuf Akın
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu
Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesiminde
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20 Aralık 2011’de operasyona çıkan asker birliğin,
“HPG militanı oldukları” şüphesiyle su tesisatı
yapan iki köylüye ateş açması sonucu ağır yaralanan Yusuf Akın (38) Mardin Devlet Hastanesi’nde
yaşamını yitirdi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mehmet Eren’in (48) ise Mardin Devlet
Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin Valisi,
askerlerin köylülerin elindeki üçgen şeklindeki
boru aletini, uzun namlulu silah zannettiklerini
iddia etti.
Konuyla ilgili ön inceleme raporu hazırlayan İnsan
Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi ise, olaya
tanıklık eden köylülerin, “dur” ihtarı veya benzeri
bir ses duymadıklarını, silah sesini duyduklarında
yaralılara müdahale etmek için gittiklerini ancak
askerlerin kendilerine de ateş açtığını ve evlerinde
hala bunların izlerinin olduğunu söylediklerini;
yaralılara en yakın müdahalenin olaydan 1,5 saat
sonra gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıkladı.
35 Kişi
Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı
Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak
sınırında askerler tarafından belirli bir bölgeye
yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi çocuklardan oluşan köylülerden 35’i Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk
savaş uçakları tarafından bombalanarak katledildi.
Katliamdan sadece 3 kişi kurtulabildi.
Yanarak veya parçalanarak yaşamını yitiren köylüler şöyle:
1. Özcan UYSAL

30/12/1993 Şırnak/Ulu
dere doğumlu.

2. Seyithan ENÇ

30/12/1993 Şırnak/Ulu
dere doğumlu.

3. Cemal ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

4. Vedat ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

5. Selim ENCU

1973 Şırnak/Uludere
doğumlu.

6. Selahattin ENCU

1995 Şırnak/Uludere
doğumlu.

7. Nadir ALMA

1986 Şırnak/Uludere
doğumlu.
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8. Celal ENCU

1986 Şırnak/Uludere
doğumlu.

9. Bilal ENCU

Yaşam Hakkı

30. Hüseyin ENCU

1991 Şırnak/Uludere
doğumlu.

31. Bedran ENCU

1996 Şırnak/Uludere
doğumlu.
1995 Şırnak/Uludere
doğumlu.

10. Şirvan ENCU

1992 Şırnak/Uludere
doğumlu.

32. Serhat ENCU

11. Nevzat ENCU

1992 Şırnak/Uludere
doğumlu.

33. Şivan ENCU

12. Salih ENCU

1993 Şırnak/Uludere
doğumlu.

13. Osman KAPLAN

1980 doğumlu.

14. Mahsun ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

15. Muhammet ENCU
doğumlu.

1998 Şırnak/Uludere

16. Hüsnü ENCU

1981 Şırnak/Uludere
doğumlu.

17. Savaş ENCU

1997 Şırnak/Uludere
doğumlu.

18. Erkan ENCU

1998 Şırnak/Uludere
doğumlu.

19. Cihan ENCU

1992 Şırnak/Uludere
doğumlu.

20. Fadıl ENCU

1991 Şırnak/Uludere
doğumlu.

21. Şerafettin ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

22. Hamza ENCU

1990 Şırnak/Uludere
doğumlu.

23. Aslan ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

24. M.Ali TOSUN

1987 Şırnak/Uludere
doğumlu.

25. Şerafettin ENCU

1994 Şırnak/Uludere
doğumlu.

26. Orhan ENCU

1992 Şırnak/Uludere
doğumlu.

27. Salih ÜREK

1995 Şırnak/Uludere
doğumlu.

28. Yüksel ÜREK

1995 Şırnak/Uludere
doğumlu.

29. Adem ANT

1992 Şırnak/Uludere
doğumlu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

34. Abdulselam ENCU

Şırnak/Uludere 		
doğumlu.

35. Aidiyeti bilinmeyen kol ve bacak.
Olaydan 12 saati aşan bir süre sonunda açıklama
yapan Genelkurmay Başkanlığı, TBMM’nin 17
Ekim 2007’den beri birer yıllık sürelerle yenileyerek
verdiği sınır ötesi harekât izni kapsamında sınıra
yakın Haftanin bölgesinde hareketlilik olduğu
ihbarı üzerine operasyonun yapıldığını; sivillerin
öldürüldüğü bölgenin HPG’nin güzergâhı olduğunu; 28 Aralık 2011 günü saat 18:39’da İnsansız
Hava Aracı’nın katliamın yapıldığı bölgede görüntü
tespit etmesi üzerine bölgenin bombalanmasına
karar verilerek saat 21:37 ile 22:24 arasında sivillerin bombalandığını ifade ederek katliam hakkında
idarî ve adlî incelemenin devam ettiğini duyurdu.
Katliama ilişkin akşam saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adına açıklama yapan Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, katliamın bir
operasyon kazası olduğunu ileri sürerek “terörle
mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini” ifade
etti.
Katliamı Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde protesto eden gruba müdahale eden kolluk kuvvetleri
grup adına konuşma yapan BDP milletvekili Esat
Canan’a basınçlı su sıktı.
Diyarbakır’daki protesto gösterilene polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi
sonucu BDP İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt ayağından yaralanırken, müdahale sonrasında dört
kişi de gözaltına alındı.
İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen protesto gösterisine kolluk kuvvetlerinin izin
vermemesi üzerine çıkan olaylar sonrasında 40
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Katliamın ardından katliam bölgesine giden İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkâri Şubesi, Van Şubesi, Siirt Şubesi, Mardin Şubesi, Diyarbakır Şubesi ile İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
Hakkâri Şubesive Diyarbakır Şubesi’nden oluşan heyet 29 Aralık 2011 tarihli önizlenim raporunu açıkladı:
Şırnak İli Uludere İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylerinden 38 İnsanın Öldürülmesine İlişkin İHD Ve
MAZLUMDER Önizlenim Raporu
Olayın kamuoyunda duyulması üzerine İHD ve MAZLUMDER olarak Uludere ilçesine hareketle saat 17.00 sularında Uludere’ye varıldığında cenazelerin bir kısmının bulunduğu Uludere Devlet Hastanesine gidilmiştir.
Hastanenin kalabalık, cenazelerin gruplar halinde gelişigüzel odalarda battaniyelere sarılı halde bekletildikleri, ailelerin de cenazelerin başında beklemekte oldukları görülmüştür.
Otopsinin yapılmakta olduğu yerin hastanenin kalorifer kazanı odasının bitişiğinde bodrum katta, salonun bir kısmının çarşaflarla kapatılarak ikiye ayrıldığı ve otopsinin perde arkasında yapılmakta olduğu, otopsi işlemlerine aileleri
temsilen Şırnak Barosundan tek bir avukatın bulunmasına izin verildiği, iki savcının işlemleri yürüttüğü, saat 18.30
itibariyle sadece 6 cenazenin otopsi işleminin tamamlandığı tespit edilmiştir.
Otopsi esnasında bekleyen ailelerden konu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
1. Hastanede 38 cenazenin bulunduğu, olayın 28.12.2011 günü saat 21.30 sularında meydana geldiği
2. Olayda hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 12-28 yaş aralığı olduğu, maktüllerin ağırlıkla 12-18 yaş aralığında
oldukları
3. Olayın meydana geldiği yerin Gülyazı-Ortasu köylerine olan uzaklığının 1-1.5 saat olduğu, olayın meydana geldiği yerin Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında meydana geldiği,
4. Olayda hayatını kaybedenlerin sınır ticareti (mazot ve gıda maddeleri) ile uğraştıkları, bunun uzun yıllardan
beridir karakolun bilgisi dahilinde yapıldığı, özellikle son bir ayda karakol tarafından kolaylık ve müsamaha tanındığı
5. Ortasu köyünde Jandarma Karakollunun bulunduğu, Jandarma Karakolunun 10 gün önce boşaltıldığı ve Gülyazı
Alayına taşındığı,
6. Olayda sağ kurtulan ve hastanede görüştüğümüz Haci Encü (19 yaşında) özetle şu beyanlarda bulunmuştur:
“28.12.2011 günü Saat 16.00’da 40-50 kişilik bir grupla birlikte mazot ve gıda maddesi getirmek üzere yine bu sayıda
katırla beraber sınırın Irak tarafına geçtik. Karakola özellikle bir bilgilendirme yapmadık ancak gidip geldiğimizi
zaten biliyorlardı. Amacımız şeker ve mazot getirmekti. Hatta giderken İnsansız Hava Aracının sesini dahi duyduk
ancak sürekli gidip geldiğimiz için yolumuza devam ettik. Akşam 19.00’da katırları yükleyerek yola çıktık. Saat 21.00
gibi sınıra yaklaştık. Bizim köyün yaylasına vardık, yayla tam sınırdadır. Orada önce aydınlatma fişeği ve akabinde
de top-obüs atışı yapıldı. Biz yükümüzü sınırın diğer tarafında bıraktık. Hemen ardından uçaklar geldi ve bombardıman başladı, biz iki gruptuk, öndeki grup ile arkadaki grup arasında 300-400 metre mesafe vardı, ilk top atışından
hemen sonra uçak geldi, askerler bizim yaylayı tuttukları için, bu tarafa geçebileceğimiz başka yol yoktu, bu nedenle
gruplar sıkışarak bir araya gelmek zorunda kaldı, sonunda iki büyük grup olduk, ilk uçak bombardımanında sınırın
sıfır noktasında bulunan yaklaşık 20 kişilik grup imha oldu, hemen geriye kaçmaya başladık, kayalıklar arasında
kalanların üzerine bomba yağmaya başladı, benim de içinde bulunduğum grup 6 kişiydi, bu gruptan 3 kişi kurtulduk, üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardı, hiç kimsede silah yoktu, olay 1 saat falan sürdü, bir iki kişi 3 katırla
beraber küçük bir deredeki suya girdik, bir saat bekledikten sonra bir kayalığın altına sığındık, arkadaşlarımızdan
haber alamadık, saat 23.00-23.30 gibi gelen ışıklardan ve seslerden köylülerin geldiğini anladık, köylüler feryat etmeye başlayınca askerler tuttukları yerlerden çekilerek yaylayı da boşalttılar, çok uzun zamandır bu işi yapıyoruz, iki
kişi evliydi, diğerleri lise ve ilköğrenim öğrencisiydi, henüz hiç kimse beni ifade vermem için çağırmadı, olaydan sonra
hiç asker görmedim, kurtulan diğer 2 kişi ise Davut Encü (22 yaşında) ve Servet Encü (Şırnak Devlet Hastanesinde
yaralı) dür.
TESPİTLERİMİZ:
1. Olayda tamamı sivil olan insanların öldürüldüğü ve yaralandığı,
2. Olay esnasında gruba DUR ihtarı yapılmadığı ve uyarılmadıkları, hiçbir surette güvenlik güçlerine ateş açılmadığı, askerlerin de bireysel olarak ateş etmedikleri, olayda uçakların bombardıman yaptıkları ve ölümlerin bu
nedenle olduğu,
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3. Sivillerin olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince tanınan ve bilinen insanlar oldukları, güvenlik güçlerinin sınır
ticareti nedeniyle yapılan bu gidiş ve gelişlerden haberdar oldukları,
4. Tarafımızdan görülmemekle beraber görgü tanığının ve köylülerin anlatımından sınır ticareti için aynı güzergahın sürekli kullanıldığı ve güvenlik kuvvetleri dahil herkesçe bilindiği,kullanılan yolun patika yol olmadığı, yolun
üstünde maden ocaklarının bulunduğu,
5. Resmi açıklamaları aksine olay yerinin Sinat- Haftanin olarak adlandırılan bölgeye uzak olduğu,saldırıya uğrayan bir grubun Türkiye tarafında olduğu bir grubun da Irak-Türkiye sınırının üstünde olduğu
6. Olaydan sonra hiçbir resmi kurumun cenazeleri almak için girişimde bulunmadıkları ve askerlerin olay bölgesinden tamamen çekildikleri, cenazelerin köylüler tarafından alınarak kendi imkanları ile Gülyazı köyüne getirildikleri,
7. Hastane koşullarının otopsi işlemine elverişli olmadığı, cenazelerin gelişigüzel odalara bırakıldığı, cenazelerin akrabaları tarafından battaniyelere sarıldıkları, hastane personelinin yetersiz sayıda olduğu hatta gördüğümüz kadarıyla neredeyse yok denecek sayıda olduğu ve cenazelerin aileler tarafından otopsiye ve ambulanslara taşındığı,
8. Cenazelerden otopsi sonucunda elde edilecek delillerin mevcut koşullar nedeniyle usulüne uygun şekilde alınamayacağı, bu nedenle delillerin karartılma ihtimalinin yüksek olduğu,
9. Hastanede heyetimiz tarafından görülen cesetlerin yanmış, iç organlarının dışarıda olduğu, çoğunun kafatasının
parçalandığı, vücut bütünlüklerinin parçalanmak suretiyle bozulduğu,
10.Olayda tahrip gücü çok yüksek, yakıcı nitelikte mühimmatın kullanıldığı,
Heyetimiz daha geniş bir rapor ve ayrıntılı bir heyet çalışmasını gerektirecek bu olaya ilişkin olarak yapılanın bir
yargısız infaz olduğu, öldürülenlerin sayısı itibariyle toplu bir katliam niteliği taşıdığı sonucuna varmıştır. Bu amaçla
ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütlerinin incelemede bulunmak üzere duyarlılık göstermelerini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin derhal heyet göndermesinin gerektiği;
Türk Medyasının “resmi kurumların yaptığı açıklamalar dışında” katliama basın etiği çerçevesinde yaklaşması ve
kamuoyuna gerçekleri aktarması hususunda duyarlı olması gerektiği Sonucuna varılmıştır. (Detaylı rapor için eklere
bakınız.)

Mekin Kar (Xebat Rodi), A. A. (Navdar)
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Huzurevleri
Semti’nde 31 Aralık 2011’de bir eve baskın düzenleyen polis ekipleriyle evde bulunanlar arasında
çıkan çatışmanın ardından evde bulunan iki kişinin balkondan atlayarak intihar ettiği; çatışmada
ise bir polis memurunun yaralandığı Diyarbakır
Valiliği tarafından iddia edildi.
Görgü tanıkları ise baskın sırasında herhangi bir
çatışmanın yaşanmadığını; balkondan atlayan iki
kişinin sokak ortasında başlarından birer kurşunla
vurularak öldürüldüğünü söylediler. Görgü tanıkları yargısız infazın ardından sokağın yıkandığını
ve kurşunların yerlerinin değiştirildiğini ileri sürdüler. HPG militanı oldukları öğrenilen iki kişinin infaz edilmesini Diyarbakır’da protesto etmek
isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu 54 kişi gözaltına alındı.
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1.1. Devam Eden veya Sonuçlanan
Yargısız İnfaz Davaları
Cemal Yalın
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 5 Ağustos 2010’da
Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırı sırasında yaşamını yitiren jandarma er Cemal
Yalın’ın Emniyet Müdürlüğü’nden açılan ateşle
öldürülmesiyle ilgili olarak 10 polis memuru hakkında “insan öldürmek” suçu nedeniyle ve müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan fezleke 11
Ocak 2011’de tamamlandı.
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 bulunduğu sivil plakalı minibüsün, Emniyet
Müdürlüğü’ne bombalı saldırı yapmak isteyen
militanlara ait olduğunu düşünülerek kurşunlandığı belirtildi. Davanın seyrine ilişkin 2011 yılında
başka gelişme öğrenilemedi.
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Nezir Borak
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 16 Ağustos 2010’da
Hakkârililere ait kahvenin önünde bir sivil polis
memurunun, “taş atan çocuklara” rasgele açtığı
ateşten oğlunu korumak isterken başına isabet eden
plastik mermi nedeniyle vücudunun %93’ünü kullanamaz hale gelen Nezir Borak’ı (40) vuran polis
memuru A.O. ve amiri A.F.K. hakkında “nitelikli
insan yaralamak” suçundan dava açıldığı 19 Ocak
2011’de öğrenildi.
İddianamede, ifadelerin ve delillerin ışığında Nezir
Borak’ın yakın mesafeden FN 303 model plastik
mermi atan savunma tüfeğiyle vurulduğu kaydedildi. Davanın seyrine ilişkin 2011 yılında başka
gelişme öğrenilemedi.
Şerzan Kurt Davası
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 19 Ocak 2011’de Eskişehir 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada incelenen kamera kayıtlarında sanık polis memurunun
öğrencileri hedef alarak ateş ettiği görüldü. Tanıkların dinlenmesine ve olayla ilgili diğer görüntülerin izlenmesine karar veren mahkeme heyeti sanık
polis memurunun tahliye olma talebini reddederek
duruşmayı erteledi.
16 Mart 2011’de devam eden davanın duruşmasında Şerzan Kurt’un avukatlarının taleplerini ve
sanık polis memurunun avukatının savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
6 Mayıs 2011’deki duruşmada sanık avukatlarının
tanık gösterdiği Hüseyin Mandıracı dinlendi.
26 Ağustos 2011’de görülen duruşmada ise Uluslararası ve Ulusal Kriminal Bürosu tarafından hazırlanan raporda Şerzan Kurt’un ölümünü aydınlatacak görüntülerin zamanında alınmadığı ve üstüne
kayıt yapıldığı belirlendi.
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9 Aralık 2011’deki duruşmada Adli Tıp
Kurumu’ndan gelen raporu okuyan mahkeme
heyeti, tutuklu sanık polis memuru Gültekin
Şahin’in tahliye talebini reddederek; gizli tanığın
dinlenmesi amacıyla duruşmayı 6 Ocak 2012’ye
erteledi.
Kenan Çubukçu, Olcayhan Bayrak
Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’nin Elmaçukuru
Köyü’nün kırsal kesiminde 17 Eylül 2004’te düzenlenen askeri operasyonda, “HPG militanı zannedilerek” askerlerin ateş açması sonucu Kenan
Çubukçu (34) ve Olcayhan Bayrak’ın (17) ölümü ve
Selahattin Çubukçu (30) ve İsmail Sarı’nın da (19)
yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak açılan davaya 20 Ocak 2011’de devam edildi.
Olayda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tim
komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Kılıç 30 yıl
ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş, yedi asker ise
beraat etmişti.
Karar ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından “davanın askeri mahkemede görülmesi gerektiği” gerekçesiyle bozulmuştu. Uyuşmazlık mahkemesi ise
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nin ve Trabzon
48. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri
Mahkemesi’nin “görevsizlik kararı” vermesi üzerine dosyayı sivil mahkeme göndermişti.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde sekiz askerin yargılandığı davanın duruşmasına sanıklar
katılmadı. Cumhuriyet savcısı da, bir önceki duruşmada olduğu gibi ifadesi alınamayan ve olay sırasında tim komutanı olan sanık Jandarma Üsteğmen
Bülent Kılıç hakkında çıkarılan yakalama emrinin
infazının beklenmesini ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesini talep etti. Savcının taleplerini
kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Davaya 6 Ekim 2011’de devam edildi. Duruşmada
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde sekiz askerin yeniden yargılandığı davanın duruşmasında
savcı, suçun işlendiği tarihte yedi erin Üsteğmen
Bülent Kılıç emrinde olduğunu hatırlatarak, kanıtlar göz önüne alınarak beraat etmeleri gerektiğini
söyledi. Mahkeme heyeti de, erler Osman Güler,
Cuma Bostancı, Turgay Kavak, Mahir Sadıç, Ömer
Özen, Murat Çurkuş ve Muhammet Çetin’in beraat
etmesine; davanın firari sanığı Üsteğmen Bülent
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Kılıç’ın yargılanmasına devam edilmesine karar
verdi.
Mahsun Mızrak
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 25 Ocak 2011’de
devam edildi.
“Olası kasıt sonucu ölüme neden oldukları” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis
memurlarının duruşmasında, Mahsun Mızrak’ın
ölümüne neden olan gaz bombası fişeğinin, “ölümcül etkisinin bulunmadığını” savunan Adlî Tıp
Kurumu’nun raporu değerlendirildi. Mahkeme
heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
13 Eylül 2011’de devam eden davanın duruşmasında tanık olarak dinlenen Özel Harekât Şube
Müdürü Ali Uğur Okumuş olaylar esnasında 10
Nisan Polis Karakolu’nda görevli olduğunu, ölüm
olayının kendi bölgesinde meydana gelmediğini
anlattı.
Olayların büyümesi nedeniyle il dışından takviye
kuvvetlerin geldiğini hatırlatan Ali Uğur Okumuş,
“gaz fişekleri değişik silahlarla atılmaktadır. Bunların çapları farklıdır. Olaylar esnasında her türlü gaz
fişeği kullanıldı, bu gaz fişeklerinin seri numarası
yoktur. Hepsinin üstünde sadece çeşit itibariyle
yazılır” diye konuştu.
Cumhuriyet Savcısı ise sanıkların eylemi, meşru
müdafaa kapsamında işlemiş olabileceğini, ayrıca
suçun manevi unsurlarının değişme ihtimali nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verilmesini
istedi.
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından olayda
kullanıldığı iddia edilen gaz fişeği ile olay sırasında
sanıkların kullandığı silahların Jandarma Kriminal Laboratuarı’na gönderilerek ekspertiz raporunun aldırılmasına, silahların özellikleri, kullanış
şekilleri, kullanılan fişeklerin öldürücü nitelikle
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Yaşam Hakkı

olup olmadığı hususunun sorulmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca sanıkların tutuklanması
yönündeki talebin ise mevcut delil durumu nedeniyle reddederek duruşmayı erteledi.
15 Kasım 2011’deki duruşmada Jandarma Bölge
Kriminal Laboratuar Amirliği’ne gönderilen kapsül
ile Mahsun Mızrak’ın kafasına isabet eden kapsülün aynı olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyetinin
değişmesi nedeniyle önceki duruşmaların zabıtlarının da okunduğu duruşmada, sanıkların tutuklanması yönündeki talebi mevcut delil durumu
nedeniyle reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı
17 Ocak 2012’ye erteledi.
Enver Turan
Hakkâri’de askerî operasyon sonucu dokuz militanın öldürülmesini, 9 Eylül 2010’da Hakkâri’de
protesto eden gruba polis ekipleri müdahale etmiş;
çıkan olayların ortasında kalan bir araçtan çevredekilere ateş açılması sonucu, bayram dolayısıyla
şeker toplayan Enver Turan (15), başından vurularak ağır yaralı halde kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 16
Eylül 2010’da yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından tutuklanan fakat 7 Aralık 2010’daki
duruşmada tahliye edilen Uzman Çavuş Gökşen Sart hakkında açılan davaya 25 Ocak 2011’de
devam edildi. Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya Gökşen Sart duruşmaya katılmazken,
Turan ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Güvenlik
gerekçesiyle davanın bir başka ile alınmasını daha
önce talep eden uzman çavuşun avukatı, talebini
tekrarladı. Avukatın bu talebini Adalet Bakanlığı’na
ileten mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için erteledi.
3 Mayıs 2011’de devam eden davanın duruşmasında mahkeme heyeti davanın Yozgat’a nakledilmesine karar verdi. Davanın seyrine ilişkin 2011
yılında başka gelişme öğrenilemedi.
Soner Çankal
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde 19 Kasım 2008’de,
Soner Çankal’ın polis memuru Vahit Karşılıyan’ın
açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili
olayda, tutuksuz yargılanan polis memuru Vahit
Karşılıyan’ın “meşru müdafaa sınırının aşılması
sonucu adam öldürme” suçundan, Ankara 4. Ağır
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Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 26 Ocak
2011’de sonuçlandı.
Duruşmaya tutuksuz sanık Vahit Karşılıyan ve
avukatı Ecem Hamzaoğlu ile Soner Çankal’ın
annesi Yeter Çankal ve avukatları katıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, “taksirle
insan öldürmek” suçunu işlediği gerekçesiyle Vahit
Karşılıyan’a verdiği iki yıl hapis cezasını sanığın
duruşmalardaki iyi hali nedeniyle altı ay 20 güne
indirdi. Mahkeme heyeti, Vahit Karşılayan’ın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına da karar verdi.
Canan Saldık
Van’ın Kurubaş Köyü’ne 21 Temmuz 2010’da piknik yapmaya giden Canan Saldık’ın (16), Hacıbekir
Askerî Kışlası’ndan açılan ateş sonucu, kafasından
aldığı kurşun nedeniyle kaldırıldığı Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak “ölüme sebebiyet
vermek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından yargılanan bir albay, bir binbaşı, bir başçavuş
ve iki erin, bilirkişi raporuna rağmen Van Askeri
Mahkemesi’nde 25 Şubat 2011’de yapılan yargılama
sonucu beraat ettiği 6 Mart 2011’de öğrenildi.
Mustafa Fil, Ali Dalmış
Hatay’ın Hassa İlçesi’ne bağlı Çardak Yaylası’nın
Şeker Deresi Bölgesi’nde 28 Haziran 2010’da Amanos Dağları’nın eteklerine kekik otu toplamaya
giden dört köylüye HPG militanı zannederek askerî
birliğin ateş açması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Fil (66) ve Ali Dalmış’ın (63) ailelerine Hatay
Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar
Tespit Komisyonu’nun 21 bin 650’şer TL; olayda
yaralanan Mehmet Sak’ (75) da 2 bin 500 TL tazminat ödemeye karar verdiği 7 Mart 2011’de öğrenildi.
Mustafa Fil (66) ve Ali Dalmış’ın (63) ölümüyle ilgili
olarak üç uzman çavuşun yargılanmasına 17 Mayıs
2011’de başlandı. Antakya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan uzman
çavuşlar A.B., M.K. ve C.K. katılarak ifade verdiler.
Olay gününün hava koşullarıyla ilgili rapor istenmesine ve birlik komutanının dinlenmesine karar
veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Dava
2011 yılı içinde sonuçlanmadı.
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Çağdaş Gemik
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 hakkında “olası kasıtla
insan öldürme” suçunu düzenleyen TCK’nin 21/2.
maddesi uyarınca verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını,
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozmasının ardından
sanık polis memurunun “yaralama sonucunda
ölüme neden olmak” suçundan yeniden yargılanmasına 22 Mart 2011’de başlandı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında bozma kararını okuyan mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını ve taleplerini
hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
19 Nisan 2011’de Antalya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti kararında direnerek sanık polis
memuru Mehmet Ergün’ü tekrar 16 yıl 8 ay hapis
cezasına mahkûm etti.
Emrah Gezer
Ankara’da 26 Aralık 2009 gecesi eğlenmeye gittiği
barda arkadaşlarıyla Kürtçe şarkı söyleyen Emrah
Gezer ile tartışan polis memuru Serkan Akbulut’un
(32), tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Gezer’i
silahıyla vurarak öldürmesiyle ilgili yargılamaya 14
Nisan 2011’de devam edildi.
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada mütalaasını sunan savcı tutuksuz sanıklar
Gülay Türk, Tülay Türk, Levent Akbulut ve Sinem
Uludağ hakkında beraat kararı verilmesini; Serkan Akbulut’un ise “tahrik sonucu insan öldürme”
suçundan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edilmesini talep etti.
Serkan Akbulut’un tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
12 Mayıs 2011’de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada mütalaaya karşı
savunma yapan Emrah Gezer’in avukatlarının
Emrah Gezer’in öldürülmesi sırasında yanında
olan ve ağır yaralanan Zafer Şimşek’in davaya
katılarak tanık olarak dinlenmesi talebi ile Zafer
Şimşek’e Adlî Tıp Kurumu’nun ilk olarak hayatî
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tehlikesi bulunduğu, daha sonra ise hayatî tehlikesi
bulunmadığı yönünde verilen raporlardaki çelişkilerin giderilmesi talebini kabul eden mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.
8 Eylül 2011’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Serkan Akbulut’a “insan öldürmek”
suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti.
Fakat mahkeme heyeti, Emrah Gezer’in Kürtçe
şarkı söylemesini “tahrik” gerekçesi sayarak Serkan
Akbulut’a verdiği cezayı dosyadaki diğer suçlamalar da dâhil olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis cezasına
indirdi.
Baran Tursun
Baran Tursun’u silahından çıkan kurşunla öldüren
polis memuru Oral Emre Atar ile “delilleri gizledikleri” iddiasıyla yargılanan 10 polis memurunun yargılandığı davada 20 Mayıs 2009’da Karşıya
(İzmir) 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık polis
memuru Oral Emre Atar’a TCK’nin 85/1. maddesi
uyarınca verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezası ile “delilleri gizledikleri” iddiasıyla yargılanan sanık polis
memurları Veysel Aydın, Salih Tokucu, Aytekin
Altınışık, Tayfun Kazıcı, Bahadır Aksoy, Hasan
Taşan, Murat Masat, Kenan Duman, Hacı İsa Onur
ve Aycan Bastur hakkında verdiği beraat kararlarının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandığı 19
Nisan 2011’de öğrenildi.
İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde 25 Kasım 2007’de
polis ekipleri “dur” ihtarına uymadığı için Baran
Tursun’un kullandığı otomobile ateş açmış ve araç
ağaçlara çarparak durmuştu. Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve başının arkasında kurşun yarası tespit edilen Tursun, bir süre
yaşam destek ünitesine bağlı kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.
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Duruşma öncesinde olay yerinde keşif yapılmaması
nedeniyle keşif yapılması yönünde yeniden talepte
bulunan müdahil avukatlarının talebini reddeden
mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada bu talebe
yanıt verileceğini belirterek duruşmayı erteledi.
24 Haziran 2011’de devam eden davanın duruşmasında mahkeme heyeti, tanıkların ifadesini
aldı. Tanıklardan Ayhan Talay, Alaattin Karadağ’ın
vurulmasının ardından hastaneye kaldırma girişimlerinin, polis memurları tarafından “savcı
gelecek” denilerek engellendiğini söyledi. Alaattin
Karadağ’ın saatler boyunca ağır yaralı bir biçimde
yerde bekletildiğini ifade etti. Mahkeme heyeti
duruşmayı ertelerken dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı.
Ferhat Gerçek Davası
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, 7’si polis memuru 13 sanığın yargılanmasına, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde,
6 Mayıs 2011’de devam edildi.
Duruşmada Ferhat Gerçek’i vuran kurşunun incelenmesi için gönderildiği Adlî Tıp Kurumu’nda
kaybolduğu ileri sürüldü. Mahkeme heyeti, çekirdeğin akıbetinin öğrenilmesi için duruşmayı erteledi.
16 Eylül 2011’de görülen duruşmada Ferhat
Gerçek’i vuran kurşunun incelenmesi için gönderildiği Adlî Tıp Kurumu’nda kaybolduğu iddialarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek
yanıtın beklenmesine karar veren mahkeme heyeti
duruşmayı 4 Şubat 2012’ye erteledi.

Alaattin Karadağ Davası

Ferhat Gerçek ve dört arkadaşı hakkında olay günü
polis otosuna zarar verdikleri gerekçesiyle açılan
dava ise 22 Kasım 2011’de Bakırköy 8. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.

İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekibinin
açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ’ın
ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan
Vural hakkında açılan davaya, 21 Nisan 2011’de
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşmada sanık polis memurunun duruşmalardan vareste tutulması talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların ifadesini aldı.

İki polis aracının 2 bin 242 TL 47 kuruşluk hasar
gördüğü gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü’nün
“zarar”ın dört yıllık faiziyle birlikte sanıklardan
tahsil edilmesini talep ettiği davanın duruşmasında mahkeme başkanı, Bakırköy 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam eden hem Ferhat Gerçek
ve dört arkadaşının hem de yedi polis memurunun
yargılandığı davanın dosyasının istenmesine karar
vererek duruşmayı 26 Ocak 2012’ye erteledi.
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Cihat Metin, Turgay Metin
Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ne bağlı Güneyce
Köyü’nün yakınlarında, 23 Ağustos 1997’de çobanlık yapan Cihat Metin (16) ve Turgay Metin’in (13)
özel harekât timleri tarafından “PKK üyesi sanılarak” öldürülmeleri nedeniyle dört polis memuru
hakkında, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada polis memurları O.A. (58), İ.K. (46),
A.P. (43) ve M.Ç. (43) hakkında verilen beşer yıl
hapis cezasının, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından
onandığı 21 Mayıs 2011’de öğrenildi.
Ejder Demir
Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Aşağı Koçkıran Köyü’ne
13 Eylül 2007’de düzenlenen baskında Ejder
Demir’in açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili,
Özalp İlçe Jandarma Karakolu’nun komutanı ve
10 asker hakkında açılan davanın 19 Nisan 2011’de
sonuçlandığı 21 Haziran 2011’de öğrenildi.
Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında tanık ifadelerine ve otopsi raporuna rağmen mahkeme heyeti “meşru müdafaada bulundukları” gerekçesiyle sanıklar hakkında
beraat kararı verdi.
Mithat Kutlu
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 18 Nisan 1992’de
düzenlenen ve polis ekiplerinin müdahale ettiği
gösterinin düzenlendiği alandan geçerken başına
aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitiren banka
görevlisi Mithat Kutlu’nun ölümüyle ilgili hakla-

rında dava açılan 52 polis memurunun yargılandığı
davanın Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
5 Ekim 2011’de görülen karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını tekrar sunmasının ardından savunma yapan Mithat Kutlu’nun
ailesinin avukatı Abdullah Çağer, Mithat Kutlu’nun
yürüyüşte yer almamasına rağmen ikamet ettiği
evinin bahçesinden gözaltına alındığını savunarak, maktulün gördüğü işkence ve kötü muamele
sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini
ileri sürdü.
Sanık avukatlarının da savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların “atılı suçu işledikleri sabit
olmadığından” beraat etmelerine karar verdi.
Aytekin Arnavutoğlu
İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Fındıkzade
Semti’nde 11 Mayıs 2006’da bir arabaya açılan ateş
sonucu Aytekin Arnavutoğlu’nun ölümüne neden
olan polis memuru Bayram Engin hakkında açılan
davada İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram
Engin’e “kasten insan öldürme” suçundan müebbet
hapis cezası verilmiş fakat çeşitli indirimlerle ceza
dört yıl iki aya indirilmişti.
Kararın Yargıtay tarafından sanık polis memuru
lehine bozulmasının ardından dava İstanbul 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 24 Kasım 2011’de yeniden
görülmeye başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti,
polis memurunun silahından çıkan kurşunla ilgili
Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenmesi için duruşmayı 16 Şubat 2012’ye erteledi.

2. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER
2011 yılında 15 faili meçhul cinayet işlendi.
Öldürülenlerin 4’ünün köy korucusu olduğu
belirlenirken; Hakkâri ve Tunceli’de 3’er cinayet
işlendiği tespit edildi:
Ubeyd Turna
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 5 Mayıs 2011’de,
Tunceli’de bir çatışmada 7 PKK militanının öldürülmesine yönelik olarak düzenlenen protesto
gösterisine katılan grupla Mustazaf-Der üyeleri
arasında çıkan arbede sırasında faili belirsiz açılan
bir ateş sonucu Mustazaf-Der üyesi Ubeyt Durna
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(30), dernek binasının balkonundan yere düşerek
yaşamını yitirdi.
Hacı Alan
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 28 Temmuz 2011’de
Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan (40) kimliği
belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.
Saldırının ardından Taşlıçay Köyü’ndeki geçici köy
korucuları Karlıova’ya gelerek çevreye rasgele ateş
açtı. BDP üyelerine de saldıran geçici köy korucu-
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ları BDP ilçe başkanı Şemsettin Özen’in evini de
ateşe verdi. Konuyu değerlendiren Bingöl Valisi,
evin ateşe verilmesini “duygusal tepki” olarak
değerlendirdi.

koyarak yanlarında götürdükleri Abdullah Öztürk
(38), silahlı grubun yol kestiği bölgeye yakın bir
yerde silahla öldürülmüş halde bulundu.

30 Temmuz 2011’de yaptığı açıklamayla üstlenen
HPG, 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmayı düzenlediği gerekçesiyle Hacı Alan’ın öldürüldüğünü ifade
etti.
İzzettin Ö.

Tunceli’nin Hozat İlçesi’ne bağlı Yenibaş Köyü’nde
15 Ekim 2011’de jandarma karakoluna ekmek götüren aracı kullanan Veli Sarısaltık (28) kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda
öldürülmüş halde bulundu.

Batman’ın Beşiri İlçesi’nden Muş’un Hasköy
İlçesi’ne bağlı Ortanca Köyü’nde yaşayan kardeşini
ziyarete gelen gönüllü köy korucusu İzettin Ö. 6
Ağustos 2011’de kendisini kaçıran kimliği belirsiz
kişi veya kişiler tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist
Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) Örgütü, Veli
Sarısaltık’ı örgütün askeri kanadı olan Türkiye İşçi
Köylü Kurtuluş Ordusu’nun (TİKKO) öldürdüğünü duyurdu.

Bilal Çelikten, Deyyan Çelikten
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Yönlü Köyü’nde
9 Ağustos 2011’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerin
bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği silahlı saldırı
sonucu istasyon sahibi Bilal Çelikten ve kardeşi
Deyyan Çelikten yaşamını yitirdi. Öldürülen kişilerin HPG militanlarına para vermedikleri için bir
süredir tehdit edildikleri iddia edildi.
Bayram Göde
Hakkâri’de 8 Ağustos 2011’de şehir merkezinde
yürüyen sivil giyimli polis memuru Bayram Göde
(27), kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş
sonucu yaşamını yitirdi.
Mustafa Ayçiçek
Tunceli’nin Nazimiye İlçesi’nde 11 Ağustos 2011’de
akrabalarının yaşadığı Ramazan Köyü’ne giden
geçici köy korucusu Mustafa Ayçiçek (56) yolda
önünü kesen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
İbrahim Ergil

Veli Sarısaltık

Ali Önal
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 10. Motorlu Piyade
Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken 14 Ekim 2011’de firar ettiği iddia edilen
Konya’nın Cihanbeyli İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı er
Ali Önal, 19 Ekim 2011’de Yolalan Beldesi’nde yol
kenarında askeri elbisesi ve silahıyla birlikte öldürülmüş olarak bulundu.
Murat Şeker
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy
Köyü’nde yaşayan Murat Şeker (35), 23 Ekim
2011’de Kulp-Narlı yolu kavşağında karnından
tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Diyarbakır
Asker Hastanesi’ne kaldırılan Murat Şeker hastanede yaşamını yitirdi. Murat Şeker’in de aralarında
bulunduğu bir grup geçici köy korucusunun üç
hafta önce askeri operasyonlara çıkmayı reddederek silahlarını Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı’na
bıraktıkları fakat taleplerinin kabul edilmediği
öğrenildi.
Ramazan Alaca

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 30 Ağustos 2011’de
arkadaşları ile birlikte ilçe merkezinin yakınlarındaki Aksu Deresi’nde piknik yapan taksi şoförü
İbrahim Ergil (42), silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra 31 Ağustos 2011’de öldürülmüş olarak bulundu.

Diyarbakır’da yaşayan ve 28 Ekim 2011’den bu yana
kendisinden haber alınamayan Ramazan Alaca
(50), Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’nin kırsal kesiminde
9 Kasım 2011’de bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ramazan Alaca’nın Malatya Emniyeti Müdürlüğü
tarafından üç gün boyunca gözaltında tutulduğu ve
ailesine bildirilmediği öğrenildi.

Abdullah Öztürk

Mehmet Sait Karay

Siirt’in Eruh İlçesi’nde 19 Eylül 2011’de Şırnak
karayolu üzerine yol kesen silahlı bir grubun alı-

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 23 Kasım 2011’de
Mehmet Sait Karay (30), kimliği belirsiz kişi veya
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kişilerin açtığı ateş sonucu yaralı halde kaldırıldığı
Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Mehmet Sait Karay’ın eşi Behice Karay’ın Belediye
Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.
Murat Elibol
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 yitirdi.
Murat Elibol’un yürüyüşe müdahale eden polis
ekipleri tarafından öldürüldüğü iddia edilirken
konuya ilişkin açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, kendilerinin bu türde bir silah kullanmadıklarını belirtti. Bazı görgü tanıkları ise Murat
Elibol’un, Hizbullah üyesi olabileceğini düşündükleri sakallı biri tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlandığını 6 Aralık 2011’de açıklayan Diyarbakır Valisi
Mustafa Toprak, Murat Elibol’un ölümüyle ilgili
olarak olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen bir
kişinin 6 Aralık 2011’de tutuklandığını açıkladı.
Mustafa Toprak yazılı açıklamasında şu bilgilere
yer verdi: “Olay sırasında görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunda, Lezgin Avcı Caddesi’nde
bekleme yapan 2 kişinin bir şahsı kovaladıklarını,
birinin diğerine ‘sıkma sıkma’ şeklinde 2 kez bağırdığını, kaçan şahsı kovalayan bu 2 şahıstan önde
koşanın silahını ateşlemek suretiyle maktulü arkasından vurarak ara sokaklarda izini kaybettirdiğini
beyan etmişlerdir. Görgü tanıklarının ifadeleri
sonrasında, çalışmalar derinleştirilerek MOBESE
kameraları ile Lezgin Avcı Caddesi üzerinde yer
alan iş yeri ve onlara ait güvenlik kamera kayıtları
incelendiğinde, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıs, 5 Aralık 2011 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili toplam 17 şahsın bilgi
sahibi olarak ifadesine başvurulmuştur. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 6 Aralık 2011
günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.”
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2.1. Devam Eden veya Sonuçlanan Faili
Meçhul Cinayet Davaları
Ferhat Ediş, Necman Ölmez
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Beşağaç Köyü
yakınlarında 26 Temmuz 2009’da DTP üyeleri Ferhat Ediş’in ve Necman Ölmez’in cesetleri bulunmuş; cesetleri bulanlardan Ferhat Ediş’in ağabeyi
Nihat Ediş, “her birine birer kurşun sıkılmış sonra
kasatura ile göğüslerinin çeşitli yerlerine sayısız
darbeler vurulmuş. Daha sonra kaya parçaları ile
başlarına vurup üzerlerini çalı ile kapatmışlar”
demişti.
Ferhat Ediş’in ve Necman Ölmez’in öldürüldükleri yerin 400 metre yakınındaki tepelerde korucu
gözetleme kulelerinin bulunduğu ve öldürüldükten
sonra Ferhat Ediş’in ve Necman Ölmez’in araçlarının çalışır halde dere yatağına yuvarlandığı anlaşılmıştı.
Cinayetleri işledikleri iddia edilen geçici köy korucusu gruptan olan Zeki Akdoğan, 3 Ekim 2009’da
tutuklanmış; cinayetleri işlediklerini itiraf eden
Zeki Akdoğan’ın ifadesi doğrultusunda cinayeti
işleyen Hançer Timi adlı geçici köy korucularından
oluşan grupta yer alan sekiz kişi de 6 Ekim 2009’da
tutuklanmıştı.
Olayla ilgili dava 15 Nisan 2011’de Şırnak Ağır
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmada
mahkeme heyeti, altısı geçici köy korucusu dokuz
sanığa “tasarlayarak birden fazla kişiyi öldürmek”
suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu
hapis cezası verdi. Cezalar daha sonra sanıkların
duruşmalardaki iyi halinden ötürü ömür boyu
hapis cezasına indirildi.
Vedat Aydın
Kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) eski Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın, 3 Temmuz 1991’de
kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp işkence edilerek
öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına dokuz gün kala olayın faili olmakla suçlanan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında
Vedat Aydın’ın eşi Şükran Aydın’ın ifadeleri doğrultusunda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
27 Haziran 2011’de yakalama emri çıkarmasının
ardından, cinayetle ilgili olarak üç kişinin gözaltına
alındığı 6 Temmuz 2011’de öğrenildi.
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H.A., H.Ç. ve M.D. adlı üç kişinin nerede ve ne
zaman gözaltına alındığı hakkında bilgi verilmezken ifadeleri alınan üç kişinin serbest bırakıldığı
öğrenildi.
Bahtiyar Aydın
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan
ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu
öldürülmesiyle ilgili olarak “Deniz” kod adlı gizli
tanığın “düzmece bir ihbarla Lice’ye çağırıp öldürdüler” şeklindeki ifadesi nedeniyle dosyanın zamanaşımına uğramasına iki yıl kala tekrar açıldığı 13
Ekim 2011’de öğrenildi.
Davut Karçi Soruşturması
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 5 Ağustos 1994’te
faili meçhul bir cinayet sonucu öldürülen Davut
Karçi’ın ölümüne neden olan silahın Bilge
Köyü’ndeki katliamda da kullanıldığının ortaya
çıkması sonucu katil zanlısı olan geçici köy korucusu Burhan Çelebi hakkında açılan davada, mahkeme heyetinin cinayeti Burhan Çelebi’nin işlediği
kanaatine varmasına rağmen davayı zamanaşımı
nedeniyle düşürdüğü 1 Şubat 2011’de öğrenildi.

Yaşam Hakkı

8. Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi’nden
istedi. Bu gelişmeyle ümitlendiklerini belirten
Albay Kazım Çillioğlu’nun oğlu Gökhan Çillioğlu 2
Şubat 2011’de yaptığı açıklamada “babamın intihar
etmediğine ve öldürüldüğüne inanıyoruz” dedi.
Halit Ertuş (65), Lokman Kaya (16), Süleyman
Tekin, Ahmet Kozkır ve Selahattin Aşkan Soruşturması
Hakkâri’de Girê Berxa ve Nihala Sor Bölgesi’nde
koyunlarını otlatan köylülerden Halit Ertuş (65),
Lokman Kaya (16), Süleyman Tekin, Ahmet Kozkır
ve Selahattin Aşkan, Dağ ve Komando Tugayı’na
24 Ağustos 1996’da düzenlenen saldırının ardından
gözaltına alınmış ve bir daha kendilerinden haber
alınamamıştı.
28 Temmuz 2011’de, köylülerin askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra Berçelan Yaylası’na
götürülerek öldürüldükten sonra toplu halde
gömüldükleri iddia edildi.
Köylülerin yakınları olayı dönemin Van Devlet
Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) taşıdı. DGM’lerin
kapatılması üzerine dosya Özel Yetkili Van Ağır
Ceza Mahkemesi’ne devredildi. Yapılan başvurulardan hiçbir sonucun çıkmadığı dava dosyası 16
Mayıs 2004’te AİHM’ye taşındı.

Kazım Çillioğlu Soruşturması

Öğüt Ailesi Müzesi

Tunceli Jandarma Alay Komutanı iken 3 Şubat
1994’te lojmanında ölü bulunan Albay Kazım
Çillioğlu’na o dönem sadece “dış otopsi” yapıldığının ve cesedin yanında “bir an önce ve mutlaka
geniş kapsamlı düşünmeliyiz” notunun bulunduğunun öğrenilmesi üzerine ailenin talebi üzerine
Malatya Savcılığı, Kazım Çillioğlu dosyasını Elazığ

Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova (Wartînîs)
Beldesi’nde 3 Ekim 1993’te askerler tarafından
yakıldığı iddia edilen ve Öğüt Ailesi’nden 7’si
çocuk 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği evi Altınova Belediyesi’nin müze yapma kararı aldığı 28
Temmuz 2011’de öğrenildi.

3. TOPLU MEZAR KAZILARI
Bitlis
1990’lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İHD
aracılığıyla yaptıkları başvuru nedeniyle Bitlis’in
Mutki İlçesi’nde boş bir arazide 5 Ocak 2011’de
yapılan kazıda 12 kişiye ait kemikler bulundu.
O dönemde Mutki Belediyesi’nde kepçe operatörü
olarak çalışan ve kimliği gizli tutulan bir kişinin itirafları sayesinde başlatılan kazılarla ilgili açıklama
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

yapan ailelerin avukatı Serdar Çelebi kazıların
devam edebileceğini belirterek, “biz üç ayrı nokta
için başvuruda bulunduk. Bunlardan bir tanesi şu
an kazıların yapıldığı noktaydı. Burada 12 cesedin
çıkartılacağını düşünüyorduk ve 12 ceset çıktı. Jandarma karakolunun bahçesine 12 kişinin, Tatvan’da
bulunan bir başka bölgeye ise 33 kişinin daha
gömüldüğünü düşünüyoruz. Toplamda 57 kişinin
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toplu mezarlara gömüldüğünü düşünüyoruz. Tabi
bu sayı yapılacak kazıların fazlalığı ile artabilir”
dedi.

Jandarma Karakolu’nun yakınındaki çöplük alanda
21 Ocak 2011’de devam eden kazıda iki kişiye ait
kemik parçaları bulundu.

5 Ocak 2011’de yapılan kazıda 12 kişiye ait kemiklerin bulunmasının ardından ikinci noktada 11 Ocak
2011’de başlayan kazı çalışmaları, kazı alanında
metan gazına bağlı olarak bir patlama olabileceği
olasılığından ötürü ertelendi.

8 Şubat 2011’de bir açıklama yapan Jandarma Genel
Komutanlığı, 1999 yılında bir çatışmada öldürülen
15 militanın kazı yapılan alanlara gömüldüğünü;
bulunan kemik parçalarının ise hayvanlara ait
olduğunun tahmin edildiğini iddia etti. Bulunan
kemiklerin kimlere veya neye ait olduğuna dair
2011 yılında bir açıklama yapılmadı.

Mutki İlçe Jandarma Karakolu’nun yakınındaki
çöplük alanda 20 Ocak 2011’de yapılan kazıda
insanlara ait kemik parçaları bulundu.
Terörist ölüler ve hassasiyet
Radikal Gazetesi, 31 Ocak 2011
Yıldırım Türker

Yaşarken diriye sayılmayanlar hassasiyet tacirleri tarafından ölürken de sayılmıyorlar.
Hassasiyet kadar kirli; üstünde kan pıhtısından eroin zerrelerine, salyalı diş izlerinden linç kakmalarına kadar
binbir çeşit zulüm damgası olan bir kelime daha yoktur güzel dilimizde.
Milli ve dini olmak üzere en tehlikeli türleri, bu toprakların üzerinde okşanır, kışkırtılır, hedefe kilitlenir.
Koskoca bir nüfusun artık sorgulayamaz hale getirildiği vahşet uygulamaları, meşru bilgi katına bir türlü yükselemez. Herkes Ermenilere neler yapıldığını gayet iyi bilir de işitmek istemez. Önlerine ne tür kanıtlar dikersen dik,
ikna olmazlar. Kuşkulanırlar. Dönüp devlete bakarlar. Bir tek onun sözüne inanacaklardır. Çünkü hassastırlar.
Çünkü Türk yapmaz. Yapmışsa da Ermeni hak etmiştir.
Evlat katili kaç yüz yıllık iktidar erbabının şanını korumak da hassaslara düşer. Atatürk’ün bıyığını, Türk’ün kanını,
erkeklerin erkekliğini, yalanların en haslarını korumak da.
Kemalist’in de mütedeyyin iktidar ortaklarının da hassasiyetlere cız dedirtme konusunda en ufak tereddütleri
yoktur.
Kemalistler, Sabiha Gökçen’in Ermeni olma ihtimali karşısında dehşete kapılıp ‘kutsala tecavüz’ çığlıklarıyla bir
çırpıda faşist ortaklarıyla kol kola girebilir.
Mütedeyyin Başbakan linç olayları karşısında, halkının hassasiyetlerine dikkat göstermeyip linççi kalabalığın ortasında kalmış olana yüklenir. Linççi delikanlıların başlarını okşar.
En demokrat yandaşları, sürekli ayrımcılık görüp canlarına kastedilen eşcinselleri günahkar ilan edip katillere
işaret eder. Onların da daha demokrat yandaşları eşcinselliğin hastalık ya da günah olduğunu ilan edenlerin marifetlerini ‘fikir özgürlüğü’ çerçevesi içinde görmemiz gerektiğini buyurur.
Onlar ki hassastırlar
Hassasiyet konusunda bu ikili çark, çoğunluk birbiriyle geçişimli ve dönüşümlü olarak hayatımızı zından eder.
Onlar o kadar hassastır ki, düşmanlarının ölülerinin kulaklarını toplarlar. Donlarını indirip sünnetli mi diye bakarlar, topluca bir kuytu çukura gömmeden önce.
Henüz Mutki’de bir jandarma komutanlığının çöplüğünden çıkan 18 kişinin cesedi üstüne memlekette bir infial
varsa da ben gözlemleyemedim. Dünyanın herhangi bir ülkesinde baş gündeme oturacak, tarihe milat düşecek bir
durum değil midir, ikide bir çıkan toplu mezarlar?
Mutki’de 36 kişinin 4 ayrı noktaya gömüldüğü iddiaları üstüne tek yerde yapılan kazılarda 18 ölü bulundu.
Kayıp aileleri huzursuz. Yakınlarının ölüsü çıkmayanlardan Ekrem Yalçın, “Bir noktada kazı yapıldı, sadece orayla
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sınırlı kalmaması gerekiyor. Ben kardeşimin Deliklitaş yakınlarında bulunan bir toplu mezarda olabileceğinden
şüpheleniyorum. İHD ve Cumhuriyet Savcılığı’na o yönde başvuruda bulundum. Ama kazı tek alanda yapıldı”
diye yakınıyor sözgelimi.
1999 yılında çalıştığı İstanbul’dan askerlik işlemlerini yaptırmak için Bitlis’e gelen ve bir daha kendisinden haber
alınamayan 20 yaşındaki Gülavi Eren’in ağabeyi Mehmet Eren kardeşinin ortadan kaybolmasından sonra ailesinin
polisler tarafından sık sık rahatsız edildiğini anlatıyor, “Evimize her gün polis geliyordu. Bir defasında babamı
götürdüler, saatlerce işkence gördü. Eve geldiğinde çok kötüydü. Bir gün Mutki taraflarından bir haber geldi. Kardeşimin kayboluşunun ikinci ayıydı. Bir grup genç, özel harekâtçılar tarafından kurşuna dizilmişti. Kardeşimin
de aralarında olduğunu söylüyorlardı. Gittik, ama bize göstermediler. Kardeşimin o dönemde katledildiği ve o
çöplüğe gömüldüğü ihtimali çok yüksek” diyor.
Onlar gibi kaç aile var, biliyor musunuz, toprağa her kazma değdiğinde yüreği ağzına gelen?
Mutki’den sonra da Elazığ’da bir toplu mezar ortaya çıktı.
Elazığ ilçelerinde ve çevre illerde 1993 yılından bu yana çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren birçok PKK’linin
cenazesinin ailelerine haber verilmeden Elazığ Asri Mezarlığı içerisinde açılan çukurlara toplu halde gömüldüğü
anlaşılıyor şimdi de.
PKK’liler, mezarlık kayıt defterlerine kırmızı kalemle ‘terörist’ diye geçirilmiş.
Asri Mezarlık içerisinde ayrılan belli bir bölümde kepçe ile açılan çukurlara gömülen PKK’lilerin mezarlarının
bulunduğu kesime hastanelerden ameliyat sonrası getirilen atıklar gömülüyormuş.
Yüksekova Haber’in belirttiğine göne, adını vermek istemeyen ve birçok olaya tanıklık etmiş mezarlık görevlisi
anlatıyor: “1993’ten bugüne kadar Maden, Arıcak, Kovancılar, Karakoçan ve çevre illerden çok kişinin cenazesi
getirildi. Bu cenazelerle kimseye haber verilmemişti. Bu insanlar dini vecibeleri yerine getirilmeden açılan çukurlara ya üzerindeki elbiselerle ya da ceset torbalarıyla gömüldü.”
İnsani hassasiyet
Hassaslar, ölülerle bile ödeşemezler.
Hrant’ın ardından söven rütbeli askerleri unutmadık.
Kimileyin bir deftere kırmızı kalemle terörist yazıp onlarcasını gömüverdiği düşmanları karşısında bu devletin
utanç duymasını beklemiyorum elbet. Şanlı ordumuzun topluca kurşuna dizip çöplüklere gömdükleri için nedamet getireceğini beklemek de safdillik olur elbet. Ama insan olanın, milli-dini hassasiyetlerle değil insani hassasiyetlerle yaralı olanın, bu suratımıza patlayan toplu mezarlar karşısında sessiz kalması korkunçtur.
Çorum’un, Maraş’ın, Madımak’ın, Gazi Mahallesi, Taksim Meydanı’nın ve daha nicelerinin asla insandan sayılmamış kurbanları bu sessizlikten nasibini alıyor maalesef.
Kimlere uygulanan kıyımın tevatür sayıldığını; asla okul kitaplarına, resmi tarih dökümlerine geçmeyeceğini biliyoruz.
Yaşarken diriye sayılmayanlar hassasiyet tacirleri tarafından ölürken de sayılmıyorlar.
Düşman gördüklerinin ölülerini yaftalayıp biyolojik atıklarla birlikte gömmeyi hazmedebiliyor mu milli-dini hassasiyetleriniz?
Kutsalı insan olan, utanır.

Diyarbakır
İtirafçı ve eski JİTEM (Jandarma İstihbarat ve
Terörle Mücadele) elemanı Abdülkadir Aygan’ın
açıklamaları üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın talimatıyla, 23 Haziran 2011’de
Mardinkapı’daki kimsesizler mezarlığı’nda yapılan
kazıda, dört kişiye ait kemik parçaları bulundu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kemiklerin 1994 ve 1996 yıllarında faili meçhul
cinayete kurban giden Fethi Yıldırım ile Hakkı
Kaya’ya ait olup olmadığının incelenmesi için bulunan kemikler Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi.
Tunceli
Tunceli’de 65 gün boyunca açlık grevinde olan
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Hüsnü Yıldız’ın kardeşinin de bulunduğu iddia
edilen toplu mezar kazı çalışmalarının ikinci günü
olan 13 Ağustos 2011’de, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yanındaki arazide 13 kişiye
ait olduğu belirtilen insan kemiklerine ulaşıldı.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

1997 yılında Tunceli’nin Aliboğazı Mevkisi’nde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu
ileri sürülen toplu mezar kazısı, Malatya Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde Çemişgezek
İlçe Jandarma Komutanlığı yanındaki üç ayrı noktada gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması
23.08.2011
Türkiye “Toplu Mezar”lar Gerçeğiyle Yüzleşmelidir
12/13 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli- Çemişgezek ilçesinde yapılan toplu mezar kazılarında 15 insan cesedine
ulaşıldı. Türkiye’de ilk kez Demokratik Kitle Örgütlerinin ve ilgili bilim insanlarının katılımıyla bir toplu mezar
açılmış oldu. Bu kazı çalışmasına katılan örgütler olarak hazırladığımız raporu, toplu mezarların açılmasıyla ilgili
önerilerle birlikte kamuoyuna sunuyoruz.
İki gün boyunca süren Çemişgezek kazıları, henüz hukuken ve fiilen tamamlanmamıştır. Bölgede savcılık işlemi
ile bağlantılı kazıların devam etmesi zorunludur ve savcılıkça da prensip olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın
erken bulgularını, alan deneyimlerini ve sorunlarını ekli raporla değerlendiriyoruz. Tüm incelemeler tamamlandığında nihai bir rapor da hazırlanacaktır.
Hala açılmayı bekleyen yüzlerce mezar, kalıntılarına ulaşmaya çalıştığımız 2000’ e yakın insanımızın varlığı Çemişgezek örneğini önemli kılmaktadır.
Toplu mezarlar konusunu ısrarla takip etmeye devam edecek olan örgütler olarak konuyla ilgili kamuoyuna daha
önce de aktardığımız önerilerimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz:
1- Ülkemizde geniş bir coğrafyaya yayılmış olan toplu mezarların ortaya çıkarılabilmesi için adli ve idari yetkililer
konuyla hassasiyetle yaklaşmalı; toplu mezar ihbarında bulunan kayıp yakınları ve görgü tanıklarına herhangi
bir baskıya maruz kalmayacakları güvencesi verilmelidir.
2- Yapılan şikayet ve ihbarlar sistemli bir şekilde düzenlenerek öncelikle toplu mezarların nerelerde olduğu ayrıntılı bir şekilde tespit edilmelidir.
3- Toplu mezar iddiası bulunan yerler mezarlar açılıncaya kadar korunmaya alınmalı; üzerlerinin örtülmesi, yol
ve inşaat çalışmaları gibi uygulamalarla tahrip edilmeleri önlenmelidir.
4- Toplu mezar açma, kanıt toplama, kimliklendirme gibi bütün süreçler başta kayıp yakınları ve insan hakları
örgütleri olmak üzere ilgili kişi ve kurumların denetim ve gözetimine açık olmalıdır.
5- Mezar açma işlemlerinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan Minnesota Otopsi Protokolü’nün
öngördüğü kurallar uygulanmalıdır.
6- Mezar açma işlemleri arkeolojik teknikler kullanılarak özenle yapılmalı, mezarların açılması sırasında ortaya
çıkacak biyolojik delillerin toplanması ve değerlendirilmesi için adli tıp uzmanları görevlendirilmelidir.
7- Açılan toplu mezarlardan çıkarılan cesetler sadece kimliklendirme için değil insan hakları ihlalleri açısından da
değerlendirilmelidir.
8- Toplu öldürme olaylarına ilişkin hukuka aykırı bir biçimde kapatılmış hazırlık soruşturmaları yeniden açılmalıdır.
9- Toplu mezarlar ve bu mezarlardan kanıtlarına ulaşılacak faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleri ciddiyetle soruşturulmalı; sorumluları yargı önüne çıkarılmalıdır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB), ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ (ATUD), ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR
DERNEĞİ (ÇHD), TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV), İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
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3.1. Toplu Mezar İddiaları
İHD Diyarbakır Şubesi, toplu mezarlara ilişkin raporunu 11 Şubat 2011’de düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Raporda 1989 yılından bugüne kadar 88 toplu mezarda bin 298 kişinin olduğu belirtildi. Raporda
ayrıca bugüne kadar açılan 26 toplu mezardan 171 kişinin kemiklerine ulaşıldığı aktarıldı.
Bölgede toplu mezar olayının ilk olarak 1989 yılında gündeme geldiğini hatırlatan Diyarbakır Şubesi Sekreteri Raci
Bilici, şöyle devam etti: “Bu tarihlerde bölge genelinde bir araştırma yapan Gazeteci Günay Aslan, Siirt’e bağlı Newala Qesaban’da (Kasaplar Deresi) çok sayıda cesedin olduğunu tespit etmişti. Günay Aslan’ın tespitleri sonucunda
aralarında PKK’nin askeri sorumlularından olan ve Gabar Dağı’nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren Agit Kod adlı
Mahsum Korkmaz ve çatışmalarda yaşamını yitiren birçok PKK militanının bulunduğu 73 kişinin ismine rastlanmıştı. Günay Aslan 20 Haziran 1989’da Özalp Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir
dilekçeyle başvurarak, elde ettiği bilgilerin araştırılmasını istemişti. Günay Aslan’ın başvuru dosyasında, cesetleri
Newala Qesaban’a atılan 73 kişilik isim listesi de bulunuyordu. Toplu mezar iddiaları üzerine dönemin bazı siyasi
parti temsilcilerinin girişimi ile bölgede bir kazı çalışması yapıldı ve yapılan kazı sonucu 8 kişiye ait cenazeye ulaşıldı.
2000 yılında ise Türkiye korkunç bir vakayla daha yüz yüze geldi. Bunun adı ‘mezar evler’ idi. Bu dehşet verici
manzarayı yaratan da Hizbullah örgütüydü. Hizbullah’ın 10 noktada bulunan mezar evlerine yapılan operasyonda
kaçırılarak katledilen ve domuz bağlarıyla bağlı durumda 54 kişinin cesedine ulaşıldı.
2003 yılında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Bağcılar Köyü’nün Düzpelit Mezrası’nda 8 sivil vatandaşın, 2004 yılında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacaköy Kepre Mezrası’nda 11 köylünün kemiklerinin mezarlardan çıkarılması,
ayrıca itirafçı Abdulkadir Aygan’ın itirafları sonucu Silopi’de bazı noktalarda yapılan kazı sonucu ortaya çıkan sivil
kişilere ait kemikler bölgemizin nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Bu tarihten itibaren
artık onlarca toplu mezarın bilgileri gerek derneğimize, gerekse basın yayın kuruluşlarına akmaya başladı. İHD Diyarbakır Şubesi olarak şimdiye kadar yüzlerce toplu mezar başvurusu aldık ve yaptığımız girişimler sonucu bu toplu
mezarların bir kısmını açtırdık. Açılan toplu mezarlarda bulunanlar yüreği acılı gözü yaşlı annenin, acısını dahi
doyasıya yaşayamayan yüreği yaralı babanın evlatlarıdır. Dağın herhangi bir yerine ya da askeri birliğin çöplüğüne
toplu olarak gömülenler bu ülkenin vatandaşı oldukları unutulmakta, onlara her türlü muamele reva görülmektedir.
Ancak bu çalışma bir kaç savcının iyi niyetli çalışması ile sonuçlandırılacak bir çalışma değildir. Bu nedenle gerek
askeri, gerekse de sivil yetkililerin elinde bulunan tüm veriler kamuoyu ve savcılıklarla paylaşılmalı mezarları açılması konusunda ciddi bir iradenin ortaya konulması gerekmektedir. Açılacak toplu mezarlardaki insanların sağlıklı
bir şekilde kimliklendirmeleri yapılabilmesi için başka yerlerde kullanılmaması kaydıyla bir DNA veri bankasının
oluşturulması ve tüm kayıp yakınlarından alınacak örnekler ile sağlıklı bir şekilde karşılaştırılmasının yapılması
sağlanmalıdır. Aksi takdirde sağlıklı bir sonuç almak mümkün değildir” dedi.
İHD Diyarbakır Şubesi’nin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği veriler ışığında var olduğu iddia edilen ve bir kısmı
da açılan toplu mezarların listesi şöyle;
TOPLU MEZAR İDDİALARI
SİİRT
* 1989 - Siirt Merkez – Newala Qasaba (Kasaplar Deresi) – Çoğu PKK Militanı 73 kişi (Daha fazla olabileceği
yönünde bilgiler var)
* Eylül 1990 – Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Eynê Köyü’nün kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 9 PKK
militanının cenazeleri Eruh İlçe merkezinde bulunan mezarlığa topluca gömüldü.
* 1991 – Siirt’in Şirvan İlçesi’ne bağlı Tawan Köyü kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 10 PKK militanının 8’i ayrı, diğer 2 kişinin de ayrı bir şekilde gömüldüğü köy mezarlığı.
* 1991 – Siirt’in Şawiran Köyü’nün kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 3 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*1992-93 - Siirt Baykan İlçesi Çevirimtepe (Girdika) Köyü Taxik mezrası dere kenarı - Çatışmada yaşamını yitiren 18 PKK militanının iki grup halinde gömüldüğü iki toplu mezar.
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*1992 - Siirt Şirvan İlçesi Komik (Banerxan) Köyü kırsalı - Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının askerler tarafından köye yakın bir yerde gömüldüğü toplu mezar.
*1993 – Siirt Eruh İlçesi Ergüven (Baluka) köyü Koza mevkii - Çatışmada yaşamını yitiren 4 PKK militanının
askerler tarafından topluca gömüldüğü toplu mezar.
*1993 - Siirt Baykan İlçesi Kikan Köyü - Çatışmada yaşamını yitiren 2 PKK militanının askerler tarafından
gömüldüğü toplu mezar.
*1993 - Siirt Kurtalan İlçesi Yeşilkonak (Kadîya) köyü kırsalı - Çatışmada yaşamını yitiren 7 PKK militanının
köyün alt kısmında gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Siirt Şirvan İlçesi Harat Köyü kırsalı - Çatışmada yaşamını yitiren 6 PKK militanı köye yakın bir yerde
askerlerin zorlamasıyla köylüler tarafından gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Siirt Merkez Ekmekçiler (Binêve) köyü karakol bahçesi – Çatışmada yaşamını yitiren 2 PKK militanı
askerler tarafından Jandarma Karakolu’nun bahçesine gömüldü.
*1999 - Siirt’in Kurtalan İlçesi Gözpınar Beldesi Toytepe mevkii dere yatağı - Askerlerin kurduğu pusuda yaşamını yitiren 10 PKK militanının askerler tarafından toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*Siirt Eruh İlçesi Yelkesen (Basixrê) Köyü - Çatışmada yaşamını yitiren 7 PKK militanının bulunduğu toplu
mezar.
*Siirt Eruh İlçesi Bozatlı (Basnê) Köyü - Çatışmada yaşamını yitiren 3 PKK militanı ile askerler tarafından öldürülen Bozatlı Köyü sakinlerinden 5 sivil vatandaşın bulunduğu toplu mezar.
*Siirt’in Pervari İlçesi sınırları içerisinde ayrıca içerisinde 30’a yakın militan cenazesinin bulunduğu 7 toplu mezarın olduğu ileri sürülüyor.
SİİRT TOPLAM: 15 mezar / 206 kişi
BİTLİS
*1994 – Bitlis Hizan İlçesi kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 8 PKK militanının toplu halde gömüldüğü toplu
mezar.
*1994 – Bitlis Mutki İlçesi Arsan Deresi (Newala Warê Hiro) bölgesi – Pusuya düşürülerek öldürülen 7 PKK militanından 6’sı aynı alanda toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Bitlis’in Tatvan İlçesi Kokarsu (Arpêt) Köyü Gelîyê Karoka bölgesi – 33 PKK militanının bulunduğu toplu
mezar.
*1994 - Bitlis’in Tatvan İlçesi Kender Dağı karşısındaki Bındaki Dağı zirvesi – 19 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*1994 - Bitlis’in Tatvan İlçesi Komik Mezrası Warê Mahmut alanı – 30’a yakın sivil giyimli kişilerin bulunduğu
toplu mezar.
*1995 – Bitlis Mutki İlçesi Çakalsöğüt (Xaştax) Köyü – Çatışmada yaşamını yitiren 4 PKK militanının cenazesinin bulunduğu toplu mezar.
*1995 - Bitlis’in Merkeze bağlı Hora Şêxan ve Hora Kurmanca, Şêxcuma Vadisi arasında bulunan boğazda – Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
*1996 - Bitlis’in Cengiz Köyü köprüsünün yukarısındaki vadi – Çatışmada yaşamını yitiren 18 PKK militanının
bulunduğu toplu mezar.
*Haziran 1996 - Bitlis’in Tatvan İlçesi Pıhok Köyü – Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*12 Mayıs 1997- Bitlis’in Duav Yaylası – Çatışmada yaşamını yitiren 28 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
*Nisan 1997 - Bitlis’in Güroymak İlçesi ‘Su Deposu’ denilen bölge – Çatışmada yaşamını yitiren 27 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
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*Bitlis Mutki İlçesi Jandarma Komutanlığı bahçesi – Mutki’ye bağlı Salman (Kıznu) Köyü kırsalında çatışmada
yaşamını yitiren 3 PKK militanı ile sağ yakalanarak infaz edilen 1 militanın toplu olarak gömüldüğü İlçe Jandarma
Komutanlığı bahçesindeki toplu mezar.
*Bitlis ile Siirt’in Baykan ilçesi arasında bulunan Dikilitaş mevkii - Askerin attığı pusu sonucu yaşamını yitiren 40
kadar PKK militanının toplu olarak gömüldüğü toplu mezar.
BİTLİS TOPLAM: 13 mezar / 251 kişi
DİYARBAKIR
*1992-93 – Diyarbakır Kulp İlçesi Godernê Köyü kırsal alanı – Çatışmada yaşamını yitiren 14 PKK Militanının
bulunduğu toplu mezar.
*1993-94 – Diyarbakır’ın Lice İlçesi Zera Köyü kırsalı – Çeşitli zamanlarda meydana gelen çatışmada yaşamını
yitiren 30’a yakın PKK Militanının toplu olarak gömüldüğü toplu mezar.
*1994 – Diyarbakır Lice İçlesi Üçdamlar (Bawerd) Köyü – PKK Militanları ve sivillere ait olduğu belirtilen 10
kişiye ait cenazeler Üçdamlar Karakolu’nun garajının doğusunda bulunan alana toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1994 – Diyarbakır Kulp İlçesi Kaniya Reş civarında Çemê Sorun ve Çemê Zirey’in birleştiği nokta – Çatışmada
yaşamını yitiren 14 PKK militanının olduğu toplu mezar.
*1995 – Diyarbakır Dicle İlçesi merkez mezarlığı – Dicle’nin Boğaz (Gozel) Köyü ile Kelekçi (Kelkom) Köyü arasında bulunan dağlık alanda yapılan operasyonda ikisi kadın 33 PKK militanı zehirlenmek suretiyle öldürüldü ve
kurşuna dizildi. Bunlardan 31’inin cenazesi ilçe mezarlığına toplu halde gömüldü.
*Ekim 1995 – Diyarbakır’ın Silvan İlçesi Erkenci Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 4 PKK Militanından
ikisinin toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1995-96 – Diyarbakır Hani İlçesi ilçe mezarlığı – Hani İlçesi Yukarı Turalı (Şel) Köyü kırsalında çıkan çatışmada
yaşamını yitiren 5 PKK militanının ilçe mezarlığında toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1997 – Diyarbakır Silvan İlçesi Erkencik (Şawo) Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 7 PKK militanından
3’ünün gömülü olduğu toplu mezar.
*1997 – Diyarbakır Kulp İlçesi Andok Dağı kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 8 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*4 Kasım 1998 – Diyarbakır Kulp İlçesi Karabulak (Nırçık) Köyü Kepezkaya (Koçıkan) Mezrası – Çatışmada
yaşamını yitiren 15 PKK militanının toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1998 – Diyarbakır Kulp İlçesi Koşka Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*1998 – Diyarbakır Lice İlçesi Yünlice Köyü Dalitê Mezrası Goma Hecî Xenî mevkii – İki ayrı çatışmada yaşamını
yitiren 2 PKK militanının gömülü olduğu toplu mezar.
*21 Eylül 1998 – Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 9 PKK militanının askerler tarafından toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*Diyarbakır Lice İlçesi Sipinin Köyü arkasındaki Boğa (Kili) Tepesi yamacı – Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK
militanının bulunduğu toplu mezar.
*Diyarbakır Dicle İlçesi merkez mezarlığı – Çeşitli dönemlerde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 23 PKK militanı
üçerli beşerli gruplar halinde merkez mezarlığına gömülen toplu mezar.
*Diyarbakır Dicle İlçesi Boğaz (Gozel) Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 3 PKK militanının bulunduğu
toplu mezar.
*Diyarbakır Dicle İlçesi Değirmenci (Zığrê) Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 2 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
*Diyarbakır Dicle İlçesi Kurşunlu (Pirejman) Köyü Deştek alanı– Çatışmada yaşamını yitiren 4 PKK militanının
bulunduğu toplu mezar.
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*Diyarbakır Dicle İlçesi Kırkpınar (Herîdan) Köyü Turnaqraq mezrası arkası – Çatışmada yaşamını yitiren 7
PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
DİYARBAKIR TOPLAM: 19 mezar / 216 kişi
VAN
*Haziran 1993 - Van Erciş İlçesi Seyit Muhammet Mezarlığı – Erciş’in Zilan Köyü kırsalı Çatışmada yaşamını
yitiren biri kadın 4 PKK militanının ilçe merkezinde bulunan Seyit Muhammet Mezarlığında toplu olarak gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Van’ın Özalp İlçesi Kırkçalı Köyü kırsalı - Çatışmada yaşamını yitiren 10 PKK militanı askerler tarafından köye yakın bir yerde topluca gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Van’ın Gürpınar İlçesi Yalınca (Dim) Köyü - Gürpınar’ın Tüzek Köyü’nün üst kısımlarında ve Hakkari,
Şırnak ile Van arasında bulunan Çiyareşk alanında çıkan çatışmada yaşamını yitiren biri kadın 42 PKK militanı ile
başka bir çatışmada yaşamını yitiren 3 militanın gömülü olduğu toplu mezar.
*1995 - Van Gürpınar İlçesi Taşraca Köyü kırsalı – Uçaklarla havadan yapılan bombardıman ve atılan kimyasal
bombalar sonucu yaşamını yitiren 45 PKK militanı askerler tarafından kazılan çukura üst üste atılarak gömüldüğü
toplu mezar.
*1995 - Van Özalp İlçesi Kırkçalı (Hezarê) Köyü mezarlığı – Çatışmada yaşamını yitiren 5 PKK militanının
bulunduğu toplu mezar.
*1997 – Van Bahçesaray İlçesi Kirapet Tepesi – Çatışmada yaşamını yitiren 1 PKK militanına ait mezar.
*Kasım 1997 – Van Başkale İlçesi Akçalı (Sewkan) Köyü – Çatışmada yaşamını yitiren 7 PKK militanının toplu
halde gömüldüğü toplu mezar.
*12 Ekim 1998 – Van Gevaş Atalan (Ertelan) Köyü Mezarlığı girişinin sol tarafında - Van Gevaş, Bahçesaray ve
Çatak ilçe sınırlarının buluştuğu kırsal alanda çıkan çatışmada yaşamını yitiren 6 PKK militanının gömülü olduğu
toplu mezar.
*12 Ekim 1998 –Van Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçe sınırlarının buluştuğu kırsal alan – Aynı bölgede çıkan
çatışmada yaşamını yitiren 26 PKK militanının gömülü olduğu toplu mezar.
VAN TOPLAM: 9 mezar / 149 kişi
BATMAN
*Temmuz 1993 - Batman’ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki Halqis Dağı’nda bir mağara – Çıkan çatışmada
kullanılan kimyasal gazla öldürüldükleri iddia edilen 11 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
*1995 - Batman’ın Gercüş İlçesi Behiva Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 3’ü kadın 13 kişilik PKK militanı askerler tarafından açılan çukura toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*1998 - Batman’ın Kozluk İlçesi Yanıkkaya (İsmailka) Köyü – Çatışmada yaşamını yitiren 3’ü kadın 10 PKK
militanının bulunduğu toplu mezar.
*1998 - Batman Sason İlçesi Balbaşı (Heribê) ve Sergawê köyleri kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 18 PKK
militanının askerler tarafından toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*22 Ağustos 1998 - Batman’ın Kozluk İlçesi Bekirhan Beldesi Bınuniyê köyü kırsalı – Çoğu silahsız 11 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
*Şubat 1999 - Batman’ın Sason İlçesi Tanzê ve Heribê köyleri arasında bulunan vadi – Çıkan çatışmada öldürülen ve çoğu silahsız olan 17 PKK militanı ve Tanzê köyünden yaşları 9 ve 11 olan 2 çobanın bulunduğu toplu mezar.
*23 Şubat 1999 – Batman Merkez Çayüstü (Bêda) Köyü kırsalı – Çatışmada yaşamını yitiren 3 PKK militanının
gömülü olduğu toplu mezar.
*11 Mart 1999 – Batman Sason İlçesi Golav mıntıkası – Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının toplu
halde gömüldüğü toplu mezar.
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BATMAN TOPLAM: 8 mezar / 102 kişi
HAKKÂRİ
*1993 – Hakkâri kent girişindeki Büyükçiftlik bölgesi yol kenarı – Çatışmada yaşamını yitiren 5 PKK militanının
cenazesinin bulunduğu toplu mezar.
*1993 – Hakkâri Şemdinli İlçesi Derecik Taburu – Derecik Taburu’na yapılan baskında yaşamını yitiren 30 PKK
militanının toplu halde taburun bahçesine gömüldüğü toplu mezar.
*1994 - Hakkari Şemdinli İlçesi Derecik İç Güvenlik Taburu – Ormancık Köyü’nde gözaltına alınan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 12’si korucu 14 kişinin cenazesinin kurşuna dizildikten sonra taburun bahçesine
gömüldüğü toplu mezar.
*1998 – Hakkari Demirli Köyü kırsalı – Çıkan çatışmada yaşamını yitiren 12 PKK militanından 8’inin cenazesi
toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*Hakkari Çaltıkuru (Sêvîn) Köyü Gola Gewro mıntıkası – Çatışmada yaşamını yitiren 3 PKK militanının cenazesi toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
*Hakkari Şemdinli İlçesi Örencik (Bênavok) Köyü üst kısmı – Çıkan bir çatışmada yakılarak öldürüldüğü ileri
sürülen 8 PKK militanının bulunduğu toplu mezar.
HAKKARİ TOPLAM: 6 mezar / 68 kişi
BİNGÖL
*1996 – Bingöl Genç ilçesi Büyükçağ (Hegaderê) Köyü’nün alt kısmında geçen iki derenin birleştiği nokta – Atmaca operasyonunda yaşamını yitiren 3 PKK militanının gömüldüğü toplu mezar.
*6 Mart 1998 – Bingöl Yedisu İlçesi – Yedisu İlçesi Akımlı (Dînik) Köyü Tuzluca mezrasında çıkan çatışmada
yaşamını yitiren 30 PKK militanının gömülü olduğu toplu mezar.
*24 Eylül 2000 – Bingöl Yedisu İlçesi Goma Kotan mezrası – 5 PKK militanından 4’ü askerler tarafından sağ
yakalanıp öldürüldü, daha sonra askerler tarafından Yedisu Jandarma Komando Komutanlığı bahçesine gömüldü.
*Bingöl Genç İlçesi ile Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri arası Seli Dağı – Çatışmada yaşamını yitiren 8 PKK
militanının gömüldüğü toplu mezar.
*Bingöl’ün Genç İlçesi ile Diyarbakır’ın Lice İlçesi arasındaki kırsal bölge – 4’ü sivil 8’i PKK militanlarına ait olan
toplam 12 kişinin bulunduğu toplu mezar.
BİNGÖL TOPLAM: 5 mezar / 57 kişi
ŞIRNAK
*6 Mart 1994 - Şırnak merkez Giver (Kuşkonar) Köyü - PKK’lilerin bulunduğu gerekçesiyle havadan atılan kimyasal bombalar sonrası köyde bulunan 6’sı bebek olmak üzere 24 köylü hayatını kaybetti. Köylülerin cenazeleri asker
zoruyla toplu halde gömüldü.
*1993 – Şırnak’ın Silopi İlçesi Görümlü Köyü - Görümlü köyünde 1993 yılında askerler tarafından gözaltına
alınıp karakola getirilen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 6 köylü öldürüldükten sonra Görümlü Taburu
bahçesine gömüldüğü toplu mezar.
*Şırnak Silopi İlçesi ilçe mezarlığı – 90’lı yıllarda kaybedilerek öldürülen 50’ye yakın sivil vatandaşın olduğu toplu
mezar.
*Şırnak Silopi İlçesi BOTAŞ tesisleri JİTEM’e ait karargahın kuyuları – Kaybedilen onlarca sivil vatandaş ve çatışmalarda yaşamını yitiren PKK militanlarının bulunduğu toplu mezar. (Net sayı bilinmiyor)
ŞIRNAK TOPLAM: 4 mezar / 80 kişi
MARDİN
*1990 – Mardin belediye mezarlığı – Mardin’in Savur İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 11 PKK
militanının toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
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*1994 – Mardin Nusaybin İlçesi Bagok Dağı Üçköy mevkii – Çatışmada yaşamını yitiren 4 PKK militanının
bulunduğu toplu mezar.
*1994 – Mardin Nusaybin İlçesi Bagok Dağı– Çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının bulunduğu toplu
mezar.
*1993 – Mardin Derik İlçesi kimsesizler mezarlığı – JİTEM tarafından kaçırılarak gözaltına alanın ve daha sonra
kaybedilen 3 sivil vatandaşın gömüldüğü toplu mezar
MARDİN TOPLAM: 4 mezar / 35 kişi
ELAZIĞ
*1993-2010 arası– Elazığ Asri Mezarlığı – Karakoçan, Kovancılar, Maden, Arıcak, Pertek ve Dersim kırsalında
çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 50’ye yakın kişinin gömüldüğü toplu mezar.
ELAZIĞ TOPLAM: 1 mezar / 50 kişi
AĞRI
*1989-1994 – Ağrı Diyadin İlçesi – Tendürek Dağı kırsal kesiminde çeşitli zamanlarda çıkan çatışmada yaşamını
yitiren 36 PKK militanı ile 5 sivil vatandaşın toplu olarak gömüldüğü toplu mezar.
AĞRI TOPLAM: 1 mezar / 41 kişi
DERSİM
*Nisan 1997 - Dersim’in Çemişgezek ilçesi kırsalı - Dersim’in Aliboğazı mevkiinde çıkan çatışmada yaşamını
yitiren 19 PKK militanının toplu halde gömülü olduğu toplu mezar.
DERSİM TOPLAM: 1 mezar / 19 kişi
IĞDIR
*1994 – Iğdır Tuzluca İlçesi Tuzla mezarlığı – Kars’ın Kağızman İlçesi Güzeldere Vadisi’nde çıkan çatışmada
yaşamını yitiren 4’ü kadın 16 PKK militanından 14’ünün toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
IĞDIR TOPLAM: 1 mezar / 14 kişi
GAZİANTEP
*15 Ağustos 1994 – Gaziantep İslahiye İlçesi belediye mezarlığı – İslahiye Kilis arasında çıkan çatışmada yaşamını
yitiren 10 PKK militanının toplu halde gömüldüğü toplu mezar.
GAZİANTEP TOPLAM: 1 mezar / 10 kişi
GENEL TOPLAM : 88 Mezar / 1298 kişi
ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR
*1989 - Siirt Merkez Newala Qasaba (Kasaplar Deresi) – Savcılık tarafından yapılan kazı sonucu 8 kişinin cesedine ulaşıldı.
*1993 - Diyarbakır Kulp İlçesi Alacaköy Kepre Mezrası – Askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra katledilen 11 köylüye ait toplu mezar 4 Kasım 2004 tarihinde İHD’nin girişimleriyle savcılık tarafından açıldı.
*1994 – Diyarbakır Kulp İlçesi Bağcılar Köyü Düzpelit Mezrası Kevrêkok mevkii – 8 sivil kişiye ait toplu mezar 9
Mayıs 2003 tarihinde ortaya çıktı.
*10 Haziran 1994 – Şırnak Silopi İlçesi Çukurca (Kortûk) Köyü Bozamir Deresi – JİTEM tarafından kaçırılarak
kaybedilen Murat Aslan’ın cenazesi İtirafçı Abdulkadir Aygan’ın tarifi üzerine İHD’nin girişimleri sonucu bulunduğu
yerden Nisan 2004 tarihinde çıkarıldı.
*28 Mayıs 1994 – Diyarbakır’ın Lice İlçesi Yalımlı (Xosar) Köyü – Güvenlik güçleri tarafından kaybedilen Bahri
Budak (61) ile torunu Metin Budak’ın (14) kemikleri Mayıs 2005’te İHD’nin girişimleri sonucu ortaya çıkarıldı.
*Şırnak Silopi İlçesi ilçe mezarlığı – 90’lı yıllarda kaybedilerek öldürülen 50’ye yakın sivil vatandaştan 4’ünün
cenazesi yapılan kazı sonucu ortaya çıktı.
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*3 Haziran 1994 – Urfa Suruç İlçesi Bilgen Köyü Akdoğan (Xeremsar) mezrası – Gözaltına alındıktan sonra
kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Saygı’nın cenazesi, define arayan defineciler tarafından 11 Aralık
2009 tarihinde bulundu.
*21 Haziran 1995 – Mardin’in Savur İlçesi ile Midyat İlçesi arasındaki Dereiçi mevkiindeki kireç kuyusu - Çatışmada yaşamını yitiren 7 PKK militanının cenazesinin gümülü olduğu kireç kuyusu Diyarbakır Barosu’nun girişimleri sonucu açıldı ve kemikler Adli Tıp’a gönderildi.
*1995- Batman’ın Gerçüş İlçesi Yayladüzü Köyü Bahavi mevkii – 1995 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren
13 PKK’linin toplu şekilde gömüldüğü toplu mezar, İHD’nin girişimleri sonucu 9 Haziran 2010 tarihinde savcılık
tarafından açıldı ve 11 kişinin kemiklerine ulaşıldı.
*1995 – Elazığ kimsesizler mezarlığı – Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde JİTEM tarafından kaçırılan ve kendisinden bir
daha haber alınmayan Hasan Ergül’ün cenazesi İHD’nin girişimleri sonucu Nisan 2009 tarihinde Elazığ kimsesizler
mezarlığında ortaya çıktı.
*1997 - Diyarbakır’ın Lice İlçesi Dibek Köyü - JİTEM elemanları tarafından gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Sadık Ulumaskan ve oğlu Seyithan Ulumaskan’ın cenazeleri İHD’nin girişimleri sonucu
savcılık tarafından yapılan kazı sonucu Temmuz 2009 tarihinde ortaya çıktı.
*26 Aralık 1997 – Diyarbakır Bismil Kefnecal (Alabal) Köyü mezarlığı – Kaçırılarak kaybedilen Mehmet
Özdemir’e ait olduğu iddiasıyla açılan mezarda 1 kişiye ait kemikler bulundu.
*Diyarbakır Mardinkapı Mezarlığı – Kaçırılarak kaybedilen 7 kişi için İHD’nin girişimleri sonucu savcılık tarafından yapılan kazılarda 4 kişinin kemiklerine ulaşıldı.
*1988-1997 - Bingöl’ün Genç İlçesi – Çatışmalarda yaşamını yitiren 38 PKK militanının cenazeleri İHD’nin girişimleri sonucu savcılık tarafından yapılan kazıda 11 Ekim 2009 tarihinde ortaya çıktı.
*Bitlis’in Mutki İlçesi askeri çöplük alan – 90’lı yıllarda çeşitli zamanlarda meydana gelen çatışmalarda yaşamını
yitiren 36 PKK militanın toplu halde gömüldüğü iddia edilen çöplük alan İHD’nin girişimleri sonucu savcılık tarafından açıldı ve iki toplu mezarda 18 kişinin kemiklerine ulaşıldı.
*90’lı yıllar – İstanbul, Diyarbakır, Tarsus, Konya, Ankara, Batman, Cizre – Hizbullah’ın 10 ayrı noktada açılan
mezar evlerinde 54 kişiye ait cesetler 2000 yılında ortaya çıktı.
TOPLAM: 26 mezar / 171 kişi

* 5 Şubat 2011’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde
yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren 36 PKK
militanı ile 5 kamyon şoförüne ait cenazelerin toplu
mezarlara gömüldüğü iddia edildi.

* 16 Şubat 2011’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde
1997 yılında çıkan bir çatışmada ölen 5 PKK militanına ait cesetlerin Yaylaönü Köyü’nün kırsal kesimindeki bir toplu mezara gömüldüğü iddia edildi.

* 6 Şubat 2011’de de Mardin’in Savur İlçesi’ndeki toplu mezarda da 1990 yılında çıkan bir
çatışmada yaşamını yitirmiş 11 PKK militanına ait
ceset bulunduğu iddia edildi.

* 18 Şubat 2011’de Van’ın Gürpınar İlçesi’ne
bağlı Tüzek Köyü’nün kırsal kesiminde bulunan 4
ayrı toplu mezarda 1994 yılında çıkan çatışmalarda
yaşamını yitirmiş 66 PKK militanına ait cesetlerin
bulunduğu iddia edildi.

* 8 Şubat 2011’de ise Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne
bağlı Kokarsu Köyü’nde 1999 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 33 PKK militanına ait toplu
mezarın açılması için Van Savcılığı talimat verdi.
* 14 Şubat 2011’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne
bağlı Tirşik Köyü’nde 1994 yılında veya 1995
yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren 9 PKK
militanının gömüldüğü toplu mezarın olduğu iddia
edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* 28 Şubat 2011’de açıklama yapan bir görgü
tanığı Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin yakınlarında
7 Nisan 1990’da çıkan bir çatışmada ölen 22 PKK
militanının toplu mezara gömüldüğünü ileri sürdü.
* 4 Mart 2011’de Almayalı Andera Wolf ’un da
arasında bulunduğu 41 kişilik PKK grubunun 1998
yılında çıkan bir çatışmada öldürüldükten sonra
Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Görentaş Köyü’nün kır-
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sal kesiminde bir toplu mezara gömüldüğü iddia
edildi.
* 28 Mart 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne
bağlı Wargê Sîpo Yaylası’na yakın bir bölgede 14
Temmuz 1991’de çıkan çatışmada ölen 12 PKK
militanının toplu mezara gömüldüğü iddia edildi.
* 29 Mart 2011’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde
Sanayi Mezarlığı’nda bir toplu mezar bulunduğu
iddia edildi. Bir görgü tanığının anlatımına göre,
1993’te Qerebolke Köyü’nde yaşamını yitiren 2
PKK militanı ile 1994’te iki ayrı çatışmada yaşamını yitiren 5 PKK militanı ile 2 sivilin söz konusu
toplu mezara gömüldüğü ileri sürüldü. Bahsi geçen
iki sivilin Bismil Komando Taburu’nca gözaltına
alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan
İsmail Tunç ile taksi şoförü Arap Güven olduğu
tahmin edildi.
* Van Barosu, İHD Van Şubesi ve Mazlum-Der
Van Şubesi, Van’da askeri yasak bölge alanında
bulunan Toprakkale mevkisinde bulunan bir taş
mağarada, toplu mezar olduğu iddiasıyla 8 Nisan
2011’de Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda
bulundu.
* Mardin’in Savur İlçesi’nin kırsal kesiminde
1993 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 3
PKK militanının Evkuran (Dertyan) Köyü İlköğretim Okulu’nun bahçesine toplu halde gömüldüğü
18 Nisan 2011’de iddia edildi. Toplu mezarın tanığı
olan köylüler cenazelerin daha sonra çıkarılarak
köy mezarlığına defnedildiğini söylediler.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

* 1 Temmuz 2011’de Bitlis’in Mutki İlçesi’ne
bağlı Çatalsöğüt Köyü’nde 1994 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 17 PKK militanının bir
toplu mezarda gömülü olduğu iddia edildi.
* 7 Temmuz 2011’de açıklama yapan bir görgü
tanığı Bitlis’te belediye mezbahası ile Bitlis Deresi
arasında kalan bölgedeki toplu mezarda 1993-1996
yılları arasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitirmiş 8 PKK militanının bulunduğunu ileri sürdü.
* Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde 11 Nisan
1997’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren 2
DHKP/C militanı ile 17 PKK militanının İlçe Jandarma Karakolu’nun önüne açılan toplu mezara
gömüldüğü 2 Şubat 2011’de iddia edilmiş ve o
tarihten sonra bölgenin kazılması için talepte
bulunulmuştu. Yapılan başvurular uzun bir süre
reddedildikten sonra 12-13 Ağustos 2011’de İlçe
Jandarma Karakolu önünde yapılan toplu mezar
kazıları sonucu 14 kişiye ait bulgular ortaya çıktı.
(ayrıntılı rapor için Ekler)
* 24 Temmuz 2011’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne
bağlı Orans (Anadere) Köyü ile Hizan İlçesi’ne
bağlı Mirmend Köyü’nde bulunan toplu mezarlarda 1995 ve 1996 yıllarında çıkan çatışmalarda
yaşamını yitirmiş toplam 21 PKK militanının
bulunduğu ileri sürüldü.
* 12 Ekim 2011’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin
kırsal kesiminde 1993 yılında çıkan çatışmada
yaşamını yitirdiği belirtilen 5 PKK militanı ile 1996
yılında çıkan çatışmada ölen 1 PKK militanının
köylüler tarafından gömüldüğü ileri sürüldü.

4. 1990’LI YILLARDA DEVLET İÇİNDE
MEYDANA GELEN YAPILANMALARIN
İŞLEDİKLERİ SUÇLARA İLİŞKİN
SORUŞTURMALAR ve DAVALAR
1) İtirafçıların Yargılandığı Dava
Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–
1994 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili
itirafçılardan oluşan 15 sanıklı Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’yla,
Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz
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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 birleştirilmesinin ardından yargılamaya 7 Ocak 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
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Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan itirafçılar
Recep Tiril (Recep Erkal), Kemal Emlük (Erhan
Berak) eşi Saniye Emlük (Emel Berak) ve Ali Ozansoy (Ahmet Turan Altaylı) hazır bulundu.
Mahkemeye 15 sayfalık yazılı savunma sunan itirafçılardan Recep Tiril’in (Recep Erkal), Abdülkadir Aygan’ın anlatımlarından oluşan “İtirafçı” adlı
kitapta yer alan fotoğrafları teşhis etmesini istendi.
Recep Tiril’in fotoğrafların çekildiği tarihte askerde
olduğunu söylemesi üzerine Avukat Tahir Elçi, “bu
bıyıklarla mı askerlik yaptınız” diye soru sorması
üzerine duruşmada kısa süreli tartışma yaşandı.
Duruşmada söz alan savunma avukatlarından
Habibe Deyar Danışman, vekili olduğu Zana
Zuğırlu ve Lokman Zuğurlu adlı kuzenlerin öldürülmeleri olayına ilişkin tanıklık yapmak istediğini belirterek savunma avukatlığından çekilmek
istediğini belirtti. Mahkeme heyeti Habibe Deyar
Danışman’ın tanık olarak dinlenilme talebini kabul
etti.
Mahkeme heyeti, adresleri tespit edilemediği için
savunmaları alınamayan sanıklar Yeşil kod adlı
Mahmut Yıldırım, Fırat Can Eren, Ibrahim Babat,
Mehmet Zahit Karadeniz, Lokman Gündüz ve
Muhsin Gül hakkında yakalama emri düzenleyerek
duruşmayı erteledi.
22 Mart 2011’de devam eden duruşmaya tutuksuz sanık Fethi Çetin ile bir başka suçtan ötürü
tutuklu olan Adil Timurtaş katıldı. Sanıklardan
Fethi Çetin’i dinleyen mahkeme heyeti, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mustafa Özer’in, arabasına
konulan bombayı sanıkların yerleştirdiği gerekçesiyle yaptığı müdahil olma talebini kabul ederek
duruşmayı 28 Haziran 2011’e erteledi.

2) Cizre Davası
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 Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM)
Davası’na, 21 Ocak 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde, 22. duruşmayla devam edildi.
Duruşmada tanıkları dinlşeyen ve sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmaya
emekli Koramiral Atilla Kıyat’ın çağrılmasına ve
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın dinlenmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
18 Şubat 2011’deki 23. duruşmada tanıklardan
emekli Koramiral Attila Kıyat, faili meçhul cinayetlerin devlet politikası olduğu iddiasını tekrarladı.
Diğer tanık dönemin Cizre Kaymakamı Mehmet
Bulgurlu ise savcılıkta verdiği ifadenin aksine 10 ay
görev yaptığı Cizre’de Cemal Temizöz’le ilgili herhangi bir şikâyetin kendisine ulaşmadığını söyledi.
Hanefi Avcı, Arif Doğan ve İzmir Valisi Cahit
Kıraç’ın dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti,
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
18 Mart 2011’de görülen 24. duruşmada 1992-1994
yılları arasında Cizre Savcısı olarak görev yapan
Atilla Ceylan tanık olarak dinlendi. Atilla Ceylan’a
o dönem ile ilgili özel bir sorgu ekibinin olup olmadığı, sivil plakalı bir araç görüp görmediği soruldu.
Atilla Ceylan konu ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, Emniyet Müdürlüğü’nde sivil
giyimli personel bulunduğunu ancak Jandarma
Komutanlığı’nda sivil giyimli birilerini görmediğini belirtti.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise 19931996 yılları arasında Cizre’de savcılık yapan Taner
Tabel tanık olarak dinlendi. Atilla Ceylan’a sorulan
sorular Taner Tabel’e de yöneltildi.
Taner Tabel, sivil giyimli jandarma personelinin olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Taner
Tabel’in ardından 1994-1996 yılları arasında
Cizre’de kaymakamlık yapan Şenol Bozacıoğlu
tanık olarak dinlendi. Antalya Vali Yardımcısı’na
gelen mektubun bir benzerinin kendisine de ulaştırıldığını söyleyen Şenol Bozacıoğlu, kimseden talimat almayacağını söyledi.
Tanıkların ifadelerinin alınmasını tamamlayan
mahkeme heyeti, Hanefi Avcı, Arif Doğan ve
1990’lı yıllarda Şırnak’ta görev yapan İzmir Valisi
Cahit Kıraç’ın dinlenmesine karar vererek duruşmayı 22 Nisan 2011’e erteledi.
Davanın, tutuklu sanıklarından Kukel Atağ mesane
kanseri olduğu gerekçesiyle 28 Mart 2011’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Davaya 22 Nisan 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 25. duruşmayla devam edildi.
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Duruşmada 1990’lı yıllarda Şırnak’ta görev yapan
İzmir Valisi Cahit Kıraç ile 1991-1996 yılları arasında Diyarbakır’da görev yapan Siirt Emniyet
Müdürü Recep Güven, tanık olarak dinlendi.
Tanıkların ifadelerinin alınmasını tamamlayan
mahkeme heyeti, Hanefi Avcı ile Arif Doğan’ın
yazılı ifadelerinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
17 Haziran 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen 26. duruşmada Arif
Doğan’ın talimatla alınacak ifadesinin beklenmesine, Hanefi Avcı’nın da bir sonraki duruşmada
hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
5 Ağustos 2011’de devam eden 27. duruşmada
ifade veren Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi
Avcı, 5 Temmuz 1991’de Diyarbakır’da kaçırılarak işkenceyle öldürülen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın failinin JİTEM olduğunu ileri
sürdü. Hanefi Avcı, jandarmanın içinde yapılanan
JİTEM’in o dönemde pek çok faili meçhul cinayeti
işlediğini ve bombalama olayına karıştığını tespit
ettiklerini de ifade etti.
Hanefi Avcı, itirafçıların gizli ya da açık kimlikleriyle kamu sektörüne yerleştirildiğini, cezaevinden
de mahkeme kararı ile 15 günlük izinle operasyonlara götürüldüğünü söyledi.
Hanefi Avcı’yı ve sanıkları dinleyen mahkeme
heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı erteledi.
16 Eylül 2011’de görülen 28. duruşmada, önceki
duruşmalarda olayların meydana geldiği tarihlerde yurtdışında olduğunu ileri süren Cemal
Temizöz’ün iddialarına yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığı, o tarihlerde Cemal Temizöz’ün
yurtdışına çıkmadığını açıklayan yazıyı duruşmaya
gönderdi.
Duruşmada o dönemde Cizre’de başkomiser olarak görev yapan Muharrem Durmaz ile Silopi Jandarma Komutanı Hüsamettin Durmuş’u dinleyen
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
4 Kasım 2011’de devam eden davanın 29. duruşmasında, önceki duruşmalarda olayların meydana geldiği tarihlerde yurtdışında olduğunu ileri
süren Cemal Temizöz’ün iddialarına yönelik ola-
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rak Genelkurmay Başkanlığı, o tarihlerde Cemal
Temizöz’ün yurtdışına çıkmadığını açıklayan yazıya
Cemal Temizöz’ün itiraz etmesi üzerine mahkeme
heyeti, Cemal Temizöz’ün o tarihlerde yurtdışında
olup olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve
Türk Hava Yolları’na da sorulmasına karar vererek
duruşmayı erteledi.
23 Aralık 2011’de devam eden yılın son, davanın
32. duruşmasında, önceki duruşmalarda olayların
meydana geldiği tarihlerde yurtdışında olduğunu
ileri süren Cemal Temizöz’ün iddialarına yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığı, o tarihlerde
Cemal Temizöz’ün yurtdışına çıkmadığını açıklayan yazıya Cemal Temizöz’ün itiraz etmesi üzerine konunun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sorulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü de Cemal
Temizöz’ün o tarihlerde yurtdışında olmadığını
söyledi.
Duruşmada ifade veren geçici köy korucusu Arafat Aydın, daha önce verdiği ifadelerden vazgeçtiğini açıkladı. Mahkeme heyeti ise, gelen talepler
üzerine Ramazan Elçi’nin mezarının açılmasına;
ölüm sebebinin araştırılmasına ve cesede DNA
testi yapılmasına karar vererek duruşmayı 3 Şubat
2012’ye erteledi.

3) Mehmet Ağar’ın Yargılandığı Susurluk
Davası
Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel
Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm işlemek
için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan yargılanan Mehmet Ağar hakkındaki davanın 8.
duruşması, 3 Şubat 2011’de Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya İstanbul’da
yaşaması nedeniyle duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmadı.
Mahkeme heyeti sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlayamaması nedeniyle
avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.
Davanın 8. duruşması, 24 Şubat 2011’de Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya İstanbul’da yaşaması nedeniyle duruşmalara
katılma zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmadı.
Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle kararın
çıkmasının beklendiği duruşma 26 Mayıs 2011’e
ertelendi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Kararın çıkmasının beklendiği 26 Mayıs 2011’deki
duruşmada mahkeme heyeti Susurluk Davası
hükümlüsü olan eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın’ın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadenin bir örneğinin istenmesine karar vererek duruşmayı 15 Eylül 2011’e erteledi.
Mehmet Ağar hakkındaki dava 15 Eylül 2011’deki
10. duruşmada sonuçlandı. Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına İstanbul’da yaşaması nedeniyle duruşmalara
katılma zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmadı.
Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, Ayhan
Çarkın’ın Mehmet Ağar için hazırlanan iddianamede belirtilen olaylarla ilgili olarak ifadelerinin
alınması için bir sonraki duruşmada dinlenilmesi
talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Ayhan
Çarkın’ın tanık olarak dinlenmesi talebinin reddetti.
Karar için ara veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına son sözlerini sordu. Mehmet Ağar’ın
avukatları savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, müvekkillerinin suçlamalardan beraat etmesine karar verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme
heyeti, “yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etme” suçu nedeniyle altı ay ile bir yıl arasında
hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ağar’a
eski Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “cürüm işlemek için teşekkül kurma” başlığıyla düzenlenen
313. maddesi uyarınca “yasadışı örgüt yöneticisi
olduğu” gerekçesiyle altı yıl hapis cezası verdi.
Mehmet Ağar’ın sadece bir kez katıldığı davanın
seyri boyunca gözlemlenen hal ve tavrı nedeniyle
verilen hapis cezası beş yıla indirildi.
Danıştay 1. Dairesi, Ağar’ın, “cürüm işlemek için
silahlı teşekkül meydana getirmek” suçu yönünden
lüzum-u muhakemesine, Ağar’ın eylemine uyan
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesi gereğince yargılanmasına karar vermişti. Danıştay İdarî
İşler Kurulu da Danıştay 1. Daire’nin kararını onayarak, dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na
göndermişti. Mehmet Ağar “vali” statüsünde
olduğu gerekçesiyle dosyası Yargıtay 8. Ceza
Dairesi’nde görüşülmüştü. Ağar’ın, suç tarihinde
“emniyet müdürü” statüsünde olduğuna işaret eden
Daire, “görevsizlik” kararı vererek, dosyayı Ankara
Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Ankara
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Dosyanın
tevzi edildiği Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise
“görevsizlik” kararı vererek, dava dosyasını, Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

4) Şemdinli Davası
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım
ayında 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 verdi.
Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş, ilk
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 mahkemeye gitmişti. Askerî mahkeme de 15
Aralık 2007’deki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere sanıkları tahliye etmişti.
Dava dosyasının, uyuşmazlık mahkemesi tarafından askerî mahkemeden alınarak Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından dosyayı 8
Haziran 2011’de inceleyen mahkeme heyeti, daha
önce aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından
bozulan sanık astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve itirafçı Veysel Ateş’in tutuklanmasına karar
verdi. Karar astsubayların görevli oldukları komutanlıklara bildirildi. Sanık Veysel Ateş ise tutuklanmak üzere Sakarya’da gözaltına alındı.
Üç sanığın Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına 21 Temmuz 2011’de başlandı.
Duruşmada müdahil avukatlarının eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile o dönemde
görev yapan Genelkurmay Plan ve Harekât Daire
Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk, Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin Uğurlu,
Hakkâri İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Kubat
hakkında mahkeme heyetinin Van Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması yönündeki talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
18 Ekim 2011’de devam eden duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara verilen hapis cezalarının tekrar
verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
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duruşmayı sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla 17 Kasım 2011’e erteledi. Dava Van’da meydana gelen deprem nedeniyle
Van Adliyesi’nin zarar görmesinden ötürü 2012
yılına ertelendi.

5) Sivas Katliamı Davası
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması ve 33
yazar, ozan, düşünür ile iki otel çalışanının yanarak
ya da dumandan boğularak yaşamlarını yitirmesi
ile sonuçlanan ve Sivas Katliamı olarak adlandırılan olaylarla ilgili olarak dosyaları ayrılan yedi
firarî sanığın yargılandığı davanın görülmesine,
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat
2011’de devam edildi.
Duruşmaya sanıklardan İhsan Çakmak’ın avukatı
Çağdaş Eker ile müdahil avukatları Şenal Sarıhan, Süleyman Ateş, Fevzi Gümüş ve Kazım Genç
katıldı.
Duruşmada sanıklardan Yılmaz Bağ’ın, 25 Aralık
2006’da öldüğü öğrenildi. Esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın iddia makamına
verilmesine karar veren mahkeme heyeti, 21 Haziran 2011’e erteledi.
Firarî olduğu için dosyası ayrılan Bülent
Düvenci’nin yargılandığı dava, Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 20 Nisan 2011’de yeniden
görülen karar duruşmasıyla sonuçlandı.
Duruşmaya katılan sanık Bülent Düvenci son
savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, eski Türk
Ceza Kanunu’nun “anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak” suçunu düzenleyen 146/1.
maddesi uyarınca Bülent Düvenci’ye müebbet
hapis cezası verdi.
Dosyaları ayrılan yedi firarî sanığın yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 6 Aralık 2011’de devam edildi.
Duruşmada savcının firari sanıklar için istediği
zamanaşımı talebini görüşen mahkeme heyeti,
öldüğü iddia edilen sanıklardan Cafer Erçakmak’la
ilgili olarak yeniden DNA testi yapılmasına karar
vererek duruşmayı 13 Mart 2012’ye erteledi.
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6) Ayhan Çarkın’ın İtirafları ve TBMM’de
Oluşturulan Komisyon
Radikal Gazetesi’nde 22 Şubat 2011’de yayımlanan
bir röportaj nedeniyle 1994 yılında faili meçhul
bir cinayete kurban giden Avukat Yusuf Ekinci’nin
yakınlarının yaptığı suç duyurusu üzerine, 3 Haziran 2011’de İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara’ya
getirilen eski özel harekât mensubu Ayhan Çarkın,
savcılığa verdiği ifadesinde Yusuf Ekinci’nin yanı
sıra faili meçhul cinayet kurbanları Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan’ın,
Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın ve eski
Demokrasi Partisi (DEP) İl Başkanı Avukat Faik
Candan’ın, kendisinin de içinde bulunduğu ekipte
yer alan Oğuz Yorulmaz tarafından öldürüldüğünü
itiraf etti.
Cinayetlerle ilgili keşif yapıldıktan sonra 5 Haziran
2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan
Ayhan Çarkın “adalet için herkes yardımcı olsun.
Müdahiller bana gelsin. Bütün dosyalar açılacak,
bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi.
Ayhan Çarkın’ın Ankara’daki bazı faili meçhul cinayetlere karışmakla suçladığı emekli özel harekât
polis memuru Sait Yıldırım’ın (50) 24 Haziran
2011’de silahıyla intihar ettiği iddia edildi.
Tutuklanan eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın
savcıya yeni itiraflarda bulunduğu 19 Ağustos
2011’de öğrenildi. Ayhan Çarkın’ın verdiği ifadede
işledikleri cinayetlerde kullanılan “Uzi” marka
silahları Korkut Eken’in verdiğini; yapılan infazların tamamından Korkut Eken, İbrahim Şahin ve
Mehmet Ağar’ın haberdar olduğunu söyledi.
Ayhan Çarkın ifadesinde Altındağ Nüfus Müdürü
Mecit Baskın’ın öldürülmesinin ardından Ayhan
Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu ile yaptığı konuşmada kendisine Mecit Baskın’ın bir numaralı hedef
olduğunun söylendiğini aktardı.
Ayhan Çarkın ifadesinde ayrıca 1994 yılında
Kırıkkale’de öldürülen Anavatan Partisi (ANAP)
milletvekili Alparslan Pehlivanlı’nın katil zanlılarından Hacı Vural’ın ağabeyi ANAP Keskin İlçe
Başkanı olan Metin Vural’ın da özel harekatçılar
tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
11 Ağustos 2011’de ise Ayhan Çarkın’ın itirafları
doğrultusunda gözaltına alınan sekiz eski özel

36

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

harekâtçıdan Ayhan Akça, Uğur Şahin, Seyfettin
Lap, Ayhan Özkan, Enver Ulu, Yusuf Yüksel ve
Ahmet Demirel, 1994’te Sağlık Bakanlığı Müfettişi
Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit
Baskın, DEP Ankara İl Başkanı Faik Candan ve
Avukat Yusuf Ekinci’nin öldürülmeleriyle ilgili olarak tutuklanmışlardı. Tutuklanan yedi kişi, avukatlarının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine 13
Aralık 2011’de serbest bırakıldı.
Ayhan Çarkın’ın savcıya itiraflar doğrultusunda 29
Kasım 2011’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
talimatıyla eski MİT mensubu Mehmet Eymür
İstanbul’da gözaltına alındı. Mehmet Eymür, Ankara’daki savcılık sorgusunun ardından 30 Kasım
2011’de hakkında yurtdışına çıkış yasağı verilerek
serbest bırakıldı. Sorgusunda Mehmet Eymür’e
1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin ve söz
konusu cinayetleri devlet adına işleyen birimlerin
tetikçiliğini yaptığı iddia edilen “Yeşil” kod adlı
Mahmut Yıldırım’ın yaşayıp yaşamadığı sorulduğu
ileri sürüldü.
Sorgusunda Mehmet Eymür’e, Tarık Ümit, Eşref
Bitlis, Ömer Lütfi Topal, Mecit Baskın, Namık
Erdoğan, Faruk Candan, Yusuf Ekinci, Lazım
Esmaeili, Askar Simitko, Savaş Buldan, Hacı Karay,
Adnan Yıldırım, Behçet Cantürk, Şahin Aslan,
Fevzi Aslan, Medet Serhat, İsmail Karaoğlu, Tevfik
Ağansoy cinayetleri ile Gaziantepli işadamı Mehmet Ali Yaprak’ın kaçırılması olayının sorulduğu
da 3 Aralık 2011’de öğrenildi.
Ayhan Çarkın, yeniden ifadesinin alınması için 20
Aralık 2011’de diğer tutuklu eski özel harekât polisi
Ercan Ersoy ile birlikte Ankara Adliyesi’ne getirildi. İfadesinde kendisinin de yer aldığı bazı infazların yerlerini gösterebileceğini söyleyen Ayhan
Çarkın’ın ifadesi üzerine savcının talebini kabul
eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayhan
Çarkın’ın yedi gün süreyle tutuklu bulunduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden çıkarılmasına karar
verdi.
Ayhan Çarkın’ın savcıya verdiği ifadesinde 1996’da
kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan MİT görevlisi Tarık Ümit’i öldürdükten sonra
kendi elleriyle gömdüğünü söylediği; Tarık Ümit
ve Ayhan Efeoğlu’nun infaz edildiği yerlere ilişkin
çizdiği krokiyi 2011 yılının Mart ayında kendisini
sorgulayan İstanbul’da görevli savcıya verdiğini
söylediği ileri sürüldü.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Ayhan Çarkın 22 Aralık 2011’de İstanbul’un Silivri
İlçesi’ne getirildi. Silivri’de Ayhan Çarkın’ın gösterdiği üç noktanın kazılmasına rağmen bir sonuca
ulaşılamaması üzerine Ayhan Çarkın “ölüm üçgeni”
olarak bilinen Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde yer
göstermek için 23 Aralık 2011’de Sapanca’ya götürüldü. Sapanca’da da yer gösteren Ayhan Çarkın
yeniden cezaevine götürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu’nun alt komisyonu olarak kurulan ve 1990’lı yıllarda özellikle
Güneydoğu’da meydana gelen faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplar ile ilgili tanıklıkları dinleyen komisyonda, 1992 yılında Tunceli’de faili meçhul bir cinayet sonucu öldürülen Ayten Öztürk’ün
babası Hıdır Öztürk (76) 13 Aralık 2011’de dinlendi.
Komisyondaki sözlerine “cesedi parçalanmış, gözleri çıkarılmış, kulakları kesilmiş bir evladın babası
olarak buradayım” diye başlayan Hıdır Öztürk,
dönemin Tunceli Jandarma Alay Komutanı’nın
kendisini makamına çağırarak, “kızlarından biri
dağa çıkmayı düşünüyor” dediğini aktararak,
kendisinin bu sözlere itiraz ettiğini, çocuklarının
tümünün çalıştığını, kendisinin de devlet memuru
olduğunu belirttiğini anlattı.
Hıdır Öztürk, sivil bir araçla kaçırılan ve iki ay
sonra cenazesi bulunan kızının öyküsünü şu
şekilde anlattı: “İl Jandarma Komutanlığı’nda, alay
komutanı ile oturduk. Bize çay ikram etti. Çocuklarımın adresleri, nerede çalıştıkları bilgisi alındı.
Sonra komutan bir askeri çağırarak, ‘bunları aşağıya Mahmut Bey’e götür’ dedi. Aşağıya indik, bir
odada zayıf, sakallı biri oturuyordu. Çocuklarımı
içeri aldılar, ben dışarıda kaldım. Bir süre sonra
çocuklarım odadan çıktı. Yine adres bilgilerinin
alındığını söylediler. Çocuklarım, daha sonra televizyon haberlerinde ‘Yeşil’ diye tanıtılan bu adamın
Mahmut olduğunu söylediler.
Bu olaydan 2 ay sonra bir un fabrikasında çalışan
kızım çıkışta, beyaz bir taksiyle götürüldü. Sonra
bizi fabrikadan arayıp, durumu bildirdiler. Ben hiçbir zaman devletin böyle bir şey yapacağını düşünemezdim. Cinayetin üzerinden 19 yıl geçmesine
rağmen devletin tüm kurumları hala sessiz.”

37

Yaşam Hakkı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

toprak yıkandıktan sonra kızına ait olduğunu anladıklarını ifade etti.

İki ay boyunca yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını anlatan Hıdır Öztürk, kızının parçalanmış cenazesinin Elazığ Asri Mezarlığı’nda bir
çoban tarafından bulunduğunu söyledi. Çobanın,
kızının toprağın dışında kalan kolunu fark ederek,
yetkililere bildirmesi sonucu cenazenin bulunduğunu anlatan Hıdır Öztürk, cenazenin üzerindeki

Olayın ardından, söz konusu jandarma alay komutanıyla görüşmek istediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten Hıdır Öztürk, yaptıkları hiçbir
resmi başvurunun da işleme konulmadığını belirtti.

5. GÜNEYDOĞU’DA OPERASYONLAR,
SALDIRILAR
Ay
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Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’nin kırsal kesiminde
15 Mart 2011’de çıkan çatışma sonucu üç militan
yaşamını yitirdi.
Bingöl’ün Kiğı ile Adaklı ilçeleri arasında 18 Mart
2011’de çıkan çatışmada dört militan yaşamını

38

ık

am
pl
To

Ar
al

m
sı
Ka

l

im
Ek

lü
Ey

us

to
s

uz
Ağ

m
m

Te

ıs

n

z ir
an
Ha

M
ay

sa
Ni

M
ar
t

t
ba
Şu

O

ca

k

0

yitirdi, bir asker ile bir geçici köy korucusu yaralandı.
Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde 23 Mart 2011’de
devriye görevi yapan polis otosuna açılan ateş
sonucu, iki polis memuru ve bir sivil yaralandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Hatay’ın Hassa İlçesi’nde 1 Nisan 2011’de çıkan
çatışma sonucu yedi militanın yaşamını yitirdiği
ileri sürüldü.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde 27
Nisan 2011’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü
öğrenildi.

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’ne bağlı Kaypak
Köyü’nün yakınlarında 1 Nisan 2011’de çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi, beş asker de yaralandı.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde,
28 Nisan 2011’de çıkan çatışmada beş militanın
öldüğü öğrenildi.

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 4 Nisan 2011’de, arazide
arama tarama faaliyeti yürüten askerî birliğin
geçişi sırasında, önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu meydana gelen patlamada ikisi subay,
dördü jandarma uzman çavuş olmak üzere, toplam
altı asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü
Köyü’nün yakınlarında 4 Nisan 2011’de askerî konvoyun geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının
patlaması sonucu bir asker yaralandı.
Sinop’un Boyabat İlçesi’nde 6 Nisan 2011’de devriye
görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla
yapılan saldırı sonucu üç polis memuru yaralandı.
Mardin-Diyarbakır karayolunda 8 Nisan 2011’de
Sultan Şeyhmus Köyü yakınlarında meydana gelen
patlamada, Suriyeli Beşir Muhammet yaşamını
yitirdi. Ölen kişinin yola mayın döşemek isterken, mayının infilak olması nedeniyle öldüğü ileri
sürüldü.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 8 Nisan 2011’de Cudi
Dağı’nda çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, 20 Nisan 2011’de
yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nin
kırsal kesiminde 19 Nisan 2011’de çıkan çatışmada
geçici köy korucusu bir kişinin öldüğünü; üç geçici
köy korucusunun da yaralandığını ifade etti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 20 Nisan 2011’de çıkan çatışmada üç militan
yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, 24 Nisan 2011’de
Cengiz Topel Caddesi üzerinde düzenlenen silahlı
saldırı sonucu Uzman Çavuş Durdu Çapar yaşamını yitirdi; Uzman Çavuş Yalçın Bozok da ağır
yaralandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde, 25
Nisan 2011’de çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde,
3 Mayıs 2011’de çıkan çatışmada er Rıdvan Adam,
kullanmak istediği el bombasının patlaması sonucu
yaşamını yitirdi.
Kastamonu’da 4 Mayıs 2011’de seçim mitingi
düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim
otobüsüne dönüş yolunda korumalık yapan polis
ekipleri, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı’nın Soğuksu mevkisinde
el bombalı ve silahlı saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle bir polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis
memuru da yaralandı.
Tunceli’nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasında
5 Mayıs 2011’de çıkan çatışmada bir militanın
öldüğü iddia edildi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin kırsal kesiminde 7
Mayıs 2011’de çıkan çatışmada iki militan yaşamını
yitirdi.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin girişinde bulunan 4.
Hudut Alayı 3. Hudut Taburu’na 6 Mayıs 2011’de
atılan parça tesirli bomba nedeniyle bir asker yaralandı.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 11 Mayıs 2011’de polis
lojmanının önünde nöbet tutan polis memurlarına
düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki polis memuru
yaşamını yitirdi.
Bingöl’de 15 Mayıs 2011’de devriye görevi yapan
polis ekibinin kullandığı araca açılan ateş nedeniyle
bir polis memuru yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü
Köyü’nün dağlık arazi kesiminde, 14 Mayıs 2011’de
arama-tarama faaliyeti yapan askeri birliğin
mayına basması sonucu meydana gelen patlamada
bir asker öldü.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde,
12 ve 13 Mayıs 2011’de çıkan çatışmalar sonunda
12 militanın öldüğü açıklandı.
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Bitlis’in Kayalıbağ Köyü’nün kırsal kesiminde, 19
Mayıs 2011’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü
öğrenildi.
Kastamonu’da 4 Mayıs 2011’de seçim mitingi
düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim
otobüsüne dönüş yolunda korumalık yapan polis
aracına, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı’nın Soğuksu Mevkii’nde
bir polis memurunun ölümü ve bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan el bombalı
ve silahlı saldırının ardından başlatılan askerî operasyon kapsamında, 27 Mayıs 2011’de İhsangazi
İlçesi’nin dağlık kesiminde çıkan çatışmada bir
militan öldürüldü.
Siirt’te 30 Mayıs 2011’de Baykan karayoluna önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu Murat
Uysal (24) ve Murat Aydın (33) adlı iki kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin kırsal kesiminde 1
Haziran 2011’de doğalgaz arama çalışması yapan
şirkete ait araçların çevresinde güvenlik çemberi
oluşturmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Abdulselam Akıncı, önceden döşenmiş mayına basması
sonucu yaşamını yitirdi.
Sivas’ın İmranlı İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Haziran 2011’de çıkan çatışmada üç militan yaşamını
yitirdi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 20 Haziran 2011’de
20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı’na bağlı
askeri birliğin ilçe merkezinde bulunduğu bölgeye
düzenlenen roketatarlı saldırıda bacağına saldırı
nedeniyle etrafa saçılan cam kırıklarından isabet
eden bir asker yaralandı.
Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ne 500 metre uzaklıkta
bulunan Dereova Köyü yolunda 22 Haziran 2011’de
meydana gelen mayın patlaması sonucu, iki polis
memuru yaşamını yitirdi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 26 Haziran 2011’de
bir banka şubesinin önünde nöbet tutan polis ekibine düzenlenen ses bombalı saldırıda, üç polis
memuru yaralandı.
Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ne bağlı Topçam
Beldesi’nde 26 Haziran 2011’de askerî lojmanların
yakınında meydana gelen patlamada iki uzman
çavuş yaralandı.
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Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Örenburç Köyü’nün
yakınlarında bulunan Örenburç Piyade Birliği’ne
ait askerî araca 26 Haziran 2011’de düzenlenen
silahlı saldırı sonucu bir asker öldü, üç asker de
yaralandı.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Burnak Köyü’nün
kırsal kesiminde 28 Haziran 2011’de çıkan çatışmada Maoist Komünist Parti (MKP) militanı
oldukları ileri sürülen üç kişi yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 28 Haziran
2011’de devriye görevi yapan bir polis otosunun
geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu bir
polis memuru yaralandı.
Tunceli’nin Gözlüçayır Köyü’nün kırsal kesiminde
30 Haziran 2011’de çıkan çatışmada, iki militanın
öldüğü öğrenildi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Haksel
Dağı bölgesinde, 30 Haziran 2011’de meydana
gelen mayın patlaması sonucu bir asker öldü.
Şırnak’ta 30 Haziran 2011’de kent merkezinde polis
ekiplerine atılan ses bombası nedeniyle üç polis
memuru yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 2
Temmuz 2011’de çıkan çatışmada, Özel Kuvvetler
Komutanlığı’na bağlı Astsubay Başçavuş Kalender
Özdemir (38) yaşamını yitirdi.
Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Temmuz 2011’de karakol inşaatına malzeme taşıyan
araca açılan ateş sonucu bir asker öldü, bir asker ile
bir sivil de yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, 5 Temmuz
2011’de görev yerine gitmek için evlerinden çıkan
Uzman Çavuş Yahya Karakaya (27) ile Murat Kozanoğlu (25) açılan ateş sonucu yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.
Tunceli’nin kırsal kesiminde 6 Temmuz 2011’de
arama tarama faaliyeti yapan askerî birlikte yer alan
bir asker önceden döşenmiş mayının patlaması
sonucu yaralandı.
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Çakırkaya
Köyü’nün kırsal kesiminde 7 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Çakırkaya
Köyü’nün kırsal kesiminde, 8 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.
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Lice (Diyarbakır)-Bingöl karayolunda 9 Temmuz
2011’de kimlik kontrolü yapan HPG militanları,
durdurdukları bir araçta bulunan bir astsubay, bir
uzman çavuş ve bir sağlık memurunu alıkoydu.
Erzincan’ın Refahiye İlçesi’nde 12 Temmuz 2011’de
askerî birliğin arama tarama faaliyeti yaptığı sırada
çıkan çatışmada bir militan öldü.
Samsun’un Ayvacık İlçesi’ne bağlı Uğurlu Köyü’nün
ormanlık kesiminde çıkan çatışmada bir militan
yaralandı.
Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde 12 Temmuz 2011’de
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na düzenlenen
roketatarlı saldırı sonucu üç asker yaralandı.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Bayrambaşı
Beldesi’nin kırsal kesiminde 14 Temmuz 2011’de
çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 asker ölürken 1
asker de yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine
göre çatışma bölgesine sevk edilen savaş uçaklarının çatışma bölgesini bombalaması sonucu çıkan
yangında ise 12 asker ile 7 militan yanarak veya
vurularak öldü, ikisi ağır 6 asker ile 6 militan da
yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı ise ölümlere
atılan el bombalarının çıkardığı yangının neden
olduğunu iddia etti. Çatışma nedeniyle Bayrambaşı
Beldesi’ne tüm giriş ve çıkışlar yasaklanırken bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.
Tunceli’de 14 Temmuz 2011’de bir karakol inşaatına
baskın düzenleyen HPG militanları inşaatta çalışan
iki işçiyi alıkoydu.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de
kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu bir polis
memuru yaralandı.
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hasanova
Köyü’nün kırsal kesiminde 15 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmada bir militan öldürüldü.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Tûrik Köyü’nün kırsal
kesiminde 13 Temmuz 2011’de çıkan çatışmada bir
askerin öldüğü ileri sürüldü.
Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan
polis aracına düzenlenen saldırı sonucu bir komiser öldü, bir polis memuru da yaralandı; saldırı
sonrasında başlatılan operasyonda da bir militan
öldürüldü. Saldırı nedeniyle, 20 Temmuz 2011’de
düzenlenen ev baskınlarında 19 kişi gözaltına
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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alındı. 19 kişiden altısı 24 Temmuz 2011’de tutuklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tekeli
Köyü’nün kırsal kesiminde, 22 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmada 2 militan öldü; iki asker de yaralandı. Yaralı askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede 24 Temmuz 2011’de öldü.
23 Temmuz 2011’de Mardin’in Ömerli İlçesi’ne
bağlı İkipınar Köyü’nden Jandarma Karakolu’na
gelen askerleri taşıyan araca açılan ateş sonucu,
araçta bulunan üç asker öldü.
Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ne bağlı Gömeç Köyü’nün
kırsal kesiminde hint keneviri ekildiği iddia edilen
tarlalara baskın düzenleyen askeri ekibe operasyon
dönüşü sırasında açılan ateş sonucu dört asker ile
üç sivil yaralandı.
Diyarbakır’da 26 Temmuz 2011’de Sanayi Sitesi’nin
içindeki Motosikletli Timler Amirliği’ne atılan ses
bombası sonucu beş polis memuru yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda ise sekiz kişi
gözaltına alındı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik
Beldesi’nin Gelişen Köyü’nün yakınlarında 26
Temmuz 2011’de önceden döşenmiş patlayıcının
infilak etmesi sonucu yoldan geçen araçta bulunan
bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde 28 Temmuz
2011’de askeri aracın geçişi sırasında önceden
döşenmiş mayının patlaması sonucu bir asker öldü,
dört asker de yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde,
27 Temmuz 2011’de çıkan çatışmalarda bir asker ile
bir militan öldü; üç asker de yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi’nin kırsal kesiminde, 30 Temmuz 2011’de jandarma trafik timine
düzenlenen saldırı soncu bir asker öldü; iki asker
de yaralandı.
Van’ın Başkale İlçesi’nin Gedikbaşı Köyü yakınlarında 1 Ağustos 2011’de askeri araca düzenlenen
el bombalarıyla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu üç asker öldü. Olayda dört
asker ile o sırada olay yerinden geçen Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayer ve bir koruma görevlisi de
yaralandı.
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Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü
Köyü’nde 1 Ağustos 2011’de sivil bir aracın geçişi
sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması
sonucu Adil Özer ağır yaralandı.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 22 Ağustos 2011’de sınır
ötesi hava operasyonunu protesto eden gruptan
açıldığı iddia edilen ateş sonucu dört polis memuru
yaralandı. İlçenin girişinde ise bir çöp konteynırına
bırakılan ses bombasının patlaması sonucu ise iki
polis memuru yaralandı.
Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde 22 Ağustos 2011’de
emniyet müdürlüğü binası ve lojmanı ile kaymakamlık lojmanına düzenlenen roketatarlı saldırı
sonucu ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Yelkenli Köyü’nün
yakınlarında 22 Ağustos 2011’de cep telefonu vericilerinin bakımına gelen üç ayrı GSM şirketinde
çalışan beş kişi HPG militanları tarafından alıkonuldu.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin kırsal kesiminde 23
Ağustos 2011’de arazi tarama faaliyeti yapan askeri
ekibe açılan ateş sonucu beş asker yaralandı.
Bingöl’ün Bilaloğlu Beldesi’nin yakınlarında 5
Ağustos 2011’de askeri konvoyun geçişi sırasında
uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu üç asker
yaralandı.
Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nin kırsal kesiminde 5
Ağustos 2011’de çıkan çatışma sonucu bir militan
yaralandı.
Bitlis’in Hizan İlçesi’nde 6 Ağustos 2011’de kaymakamlık konutuna roketatarlarla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu bir polis
memuru öldü; bir polis memuru da yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 7 Ağustos 2011’de
devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında meydana gelen mayın patlaması sonucu bir
polis memuru öldü; üç polis memuru da yaralandı.
Patlamanın ardından düzenlenen operasyonlarda
BDP üyesi 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı
Van’ın Erek Mahallesi’nde 8 Ağustos 2011’de hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine
ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.
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Ordu’nun Mesudiye İlçesin’e bağlı Çavdar Köyü ile
Çardaklı Köyü arasındaki kırsal kesimde 9 Ağustos
2011’de çıkan çatışmada bir militan öldü.
Ardahan’ın Göle İlçesi’ne bağlı Senemoğlu
Yaylası’nın yakınlarında 9 Ağustos 2011’de çıkan
çatışmada bir militanın öldüğü ileri sürüldü.
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Devecik Köyü’nün
yakınlarında yapımı devam eden hidroelektrik
santrali şantiyesine gelen HPG militanları inşaatta
çalışan üç işçiyi alıkoydu.
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Şenyayla
Bölgesi’nde 13 Ağustos 2011’de Diyarbakır-Muş
karayolunda kimlik kontrolü yapan HPG militanları kaymakam adayı Kenan Erenoğlu (30) ile er
Aykut Çelik (21) alıkoydu.
Şırnak’ın Şenoba Beldesi’nde 13 Ağustos 2011’de
meydana gelen mayın patlaması sonucu bir asker
yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Ayvalık
Köyü’nün yakınlarında 13 Ağustos 2011’de yol
kontrolü yapan askeri ekibe açılan ateş sonucu üç
asker öldü; üç asker de yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 14 Ağustos 2011’de
askeri birliklere malzeme taşıyan bir minibüsü
ateşe veren HPG militanları aracın sürücüsü Erhan
İnan’ı da alıkoydu.
Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Keçikayası Köyü ile
Örenburç Köyü arasındaki yolda 15 Ağustos
2011’de askeri aracın geçişi sırasında önceden
döşenmiş mayının patlaması sonucu üç asker yaralandı.
Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nın kırsal kesiminde
15 Ağustos 2011’de çıkan çatışmada bir asker öldü;
bir asker yaralandı.
Hakkâri’de 16 Ağustos 2011’de Çukurca İlçesi’ne
giden Vali Yardımcısı Edip Çakıcı’nın konvoyunun
geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması
ölen ya da yaralanan olmadı.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Görendoruk Köyü’nün
yakınlarında jandarma karakoluna gıda maddesi
taşıyan sivil bir minibüsün geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının patlaması sonucu iki
kişi yaralandı.
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Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 19 Ağustos 2011’de Binkar Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı
sonucu bir asker öldü.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde 18
Ağustos 2011’de çıkan çatışmada iki militanın
öldüğü açıklandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’nde Bilgili Askeri Üs Bölgesi’ne
18 Ağustos 2011’de uzun namlulu silahlarla yapılan
saldırı sonucu 2 asker ile bir militan öldü; 3 asker
de yaralandı.
Tunceli’de 21 Ağustos 2011’de Sarıtaş Jandarma
Karakolu’na düzenlenen saldırı sonrasında çıkan
çatışmada bir militan öldü.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 17 Ağustos 2011’de
meydana gelen dört ayrı patlamada sekiz asker ile
bir geçici köy korucusu öldü; 15 asker de yaralandı.
Ölen askerlerden Erhan Ar’ın cesedine ise ulaşılamadı. Patlamalardan sonra Federe Kürt Bölgesi’ne
yönelik sınır ötesi askeri hava operasyonu başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kandil Dağı’na ve
Federe Kürt Bölgesi’ne yönelik 17 Ağustos 2011’de
başlattığı askeri hava operasyonu esnasında Kortek-Ranya yolunu savaş uçaklarının bombalaması
sonucu yoldan geçen iki sivil araçta bulunan ikisi
çocuk altı kişinin yaşamını yitirdiği 21 Ağustos
2011’de öğrenildi.
Siirt’in Pervari İlçesi’nde 18 Ağustos 2011’de Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarma Komutanlığı’na
düzenlediği saldırı sonucunda çıkan çatışmada iki
militan öldü; iki çocuk da yaralandı.

Yaşam Hakkı

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Öveç Köyü’nün
yakınlarında 28 Ağustos 2011’de askeri aracın geçişi
sırasında meydana gelen mayın patlaması sonucu
üç asker öldü; üç asker de yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca
Bölgesi’nin Karataş Mevkii’nde 28 Ağustos 2011’de
meydana gelen çatışma sonucu iki militan öldü.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 3 Eylül 2011’de Tatvan
Devlet Hastanesi önünde nöbet değişiminden
dönen askeri ekibe açılan ateş sonucu üç asker
yaralandı.
Tunceli’de 4 Eylül 2011’de Munzur Mahallesi’nde
halı saha maçı oynayan polis memurlarına uzun
namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir komiser
ile kendisini izlemeye gelen eşi ölürken; üçü ağır
sekiz polis memuru da yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada ise bir militan öldü.
Tunceli’nin Çılga Köyü’ne bağlı Esenyurt
Mezrası’nın yakınlarında 3 Eylül 2011’de arazi
tarama faaliyeti yapan askeri ekibe açılan ateş
sonucu iki asker öldü. Saldırı sonrasında başlatılan
askeri operasyonda ise bir asker yaralandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 5 Eylül 2011’de kaymakamlık lojmanının önündeki nöbet kulübesine açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yeşiltaş
Köyü’nde yapımı devam eden karakol inşaatında
nöbet tutan geçici köy korucularına 3 Eylül 2011’de
açılan ateş sonucu iki geçici köy korucusu öldü; bir
geçici köy korucusu ile üç işçi de yaralandı.

Hakkâri’de 25 Ağustos 2011’de Dağ ve Komanda
Tugayı’na asker taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 15 asker yaralandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bağlar
Köyü’nün yakınlarında 2 Eylül 2011’de sivil bir
aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının
patlaması sonucu iki sivil yaralandı.

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin kırsal kesiminde 23
Ağustos 2011’de askeri kontrol noktasına açılan
ateş sonucu yaralanan beş askerden biri olan Astsubay Ahmet Yumak (30), Ankara’da tedavi gördüğü
GATA’da 25 Ağustos 2011’de yaşamını yitirdi.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 17 Ağustos 2011’de
sekiz asker ile bir geçici köy korucusu ölümüyle
sonuçlanan dört ayrı patlamayla ilgili olarak 26
Ağustos 2011’de gözaltına alınan 17 köylüden
yedisi 29 Ağustos 2011’de tutuklandı.

Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Şenköy Beldesi’nde
27 Ağustos 2011’de nöbet değişiminden dönen
geçici köy korucularına açılan ateş sonucu bir
geçici köy korucusu öldü; dört geçici köy korucusu
da yaralandı.

Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde 7 Eylül 2011’de İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne ait binalara uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir polis memuru
yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada ise
iki militanın yaralandığı ileri sürüldü.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Van’ın Gürpınar İlçesi’nde 8 Eylül 2011’de devriye
görevi yapan polis otosuna açılan ateş sonucu iki
polis memuru yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra
Beldesi’nde 7 Eylül 2011’de düğünden dönen dört
geçici köy korucusu HPG militanları tarafından
alıkonuldu.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Diyarbakır’da 15 Eylül 2011’de Silvan karayolunda
Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’na ait
servis aracının geçişi sırasında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu beş polis memuru yaralanırken;
saldırıyı düzenlediği iddia edilen bir kişi de yaralı
halde yakalandı.

Siirt’in Şirvan İlçesi’nde 8 Eylül 2011’de yapımı
devam eden bir baraj inşaatına baskın düzenleyen
HPG militanları sekiz işçiyi alıkoydu.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 16 Eylül 2011’de
Şemdinli yolu üzerinde devriye görevi yapan
zırhlı bir polis aracına açılan ateş sonucu bir polis
memuru öldü.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 11 Eylül 2011’de
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma
Komutanlığı’na roketatarlarla ve uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırıda bir asker ile bir polis
memuru öldü; yedi asker de yaralandı. Saldırının
ardından ilçe merkezinde çıkan çatışma nedeniyle
ise Necdet Güreli, Tayyar Güreli ve Osman Ertaş
(14) adlı üç sivil ölürken; üç sivil de yaralandı.

Van’ın Başkale İlçesi’nde 16 Eylül 2011’de Albayrak 4. Tabur Komutanlığı Alev Piyade Hudut
Bölüğü’ne yakın bir bölgede arazi taraması yapan
askeri ekibin geçişi sırasında meydana gelen mayın
patlaması sonucu bir asker öldü.
Bingöl’ün Genç ilçesi’ne bağlı Güzeldere Köyü’nün
yakınlarında 17 Eylül 2011’de çıkan çatışmada bir
asker öldü; iki asker de yaralandı.

Van’da Çatak İlçesi’nde 9 Eylül 2011’de markete
gitmek için evden çıkan bir polis memuru yanına
gelen silahlı üç kişi tarafından bir araca bindirilerek
kaçırıldı. Olayın ardından 10 Eylül 2011’de Van’da
ve Çatak’ta düzenlenen ev baskınları sonucu 29 kişi
gözaltına alındı.

Siirt’in Şirvan İlçesi’ne bağlı Ormanbağı Bölgesi’nde
17 Eylül 2011’de çıkan çatışmada bir militan öldü.

Hakkâri Valiliği 12 Eylül 2011’de yaptığı açıklamada
Şemdinli İlçesi’nde 11 Eylül 2011’de İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na
roketatarlarla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen ve bir asker, bir polis memuru ile üç sivilin
ölümü; yedi asker ile üç sivilin yaralanmasıyla
sonuçlanan saldırının ardından başlatılan operasyonda iki militanın öldüğünü ifade etti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde 13 Eylül
2011’de, Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli polis
aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı
sonucu bir polis memuru öldü; bir polis memuru
da yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 11 Eylül 2011’de
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma
Komutanlığı’na roketatarlarla ve uzun namlulu
silahlarla düzenlenen ve bir asker, iki militan, bir
polis memuru ile üç sivilin ölümüyle sonuçlanan
saldırının ve sonrasında çıkan çatışmada yaralanan
sivillerden Resul Çetin (25) tedavi gördüğü Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Eylül 2011’de
yaşamını yitirdi.
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Bingöl’ün Adaklı İlçesi’ne bağlı Kaynakdüzü
Köyü’nün Karakoç Mezrası’ndan iki kişi ile Aşağı
Yağmurlu Köyü’nden bir kişi 18 Eylül 2011’de
silahlı bir grup tarafından alıkonuldu.
Siirt’te 20 Eylül 2011’de Polis Meslek Yüksek
Okulu’na ve okul istikametine giden bir otomobile
uzun namlulu silahlarla ve el bombalarıyla düzenlenen saldırı sonucu araçta bulunan altı kişiden
Nergiz Evin (25), Zeynep Evin (31), Nurcan Olgaç
(25), Kevser Çekin (25) yaşamını yitirdi; Gülcan
Olgaç (27) ve Nuran Evin de ağır yaralandı.
Bitlis’te 21 Eylül 2011’de Polis Meslek Yüksek
Okulu’na uzun namlulu silahlarla açılan ateş
sonucu polis memuru adayı bir öğrenci yaşamını
yitirdi; dört öğrenci de ağır yaralandı.
Van’ın Çatak İlçesi’nin kırsal kesiminde 21 Eylül
2011’de çıkan çatışmada bir asker ile iki geçici köy
korucusu öldü; iki geçici köy korucusu da yaralandı.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Mardinkapı
Semti’nde 22 Eylül 2011’de devriye görevi yapan
polis ekibine açılan ateş sonucu bir polis memuru
öldü; iki polis memuru ile iki sivil de yaralandı.
Olay sonrasında saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla yedi kişi gözaltına alındı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 22 Eylül 2011’de
çıkan çatışmada bir militanın öldüğü öğrenildi.

niyle parçalanarak yaşamını yitirdi. Olayda iki kişi
de yaralandı.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Baharlar Köyü’nde
öğretmenlik yapan Mehmet Gözbaşı, 22 Eylül
2011’de kaldığı lojmana gelen silahlı bir grup tarafından alıkonuldu.

Şırnak’ta 1 Ekim 2011’de sivil kıyafetli HPG militanlarının iki uzman çavuşu alıkoydukları öğrenildi.

Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 23 Eylül 2011’de
özel harekât polis ekibine ait aracın geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının patlatılması
sonucu bir polis memuru yaralandı.
Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde 24 Eylül 2011’de
emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı
saldırı sonucu iki polis memuru yaralandı.
Siirt’in Pervari İlçesi’nde 24 Eylül 2011’de Belenoluk Jandarma Karakolu’na uzun namlulu silahlarla
düzenlenen saldırı sonucu ve saldırı sonrasında
çıkan çatışma sonucu altı asker ile üç militan ölürken; 11 asker de yaralandı.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Mardinkapı
Semti’nde 22 Eylül 2011’de devriye görevi yapan
polis ekibine açılan ve bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan ateş sonucu yaralanan polis
memuru Erman Tosun 24 Eylül 2011’de yaşamını
yitirdi.
Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 23
Eylül 2011’de bir askeri birliğe açılan ateş sonucu
bir askerin öldüğü ileri sürüldü.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 29 Eylül 2011’de
askeri araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen
ve beş askerin yaralandığı iddia edilen saldırıda iki
asker ile üç militan öldü; biri ağır üç asker de yaralandı.
Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’nin kırsal kesiminde 30
Eylül 2011’de arama faaliyeti yürüten askeri birliğe uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir
asker yaralandı.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 30 Eylül 2011’de Engül
Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu
bir askerin öldüğü iddia edildi.
Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Göynük
Beldesi’nde 30 Eylül 2011’de İlçe Jandarma
Komutanlığı’nın önündeki jandarma kontrol noktasının yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir
kişi, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi nedeTürkiye İnsan Hakları Vakfı

Siirt’in Pervari İlçesi’nde Belenoluk Jandarma
Karakolu’na 25 Eylül 2011’de düzenlenen ve altı
asker ile üç militanın ölümüyle; 11 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından karakolun bulunduğu Belenoluk Köyü’ne 26 Eylül 2011’de
düzenlenen baskında gözaltına alınan köylülerden
üçü 30 Eylül 2011’de tutuklandı.
Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi’nde
25 Eylül 2011’de jandarma karakoluna düzenlenen
silahlı saldırı nedeniyle gözaltına alınan üç kişi 30
Eylül 2011’de tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tütünlü
Köyü’nün yakınlarında 4 Ekim 2011’de askeri aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının
patlatılması sonucu bir asker yaralandı.
Diyarbakır’da 5 Ekim 2011’de Bingöl karayolunda
çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de
askeri konvoyun geçişi önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu bir asker öldü; bir asker de
yaralandı.
Ağrı’nın Yukarı Pamuktaş Köyü’nde 6 Ekim
2011’de çıkan çatışmada bir geçici köy korucusu ile
bir militan öldü.
Hakkâri’de 9 Ekim 2011’de devriye görevi yapan bir
polis aracının geçişi sırasında çöp yığınına konulan
patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Hakkâri’nin kırsal kesiminde 8 Ekim 2011’de çıkan
çatışmada iki militanın öldüğü açıklandı.
Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Yukarı Koçkıran Köyü
ile Yukarı Balçıklı Köyü’nün arasında bulunan
Oymaklı Piyade Takım Komutanlığı’na 10 Ekim
2011’de su tesisatı kurmak amacıyla giden Kadir
Aslan’ın (39) kullandığı kamyonetin geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu
Kadir Aslan yaşamını yitirdi.
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Şırnak’ta 10 Ekim 2011’de Siirt karayolu üzerinde
bulunan özel bir şirkete ait bir şantiyeye gelen HPG
militanları kum ocağına ait iş makinesini ateşe verdikten sonra bir işçiyi alıkoydular.
Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde 10 Ekim 2011’de
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve polis lojmanlarına
uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının
ardından gerçekleştirilen operasyonda iki asker ile
iki militanın yaralandığı açıklandı.
Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Çevrimtepe Köyü’nün
kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu üç geçici
köy korucusu ve iki militan öldü.
Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Denizciler
Beldesi’nde polis merkezine düzenlenen saldırı
sonucu çıkan çatışmada bir polis memuru ile bir
militan ölürken; üç polis memuru da yaralandı.
Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde 13 Ekim 2011’de İlçe
Jandarma Komutanlığı’na ve lojmanlarına uzun
namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu üç
asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hakkâri ile Şırnak arasında bulunan Kato Dağı’nda başlattığı askeri operasyonda HPG komutanı olduğu iddia edilen bir
kişinin öldüğü 15 Ekim 2011’de öğrenildi.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Ekim 2011’de seyir
halindeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırı
sonucu bir polis memuru yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 15 Ekim 2011’de
askeri aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş
mayının patlatılması sonucu bir asker öldü; iki
asker de yaralandı.
Şırnak’ta 17 Ekim 2011’de bir gösteriye müdahale
eden polis ekiplerine atılan ses bombası sonucu üç
polis memuru yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ve Çukurca
İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de askeri bölgelere gece
boyu düzenlenen saldırılar sonucu 26 asker öldü;
22 asker de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan operasyonda 23 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin kırsal kesiminde 16
Ekim 2011’de başlatılan askeri operasyon sonucu
iki militanın öldüğü ileri sürüldü.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında 18 Ekim
2011’de daha önce yola döşenmiş mayının bir polis
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aracının geçişi sırasında patlaması sonucu beş polis
memuru ile biri çocuk dört sivil yaşamını yitirdi.
Mardin’in kırsal kesiminde 18 Ekim 2011’de önceden döşenmiş mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 2 asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı’na; Çukurca
Asayiş Bölük Komutanlığı’na; Çukurca Asayiş Tepe
Üs Bölgesi’ne; Çukurca Sivri Tepe Üs Bölgesi’ne;
TOKİ Polis Lojmanları’na; Gezitepe Jandarma
Sınır Komutanlığı’na; Keklikkaya sınır noktasına;
Bankardi sınır noktasına; Lice’deki 2. Motorize
Piyade Tugayı’ndan bölgeye lojistik amaçlı giden
birliğe düzenlenen baskınların ardından gece boyu
meydana gelen çatışmalarda ve sonrasında başlatılan askeri operasyonlarda, yetkililer 24’ü asker 21’i
militan toplam 45 insanın öldüğünü; 19 askerin
ise yaralandığını açıkladı. Kanal 7’de bir programa
katılan ve adını açıklamayan bir kadın ise, baskından yaralı olarak kurtulan oğluyla konuştuğunu;
oğlunun kendisine yaşamını yitiren veya yaralanan
asker sayısının daha fazla olduğunu söylediğini
ileri sürdü.
Muş’ta 20 Ekim 2011’de Bitlis karayolu üzerinde
önceden döşenmiş mayının askeri aracın geçişi
sırasında patlatılması sonucu üç asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kekliktepe
mevkiinde 20 Ekim 2011’de arazi taraması yapan
askeri ekibin önceden döşenmiş mayına basması
sonu meydana gelen patlamada bir asker öldü.
Adana’da 16 Ekim 2011’de polis ekipleri bir gösteriye müdahale ederken çöp konteynırına bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu dört polis
memuru ile iki sivil yaralanmıştı. Yaralı polis
memurlarından Veli Ataşçı, 20 Ekim 2011’de tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında 18 Ekim
2011’de daha önce yola döşenmiş mayının bir polis
aracının geçişi sırasında patlaması sonucu beş polis
memuru ile biri çocuk dört sivilin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Esra Eraslan (14) tedavi gördüğü Bitlis Devlet Hastanesi’nde 21 Ekim 2011’de
yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından başlatılan
askeri operasyonda ise bir militanın öldüğü 23
Ekim 2011’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Siirt’in Pervari İlçesi’nde 21 Ekim 2011’de Doğanköy bölgesinde çıkan çatışmada bir asker öldü; üç
asker de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının 10 Ekim 2011’de Irak’ın kuzeyine düzenlediği
hava saldırısında yedi militanın öldüğü açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri’nin Çukurca
İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de düzenlenen baskınların
ardından başlatılan askeri operasyonda 49 militanın öldüğünü açıkladı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
Gökyüzü Jandarma Karakolu’na ait birliklerin
bulunduğu askeri araçların Gökyazı Köyü’nden
geçişleri sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu iki asker öldü.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
Kazan vadisinde sürdürülen askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada bir asker ile dört militan
öldü; 6 asker de yaralandı.
Van’ın Başkale İlçesi’nin kırsal kesiminde 24 Ekim
2011’de jandarma karakoluna düzenlenen saldırı
sonucu dört asker yaralandı.
Osmaniye’nin Zorkun Yaylası yolunda 28 Ekim
2011’de devriye görevi yapan polis aracına açılan
ateş sonucu çıkan çatışmada iki polis memuru ile
bir militan öldü; bir polis memuru yaralandı.
Mardin’in Derik İlçesi’nin kırsal kesiminde 29 Ekim
2011’de çıkan çatışmada bir militan yaralandı.
Şırnak’ta 30 Ekim 2011’de Cizre yoluna önceden
döşenmiş mayının bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu araçta bulunan dört sivil yaralandı.
Muş’un kırsal kesiminde 20 Ekim 2011’de çıkan
çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
askeri birliklere düzenlenen baskınların ardında
başlatılan askeri operasyon sonucu 35 militanın
öldüğü HPG tarafından açıklandı. HPG yaşamını
yitiren militanlardan 24’ünün cesedinin Malatya
Adli Tıp Kurumu’nda tutulduğunu da açıkladı.
Bingöl’de 29 Ekim 2011’de kent merkezinde canlı
bomba olduğu iddia edilen bir kişinin üzerindeki
patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu canlı bomba
olduğu iddia edilen bir kişi ve iki sivil yaşamını
yitirdi, 21 kişi de yaralandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Hakkâri’de 3 Kasım 2011’de devriye görevi yapan
polis aracının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir polis memuru
yaralandı.
Bitlis’te 3 Kasım 2011’de Diyarbakır yolunda askeri
araçların geçişi sırasında açılan ateş sonucu iki
asker yaralandı.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında 18 Ekim
2011’de daha önce yola döşenmiş mayının bir polis
aracının geçişi sırasında patlaması sonucu beş polis
memuru ile ikisi çocuk beş sivilin yaşamını yitirdiği
olayda yaralanan Mihriban Eraslan (17) tedavi gördüğü hastaneden 2 Kasım 2011’de yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 4 Kasım 2011’de
evinden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden polis
memuru S.G.’ye açılan ateş sonucu S.G. ile bir sivil
yaralandı.
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 4 Kasım 2011’de Özel
Harekât Şube Müdürlüğü’ne açılan ateşin ardından
çıkan çatışmada bir militanın öldüğü; bir sivilin de
yaralandığı ileri sürüldü.
Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde 4 Kasım
2011’de çıkan iki ayrı çatışmada iki militanın
öldüğü; bir geçici köy korucusunun da yaralandığı
açıklandı.
Hęzęn Parastina Gel - Halk Savunma Güçleri
(HPG) 6 Kasım 2011’de yaptığı açıklamada, 5
Kasım 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bir
karakola açılan ateş sonucu bir askerin öldüğünü
ileri sürdü.
Batman’ın Gercüş İlçesi’nin kırsal kesiminde 7
Kasım 2011’de devriye görevi yapan polis aracına
açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 8 Kasım 2011’de
baraj inşaatına baskın düzenleyen HPG militanlarının iki işçiyi alıkoyduğu öğrenildi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde
4 Kasım 2011’de çıkan çatışmada bir militanın
öldüğü açıklandı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 21 Kasım 2011’de
seyir halindeki araca açılan ateş sonucu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Oktay Aydoğan yaşamını yitirdi; araçta bulunan sivil memur
Rıfat Un da ağır yaralandı.
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Batman’ın Kozluk İlçesi’nin yakınlarında bulunan
petrol sahasına 24 Kasım 2011’de kimliği belirsiz
kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu
iki özel güvenlik görevlisi ve bir işçi yaşamını
yitirdi.
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operasyon kapsamında 20 Aralık 2011’de bir militanın öldüğü açıklandı.
Şırnak’ta 20 Aralık 2011’de Cudi Dağı’nda çıkan
çatışmada üç militanın öldüğü öğrenildi.

Diyarbakır’da kent merkezinde 20 Kasım 2011’de
ve 22 Kasım 2011’de polis kontrol noktalarına
düzenlenen saldırılar sonucu altı polis memurunun öldüğü iddia edildi.

Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi
arasındaki Görese Dağı’nda devam eden askeri
operasyon kapsamında 21 Aralık 2011’de üç militanın öldüğü açıklandı.

Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nin kırsal kesiminde 28
Kasım 2011’de çıkan çatışmada üç militanın öldüğü
ileri sürüldü.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca bölgesinde 22 Aralık 2011’de arazi tarama faaliyeti yapan
askeri birliğin önceden döşenmiş mayına çarpması
sonucu meydana gelen patlamada bir asker öldü.

Bitlis-Baykan karayolunda 29 Kasım 2011’de önceden döşenmiş mayının askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu altı asker yaralandı.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde 2
Aralık 2011’de çıkan çatışma sonucu üç militan
yaşamını yitirdi.
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin kırsal kesiminde
7 Aralık 2011’de çıkan çatışmada bir militanın
öldüğü; yedi militanın da yaralı halde yakalandığı
ileri sürüldü.
Şırnak’ın kırsal kesiminde 7 Aralık 2011’de çıkan
çatışma sonucu bir militanın öldüğü; üç militanın
da yakalandığı HPG tarafından 12 Aralık 2011’de
açıklandı.
Bingöl’ün Yayladere İlçesi’nin kırsal kesiminde
15 Aralık 2011’de çıkan çatışmada sekiz militanın
öldüğü ileri sürüldü.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 21 Kasım 2011’de
seyir halindeki araca açılan ateş sonucu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Oktay Aydoğan yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıda ağır
yaralanan sivil memur Rıfat Un, Ankara’da tedavi
gördüğü hastanede 15 Aralık 2011’de yaşamını
yitirdi.
Siirt’in kırsal kesiminde 18 Aralık 2011’de başlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada bir
militanın öldüğü öğrenildi.
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi
arasındaki Görese Dağı’nda başlatılan askeri operasyonlar sonucu 20 militanın öldüğü 19 Aralık
2011’de ileri sürüldü.
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi
arasındaki Görese Dağı’nda devam eden askeri
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Şırnak’ın İdil İlçesi’nin kırsal kesiminde 22 Aralık
2011’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.
Şırnak’ta Cudi Dağı’nda devam eden askeri operasyonlar kapsamında 23 Aralık 2011’de çıkan çatışmada 27 militan ile bir askerin öldüğü; beş militanın da yakalandığı açıklandı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 26 Aralık 2011’de
devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu
silahlarla açılan ateş sonucu bir polis memuru öldü;
bir polis memuru da yaralandı.
HPG tarafından 27 Aralık 2011’de yapılan açıklamada Hakkâri’de 25 Aralık 2011’de devriye görevi
yapan polis aracına açılan ateş sonucu iki özel
harekât polisinin öldüğü; bir özel harekât polisinin
de yaralandığı iddia edildi.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 26 Aralık 2011’de
bir polis memurunun ölümü ve bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan polis aracına
silahlı saldırının ardından 27 Aralık 2011’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 26 Aralık 2011’de
bir polis memurunun ölümü ve bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan polis aracına silahlı saldırının ardından 28 Aralık 2011’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu 6 kişi daha gözaltına alındı.
Bingöl’de 29 Ekim 2011’de kent merkezinde canlı
bomba olduğu iddia edilen bir kişinin üzerindeki
patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu canlı bomba
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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olduğu iddia edilen bir kişi ve iki sivil yaşamını
yitirmiş; 21 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan
tedavisi Ankara’da bulunan Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden Veysel
Belgin (16), 27 Aralık 2011’de yaşamını yitirdi.

kurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşmada Zeki Es’in tahliye talebini ve
Gürbüz Kaya’nın duruşmalardan vareste tutulma
talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Tunceli’nin Başakçı Köyü’nün kırsal kesiminde 29
Aralık 2011’de devam eden askeri operasyon kapsamında çıkan çatışmada 7 militanın öldüğü açıklandı.

2 Şubat 2011’de devam eden davanın duruşmada
tüm sanıkların savunmalarını alana mahkeme
heyeti, Tuğgeneral Zeki Es’in tutukluluk halinin
devamına, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Kurmay
Albay Rıza Atilla Erdoğan, Kurmay Binbaşı Hakan
Alaçam ve Uzman Çavuş Fatih Taylan Çeker’in
bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

5.1. Mayın Patlaması Davasında
Yargılanan Askeri Yetkililer
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 27 Mayıs 2009’da
askerî aracın geçişi sırasında mayın patlaması
sonucu altı asker ölmüş, sekiz asker de yaralanmıştı. Mayını PKK’nin döşediği iddia edilirken bir
video paylaşım sitesine gönderilen ses kaydında,
Hakkâri Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es,
komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’ya mayınların
döşenmesi emrini bizzat kendisinin verdiğini itiraf
etmişti. Tümgeneral Gürbüz Kaya ise itiraf için “hiç
önemli değil” yanıtını vermişti. Ses kaydının ardından soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı da mayının askerler tarafından döşendiği
sonucuna vararak sorumluların yargılanması için
dosyayı Genelkurmay Başkanlığı’na göndermişti.
İddialar çerçevesinde soruşturmayı devam ettiren
Genelkurmay Askerî Savcılığı da 5 Kasım 2010’da
Tuğgeneral Zeki Es’i tutuklayarak Mamak Askerî
Cezaevine göndermişti.
Olayla ilgili tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es
ile tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya,
Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin
Altay ve Rıza Atilla Erdoğan’ın yargılanmasına
24 Ocak 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Askerî
Mahkemesi’nde başlandı.

21 Şubat 2011’de görülen duruşmada daha önce
verdiği ifadeyi reddeden tanık uzman çavuşun
yeni ifadesi doğrultusunda Tuğgeneral Zeki Es’in
“tutuklama nedenlerinin ortadan kalktığı” gerekçesiyle tahliye edilmesine karar veren mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.
25 Şubat 2011’deki duruşmada ifade veren tanık
Binbaşı Zafer Güvercin ve Astsubay Güven Yılmaz,
olayın Zeki Es’in emri ile mayın döşenen bölgede
meydana geldiğini ifade ettiler. Duruşma diğer
tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için ertelendi.
14 Mart 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Askerî
Mahkemesi’nde devam eden duruşmada olay tarihinde Hantepe Karakolu’nda görev yapan askerî
personelleri tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı
erteledi.
Tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğgeneral Zeki Es, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam,
Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan’ın yargılanmasına 6 Haziran 2011’de Genelkurmay Başkanlığı
Askerî Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada, iddianamenin geç tebliğ edildiği iki
sanık, iddianameyi okumak için ek süre talebinde
bulundu. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, Zeki
Es’in tutukluluk halinin devam etmesine karar
vererek sanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmaya Genelkurmay Başkanlığı Elektronik
Sistemler Komutanlığı’ndan gönderilen yazıda,
mayının HPG militanları tarafından döşendiğine
dair delil ve ses kayıtlarının “sehven” silindiği ileri
sürüldü. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es ile tutuksuz
sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Fatih Taylan
Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla
Erdoğan’ın yargılanmasına 1 Şubat 2011’de Genel-

2 Ağustos 2011’deki duruşmada söz alan Zeki Es,
bilirkişi heyeti raporunun yanlı olduğunu ileri sürerek yeni bilirkişi heyeti atanmasını istedi. Talebi
kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşmada söz alan sanık avukatları yeni
atanan bilirkişi heyetinin raporunu incelemek
amacıyla süre talep etti. Mahkeme heyeti talebi
kabul ederek duruşmayı erteledi.
5 Aralık 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Askerî
Mahkemesi’nde devam edilen duruşmada bilirkişi
raporuna karşı söz alan tutuksuz sanık Tuğgeneral

Zeki Es, olay nedeniyle vicdanının rahat olduğunu
söyledi.
Olay yerinde keşif ve yeniden bilirkişi incelemesi
yapılması yönündeki taleplerin sanık ve sanık
müdafilerinin bilirkişi raporuna karşı sundukları
yazılı ve sözlü beyan ve itirazların incelenmesinden
sonra değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme
heyeti duruşmayı 8 Şubat 2012’ye erteledi.

6. KARA MAYINLARI ve
BİLİNMEYEN CİSİM PATLAMALARI
2011 yılında meydana gelen 21 patlamada 3’ü
çocuk 5 kişi yaşamını yitirirken; 16’sı çocuk 24
kişi yaralandı. Patlamaların 5’i Şırnak olmak
üzere 20’si doğu ve güneydoğu illerinde meydana
gelirken sadece bir patlama Bursa’da meydana
geldi.
• Batman’ın Beşiri İlçesi’nde 8 Ocak 2011’de
askeri lojmanın yakınlarında oynayan Y.B. (13),
henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana
gelen patlama sonucu ağır yaralanarak Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

üç çocuğun buldukları bir cisimle oynaması
nedeniyle meydana gelen patlamada, Baran
Özyolcu (8) yaşamını yitirdi; Mahsun Duru
(10) ve Serhat Duru (8) da yaralandı.
• Muş’ta 24 Nisan 2011’de, Zafer Mahallesi’ndeki 49. Motorlu Piyade Tugay Komutan
Yardımcılığı’na ait atış poligonuna tel örgüyü
aşarak giren A.A. (12), burada bulduğu cisimle
oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

• Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Çat Köyü’nün
yakınlarında 17 Ocak 2011’de bulduğu cismin
patlaması sonucu Kemal Açık (17) ağır yaralandı.

• Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Xoros (Horozdere)
Köyü’nde 22 Nisan 2011’de hayvanlarını otlatan
Refik Ödgen (15), yerde bulduğu bir cismi kurcalarken meydana gelen patlama sonucu ağır
yaralandı.

• Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 20 Ocak
2011’de bir minibüsün geçişi sırasında yolda
meydana gelen patlama sonucu aracın sürücüsü
Sait Belge ağır yaralandı.

• Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Yukarı Akçagedik
Köyü’nde 5 Mayıs 2011’de Murat Polat (16),
bulduğu havan mermisinin patlaması sonucu
yaşamını yitirdi.

• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Konur
Köyü yakınlarında 13 Nisan 2011’de önceden
döşenmiş mayına basan geçici köy korucusu
bir kişi yaşamını yitirirken; yanında bulunan 7
yaşındaki kardeşi de yaralandı.

• Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nde 7 Haziran
2011’de hayvanlarını otlatan üç çocuğun buldukları cismi kurcaladıkları sırada meydana
gelen patlama sonucu Umut Petekkaya (15)
yaşamını yitirdi. Davut Petekkaya ve İbrahim
Aytekin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

• Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yemişli
Köyü’nde 14 Nisan 2011’de meydana gelen bir
patlama sonucu geçici köy korucusu bir kişi
yaralandı.
• Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 16 Nisan 2011’de, 34.
İç Güvenlik Mekanize Tugayı’nın yakınlarında
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• Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Ewrex (Yapraktepe) Köyü’nün Çemê Karê Mezrası’nda 18
Haziran 2011’de mayına basan Halit Kaya ağır
yaralandı.
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• Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 20 Haziran
2011’de Mehmet Serhat Karadeniz (10) çöpte
bulduğu cisimle oynarken cismin patlaması
sonucu kolu koptu. Mehmet Serhat Karadeniz’in
tedavi altına alındığı öğrenildi.
• Diyarbakır’da 11 Temmuz 2011’de arazide bulduğu cisimle oynayan Mehmet Atman’ın (11),
cismin bombanın patlaması sonucu sağ el başparmağı koptu.
• Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu
Köyü’nde 31 Temmuz 2011’de meydana gelen
patlamada Emrah Damçin (18) ağır yaralandı.
• Şırnak’ta 22 Eylül 2011’de geçimini hurda satarak sağlayan Hasan Bilir (21), şehir çöplüğünde
bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanarak
Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
• Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 16 Ekim 2011’de İlçe
Jandarma Komutanlığı’na yakın bir bölgede
meydana gelen patlama sonucu patlamanın
meydana geldiği bölgede oynayan Ali Kara (11)
ve İbrahim Ergin (11) ağır yaralandı.
• Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 1 Kasım
2011’de Hüseyin Gözbebeği adlı kişi, yolda bul-
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duğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
• Siirt’tin Ziyaret Beldesi’nde 14 Kasım 2011’de
bir dinlenme tesisinde çalışan Salih Arıtürk
(23), tesislerin arkasında araziye çöp boşaltırken bir cismin infilak etmesi sonucu meydana
gelen patlamada ağır yaralandı. Salih Arıtürk
(23) tedavi gördüğü hastanede 15 Kasım 2011’de
yaşamını yitirdi.
• Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 19 Kasım 2011’de İlçe
Jandarma Komutanlığı yakınlarında bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu iki çocuğun
yaralandığı ileri sürüldü.
• Bursa’nın Orhaneli İlçesi’nde bağlı Göynükbelen Beldesi’nde boş arazide buldukları fünyeyi
incelerken fünyenin patlaması sonucu cismi
bulan iki kişinin yaralandığı 26 Kasım 2011’de
öğrenildi.
• Batman’da 27 Kasım 2011’de bir marketin
önüne bırakılmış ve beton çivileriyle desteklenmiş el yapımı bombanın patlaması sonucu bir
kişi yaralandı.

7. BOMBALI SALDIRILAR
2011 yılında 17 bombalı saldırı tespit edilirken; saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi; 58 sivil
ile 3 güvenlik görevlisi yaralandı; 6 patlamada
ölen veya yaralanan olmadı. 17 patlamanın 9’u
İstanbul’da gerçekleşirken; Ankara, Antalya ve
Mersin’de 2’şer; Diyarbakır ve Mardin’de birer
patlama meydana geldi:
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde, 28 Ocak
2011’de Küçükkköy Endüstri Meslek Lisesi’nin
bahçesine atılan ses bombasının patlaması
sonucu üç öğrenci yaralandı.
• İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 3 Nisan 2011’de
devriye gezen bir polis aracına ses bombası atılması sonucu iki polis memuru yaralandı.
• İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 12 Nisan 2011’de
iki ayrı sokakta eş zamanlı olarak patlatılan ses
bombası nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

• İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 21 Nisan
2011’de Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu çevrede
maddi hasar meydana geldi.
• 22 Nisan 2011’de İstanbul’un Tuzla İlçesi’ndeki
bir parkta meydana gelen patlama sonucu, patlamaya neden olan ses bombasını yerleştirdikleri iddia edilen iki kişi yaralandı.
• İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde bağlı Etiler
Semti’nde 26 Mayıs 2011’de Nispetiye Caddesi üzerinde elektrikli bir bisiklete yerleştirilmiş parça tesirli ve zaman ayarlı bir bombayla
düzenlenen saldırı sonucu ikisi ağır yedi kişi
yaralandı. Yaralılardan patlama sırasında aracında bulunan Ayten Bal’ın bacağı koparken bir
başka yaralı Yazgülü Şubatlı’nın da nefes borusunda ve yüzünde ciddi yanıklar oluştu.
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• Diyarbakır’da 27 Mayıs 2011’de askeri lojmanların önüne atılan ses bombası nedeniyle yoldan
geçen iki kişi yaralandı.
• Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 7 Haziran
2011’de bir dershanenin girişine bırakılan ses
bombasının patlaması sonucu iki kişi yaralandı.
• Mersin’de 22 Haziran 2011’de Siteler Polis
Karakolu’na atılan ses bombasının patlaması
sonucu bir polis memuru yaralandı.
• Ankara’da 5 Temmuz 2011’de Eskişehir yolunda
askerî servis aracının geçişi sırasında ODTÜ’ye
ait ormanlık alana yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken konuyla ilgili açıklama yapan İl
Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya patlamaya bir
ses bombasının neden olabileceğini düşündüklerini söyledi.
• Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 28 Ağustos 2011’de
bir plajda kuma gömülen patlayıcının infilak
etmesi sonucu altı kişi yaralandı.
• Antalya’da 26 Ağustos 2011’de Konyaaltı
Sahili’nde kuma gömülen patlayıcının infilak
etmesi sonucu iki kişi yaralandı.
• Ankara’nın Devlet Mahallesi’nde 20 Eylül
2011’de Kumrular Caddesi’nde park halindeki
bir araçta bulunduğu tahmin edilen bombanın
patlaması sonucu Mustafa Bingöl (22), Orhan
Güzel (18) ve Durdane Beyaz adlı üç kişi yaşamını yitirdi, üçü ağır 34 kişi de yaralandı. Olayla
ilgili üç kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken
patlamayı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri)
adlı örgüt üstlendi. Bombalı eylemde yaralanan
ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
tedavi gören Tuncay Acar 3 Ekim 2011’de yaşamını yitirdi. Yine aynı hastanede tedavi gören
Halis Öztürk (68) de 10 Ekim 2011’de yaşamını
yitirdi.
• İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 10 Kasım
2011’de bir aracın altına yerleştirilen zaman
ayarlı ses bombasının patlaması sonucu çevrede
maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 24 Kasım 2011’de
bir aracın altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu araçta ve çevrede maddi hasar
meydana geldi.
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• Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 28 Kasım 2011’de
el yapımı bir bombanın patlaması sonucu S.T.
(18) ve F.C. (19) adlı iki kişinin yaralandığı;
yaralılardan S.T.’nin durumunun ağır olduğu
öğrenildi.
• İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Nişantaşı
Semti’nde 7 Aralık 2011’de bir çöp kutusuna
bırakılan ses bombasının patlaması sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.

7.1. Devam Eden veya Sonuçlanan
Bombalı Saldırı Davaları
Koşuyolu Parkı Katliamı Davası
Diyarbakır’da 12 Eylül 2006’da 10 kişinin ölümü
ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Türk
İntikam Tugayı’nın (TİT) üstlendiği Koşuyolu
Parkı’ndaki bombalı saldırıyla ilgili olarak, 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 7 Ocak 2011’de Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklarının
tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme
heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı erteledi.
13 Ekim 2011’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 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 istedi. Sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları
amacıyla duruşmayı erteledi.
Mısır Çarşısı Davası
İstanbul’un Eminönü İlçesi’nde bulunan Mısır
Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de yedi kişinin öldüğü,
127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada
aralarında Sosyolog Pınar Selek’in de bulunduğu
beş sanık hakkında verilen kararları, Yargıtay Ceza
Genel Kurulu’nun iki kez bozmasının ardından
sanıkların tekrar yargılanmasına 9 Şubat 2011’de
devam edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, savcının Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun
kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılmasını istemesine rağmen mahkeme heyeti, verdiği
beraat kararlarında direndi. Duruşma Yargıtay
Ceza Genel Kurulu’nun kararının sanıklara doğrudan tebliğ edilmesi amacıyla 22 Haziran 2011’e
ertelendi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma kararına Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan itirazın Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından reddedilmesinin
direnme kararı almaya engel teşkil etmeyeceğini
açıkladı.
9 Şubat 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılamada,
mahkeme heyetinin beraat kararında direnmesine
rağmen, duruşma savcısının Pınar Selek’in tutuklanması talebinde bulunduğu fakat mahkeme heyetinin talebi reddettiği 1 Haziran 2011’de öğrenildi.
22 Haziran 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, Yargıtay 9.
Ceza Dairesi’nin kararını okuyan ve duruşmaya
katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
duruşmayı 28 Eylül 2011’e erteledi.
Güngören Patlaması Davası
İstanbul’un Güngören İlçesi’nde 29 Temmuz
2008’de 17 kişinin ölümüne, 154 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamanın ardından tutuklanan 8 kişinin yargılanmasına, 9 Şubat 2011’de
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Ziya Kıraç,
Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın,
Aydın Ağlar, Mehmet Salih Yanak, Nusret Teriş ile
tutuksuz sanık Şaban Güneş’in katıldığı duruşmada
müşteki ve mağdurların ifadesi alındı.
Duruşmada seyircilerin sanıklara saldırı girişiminde bulunması üzerine duruşmaya ara veren
mahkeme heyeti, bundan sonraki duruşmalarda
olay çıkmasının engellenmesi için savcılığın gerekli
önlemleri almasını isteyen bir yazı yazılmasına
karar vererek duruşmayı 4 Temmuz 2011’e erteledi.
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8 kişinin yargılanmasına, 25 Kasım 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Ziya Kıraç,
Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın,
Aydın Ağlar, Mehmet Salih Yanak, Nusret Teriş’in
katıldığı duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Savcı Mehmet Ali Uysal, mütalaasında firari sanıklar “İrfan, Sedat, Selçuk ve Azat” kod adları bulunan
dört kişinin patlamanın asıl faili olduğunu belirtti.
Mütalaada tutuklu sanıklardan Hüseyin Türeli ve
Nusret Teriş hakkında 17 kişinin ölümüne neden
olmak suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ve 1800 yıla kadar hapis cezası talep
edildi.
Diğer sanıklar hakkında da “yasadışı örgüt üyesi
oldukları, ruhsatsız silah bulundurdukları” suçlamalardan hapis cezası talep eden savcı bir sanık
hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
Diyarbakır’da Patlama Davası
Diyarbakır’da 15 Haziran 2007’de askerî servis aracının geçişi sırasında gazete taşınan bir bisiklete
konulan zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu,
dokuz kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın
ardından Selma Gül, Cihat Çağırıcı, Ömer Çağırıcı ve Sedat Kadran ile bisikletin sahipleri Mehmet
Çağırıcı ile kardeşi tutuklu sanık Mikail Çağırıcı
hakkında açılan dava 22 Haziran 2011’de sonuçlandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaayı
ve tutuklu sanık Mikail Çağırıcı’nın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Mikail Çağırıcı’yı
bir kez müebbet hapis cezasına ve dokuz kişinin
yaralanması nedeniyle toplam 196 yıl 9 ay hapis
cezasına mahkûm etti. Selma Gül, Cihat Çağırıcı,
Ömer Çağırıcı ve Sedat Kadran’ın beraat etmesine
karar veren mahkeme heyeti, savunması alınmayan
Mehmet Çağırıcı’nın dosyasının da ayrılmasına
karar verdi.
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8. SİYASİ CİNAYETLER ve SALDIRILAR
8.1. Hrant Dink Cinayeti Davası
19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan
Agos Gazetesi’nin önünde uğradığı suikast sonucu
yaşamını yitiren Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlılarının ve cinayetin
işlenmesi sürecinde görevlerini ihmal ettikleri veya
kötüye kullandıkları gerekçesiyle bazı kamu görevlilerinin yargılanmasına 2011 yılında da devam
edildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu öne sürülen emniyet ve jandarma görevlileri hakkında Trabzon Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın soruşturma izni vermemesine
Hrant Dink’in ailesinin avukatlarının yaptığı itirazı 11 Ocak 2011’de kabul ederek Trabzon’daki
eski Emniyet Müdürü Reşat Altay’ın da aralarında
bulunduğu emniyet ve jandarma görevlileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Hrant Dink’e yönelik suikast hazırlığı olduğu bilgisine sahip olmalarına rağmen, cinayeti engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmayan,
aralarında İstanbul eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da bulunduğu dokuz polis görevlisi
hakkında talep edilen soruşturma iznini 30 Aralık
2010’da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin vermediği, Hrant Dink’in ailesinin avukatlarına gönderilen tebligat aracılığıyla 3 Şubat 2011’de öğrenildi.
Hrant Dink’in Ogün Samast tarafından öldürülmesine ilişkin, ikisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
16. duruşması, 7 Şubat 2011’de görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyası
ayrılan Ogün Samast’ın İstanbul Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmasına 28 Şubat 2011’de
başlanacağı 7 Şubat 2011’de öğrenildi.
Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, 7
Şubat 2011’de yaptığı açıklamada, aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah,
İstanbul Valisi Muammer Güler ile Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in de bulunduğu 28
kamu görevlisi hakkında, 17 Ocak 2011’de yaptıkları başvuru sonucunda soruşturma başlatıldığını
söyledi.
Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in de
bulunduğu 28 kamu görevlisi hakkında soruşturma
başlatıldığı yönündeki iddialar hakkında, 8 Şubat
2011’de açıklama yapan dönemin İçişleri Bakanı
Beşir Atalay, söz konusu kişiler için başvuru yapıldığını fakat herhangi bir soruşturma açılmadığını
ifade etti.
Hrant Dink’in ailesinin avukatlarından Cem Halavurt ise savcılığının 2011/192 dosya numarasıyla
şüpheli ismi olmaksızın bir soruşturma başlattığını
ve henüz ön incelemenin tamamlanmadığını belirterek İçişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamayla savcıyı
baskı altına almaya çalıştığını ifade etti.
Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nin, soruşturma açılması istemini, 14 Şubat 2011’de kabul eden Trabzon
Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili olarak üç
görevli hakkında soruşturma başlattı.

Duruşmada mahkeme heyeti dosyanın Trabzon’da
“görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle yargılanan
sekiz kamu görevlisinin yargılandığı davayla birleştirilmesi talebini reddetti ve kamera görüntüleriyle
ilgili raporun hazırlanmasının hızlandırılması için
TÜBİTAK’a yeniden yazı yazarak duruşmayı savcının esas hakkındaki görüşünü sunması amacıyla 28
Mart 2011’e erteledi.

Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay
Ali Öz’ün de arasında bulunduğu sekiz kamu görevlisi hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
17 Şubat 2011’de görülen duruşmasında, Hrant
Dink’in ailesinin avukatları Trabzon’da sanıklar
hakkında açılan iki davanın İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi
talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi ve talebin değerlendirilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.

Hrant Dink’i öldüren fakat cinayetin işlendiği
dönemde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin, 17 Şubat 2006’da
gönderilen bir ihbara rağmen İstanbul Emni-
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yet Müdürlüğü’nün Hrant Dink’e yönelik suikasta yeterli önlemi almaması nedeniyle İçişleri
Bakanlığı’nı 27 Ekim 2010’da 100 bin TL manevi
tazminat ödemeye mahkûm ettiği 18 Şubat 2011’de
öğrenildi.
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 yargılanmasına 28 Şubat 2011’de
başlandı.
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde kısa bir açıklama yapan
Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, yargılama
sürecine katılmayacaklarını ve tek taleplerinin dosyaların birleştirilmesi olacağını söyledi.
Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ogün Samast
hakkında mahkeme başkanı “tutuklu sanık” ifadesi
yerine, “suça sürüklenen çocuk” demeyi tercih etti.
Savunma yapıp yapmayacağı sorulan Ogün Samast,
“olayın üzerinden dört yıl geçtiği için hiçbir şey
hatırlamıyorum. Savunma yapmak istiyorum ama
ifadelerim çatıştı mı yalancı konumuna düşeceğim”
dedi.
Duruşmada dinlenen tanık yedi kişi, silah sesini
duyduktan sonra gittikleri olay yerinden Ogün
Samast’ın koşarak kaçtığını ifade etti. Mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 17. duruşması, 28 Mart 2011’de görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, müdahil avukatların olay günü çekilen Akbank’ın kameralarının kayıtlarında, cinayete dair görüntü bulunmadığını belirten Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporunun yeniden incelenmesi talebini
kabul etti. Ogün Samast’ın babası Ahmet Samast’ın
tanık sıfatıyla dinlenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını
sunması için duruşmayı erteledi.
Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı
Albay Ali Öz’ün de arasında bulunduğu sekiz
kamu görevlisi hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 29 Mart 2011’de görülen duruşTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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masında mahkeme heyeti, Hrant Dink’in ailesinin
avukatlarının Trabzon’da sanıklar hakkında açılan
iki davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davayla birleştirilmesi yönünde yaptığı
talebe savcılığın görüş sunması için duruşmayı 17
Mayıs 2011’e erteledi.
Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay
Ali Öz, Yüzbaşı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi
Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay Okan Şimşek,
Uzman Çavuş Veysel Şahin ile Uzman Çavuşlar
Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın elde ettikleri
istihbarat bilgilerini değerlendirmeyerek, “görevi
ihmal ettikleri” gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde TCK’nin 257/2. maddesi uyarınca
yargılanmalarına da 29 Mart 2011’de devam edildi.
Duruşmada mahkeme başkanı, daha önceki duruşmada, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan
ve her iki mahkemede görülen davanın birleştirilmesi hususundaki yazıya yanıt gelmediğini belirtti
ve Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin birleştirme
hususunda vereceği kararın beklenmesi amacıyla
duruşmayı 2 Haziran 2011’e erteledi.
Katil zanlısı Ogün Samast’ın yargılanmasına 4
Nisan 2011’de devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yazılı
savunmasını veren Ogün Samast, Hrant Dink hakkındaki bazı gazete haberlerinin ve yazarların yazılarının cinayeti gerçekleştirmesinde etkisi olduğunu öne sürdü.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Emsale Çakmakçı, olay gününe ilişkin daha önce verdiği ifadenin doğru olduğunu belirterek, ekleyeceği bir şey
bulunmadığını söyledi. Hrant Dink’in öldürüldüğü
gün üzerinde çalıştığı firmaya ait yüklü miktarda
parayla, olayın geçtiği yere yakın dükkânlarda
kumaş baktığını, bu sırada yanına gelen üç kişiden hırsız olabileceklerini düşünerek şüphelendiğini belirten Emsale Çakmakçı, bunlardan birinin
kot takım giydiğini kaydetti. Kendisi bir dükkâna
girerken, bu kişilerden birinin cadde üzerinde
yürümeye devam ettiğini, diğer ikisinin bir ara
sokağa girdiğini belirten Emsale Çakmakçı, girdiği
dükkânda bir su içip sakinleştiğini, 10-15 dakika
sonra dışarıya çıktığında silah sesi duyduğunu ve
Ogün Samast’ı kaçarken gördüğünü anlattı.
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Ogün Samast’ın tutukluk halinin devam etmesine
karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Ogün Samast’ın yargılanmasına 2 Mayıs 2011’de
devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme
heyeti, Ogün Samast’ın dosyasında yer alan “yasadışı örgüt üye olmak” suçu ile “tasarlayarak insan
öldürmek” ve “yasak silah taşımak” suçlarının
ayrılmasına karar verdi. Ogün Samast’ın tahliye
talebinin reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 25
Mayıs 2011’e erteledi.
Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay
Ali Öz’ün de arasında bulunduğu sekiz kamu görevlisi hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
29 Mart 2011’de görülen duruşmasında mahkeme
heyeti, sanıklar hakkında aynı olaydan iki kez dava
açılamayacağına karar vererek davayı reddetti.
Sanıklar “görevi ihmal ettikleri” iddiasıyla Trabzon
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyorlar.
Ogün Samast’ın “cinayet” suçundan yargılanmasına 25 Mayıs 2011’de devam edildi. İstanbul 2.
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ogün Samast’ın sözlü savunmasını yapmasının ardından mahkeme heyeti, esas hakkında savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 17
Haziran 2011’e erteledi.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 18. duruşması
30 Mayıs 2011’de görüldü. Duruşmada mahkeme
heyeti, cinayet günü olay yerinde Ogün Samast’tan
başka birinin olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla sanıklardan Osman Hayal’in telefon görüşmelerinin incelenmesine karar vererek
duruşmayı 29 Temmuz 2011’e erteledi.
Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay
Ali Öz, Yüzbaşı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi
Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay Okan Şimşek,
Uzman Çavuş Veysel Şahin ile Uzman Çavuşlar
Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın elde ettikleri
istihbarat bilgilerini değerlendirmeyerek, “görevi
ihmal ettikleri” gerekçesiyle, Trabzon 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)
257/2. maddesi uyarınca yargılanmaları 2 Haziran
2011’de sonuçlandı.
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Duruşmada kararını açıklayan mahkeme başkanı,
dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali
Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız’a altışar ay hapis cezası;
astsubaylar Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır ve
Okan Şimşek ile Uzman Çavuş Veysal Şahin’e de
dörder ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezalarını ertelemeyen mahkeme başkanı, sanık Astsubay
Gazi Günay ve Uzman Çavuş Önder Araz hakkında
ise beraat kararı verdi.
Ogün Samast’ın “cinayet” suçundan yargılanmasına 17 Haziran 2011’de devam edildi. İstanbul 2.
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı,
“tasarlayarak insan öldürmek” ve “ruhsatsız silah
bulundurmak” suçlarından 27 yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme
heyeti, sanığın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
Ogün Samast’ın “cinayet” suçundan yargılanmasına
29 Haziran 2011’de devam edildi. İstanbul 2. Çocuk
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir
önceki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından savunmasını yapan
Ogün Samast’ın savunma için ek süre talebinde
bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 25
Temmuz 2011’e erteledi.
Ogün Samast’ın “cinayet” suçundan yargılandığı
dava 25 Temmuz 2011’de sonuçlandı. 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 verdi. Aldığı hapis
cezasının 2/3’ünü cezaevinde geçirecek olan Ogün
Samast’ın tutuklu kaldığı süre de cezasından düşürülecek. Böylelikle cezası onanması halinde Ogün
Samast 10 yıl 8 ay sonra cezaevinden çıkmış olacak.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 19. duruşması
29 Temmuz 2011’de görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, sanık Yasin Hayal’in ruhsal durumu
için hastaneye sevk edilmesinin reddedilmesine
karar vererek duruşmayı 19 Eylül 2011’e erteledi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Ağustos
2011’de, Hrant Dink’in öldürüldüğü bölgedeki tüm
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Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

telefon görüşmelerine ait kayıtların Telekomünükasyan İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından gönderilmesine karar verdi.
Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil
avukatların talebi üzerine, TİB’den olay yerindeki
tüm telefon görüşmelerinin kayıtlarını istemişti.
Şüpheli ya da sanık olmayan birçok kişinin kayıtlarının verilmesinin “özel hayatın gizliliğinin ihlal
edilmesi” anlamına geleceği gerekçesiyle talebe
olumsuz yanıt veren TİB, aynı zamanda bu kararın
geri çekilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu. Öte
yandan TİB’deki kayıtlar beş yılda bir siliniyor ve
Hrant Dink’in öldürüldüğü gün yapılan kayıtların
silinmesi için beş aylık bir süre kaldı.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 20. duruşması
19 Eylül 2011’de görüldü. Duruşmada mahkeme
heyeti, savcıdan esas hakkındaki mütalaasını sunmasını istedi. Bunun üzerine Hrant Dink’in avukatları delillerin toplanmadan mütalaanın sunulmasının cinayetin üzerinin örtülmesi anlamına
geleceğini ifade ederek duruşma salonunu terk
ettiler.
Avukatların duruşma salonundan ayrılmalarının
ardından esas hakkındaki 86 sayfalık mütalaasını
sunan savcı, cinayetin Zirve Yayınevi Katliamı ve
Rahip Santoro cinayetiyle bağlantılı olduğunu
ileri sürerek “Hrant Dink cinayeti eyleminin, Mc
Donald’s’ın bombalanması ve diğer eylemlerin salt
milliyetçi duyguları kabaran gençlerce işlenmesinin ötesinde, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde Ergenekon Örgütü’nün Trabzon’da faaliyet
gösteren bir hücresi tarafından işlendiği değerlendirilmektedir” dedi.
Savcı ayrıca, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal grubunun Hrant Dink cinayetine kadar yaptığı saldırıların da “hücre eylemi” olduğunu savunarak, “Hrant
Dink, Orhan Pamuk, Hıncal Uluç ve İstanbul’da
bir papazın öldürülmesi hedeflendi” dedi. Fakat
savcı, bu hücre ile Ergenekon arasındaki muhtemel
irtibatın, telefon kayıtlarının silinmesi nedeniyle
kurulamadığını savundu.
Mütalaada, sanıklar Erhan Tuncel, Yasin Hayal,
Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Ahmet İskenTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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der, Mustafa Öztürk ve Tuncay Uzundal’ın “örgüt
adına işlenen cinayet” ile “anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs ettikleri” suçlarından ikişer
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Azmettirici olmakla suçlanan
Erhan Tuncel’in ayrıca Trabzon’daki Mc Donald’s
bombalamasından dolayı da 171 yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesi istendi. Sanıklardan
Osman Hayal ile Coşkun İğci’nin ise beraat etmeleri talep edildi. Duruşma sanık avukatlarının esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
ertelendi.
Ogün Samast’ın “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
cinayeti bu çerçevede işlediği” gerekçesiyle yargılanmasına 23 Eylül 2011’de devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Ogün Samast katılmazken, Ogün
Samast’ın avukatları reddi hâkim talebinde bulundular. Talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı
16 Aralık 2011’e erteledi.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 21. duruşması
14 Kasım 2011’de görüldü. Duruşmada mahkeme
heyeti, sanık Yasin Hayal’in akıl sağlığının yerinde
olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan
gelen raporda Yasin Hayal’in cezai sorumluluğunu
ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı tespit edilmediğinin belirtildiğini açıkladı.
Mahkeme heyeti ayrıca, biyometrik fotoğrafı çekilen sanık Osman Hayal’in fotoğraflarının, olay
gününe ait güvenlik kamerasındaki kişilerle karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İhtisas Ses ve Görüntü İnceleme Şube
Müdürlüğü’nden istenilen rapor geldiğini de bildirdi. Raporda “görüntü kayıtlarından elde edilen
fotoğrafların yetersiz olduğu için herhangi bir tespit yapılamadığı” belirtildi.
Cinayetin işlendiği bölgedeki telefon görüşmelerinin kayıtları, kayıtların kanunen silinmesine az bir
zaman kalmasına rağmen Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından bu duruşmaya da gönderilmedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 5 Aralık
2011’e erteledi.
Hrant Dink’i 19–26 Aralık 1978’de meydana
gelen Maraş katliamının sorumlusu olarak gösteren “Şahların Labirenti” adlı belgeselle ilgili ola-
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rak belgeseli 24 Aralık 2008’de yayınlayan TRT–1
kanalı, belgeselin yapımcısı Bey Yapım ve belgeselde Hrant Dink’e suçlamaları yönelten katliamın
sorumlularından Ökkeş Şendiler tazminat ödemeye mahkûm olmuştu. Hrant Dink’in ailesinin
açtığı davayı karara bağlayan İstanbul 4. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nin toplam 20 000 TL tazminat
cezasına karar verdiği 2 Mart 2010’da öğrenilmişti.
Tazminat cezasını gerektiren belgeselde Ökkeş
Şendiler “Alevi- Sünni çatışması yoktu. İşin içinde
Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu sol örgütler
var. Zaten olaylarda ölenlerin arasında yer alan 6–7
tane sünnetsiz cesedin Alevilikle, Sünnilikle ne alakası var?” demişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine 1 Aralık 2011’de
dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, söz
konusu belgeselin “doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık” ilkelerine uygun olduğunu iddia ederek kararın esastan bozulmasına karar verdi. Hrant Dink’in
ailesinin avukatı Fethiye Çetin de Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi’nin kararının düzeltilmesi talebiyle
karar düzeltme dilekçesi verdi.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 22. duruşması 5 Aralık 2011’de görüldü. Duruşmada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) cinayet
gününe ait olay yerinde yapılan telefon görüşmelerine ait kayıtları göndermesinin ardından taraf
avukatları kayıtları incelemek amacıyla ek süre
istedi. Mahkeme heyeti esas hakkındaki görüşlerinin bir kısmını açıklayan Hrant Dink’in avukatlarının görüşlerini tamamlamaları amacıyla duruşmayı 26 Aralık 2011’e erteledi.
Gazeteci Hrant Dink’i ölümünden üç yıl önce 24
Şubat 2004’te İstanbul Valiliği’nde tehdit ettikleri
öne sürülerek haklarında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca soruşturma açılan Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) görevlisi Ö.Y. ve H.S. adlı iki kişi
hakkındaki suçlamaların, “soruşturmanın beş yıllık zamanaşımına uğraması” nedeniyle düştüğü 13
Aralık 2011’de öğrenildi.
Ogün Samast’ın “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
cinayeti bu çerçevede işlediği” gerekçesiyle yargılanmasına 16 Aralık 2011’de devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Ogün Samast katılmadı. Duruşmada
sanık avukatlarını ve Hrant Dink’in avukatlarını
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dinleyen mahkeme heyeti, Ogün Samast hakkında
“suç işlemek amacıyla yasadışı örgüte üye olma”
suçunun niteliğine, yargılamanın gelmiş olduğu
aşamaya, bu suç yönünden İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki dosyanın yargılama sürecinin
bekleniyor olmasına; “tasarlayarak insan öldürme”
suçundan tutukluluk halinin devamına karar vererek Ogün Samast’ın hükmen tutuklu halde bulunmasına; “yasadışı örgüte üye olma” suçundan ise
tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, Ogün Samast’ın bulunduğu cezaevine yazı yazılarak, sanığın duruşmalara katılmak
isteyip istemediğinin sorulup mahkemeye bilgi
verilmesinin istenmesine hükmederek duruşmayı
26 Nisan 2012’ye erteledi.
İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 23. duruşması
26 Aralık 2011’de görüldü.
Duruşmada Hrant Dink’in avukatlarının esas hakkındaki görüşlerini dinleyen mahkeme heyeti,
avukatların görüşlerini tamamlamaları amacıyla
duruşmayı 10 Ocak 2012’ye erteledi.

8.2. Zirve Yayınevi Katliamı Davası
Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de,
Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur
Yüksel’in “misyonerlik yaptıkları” gerekçesiyle
bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, beşi tutuklu
yedi sanığın yargılandığı davanın Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde, 20 Ocak 2011’de görülen 31.
duruşması, tanıkların talebi üzerine gizli yapıldı.
Gizli oturumda tanık Veysel Şahin’i dinleyen mahkeme heyeti, iki tanığın daha dinlenilmesi için
duruşmayı erteledi.
Davanın 4 Mart 2011’de görülen 32. duruşmasında
dinlenilmesi beklenen tanıkların gelmemesi nedeniyle mahkeme heyeti tutuklu altı sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Ergenekon Soruşturması’nı yürüten savcıların
talimatıyla gözaltına alınan dokuz kişiden, eski
Malatya Jandarma Alay Komutanı Mehmet Ülger
ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Ruhi Abat’ın da aralarında bulunduğu yedi
kişi 20 Mart 2011’de tutuklandı.
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29 Nisan 2011’de görülen 33. duruşmada mahkeme
heyeti, cinayetlerin Kafes Eylem Planı’yla bağlantısı
olup olmadığının değerlendirilmesi için Poyrazköy
Davası’nın dosyasının istenmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
Davanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 24
Haziran 2011’de görülen 34. duruşmasında mahkeme heyeti, tanık Erhan Özen’i gizli oturumda
dinledikten sonra duruşmayı bazı görüntülerin
izlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
23 Eylül 2011’de görülen 35. duruşmasda mahkeme heyeti, sanık Varol Bülent Aral’ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli
Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına karar vererek
duruşmayı erteledi.
Beşi tutuklu yedi sanığın yargılandığı davanın
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 16 Aralık 2011’de görülen 36. duruşmasında mahkeme
heyeti, Ercan Gelni’yi tanık olarak dinledi.
Ercan Gelni, davada azmettirici iddiasıyla yargılanan Varol Bülent Aral ile Zirve Yayınevi’nde cinayetlerin işlendiği dönemde Adıyaman Cezaevi’nde
aynı koğuşta kaldığını; Varol Bülent Aral’ın olaydan bir hafta önce söz konusu cinayetleri gerçekleştirmeyi planladığını söylediğini aktardı.
Bunun üzerine cezaevi yönetimine bilgi verdiğini anlatan Ercan Gelni, Adıyaman İl Jandarma
Komutanlığı’ndan bir görevli ile görüştüğünü
anlattı.
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Sanık Varol Bülent Aral’ın cezai ehliyetinin olup
olmadığı şeklindeki İstanbul Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı raporunun beklenmesine karar veren
mahkeme heyeti, Ercan Gelni’nin iddiaları üzerine Ercan Gelni’nin Adıyaman Cezaevi’nde herhangi bir jandarma görevlisi ile görüşme yapıp
yapmadığının sorulmasının öğrenilmesi amacıyla;
görüşme yapıldıysa dokümanlarının gönderilmesinin istenmesine ilişkin Adıyaman İl Jandarma
Komutanlığı’na ve Adıyaman Cezaevi’ne talep
yazısı göndererek duruşmayı 17 Şubat 2012’ye erteledi.

8.3. Akın Birdal’a Saldırı Davası
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 22. Dönem
(2007-2011) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a
10 Eylül 2010’da Bursa’daki referandum mitinginde
yumruklu saldırıda bulunan Bilgehan Şimşek’in
yargılanmasına 20 Ocak 2011’de Bursa 5. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
“Kasten insan yaralamak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından yargılanan Bilgehan
Şimşek ifadesinde pişman olduğunu söyledi.
Sanığın delilleri karatma ihtimalinin kalktığına
karar veren mahkeme başkanı, tutuklu sanık Bilgehan Şimşek’i tahliye ederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 29 Aralık
2011’e ertelenen davada 2011 yılında karar çıkmadı.

9. IRKÇI-AYRIMCI SALDIRILAR
Mehmet Çelik
İstanbul’da 19 Nisan 2011’de Taksim Meydanı’nda
yürüyen Mehmet Çelik’in (21) boynunda sarı-kırmız-yeşil renklerden oluşan bir poşu nedeniyle,
biri polis memuru alkollü üç kişi tarafından, boğazı
kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Zanlılardan Serkan Ekşi (30) tutuklanırken; polis memuru A.E.Y.
ve diğer zanlı serbest bırakıldı.
Futa Köybaşı
Sivas’ta 23 Nisan 2011 gecesi evi polis kıyafetli ve
kar maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından basıTürkiye İnsan Hakları Vakfı

lıp darp edilen Muş nüfusuna kayıtlı, Cumhuriyet
Üniversitesi öğrencisi Fuat Köybaşı ağır yaralandı.
Aziz Paulus Kilisesi
Adana’da 21 Nisan 2011’de Tepebağ Mahallesi’nde
bulunan Aziz Paulus Katolik Kilisesi’ne bıçaklı
saldırı girişiminde bulunan iki kişi, kilisede bulunan heykelleri kırarak kiliseyi tahrip etti. S.E. (26)
ve İ.K. (26) adlı iki zanlı polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
E. ve S.
Antalya’da 11 Temmuz 2011’de bankaya para yatır-
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maya giden E. ve S. adlı iki travesti, çevrede bulunan esnafın sözlü tacizinin ardından, 15 kişilik
bir grubun linç girişimine maruz kaldı. Saldırıya
uğrayan E. yaptığı açıklamada, aramalarına rağmen polis ekibinin gelmediğini; saldırıdan bir saat
sonra gelen polis ekibinin yanında da darp edildiğini fakat saldırganlardan gözaltına alınan olmadığını ifade etti.
Saldırıya Uğrayan Trans Kadınlar
İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 23 Aralık 2011’de
Sahilyolu bölgesinde bekleyen trans kadınlar, dört
kişinin kılıçlı ve döner bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu trans kadınlardan Ç.Y.’nin vücudunda derin kesikler oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren dört kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

9.1. Devam Eden veya Sonuçlanan
Davalar
Edirne Gençlik Derneği
Edirne’de 27 Aralık 2009’da basın açıklaması yapan
ve imza kampanyası düzenleyen Gençlik Derneği
üyelerinin uğradığı linç girişimine ilişkin yapılan
suç duyuruları sonucunda, beş kişi hakkında açılan
dava 31 Mayıs 2011’de sonuçlandı.
Edirne 2. Asliye Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme başkanı, sanıklar Aytaç Geyhan,
Sercercan Kutlu, Alp Timuçin Köselerden, Varol
Ayhandan ve Tunay Fida’nın “inanç, düşünce ve
kanaat kullanılmasına engel olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle birer yıl, sanıkların mevcut eylemi
birden fazla kişi ile bir araya gelerek işledikleri için
ise cezalarının bir kat artırılarak, ikişer yıl hapis
cezasına mahkûm edilmelerine karar verdi. Birer
yıl sekizer aya indirilen hapis cezaları ertelenerek
hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

10. İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ ÖLÜMLERİ
2011 yılında Dokümantasyon Merkezi’nin belirlemelerine göre meydana gelen iş kazalarında
187 işçi yaşamını yitirdi; 207 işçi de yaralandı.

* Artvin’de 16 Ocak 2011’de Deriner Barajı inşaatında çalışan Bülent Özkan (34) iş makinesinin
kepçesinin üzerine düşmesi sonucu öldü.

Düzenli raporlama yapan İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Meclisi ise 2011 yılında 594 işçinin
yaşamını yitirdiğini; 5154 işçinin de yaralandığını tespit etti.

* Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde 18 Ocak 2011’de Selahattin İstek (28) adlı inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti.

* Giresun’un Doğankent İlçesi’ndeki HES inşaatında 3 Ocak 2011’de meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.
* İzmir’in Şirinyer Semti’nde 11 Ocak 2011’de,
asansör bağlantısını yaptığı inşaatın 4. katında
cep telefonuyla konuşurken dengesini kaybederek düşen Mehmet Razi (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
* Sakarya’nın Arifiye İlçesi’nde 11 Ocak 2011’de
yük asansöründe sıkışan Yusuf Ürge (56) adlı
işçi hayatını kaybetti.
* Bolu’nun Mengen İlçesi’nde 15 Ocak 2011’de
özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada Mustafa Çubuk (41) ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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* Rize’nin Güneysu İlçesi’nde 18 Ocak 2011’de
inşaatta çalıştığı sırada ayağı kayarak toprak
zemine düşen Mehmet Dağdelen (41) adlı işçi
hayatını kaybetti.
* Kot kumlama işçisiyken silikosiz hastalığına
yakalanan İsmail Şahin (38) İstanbul’da 18 Ocak
2011’de yaşamını yitirdi.
* Osmaniye’de 19 Ocak 2011’de, atölyede kolunu
tornaya kaptıran Mehmet Ertuğrul (55) yaşamını yitirdi.
* İstanbul’da 20 Ocak 2011’de Tuzla Tersaneler
Bölgesi’nde faaliyet yürüten Sedef Tersanesi’nde
bir geminin direğine merdivenle çıkarak boya
yapmaya çalışırken merdivenin devrilmesi
sonucu düşen Selamettin Erdem ve Fesih Bartek adlı işçiler yaralandı.
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* Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde23 Ocak 2011’de
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı
süren rüzgar enerji santralinde çalışan Süleyman Güngör (38) ve Muhammed Yüksektepe
(38), üzerinde bulundukları çatının çökmesi
sonucu ağır yaralandı.
* Osmaniye’de 24 Ocak 2011’de bir inşaatın 6.
katından yere düşen Mesur Korkmaz (39) adlı
işçi hayatını kaybetti.
* Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde 24 Ocak
2011’de, yapımı süren HES inşaatında çalışan
Eyüp Tutluca (46) ve Nurettin Gözüsarı (53)
baraj kapaklarında kalıp çalışması yaptıkları
sırada yaklaşık 7 metreden düşerek öldüler.
* İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde 25 Ocak 2011’de
Göktürk Mahallesi’nde bir kömür madeninde
çalışan Şehmus Deniz adlı işçi, su tahliyesi
yapmaya çalıştığı sırada makineye vücudunu
kaptırdı. Ağır yaralanan işçi diğer arkadaşlarının müdahalesiyle makineden kurtarıldı ancak
hayatını kaybetti.
* Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde 26 Ocak 2011’de
krom ocağında çalışırken üzerine taş düşmesi
sonucu yaralanan Natik Erkol (38) kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
* İzmir’in Bornova İlçesi’nde 31 Ocak 2011’de bir
marketin bodrum katında izolasyon çalışması
yapan işçilerden İsmail Ünver ve İdris Ünver
meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.
* İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 31 Ocak
2011’de bir reklam şirketinde meydana gelen
patlamada biri ağır 3 işçi yaralandı.
* İzmir’in Bornova İlçesi’nde 1 Şubat 2011’de nakliyat firmasında çalışan Aşkın Sakıncı (36) adlı
işçi, ev eşyası taşıyan nakliye asansörünün halatının koparak üzerine düşmesi sonucu yaşamını
yitirdi.
* Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı Karaismailler Köyü’ndeki bir kömür ocağında 1
Şubat 2011’de meydana gelen göçükte Hüseyin
Davulcu (38) adlı işçi yaşamını yitirdi.
* Ankara’da 3 Şubat 2011’de Ostim Sanayi
Bölgesi’nde yatay sondaj makineleri üreten bir
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iş merkezinde basınç kazanının patlamasına
bağlı olarak oksijen tüplerinde meydana gelen
patlama sonucu 9 işçi yaşamını yitirdi. 2 işçiye
ulaşılamazken 23 işçi de yaralandı. Patlamada
hayatını kaybedenlerin adları Ali Yiğit, Nejdet
Ali Tanışmak, Dursun Kavak, Satılmış Şimşek, Abdulkadir Kurt, Bayram Özkan, Abdullah Karakulak, Ahmet Özdemir ve Mükremin
Atmaca, yaralıların ise Hasan Bozkurt, Orhan
Er, Murat Özbek, İbrahim Demir, Güldal Ekim,
Hacı Ali Şahman ve Muhammet Altınbaş olarak
açıklandı.
* Aynı bölgede akşam saatlerinde kaçak tiner
imalatı yapan bir başka atölyede tiner kazanının patlaması sonucu ise 11 işçi öldü, 14 işçi
de yaralandı. Patlamada ölenlerin de Cengiz
Soyalp, Hüseyin Yıldız, Servet Yurttaş, Dilek
Gürer, Aydın Çapraz, Aydemir Çapraz, Hazım
Çavdar, Hüseyin Okçu, Deniz Demirbaş, Aytaç
Akkaya ve Cihan Çiftçi olduğu bildirildi.
* Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde 6 Şubat
2011’de termik santrale kömür sağlayan açık
işletme sahasında meydana gelen göçükte 1 işçi
öldü, 10 işçi yaralandı.
* Antalya’nın Kepez İlçesi’ne bağlı Odabaşı
Köyü’ndeki bir mermer işleme fabrikasında 6
Şubat 2011’de, söktükleri vinç motorunu taşırken çatıdan düşen 3 işçiden Osman Kızıl (32)
öldü, Kazım Durmuş ve Erhan Ergen yaralandı.
* Antalya Limanı’nın yanındaki Petrol Ofisi
Dolum Tesisleri’nde 7 Şubat 2011’de boş tankta
yapılan çalışma sırasında yakıt buharının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada elektrik
teknikeri Yılmaz Dal (45) ile Hasan Yiğit (40)
adlı işçi yaşamını yitirdi.
* Kahramanmaraş’ta 8 Şubat 2011’de HES inşaatında kaynak çalışması yapan İsmail Güler (20)
adlı işçi, iskelenin çökmesi sonucu düştüğü
derin çukurda hayatını kaybetti.
* Edirne’de 8 Şubat 2011’de Kapıkule Sınır Kapısı
yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında atık su
kanalında bayılan Necdet Karabulut adlı işçiyi
kurtarmak isteyen makine mühendisi Ahmet
Dereli, kanaldaki gazdan zehirlenerek hayatını
kaybetti.
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* Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2011’de Sabancı
Holding’in sürdürdüğü HES inşaatında çalışan
işçi İsmail Güler (21), inşaat iskelesinin çökmesi
sonucu düştüğü su dolu çukurda boğularak
öldü.
* İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 8 Şubat 2011’de
Hadımköy yolu üzerinde kurulu bulunan Burak
Alüminyum Metal Fabrikası’nda meydana
gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
* Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde 10 Şubat
2011’de termik santral için kömür üretimi yapılan sahada meydana gelen göçük nedeniyle bir
işçi öldü.
* Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 12 Şubat 2011’de
meydana gelen patlamada Hediye Hallac (33)
adlı işçi öldü, 14 işçi de yaralandı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Yarbaşı Köyü’ne
15 Şubat 2011’de trafo kurma çalışması yapan
DEDAŞ işçisi Mahmut Tekinalp elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.
* İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 12 Ocak
2011’de Türk Telekom Hizmet Binası yol çalışması alanında üzerine toprak kütlesi düşen
Kazım Çalım (60) adlı işçi öldü.
* Batman’ın Sason İlçesi’ne yakın TPAO’ya ait
petrol üretim tesisinde 17 Şubat 2011’de gaz
sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada
ilk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti.
* Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 20 Şubat 2011’de
Demir ve Çelik Fabrikalarında meydana gelen
iş kazasında ağır yaralanan İsmail Öztürk (48)
hayatını kaybetti.
* Tekirdağ’da 20 Şubat 2011’de belediyeye ait inşaattan düşen Bekir Güneri (45) adlı işçi hayatını
kaybetti.
* Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 19 Şubat 2011’de
Limak Holding’e ait taş ocağında meydana
gelen göçük nedeniyle Hikmet Aydın adlı işçi
yaşamını yitirdi.
* Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 24 Şubat 2011’de
bir inşatta çalışan Mehmet Emin Öztürk (50)
adlı işçi, merdiven boşluğuna düşerek hayatını
kaybetti.
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* Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde 25 Şubat 2011’de
bir fabrikada üzerine 8 tonluk sac levha düşen
Selahattin Kocacık (51) adlı işçi öldü.
* Kot kumlama işçisiyken silikosiz hastalığına
yakalanan Mehmet Şah Yalçın (31) İstanbul’da
27 Şubat 2011’de yaşamını yitirdi.
* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tadilat işlerini
yapan Mega İnşaat’ta çalışan Nesih Taşkın (26)
ve Mehmet Toprak (47) adlı iki işçi, 3 Mart
2011’de 7. katta kurulan iskeleden halatın kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
* İzmir’in Buca İlçesi’nde 5 Mart 2011’de, çalışırken 6. kattan düşen inşaat işçisi Ali Aytan (36)
hayatını kaybetti.
* Zonguldak’ta 6 Mart 2011’de bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu Serkan
Malkoç adlı işçi hayatını kaybetti.
* İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 7 Mart 2011’de,
çalıştığı inşaatın 9. katından düşen Aziz Ökmen
adlı işçi hayatını kaybetti.
* Bolu’da 17 Mart 2011’de 4 katlı bir apartmanın
dışına yalıtım çalışması için kurulan iskelenin
çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
* Adıyaman’da 19 Mart 2011’de başına demir parçası düşen inşaat işçisi Selçuk Ekici (24) hayatını kaybetti.
* Rize’nin Pazar İlçesi’ne bağlı Tektaş Köyü’nde
19 Mart 2011’de caminin minaresini onarmaya
çalışırken dengesini kaybederek yere düşen
Mecit Keser (57) adlı işçi hayatını kaybetti.
* Zonguldak’ta 21 Mart 2011’de Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağının eksi 260 kodunda tavan kısmından toprak kayması sonucu meydana gelen göçüğün
altında kalan Deniz Akdeniz (27) yaralı halde
kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
* Kahramanmaraş’ta 28 Mart 2011’de AfşinElbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü
sahasında kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Bostan Maral adlı işçi kaldırıldığı hastanede öldü, aracı kullanan Mehmet Erdoğan adlı
işçi yaralandı.
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* Yalova tersanelerinde faaliyet gösteren Beşiktaş Grup tersanesinde 29 Mart 2011’de taşeron
temizlik işçisi olarak çalışan Cemil Kaya (28)
adlı işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

* Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nde 4 Mayıs 2011’de
özel bir maden ocağında meydana gelen göçük
nedeniyle Şefik Çetin ve Yıldıray Balcı adlı işçiler yaralandı.

* İstanbul’da 6 Nisan 2011’de sigortasız olarak
çalıştıkları Hacı Ethem Üktem İlköğretim
Okulu’nun inşaatında kalacak yerleri olmadığı
için uyuyakalan işçilerden Ali Bulmuş ve İrfan
Bulmuş ısınmak için yaktıkları boya tenekesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiler.

* Kot kumlama işçisiyken silikosiz hastalığına
yakalanan Selahattin Şahin (26) İstanbul’da 5
Mayıs 2011’de yaşamını yitirdi.

* Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi’nde 8 Nisan
2011’de Kandil Barajı’nın inşaatında çalışan
Mehmet Demir adlı işçi, denge tüneline düşerek
hayatını kaybetti.
* Zonguldak’’n Gelik Beldesi’nde 11 Nisan
2011’de özel kömür ocağında meydana gelen
göçük sonucu Eray Kuyumcu (30) adlı işçi
hayatını kaybetti.
* İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 16 Nisan 2011’de
bir kapı ve parke imalathanesinde meydana
gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi. Patlamaya müdahale eden itfaiye ekibinin üzerine
söndürmeye çalıştıkları istifli parkelerin devrilmesi sonucu da itfaiye eri Ozan Avşar yaşamını
yitirdi.
* Siirt’in Şirvan İlçesi’nde 21 Nisan 2011’de bir
bakır madeninde gece vardiyası sırasında meydana gelen göçük sonucu İsmail Bozanlı (30) ve
Hamza Azrak (28) adlı işçiler yaralandı.
* Adana’nın Feke İlçesi’ndeki maden ocağında 28
Nisan 2011’de meydana gelen patlama sonucu
da Samet Fırtına adlı işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
* Ankara’nın Mamak İlçesi’nde 29 Nisan 2011’de
bir inşaatın kanalizasyonunu döşeyen iki işçiden Süleyman Yaman açılan çukura toprak dolması nedeniyle göçük altında kalarak yaşamını
yitirdi. Bir işçi yaralı halde kurtuldu.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 29 Nisan 2011’de
yapımı devam eden sosyal tesis binası inşaatının tavanının çökmesi sonucu meydana gelen
göçüğün altında kalan 3 işçi yaralı halde kurtuldu.
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* Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde 8 Mayıs 2011’de
arızaya müdahale sırasında iki SEDAŞ işçisi
34 bin 500 voltluk akıma kapıldı. Olay yerinde,
duran kalbi üç kez elektro şok ve kalp masajı
uygulanarak çalıştırılan Ersin Can (29) adlı işçi,
hastanede yaşamını yitirdi.
* Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde 8 Mayıs 2011’de
devam eden TOKİ evleri inşaatının kanalizasyon hattının kazılıp boru döşenmesi sırasında,
3 -4 metre derinliğindeki kanalda çökme meydana geldi. Bu sırada kanal içinde bulunan
İsmail Akdoğan (22) toprak altında kaldı. İsmail
Akdoğan, diğer işçiler tarafından müdahale
edilerek göçükten çıkarıldı. Yaralanan İsmail
Akdoğan, hastaneye kaldırıldı.
* Muş’ta 12 Mayıs 2011’de, pancar toplamaya
giden kamyonun devrilmesi sonucu meydana
gelen trafik kazasında 3’ü ağır 22 tarım işçisi
yaralandı.
* Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki Demir Çelik
Fabrikaları’nda 14 Mayıs 2011’de meydana
gelen iş kazasında ağır yaralanan Muhammet
Başarır (44) tedavi gördüğü hastanede yaşamını
yitirdi.
* Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ne bağlı Dağdemirli
Köyü’nde 14 Mayıs 2011’de özel bir şirket tarafından krom madeni çıkarılan ocakta meydana
gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
* Iğdır’da 17 Mayıs 2011’de yapımı devam eden
bir inşaatın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
* Burdur’un Karamanlı İlçesi’ne bağlı Kılçan
Köyü yakınlarındaki krom madeninde 18 Mayıs
2011’de meydana gelen göçük sonucu Hasan
Uysal (31) adlı işçi hayatını kaybetti.
* Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 22 Mayıs
2011’de bir otel inşaatının 17. katından düşen
Mesut Durmaz (23) adlı işçi hayatını kaybetti.
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* Karabük’te yapımı devam eden hidroelektrik
santralinin tünelini 25 Mayıs 2011’de yağmur
sularının basması sonucu mahsur kalan 3 işçi
yaralı halde kurtarılırken, Muhlis Çipli adlı işçinin de cesedine ulaşıldı.
* Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 28 Mayıs 2011’de,
bir binanın çatısına izolasyon döşeyen Ali İhsan
Beydilli adlı inşaat işçisi dengesini kaybederek
inşaatın beşinci katından aşağıya düşüp hayatını kaybetti.
* Rize’de 28 Mayıs 2011’de üniversite yerleşke alanında yapılan öğrenci yurdu inşaatında meydana gelen toprak kaymasında Mustafa Küpeli
(38) adlı işçi hayatını kaybetti.
* Eskişehir-Bilecik arasında inşaatı devam
eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde 29 Mayıs
2011’de kopan perde betonların altında kalan
Talip Demirel adlı işçi öldü, Mesut Özalp adlı
işçi de yaralandı.
* Şırnak’ta 30 Mayıs 2011’de kömür ocağında
meydana gelen göçük sonucu Abbas Güler adlı
işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı.
* Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Müslüm
Köyü’nde 31 Mayıs 2011’de mevsimlik işçilerin
kendi imkânlarıyla yaptıkları tahta geçidin çökmesi sonucu üç tarım işçisi yaşamını yitirdi, bir
işçi de yaralı halde kurtuldu.
* Bursa’nın Kestel İlçesi’nde faaliyet gösteren
Coca Cola fabrikasında 31 Mayıs 2011’de patlamada 1 işçi öldü, 8 işçi de yaralandı.
* Amasya’nın Suluova İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de
okul masraflarını ödeyemediği için devamsızlık yaparak çalışmak zorunda kalan ilköğretim
okulu öğrencisi Semih Altıok, çalıştığı sırada
elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
* Kırşehir’in Akçakent İlçesi’ne bağlı Yeniyapan Köyü yakınlarında faaliyet gösteren florid
madeni ocağında 5 Haziran 2011’de işçileri yer
altına taşıyan asansörün düşmesi sonucu Duran
Akyol (53) ve Şahin Çalışkan (45) adlı işçiler
yaşamlarını yitirdi.
* Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde 6 Haziran 2011’de özel bir kömür ocağında karbon
monoksit gazından zehirlenen işçilerden Suat
Eşlik (33) yaşamını yitirdi.
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* Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde 8 Haziran 2011’de,
sıvasını yaptıkları duvarın çökmesi sonucu
altında kalan Serhan Barış, Ziya Barış ile Sıddık
Düdük adlı işçiler yaşamlarını yitirdi.
* Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde 10 Haziran
2011’de arıtma çalışmaları için girdikleri
çukurda sızan metan gazından zehirlenen iki
işçiden Hüseyin Mutlu yaşamını yitirdi.
* Erzurum’un İspir İlçesi’ne bağlı Çamlıkaya
Beldesi’nde Çoruh Nehri üzerinde inşası devam
eden Arkun Barajı’nda 10 Haziran 2011’de dinamit patlatılırken meydana gelen kaza sonucu
Nuhbey Bozdoğan (23) yaşamını yitirdi.
* Ankara’nın Elmadağ İlçesi’nde 16 Haziran
2011’de bir krom madeninde meydana gelen
göçük sonucu iki işçi yaralandı.
* Karabük’te 20 Haziran 2011’de, demiryollarındaki bakım ve kontrol çalışmalarında faydalanılan araçların tünelde çarpışması sonucu Ali
Günaydın (51) adlı işçi öldü, 7 işçi de yaralandı.
* İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 23 Haziran
2011’de bir yağ deposunda meydana gelen patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de
yaralandı.
* Erzincan’da yapımı devam kar tünelindeki iskelenin 24 Haziran 2011’de çökmesi sonucu 2 işçi
öldü, 4 işçi de yaralandı.
* Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde 23 Haziran
2011’de kanalizasyon çalışması yapmak üzere
iki metre derinliğindeki çukura giren ASKİ
çalışanı 2 işçi meydana gelen göçükten yaralı
halde kurtuldu.
* İzmir’de bulunan TÜPRAŞ’ın Aliağa Tesisleri
bünyesinde çalışırken henüz bilinmeyen bir
nedenle yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırılan iki işçiden Talat Özdamar (52) 23 Haziran
2011’de yaşamını kaybetti.
* Manisa’nın Soma İlçesi’nde bulunan bir maden
ocağında 29 Haziran 2011’de meydana gelen
göçük sonucu Azmi Tozlu (24) adlı işçi öldü.
* İzmir’in Bornova İlçesi’ndeki bir kimya firmasında 29 Haziran 2011’de tank sökümü sırasında meydana gelen patlamada İbrahim Gök
(43) adlı işçi yaşamını yitirdi.
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* Kocaeli’nde 4 Temmuz 2011’de Yeni Gölcük
Yolu mevkiinde kurulu Yıldırımlar Metal fabrikasında, yeni inşa edilen idare binasının çatısının çökmesi sonucu Orhan Taşkın (53) adlı işçi
yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.
* İstanbul Sultanbeyli’de 5 Temmuz 2011’de bir
lisenin inşaatında çalışan Satılmış Özdemir adlı
işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
* Hatay’da 7 Temmuz 2011’de bir kum ocağında
meydana gelen göçük altında kalan iki kepçe
operatöründen Mustafa Kalkan (45) yaşamını
yitirdi, Mustafa Berksoy (19) da yaralı halde
kurtarıldı.
* Zonguldak’ta 7 Temmuz 2011’de özel bir maden
ocağında meydana gelen kaza sonucu Şaban
Çolakoğlu adlı işçi yaşamını yitirdi.
* Yalova’da faaliyet gösteren Sefine Tersanesi’nde
9 Temmuz 2011’de bir işçi kuru yük (çimento)
tamir gemisinin havuzuna yanaştırılma işlemi
sırasında kopan donanım halatının üzerine
düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
* İzmir’de 9 Temmuz 2011’de Ege Serbest
Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangın sonucu
kimyager olarak çalışan Enes Babir (31) yanarak öldü.
* İzmir’in Buca İlçesi’nde 9 Temmuz 2011’de bir
marketin elektrik tesisatındaki arızayı gidermek için çalışan Serkan Ünal, elektrik çarpması
sonucu hayatını kaybetti.
* Samsun’un İlkadım İlçesi’nde 12 Temmuz
2011’de bir inşaatın 9. katında sıva yapan Şükrü
Altundal (42) ile Seyit Ali Uyanık (35) adlı iki
işçi yere düşerek hayatını kaybetti.
* İzmir’in Menemen İlçesi’nde 14 Temmuz
2011’de inşaatta işçi olarak çalışan Metin Toprak (32), altıncı katta çalıştığı sırada dengesini
kaybederek düştü. Metin Toprak hastaneye
götürülürken hayatını kaybetti.
* Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde 18 Temmuz
2011’de bir apartmanın su borularını tamir
etmek isteyen Ahmet Göker adlı işçi elektrik
akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
* Antakya’nın Samandağ İlçesi’nde 18 Temmuz
2011’de bir oto tamir atölyesinde bakımı yapılan
aracın alev alması sonucu 5 işçi yaralandı.
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* Karabük’te 19 Temmuz 2011’de Demir ve Çelik
Fabrikalarından birisinde meydana gelen patlama sonucu Ayhan Yıldırım (33) yaşamını
yitirdi.
* Hakkâri’de 21 Temmuz 2011’de bir maden ocağında arızalanan ve başka bir araç yardımıyla
taşınan iş makinesinin devrilmesi sonucu Mehmet Balıkçı adlı işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.
* Adana’nın Karaisalı İlçesi’ndeki HES inşaatında
23 Temmuz 2011’de gerçekleşen kazada Şahin
Akgün (22) adlı işçi öldü, 1 işçi ise yaralandı.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 27 Temmuz 2011’de
bir fabrikada Kamil İyi adlı işçi çalıştığı makinenin çarkları arasına düşerek yaşamını yitirdi.
* Manisa’nın Soma İlçesi’nde 2 Ağustos 2011’de
özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan Samet Güven (23) adlı işçi
hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
* 5 Ağustos 2011’de İzmir’in Buca İlçesi’ndeki bir
fabrika inşaatında çalışan elektrik kalfası Murat
Şenkal (18) ile Mehmet Gölcüoğlu (18), yük
asansörüyle 4. kata çıkarken asansörün halatı
koptu. Hızla düşen asansörde bulunanlardan
Murat Şenkal, başının zemine çarpması sonucu
olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet Gölcüoğlu ise hastaneye kaldırıldı.
* Ankara’nın Kazan İlçesi’nde 11 Ağustos 2011’de
bir tıbbi tekstil imalathanesinde çıkan yangında
Aysel Doğan (38) adlı işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi
yaralandı.
* İstanbul’da 11 Ağustos 2011’de TEM kenarındaki çöpleri toplayan Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı taşeron firmada çalışan Mehmet Gün (50)
adlı işçi bir TIR’ın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak yaşamını
yitirdi.
* Zonguldak’ta 13 Ağustos 2011’de Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte
kalan Erdoğan Demirsoy (29) adlı işçi öldü.
* Yalova-Bursa Karayolu kenarında bir fabrika
inşaatında 6 Ağustos 2011’de meydana gelen
göçük altında Mithat Sopran (41) adlı işçi yaşamını yitirdi.
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* Gaziantep’te 16 Ağustos 2011’de bir boya fabrikasında çıkan yangında Mehmet Öztürk ve Ali
Mercan adlı 2 işçi hayatını kaybetti. Dumandan
zehirlenen 3 işçi de hastaneye kaldırıldı
* Eskişehir’de 14 Ağustos 2011’de çalıştığı inşaatın 4. katından düşen Sedat Aydoğdu (24) adlı
işçi öldü.
* Bursa’da 23 Ağustos 2011’de TOKİ’ye ait inşaat
alanında bir binanın 19. katından düşen tuğlaların altında kalan Şevket Yılmaz’ın (55) adlı işçi
öldü.
* Karabük’te 25 Ağustos 2011’de Demir ve Çelik
Fabrikaları’nın kuvvet santralinde meydana
gelen patlamada 3 işçi ağır yaralandı.
* Zonguldak’ta 27 Ağustos 2011’de kaçak olduğu
belirtilen bir maden ocağında meydana gelen
göçük sonucu Abdullah B. (17) adlı işçi öldü.
* Kilis’te 2 Eylül 2011’de öğrenci yurdu inşaatında
meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanan 4
işçiden Mehmet Topal (37) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
* Bursa’nın Harmancık İlçesi’nde 5 Eylül 2011’de
bir maden ocağında meydana gelen kaza
sonucu Recep Aktan (29) yaşamını yitirdi, 1 işçi
de yaralandı.
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* Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde 11 Eylül 2011’de
Ayvacık İlçesi yolunda taşeron firmaya yaptırılan altyapı çalışması sırasında meydana gelen
toprak kayması sonucu Bayram Demir (43)
ve Adem Öztürk (25) adlı işçiler yaşamlarını
yitirdi.
* Adıyaman’da 14 Eylül 2011’de bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan
Mehmet Gazi Erdoğan (40) adlı işçi kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
* Balıkesir’in Kepsut İlçesi’nde 15 Eylül 2011’de
kamyonet kasasından düşen tarım işçilerinden
Ayten Derak (72) hayatını kaybetti, Gülbahar
Duman (67) da ağır yaralandı.
* Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde 16 Eylül
2011’de bir nakliye firmasının deposunda çalışan Memiş Güvenç (59) adlı işçi, açmak istediği
300 kilo ağırlığındaki demir kapının üzerine
devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
* Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nde 16 Eylül
2011’de belediyenin kanalizasyonunu döşeyen
Galip Öndek (46) adlı işçi açılan çukura toprak
dolmasıyla göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

* Denizli’de 7 Eylül 2011’de çalıştığı tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan Halil Erten
(28) hayatını kaybetti.

* İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde 19 Eylül 2011’de
kimyevi madde imalatı yapılan fabrikada meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında
2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

* Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı Sandalcık
Köyü yakınlarındaki krom madeninde 8 Eylül
2011’de meydana gelen göçükte 1’i ağır 2 işçi
yaralandı.

* Elazığ’ın Palu İlçesi’nde 20 Eylül 2011’de kanalizasyondaki tıkanıklığı açmak için rögara giren
Bayram Kaplan (26) ile Fehmi Göker (23) adlı
işçiler hayatını kaybetti.

* Edirne’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Yenimuhacir
Beldesi’nde 9 Eylül 2011’de TOKİ Konutları’nda
tıkanan kanalizasyonu temizlemek için rögara
giren işçilerden Hasan Dalga (35) hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı.

* İstanbul’un Çekmeköy İlçesi’nde 20 Eylül
2011’de yapımı süren Özyeğin Üniversitesi’nin
inşaatında meydana gelen çökme sonucu biri
ağır 3 işçi yaralandı.

* Balıkesir’in Dursunbey İlçesi’nde bulunan
kömür ocağında 10 Eylül 2011’de meydana
gelen göçük sonucu Nurullah Şentürk (34) adlı
işçi yaşamını yitirdi.

* İzmir’in Torbalı İlçesi’nde 21 Eylül 2011’de
sahibi olduğu atölyede mermer blokları tırın
kasasından indiren çalışanlarına yardım eden
Ekrem Özçelik (31), tırın kasası ile mermer
blok arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

* Kayseri’de 11 Eylül 2011’de çöken inşaat iskelesinin altından kalan İsmail Rayhan (21) ve İsa
Kurt (29) adlı 2 işçi yaralandı.

* Adana’da 21 Eylül 2011’de 5 katlı bir apartman
inşaatının dış cephe boyası için kurulan asma
iskelenin halatının kopması sonucu düşen
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Hamza Bozkır (40) ve Mustafa Toksoy (46) adlı
işçiler hayatını kaybetti.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki termik santralde 5
Ekim 2011’de henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu Ersin Arsu (29) adlı işçi hayatını
kaybetti, 4 işçi de yaralandı.
* Karabük’te 6 Ekim 2011’de Demir Çelik
Fabrikası’nda boruların izolasyonu sırasında
sızan gazdan zehirlenen 3 işçiden Gökhan Kargın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
* Zonguldak’ta 6 Ekim 2011’de kaçak işletilen
maden ocağında meydana gelen göçük sonucu
Mustafa Cengiz Altınay (47) adlı işçi öldü.
* Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 9 Ekim 2011’de bir
arşiv depoloma iş yerinde çalışan taşeron işçi
Yılmaz Özaydın (26), raftan düşmesi sonucu
boynu kırılarak yaşamını yitirdi.
* Kot kumlama işçisiyken silikosiz hastalığına
yakalanan Ali Rıza Eldemir (27) İstanbul’da 10
Ekim 2011’de yaşamını yitirdi.
* 10 Ekim 2011’de Artvin’in Borçka İlçesi’ne bağlı
Camili Uğur Köyü yakınlarında yol yapım çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan Muzaffer Keskin (49) adlı işçi
hayatını kaybetti.
* İzmir’in Torbalı İlçesi’nde 10 Ekim 2011’de bir
fabrikada Nazım Arıkan (51), operatör olmadığı halde çalıştırıldığı forkliftin altında kalarak
yaşamını yitirdi.
* İzmir’de 18 Ekim 2011’de Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin bahçesindeki ek bina
inşaatında çalışan Yusuf Akbıyık (46) adlı işçi,
dördüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.
* İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
bir inşaata kurdukları iskelenin çökmesi sonucu
Remzi Yıldız (36) ile Bülent Ceylan (46) adlı
işçiler öldü.
* Nevşehir’de 19 Ekim 2011’de demir doğrama
atölyesinde meydana gelen iş kazası sonucu
Ramazan Karaaslan adlı işçinin kolu koptu.
* İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
karoser atölyesinde çıkan yangında Türkmenistan uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.
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* Şanlıurfa’da 4 Kasım 2011’de bir çırçır fabrikasında duvarın çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 5 işçi
de ağır yaralandı.
* Gaziantep’te 10 Kasım 2011’de bir iplik fabrikasının çatı ve duvarlarının çökmesi sonucu,
enkaz altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
* İzmir’in Konak İlçesi’nde 14 Kasım 2011’de yağ
fabrikasında çalışan Nihat Çakar (39) adlı işçi,
pamuk çekirdeklerinin öğütüldüğü makinenin
içine düşerek hayatını kaybetti.
* Tokat’ın Turhal İlçesi’nde 14 Kasım 2011’de
elektrik akımına kapılan Oğuzhan Akaya adlı
işçi yaşamını yitirdi.
* Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 18 Kasım 2011’de
bir fabrikada meydana gelen iş kazasında Emre
Zorca (21) adlı işçi öldü.
* Tunceli’de 19 Kasım 2011’de TOKİ inşaatlarında çalışan Fatih Kaymak ile Mehmet Sıddık
Kaymak, çatıdan dengelerini yitirerek düşüp
yaşamlarını yitirdiler.
* Zonguldak’ta 24 Kasım 2011’de, Türkiye
Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese
Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana
gelen göçük sonucu 4 maden işçisi yaralandı.
* Aynı maden ocağında 28 Kasım 2011’de meydana gelen göçük sonucu ise Hasan Türköz (37)
yaşamını yitirdi.
* Balıkesir’de 28 Kasım 2011’de Eti Gümüş A.Ş.’ye
ait asit tesisinde meydana gelen kaçak sonucu
Mustafa Dilaver ve Şaban Özer adlı işçiler yaralandılar.
* Karabük’te 28 Kasım 2011’de yol inşaatında çalışan Abbas Gökmen (35) adlı işçi silindir altında
kalarak yaşamını yitirdi.
* Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Kandilli
Beldesi’nde 30 Kasım 2011’de özel bir şirkete ait
maden ocağında meydana gelen göçükte Gökhan Sezer (33) ve Erhan Turhan (27) adlı iki
maden işçisi hayatını kaybetti.
* İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 30 Kasım
2011’de maddi hasarlı kaza sonrası yolda kumlama yapan belediye işçilerine kamyonet çarpması sonucu Naif Sönmez adlı işçi olay yerinde
yaşamını yitirdi.
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* Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nde 30 Kasım
2011’de bir binanın inşaatında çalışan İlhami
Kıran (50), inşaatın 8. katındaki kalıplarla
uğraştığı sırada dengesini kaybederek 22 metre
yükseklikten yere düşerek yaşamını yitirdi.
* Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 4 Aralık 2011’de
yapımı devam eden İnceler Barajı inşaatında
çalışan 3 işçi toprak kayması sonucu hayatını
kaybetti.
* Edirne’nin Keşan İlçesi’nde 16 Aralık 2011’de
bir maden ocağında meydana gelen göçük
sonucu Şevket Aydın’nın (49) adlı işçi hayatını
kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

* Nevşehir’de 17 Aralık 2011’de bir cami inşaatının çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan 9
işçiden Ahmet Ağca (31) yaşamını yitirdi.
* İstanbul’da 17 Aralık 2011’de Avcılar-Beylikdüzü metrobüs yolu çalışması sırasında operatör yardımcısı Serdal Sarıçiçek, iş makinesinin
altında kalarak yaşamını yitirdi.
* Sakarya’da 28 Aralık 2011’de Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Elektrik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Furkan Üzümcü (16), atölye dersinde panodaki devreleri sökmek isterken elektrik akımına
kapılarak yaşamını yitirdi.

11. Şüpheli Asker Ölümleri
2011 yılında Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 52 er ve erbaş şüpheli şekilde kışlalarda öldü; 3 er ve erbaş da yaralandı.
* Trabzon’un Yomra İlçesi’nde Jandarma
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Halil Kaya’nın (23) 1 Ocak
2011’de kendini iple asarak intihar ettiği iddia
edildi.
* Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde görevli bir erin
24 Ocak 2011’de zimmetine verilen silahla intihar ettiği iddia edildi.
* Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde Pirinçlik
Lojistik Destek Bölüğü’nde zorunlu askerlik
hizmetini yapan er Mehmet Şimşek’in 25 Ocak
2011’de üzerine benzin dökerek kendini yaktığı
iddia edildi. Ağır yaralanan M.Ş., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane’sine kaldırıldı. Mehmet Şimşek 5 Mart 2011’de yaşamını yitirdi.
* Şırnak’ta 23. Jandarma Sınır Tümen
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Mustafa Koçyiğit’in (27) tuvalette düşerek öldüğü 31 Ocak 2011’de iddia edildi.
* Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ne bağlı Curcurum
Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’nda zorunlu
askerlik hizmetini yapan Mardin’in Nusaybin
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı İsa Akdoğan’ın (21)
15 Şubat 2011’de silahıyla başına ateş ederek
intihar ettiği iddia edildi.
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* Ankara’da Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Hakkı Kılıç’ın 19 Şubat 2011’de nöbet
sırasında arkadaşıyla şakalaştığı sırada silahının ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia
edildi.
* Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde 27 Şubat 2011’de
Jandarma Karakolu’nda nöbet esnasında kendini vurduğu iddia edilen Cemal Karakurt
hayatını kaybetti.
* Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Siyahkaya
Jandarma Taburu’ndan firar ettiği iddia edilen
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı
M. Salih Yaşar’ın Hezil Çayı’nda boğulmuş
cesedi 3 Mart 2011’de bulundu.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 9 Mart 2011’de,
Jandarma Komutanlığı Piyade Bölüğü’nde
zorunlu askerlik hizmetini yapan Ağrı’nın
Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Bardaklı Köyü’nün
nüfusuna kayıtlı Nesim Tarhan’ın intihar ettiği
iddia edildi.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Güzeller Hudut
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
Cihan Karabörk’ün (21) 19 Mart 2011’de nöbet
sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybettiği iddia edildi.
* Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde zorunlu askerlik
hizmetini yapan Muş nüfusuna kayıtlı Özgür
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Göl’ün nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği 4
Nisan 2011’de iddia edildi.
* Bilecik’teki 2. Jandarma Er Eğitim Tugay
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Mardin nüfusuna kayıtlı Mehmet Mübarek Yılmaz (20) 19 Nisan 2011’de tavana asılı
halde ölü bulundu.
* Iğdır’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı
Uğur Pamuk’un 23 Nisan 2011’deintihar ettiği
iddia edildi. Uğur Pamuk’un ölümüne neden
olan kurşunun ensesinden girdiği iddia edilirken askeri yetkililer ailenin cenazeyi görmesine
ise izin vermedi.
* Batman’ın Kozluk İlçesi’ndeki Gümüşörgü
Karakolunda zorunlu askerlik hizmetini yapan
Ermeni yurttaş Sevak Şahin Balıkçı (25), bir
başka er tarafından karnından vurularak öldürüldü.
* Ardahan’ın Göle İlçesi’ndeki Garnizon
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Serdar Sancak’ın (21) 3 Mayıs
2011’de silahla çenesinin altından kendisini
vurduğu iddia edildi. Ambulansla Göle Devlet Hastanesi’ne getirilen Serdar Sancak’ın
yüzünde, kurşunun etkisiyle ciddi hasar oluştuğu öğrenildi.
* Malatya’da 2.Ordu Komutanlığı’na bağlı İnönü
Kışlası’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
Hasan Karataş’ın 6 Mayıs 2011’de piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ndeki Jandarma
Komando Bölüğü’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Kars nüfusuna kayıtlı Emrah
Mama’nın 7 Mayıs 2011’de piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice Beldesi’ndeki 52. Mühimmat Bölüğü’nde zorunlu
askerlik hizmetini yapan Halil İbrahim Ateş
(21) 12 Mayıs 2011’de arkadaşının silahından
çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
* Muğla’nın Dalaman İlçesi’ndeki Hava Meydan
Merkez Komutanlığı Deniz Üs Komutanlığı’nda
zorunlu askerlik hizmetini yapan Diyarbakır
nüfusuna kayıtlı İdris Çimen (20) 26 Mayıs
2011’de nöbet esnasında tüfeğiyle intihar etti.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Batman’ın Gercüş İlçesi’ne bağlı Vergili Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Ramazan Gökçe’nin 9 Mayıs 2011’de
nöbet sırasında dengesini kaybederek duvardan
düşerek öldüğü iddia edildi.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde zorunlu
askerlik hizmetini yapan Batman nüfusuna
kayıtlı Zeki Özel’in 6 Haziran 2011’de intihar
ettiği iddia edildi.
* Tunceli’de zorunlu askerlik hizmetini yapan
Cüneyt Yüksel’in (21) 7 Mayıs 2011’de nöbet
değişimi sırasında arkadaşının otomatik tüfeğinden çıkan kurşunla öldüğü iddia edildi.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan bir erin, 9 Haziran 2011’de
kendi silahında çıkan kurşunla öldüğü iddia
edildi.
* Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde Jandarma
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Hocaali
Köyü’nün nüfusuna kayıtlı bağlı Erhan Mete’nin
9 Haziran 2011’de intihar ettiği iddia edildi.
* Niğde E Tipi Cezaevi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Musa Atalay Akgüneş, 10 Haziran
2011’de nöbet kulübesinde ölü bulundu.
* Balıkesir’in Bigadiç İlçesi’ne bağlı Yağcılar
Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’nda zorunlu
askerlik hizmetini yapan Musa Ertürk’ün (21) 2
Temmuz 2011’de nöbet tuttuğu sırada silahıyla
başına ateş ederek öldüğü iddia edildi.
* Kilis’te zorunlu askerlik hizmetini yapan Ramazan Bulut (21) 7 Temmuz 2011’de nöbet tuttuğu
kulübede tüfekle başına ateş ederek intihar
ettiği öne sürüldü.
* Bilecik’teki 2. Jandarma Er Eğitim Tugay
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Muş’un Hasköy İlçesi’nin nüfusuna
kayıtlı Ümit Özdemir, 10 Temmuz 2011’de
komutanlığın karşısında bulunan köprünün
altında ölü bulundu.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ndeki 1. Mekanize
Piyade Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan G.T.’nin (21) 23 Temmuz
2011’de intihar ettiği iddia edildi.
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* Muğla’nın Marmaris İlçesi’ndeki Hava Radar
Mevzi Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Emre Ateş’in (21) 27 Temmuz
2011’de tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği
iddia edildi.
* Adana’daki 6. Kolordu Komutanlığı’nda zorunlu
askerlik hizmetini yapan M.B.’nin (21) 14 Ağustos 2011’de intihar ettiği iddia edildi.
* Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Sedat Durgun’un 7 Eylül 2011’de
intihar ettiği iddia edildi.
* Kahramanmaraş’taki
Mekanize
Piyade
Taburluğu’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Malatya nüfusuna kayıtlı Eren Özel’in 8
Eylül 2011’de intihar ettiği iddia edildi
* Kars’taki Dağpınar Jandarma Asayiş Komando
Bölük Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Celal Kızılkan’ın (21) silah kazası
sonucu öldüğü iddia edildi.
* Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ndeki 1. Hudut Tabur
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Gökhan Sakça’nın (21) 12 Eylül 2011’de
nöbet değişimi sırasında yere düşen silahın ateş
alması sonucu öldüğü iddia edildi.
* Bitlis’in Tatvan İlçesi’ndeki 10. Motorlu Piyade
Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Selim Alıcı’nın (21) 26 Eylül 2011’de
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
* Şırnak’taki Gülyazı Üstsınır Taburu’nda zorunlu
askerlik hizmetini yapan Ecevit Altan’ın 6 Ekim
2011’de nöbet tuttuğu sırada üzerine yıldırım
düşmesi sonucu olay yerinde öldüğü iddia
edildi.
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yerinde boynundan vurulmuş halde bulunduğu
iddia edildi.
* Kuzey Irak’ta konuşlu bulunan topçu birliğinde
zorunlu askerlik hizmetini yapan Recep Can’ın
(21) 4 Ekim 2011’de intihar ettiği iddia edildi.
* Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Adem Çalışan’ın (20) 11 Ekim
2011’de karakolda silahla kendini vurduğu
öğrenildi. Yaralanan asker hastanede tedaviye
alındı.
* Ağrı’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Muhsin Artar (21) 19 Ekim 2011’de nöbet kulübesinde kendisine ait olmayan bir silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
* Kars’ta zorunlu askerlik hizmetini yapan
Muhammet Mustafa Durmuş’un (20) 24 Ekim
2011’de nöbet sırasında piyade tüfeğiyle başına
ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü.
* Şırnak’taki Akdizgin 6. Motorlu Piyade Tugayı
2. Taburu’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Ahmet Turan Kargavuş’un (20) 24 Ekim
2011’de “doldur-boşalt” işlemi sırasında silahın
ateş alması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki 34. Hudut
Tugay Komutanlığı 3. Dağ ve Komando Taburu
8. Komando Birliği’nde görevli Erol Özkul’un
(28) 28 Ekim 2011’de başına yıldırım düşmesi
sonucu öldüğü açıklandı.
* Bitlis’teki 10. Motorlu Tugay Komutanlığı’nda
zorunlu askerlik hizmetini yapan Hüseyin
Yurtsever 31 Ekim 2011’de arkadaşı tarafından
vurularak hastaneye kaldırıldı.

* Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki Işıklı Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini
yapan Adem Tarhan’ın 3 Ekim 2011’de kendi
silahı ile karnına ateş ederek intihar ettiği ileri
sürüldü.

* Şırnak’ın Uludere İlçesi’ndeki Bağlıca Jandarma
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
İbrahim Atar’ın (21) 31 Ekim 2011’de arkadaşının tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu öldüğü
iddia edildi.

* Erzincan’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Ardahan’ın Göle İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı
Murat Durak’ın 3 Ekim 2011’de intihar ettiği
iddia edildi.

* İstanbul’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Zafer Kaplan’ın (20) 18 Kasım 2011’de nöbet
kulübesinde intihar ettiği ileri sürüldü.

* İstanbul’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Özkan Tokur’un (20) 4 Ekim 2011’de nöbet
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* Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Tank Taburu’nda
zorunlu askerlik hizmetini yapan bir askerin 22
Kasım 2011’de nöbet tuttuğu kulübede piyade
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tüfeğiyle karnına ateş ederek intihar ettiği iddia
edildi.
* Manisa’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Batman nüfusuna kayıtlı Sinan Tirki’nin (21) 25
Kasım 2011’de nöbet sırasında kendi silahıyla
intihar ettiği iddia edildi.
* Ankara’da zorunlu askerlik hizmetini yapan
Kadir Doğan’ın (21) 14 Arallık 2011’de nöbet
kulübesinde tüfeğiyle başına ateş ederek intihar
ettiği iddia edildi.
* İzmir’de zorunlu askerlik hizmetini yapan İsa
Karayiğit’in (21) isimli askerin birliğinde kendini iple asarak intihar ettiği öne sürüldü.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde zorunlu
askerlik hizmetini yapan iki askerin 30 Aralık
2011’de kaza kurşunuyla birbirlerini vurarak
öldükleri iddia edildi.

11.1. AİHM Kararları
Gündüz Ailesi Davası
AİHM, 12 Ocak 2011’de Türkiye’nin, 2002 yılında
Hakkâri’de zorunlu askerlik hizmetini yaparken
üstüyle tartışıp sonrasında mayına basarak intihar
ettiği iddia edilen İbrahim Serkan Gündüz’ün ailesine 26.502 Euro tazminat ödemesine karar verdi.
Metin Ailesi Davası
AİHM, 5 Temmuz 2011’de Türkiye’nin, 2004
yılında Adapazarı 1. Ordu Komutanlığı’na bağlı
1. Piyade Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini
yaparken kendini asarak intihar ettiği iddia edilen
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oğulları Mustafa Metin’in öldürüldüğünü belirten
Abdurrahman Metin ve Remziye Metin’e AİHS’nin
2. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 18 bin Euro
manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Acet Ailesi Davası
AİHM, 28 Kasım 2011’de Türkiye’nin, Kırklareli
9. Zırlı Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik
hizmetini yaparken 27 Mayıs 2004’te piyade tüfeğiyle kendine ateş ederek intihar ettiği iddia edilen
İsmail Acet’in ailesine AİHS’nin 2. maddesini ihlal
ettiği gerekçesiyle 33 bin Euro manevi tazminat
ödemesine karar verdi.
Kurt Ailesi Davası
AİHM, 10 Aralık 2011’de Türkiye’nin, 2007 yılında
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yaparken arkadaşının tüfeğiyle kendine ateş
ederek intihar ettiği iddia edilen Ekrem Kurt’un
ailesine AİHS’nin 2. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 18 bin Euro manevi tazminat ödemesine karar
verdi.
Gündüz Ailesi Davası
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Bayrak Tepe
Bölgesi’nde 2003 yılında zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiği sırada mayına basarak ölen
oğlu İbrahim Serkan Gündüz’ün ölümünü TSK’nin
“şüpheli” olarak değerlendirerek İbrahim Serkan
Gündüz’e verilen “şehitlik” beratını alması üzerine
AİHM’e başvuran Servet Gündüz’ün başvurusunu
11 Ocak 2011’de sonuçlandıran AİHM, Türkiye’yi
24 bin Euro ödemeye mahkûm etti.

12. ERGENEKON DAVALARI
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 2007 yılında bir
gecekonduda bulunan el bombaları ve patlayıcılarla ilgili başlatılan soruşturmanın sonrasında
yapılan gözaltı operasyonlarıyla başlayan ve devletin illegal yapılanmasını ortaya çıkaracağı iddia
edilen davayla devam eden “Ergenekon Soruşturması/Davası” olarak anılan süreç, 2011 yılında da
sanıkların yargılanması, yeni gözaltı operasyonları
ve yeni iddianamelerle devam etti.
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Türkiye’nin yakın tarihinde meydana gelen katliamların, faili meçhul cinayetlerin, gözaltında kaybetmelerin sorumluları olduğu iddia edilen kişilerin de söz konusu davalarda yargılanması nedeniyle ayrıca uzun tutukluluk sürelerinin oluşması
ve iddianamelerdeki sanıkların çok ve delillerin
uzun olmasından ötürü adil yargılamanın nasıl
olacağı yönündeki endişelerden ötürü Ergenekon
Davası’yla ilgili 2011 yılındaki gelişmelere de kronolojik sıralama halinde, TİHV Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda yer verilmesi uygun görülmüştür.
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12 Haziran 2007’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde Mehmet Demirtaş’a ait gecekondunun çatısına gizlenmiş
27 el bombası, TNT kalıpları ve fünyelerin ele geçirilmesiyle başlayan Ergenekon Soruşturması kapsamında 4
yıl boyunca devam eden 18 gözaltı operasyonu sonucu 318 sanık hakkında 15 iddianame hazırlandı.

Sanıklardan 5’i yargılama sürerken veya hakkında düzenlenen iddianameyi göremeden yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan İSTEK Vakfı Genel Başkanı Bedrettin Dalan, eski AKP Milletvekili Turan
Çömez ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Başkanı Gülseven Yaşer kırmızı bültenle aranıyor.
1. Ergenekon İddianamesi, Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 14 Temmuz 2008’de, 2 bin 445 sayfalık ilk iddianame
tamamlandı. Aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de bulunduğu 46’sı tutuklu 86 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2008’de kabul etti. Yargılama sürerken,
sanıklardan gazeteci İlhan Selçuk hayatını kaybetti. Danıştay saldırısını gerçekleştirdikleri öne sürülen aralarında Alparslan Arslan’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanığın dosyası da bu davayla birleştirildi, sanık sayısı 96
oldu.
2. Ergenekon İddianamesi, Aralarında emekli Orgeneraller Mehmet Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un da bulunduğu 56 sanık hakkındaki 1909 sayfalık iddianame, 10 Mart 2009’da tamamlandı. İddianame 25 Mart 2009’da
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
3. Ergenekon İddianamesi, 52 kişi hakkındaki, 1454 sayfalık iddianame, 5 Ağustos 2009’da İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi. 2’nci ve 3’üncü dava birleştirildi. Yargılama esnasında sanıklardan Aydın Engin
yaşamını yitirdi.
4. Ergenekon İddianamesi (Poyrazköy), İstanbul’un Beykoz İlçesi’nin sınırları içinde bulunan Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmata ilişkin hazırlandı ve iddianamenin 28 Ocak 2010’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce
kabul edilmesiyle aralarında Tuğamiral Levent Görgeç’in de bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı.
5. Ergenekon İddianamesi (Amirallere suikast), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli iki amirale suikast
planladıkları, uyuşturucu madde ve TNT kalıbı bulundurdukları iddiasıyla hazırlandı ve 166 sayfalık iddianamenin, 5 Şubat 2010’da, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle aralarında teğmenlerin de
bulunduğu 19 sanık hakkında dava açıldı.
6. Ergenekon İddianamesi (Kafes Eylem Planı), azınlıkların ve öğrencilerin hedef alındığı bombalı eylemleri kapsayan Kafes Operasyonu Eylem Planı’na ilişkin iddianameydi. 19 Mart 2010’da İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü, Koramiral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar’ın da arasında bulunduğu 33 sanık hakkında dava açıldı. Kafes Eylem Planı, Poyrazköy ve Amirallere suikast davalarıyla birleştirildi, 69 sanık yargılanıyor.
7. Ergenekon İddianamesi (İrtica ile Mücadele Eylem Planı), hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan İSTEK Vakfı
Başkanı Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan
iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 29 Nisan 2010’da kabul edildi.
8. Ergenekon İddianamesi (Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner’e açılan dava), aralarında Cumhuriyet Savcısı İlhan
Cihaner ile EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de bulunduğu 14 kişi hakkındaki iddianame, 1 Mart
2010’da, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava daha sonra birleştirildi. Dosya Yargıtay Ceza
Genel Kurulu’na gönderildi. İlhan Cihaner’in suçu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca görev suçu kabul edilince,
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadığı için dosyayı Erzincan’a gönderdi.
9. Ergenekon İddianamesi (ÇYDD ve ÇEV), ÇYDD ve ÇEV’in 8 yöneticisi hakkında hazırlanan 342 sayfalık
iddianame, 12 Ocak 2010’da, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 19 ay sonra, 34 kişi hakkında
yargılamaya gerek olmadığına karar verildi. ÇEV eski Başkanı Gülseven Yaşer’in kırmızı bültenle aranması
için karar çıkartıldı.
10. Ergenekon İddianamesi, Toplumsal Dönüşüm Yayınevi’nin eski sahibi Hayri Bildik ile Yeni Demokrat Halkın
Partisi (YDHP) Genel Başkanı Avukat Yusuf Erikel’in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 24 Kasım 2010’da kabul edildi. Dava 2. Ergenekon Davası ile
birleştirildi.
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11. Ergenekon İddianamesi, Sivas’taki Ermeniler’in ruhani lideri Minas Durmazgüler’e suikast iddialarına ilişkin
2 kişi hakkında açılan dava, 2. Ergenekon davası ile birleşti.
12. Ergenekon İddianamesi, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi (VKGB) Genel Başkanı Taner Ünal’la, eski
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Cinal hakkında açılan dava 1. Ergenekon davası ile birleştirildi.
13. Ergenekon Davası (Levent Ersöz’e suikast girişimi), Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün yattığı hastanede, havaya ateş açan Erhan Keskin hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.
14. Ergenekon İddianamesi, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ü tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Özkan Kurt hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
15. Ergenekon İddianamesi (Şile kazıları), İstanbul’un Şile İlçesi’ndeki kazılarla ilgili 1’i tutuklu 4 şüpheli hakkında
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

* 2003 yılının Mart ayında 1. Ordu
Komutanlığı’nda AKP Hükümeti’ni devirmek
için “Balyoz” adında bir askeri darbe planı
hazırlandığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma
sonucu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan “Balyoz Darbe Planı Davası”nda yapılan
reddi hâkim talebi 5 Ocak 2011’de üst mahkeme
tarafından reddedildi.
* 196 sanıklı davaya ise 7 Ocak 2011’deki 4.
duruşmayla devam edildi. Duruşmada, mahkeme heyeti tarafından görevlendirilen TRT
İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde görevli iki kişi,
iddianameyi okumaya devam etti.
* İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 19 sanıklı “Amirallere Suikast Davası” ve
yine aynı mahkemede açılan 33 sanıklı “Kafes
Eylem Planı Davası” ile birleştirilen 17 sanıklı
“Poyrazköy Davası”nın 12 Ocak 2011’de görülen duruşmasında söz alan eski Kuzey Deniz
Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, “masum insanlar tutuklanarak
aileleri perişan edilmiş, alınlarına sürülmeye
çalışılan leke ile şeref ve haysiyetleri ayaklar
altına alınmış, sisteme olan inançlarını yitirmişlerdir” diyerek szölerine şu şekilde devam etti:
“Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na 20 Mayıs
2005 tarihinde Cemal Korkmaz sahte ismi ile
gönderilen bir ihbar mektubunda, SAT Grup
Komutanlığı’nda bir gruptan bahsedilmektedir.
Bahse konu personelin son zamanlarda SAT
Grup Komutanlığı’nda yaşanan olaylarla ilgili
olabileceği, bu personelin aşırı borçlu oldukları
ve geçinemediklerini söyledikleri bir dönemde
aniden paralanıp ev ve araba aldıkları, bu şahısTürkiye İnsan Hakları Vakfı

lardan birinin ABD’ye gidip gelmesinden sonra
SAT grubunda olayların meydana gelmesinin
dikkati çektiği belirtilerek, şahısların isimleri
Emin Koçak, İbrahim Balçın, Mehmet Solak ve
Lokman Gökbulut olarak açıklanmıştır. Prensip
olarak imzasız ve sahte imzalı mektuplara işlem
yapılmadığı için mektuba ilişkin bir işleme
geçilmemiştir. Ancak 25 Mayıs 2009 tarihinde,
bir önceki gün Mehmet Solak’ın denize mühimmat attığı telefon ile tarafıma rapor edilmiştir.”
İsmi geçen personelin iş yerleri ve evlerinde
delil olabilecek tüm CD, doküman ve malzemelere el konulduğunu, yapılan aramalarda
Lokman Gökbulut’un evinde patlayıcı C4 maddesi bulunduğunu ve 26 Mayıs 2006 tarihinde
tutuklandığını anlatan Ahmet Feyyaz Öğütcü,
“mektupta ABD’ye tatile gittiği belirtilen astsubayın araştırılmasında, Mehmet Emin Koçak’ın
çok defa izinsiz yurt dışına çıktığı tespit edilerek 23 Haziran 2009 tarihinde tutuklanmıştır”
diye konuştu.
Dava, mühimmat ele geçirilen aramalarda
görev alan polislerin tanık olarak dinlenmesine
devam edilmesi amacıyla 13 Ocak 2011’e ertelendi.
* 122 sanıklı “2. Ergenekon Davası”nın 20 Ocak
2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında tutuksuz sanık emekli
Albay Arif Doğan’ın çapraz sorgusu tamamlandı. Arif Doğan sorgusunda, “ben size ‘insan
öldürdüm’ diyorum. Siz bana inanmıyorsunuz
da Emniyet’e inanıyorsunuz. Anlamıyorum vallahi” dedi. Davanın 22 Ocak 2011’deki duruşmasında ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan özel harekât polis memuru Yaşar Oğuz
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Şahin’in tahliye edilmesine; diğer 26 sanığın ise
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 14 Şubat 2011’e erteledi.
* 27’si tutuklu 108 sanıklı “1. Ergenekon
Davası”nın 27 Ocak 2011’de İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen 172. duruşmasında “Danıştay Saldırısı”nın tetikçisi Alparslan
Arslan’ı olaydan bir gün önce Danıştay binası
yakınında iki kişiyle gördüğünü iddia eden
Aysel Sağlam tanık olarak dinleyen mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
* 11 Şubat 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden “Balyoz Darbe
Planı Davası”nın duruşmasında savcı 186 sanık
hakkında tutuklama kararı verilmesini talep
etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan
mahkeme heyeti 163 sanığın tutuklanmasına
karar verdi.
Savcının tutuklama kararına, Gölcük Donanma
Komutanlığı’nda elde edilen deliller ile sanıkların delilleri karartma ve kaçma şüphesini
gerekçe gösterdiği belirtildi.
Mahkeme heyeti, tutuklanması talep edilen sanıklardan duruşma salonunda bulunan
Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Süha
Tanyeri’nin de bulunduğu 133 sanığı tutuklarken, aralarında Çetin Doğan ve Ergin Saygun’un
da bulunduğu 30 sanık hakkında ise yakalama
kararı çıkararak duruşmayı 14 Mart 2011’e erteledi.
Tutuklananların Listesi:
* Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral
İbrahim Fırtına
* Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral
Özden Örnek
* Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık
* Emekli Korgeneral Doğan Temel
* Emekli Korgeneral M. Yavuz Yalçın
* Emekli Korgeneral Engin Alan
* Emekli Koramiral A. Feyyaz Öğütçü
* Emekli Koramiral Lütfü Sancar
* Emekli Tümgeneral Hayri Güner
* Emekli Tümgeneral Behzat Balta
* Emekli Tümgeneral Tuncay Çakan
* Emekli Tümgeneral Taner Balkış
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* Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutlu
* Emekli Tümamiral Özer karabulut
* Emekli Tümamiral M. Aydın Gürül
* Emekli Tuğgenaral. F. Oktay Memioğlu
* Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak
* Emekli Tuğgeneral M. Kemal Tutkun
* Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri
* Emekli Tuğgeneral Halil Kalkanlı
* Emekli Tuğgeneral M. Kaya Varol
* Emekli Tuğamiral Engin Baykal
* Emekli Tuğamiral Hasan Hoşgit
* Emekli Kurmay Albay Ümit Özcan
* Emekli Albay Erdal Akyazan
* Emekli Albay H. Basri Aslan
* Emekli Albay Bülent Tunçay
* Emekli Albay Mustafa Çalış
* Emekli Albay Mümtaz Can
* Emekli Albay A. İhsan Çuhadaroğlu
* Emekli Albay Yusuf Ziya Toker
* Emekli Albay Emin Küçükkılıç
* Emekli Albay Mehmet Fikri Kafradağ
* Emekli Albay Fuat Pakdil
* Emekli Albay Suat Aytın
* Emekli Albay Kubilay Aktaş
* Emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş
TUTUKLANAN MUVAZZAF SUBAYLAR
* Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan
* Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet
Otuzbiroğlu
* Korgeneral M. Korkut Özarslan
* Korgeneral Ayhan Taş
* Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir
Sağdıç
* Tümgeneral Abdullah Dalay
* Tümgeneral Gürbüz Kaya
* Tümgeneral Hasan Fehmi Canan
* Tümgeneral Salim Erkal Bektaş
* Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral
Ahmet Yavuz
* Tümgeneral Halil Helvacıoğlu
* Tümgeneral Bekir Memiş
* Tümgeneral İhsan Balabanlı
* Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz
* Tümamiral Ali Semih Çetin
* Tuğgeneral Nurettin Işık
* Tuğgeneral Kasım Erdem
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Tuğgeneral Gökhan Gökay
* Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral
Bulut Ömer Mimiroğlu
* Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın
* Tuğamiral Turgay Erdağ
* Tuğamiral Ayhan Gedik
* Tuğamiral Ahmet Türkmen
* Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar
* Tuğamiral Cem Aziz Çakmak
* Tuğamiral Levent Erkek
* Tuğamiral Mustafa Karasabun
* Tuğamiral Levent Görgeç
* Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu
* Albay Cengiz Köylü
* Albay Cemal Temizöz
* Kurmay Albay Murat Özçelik
* Albay Ali Rıza Sözen
* Albay İlkay Nerat
* Albay Veli Murat Tulga
* Albay Memiş Yüksel Yalçın
* Albay Yüksel Gürcan
* Albay Recep Yıldız
* Albay Mehmet Yoleri
* Albay Namık Koç
* Albay İkrami Özturan
* Albay Ahmet Küçükşahin
* Albay Recai Elmaz
* Albay Ahmet Topdağı
* Albay Burhan Göğce
* Albay Zafer Karataş
* Albay İsmet Kışla
* Albay Taylan Çakır
* Albay Muharrem Nuri Alacalı
* Albay Ali Semih Çetin
* Albay Nihat Özkan
* Albay Levent Erkek
* Albay Ali Türkşen
* Albay Tayfun Duman
* Albay Dora Sungunay
* Albay Hasan Gülkaya
* Albay Faruk Doğan
* Albay Mücahit Erakyol
* Albay Ergün Balaban
* Albay Hakan Sargın
* Albay Hüseyin Özçoban
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Albay Mustafa Koç
Yarbay Mehmet Ferhat Çolpan
Yarbay Levent Çehreli
Yarbay Ertuğrul Uçar
Yarbay Ercan İrençin
Yarbay Yusuf Kelleli
Binbaşı Gökhan Çiloğlu
Binbaşı Ahmet Yanaral
Binbaşı Fatih Altun
Binbaşı Erdal Hamzaoğulları
Yüzbaşı Hüseyin Polatsoy
Yüzbaşı Hüseyin Topuz
Üsteğmen Ahmet Şentürk
Doğan Fatih Küçük
Dursun Tolga Kaplama
Fatih Uluç Yeğin
Hakan İsmail Çelikcan
Ahmet Necdet Doluel
Hasan Hakan Dereli
Fatih Musa Çınar
Aytekin Candemir
Kemal Dinçer
Barbaros Kasar
Soydan Görgülü
Şafak Duruer
Utku Arslan
Cemalettin Bozdağ
Kıvanç Kırmacı
Kahraman Dikmen
Ahmet Tuncer
Hakan İsmail Çelikcan
Yaşar Barbaros Büyüksağnak
Cemal Candan
Taner Gül
Mehmet Kemal Gönüldaş
Orkun Gökalp
Bora Serdar
Behçet Alper Güney
Sırrı Yılmaz
Mahkemede, Albay Dursun Çiçek’in tutuklama
kararının yüzüne okunmasına karar verildi
HAKLARINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILAN
EMEKLİ VE MUVAZZAF SUBAYLAR
* Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin
Doğan
* Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin
Saygun
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Korgeneral Nejat Bek
Tuğgeneral Hakan Akkoç
Emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy
Emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa
Albay Mustafa Önsel
Albay Nihat Altınbulak
Albay Hanifi Yıldırım
Albay Hasan Nurgören
Albay İbrahim Koray Özyurt
Albay Soner Polat
Emekli Albay Hamdi Poyraz
Yarbay Yunus Nadi Erkut
Yarbay Meftun Hıraca
Yarbay Mehmet Ferhat Çolpan
Yarbay Bahtiyar Ersay
Binbaşı Refik Hakan Tufan
Binbaşı Mustafa Yuvanç
Binbaşı Gökhan Murat Üstündağ
Üsteğmen Erdinç Atik
Astsubay Halil Yıldız
Astsubay Erhan Kuraner
Astsubay Abdurrahman Başbuğ
Astsubay Harun Özdemir
Astsubay Mehmet Alpar Şengezer
Astsubay Murat Ataç
Astsubay Nedim Ulusan
Astsubay Ali Demir

* Hakkında tutuklama kararı çıkarılan 30 asker
ise ilerleyen günlerde geldikleri İstanbul
Adliyesi’nde karar kendilerine okunduktan
sonra tutuklandı.
* “1. Ergenekon Davası”nın 8 Mart 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında, “Danıştay Baskını’nın 500 milyon dolardan alınacak komisyon için işlendiği”
iddialarına ilişkin Yeni Aktüel Dergisi’nde iddiayı haber yapan gazeteci Ecevit Kılıç tanık olarak dinlendi.
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duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık
Hüdayi Ünlüer’in; 20 Mayıs 2011’deki duruşmasında ise Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin tahliye
edilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu
olarak yargılanan sanık sayısı 22’ye düştü.
* “2. Balyoz Darbe Planı Davası”nda ise 2 Haziran 2011’de arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş arasında bulunduğu
5 asker daha tutuklandı. Böylece Eskişehir’de
emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde bulunan
evraklarla ilgili olarak başlatılan Balyoz Darbe
Planı soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın
da aralarında bulunduğu tutukluların sayısı 13’e
yükseldi.
* 22 Haziran 2011’de ise aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Korgeneral Ziya Güler
tutuklandı. Böylelikle çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklanan muvazzaf general sayısı 33
oldu.
* “2. Balyoz Darbe Planı Davası” olarak bilinen
soruşturmada Harp Akademileri Komutanı
Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu
Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın da aralarında bulunduğu 15’i tutuklu 28 sanık hakkında hazırlanan iddianame 28 Haziran 2011’de
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
kabul edildi. İddianamede 1 numaralı sanık
Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin
Balanlı olurken, 8 muvazzaf asker için de yakalama emri çıkartıldı. Davanın ilk duruşması, 15
Ağustos 2011’de ve 16 Ağustos 2011’de görüldü.
* Haklarında yakalama emri çıkartılan 8 kişiden
5’i general 6’sı 5 Temmuz 2011’de tutuklandı.
Böylece tutuklu muvazzaf general sayısı 42’ye
yükseldi.

* “Balyoz Darbe Planı Davası”nın 14 Mart 2011’de
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasına katılan ve haklarında tutuklamam
kararı verilmiş olan 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 161’e ulaştı.

* Hükümet aleyhinde propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulduğu iddia edilen 42 internet sitesiyle ilgili
“İnternet Andıcı Soruşturması” 21 Temmuz
tamamlandı. Savcılık tarafından İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 22 sanıklı
iddianamede, soruşturmanın “İrtica İle Mücadele Eylem Planı Davası” ile birleştirilmesi talep
edildi.

* “2. Ergenekon Davası”nın 9 Nisan 2011’de
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen

Siteleri hazırlayan ekipte adı geçen, “İrtica
ile Mücadele Eylem Planı Davası”nın tutuklu
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sanıklarından Albay Dursun Çiçek, kendi isteği
ile 19 Temmuz 2011’de soruşturmayla ilgili savcıya verdiği ifadesinde yapılan tüm işlemlerden
dönemin komuta kademesinin bilgisi olduğunu
söylediği iddia edildi.

* 3 Ekim 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “1. Balyoz Darbe Planı Davası” ile “2. Balyoz Planı Davası”nın birleştirilmesine ve Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın tutuklanmasına karar
verdi.

* İddianame 29 Temmuz 2011’de İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Oy birliği ile kabul edilen iddianamede, soruşturma savcısı Cihan Kansız şüphelilerin hepsine
yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

* 28 Ekim 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen “Balyoz Planı
Davası”nda mahkeme heyeti, Albay Sencer
Başat’ın; 2 Kasım 2011’de ise Binbaşı Cem
Çağlar’ın tahliye edilmesine karar verdi.

* Haklarında yakalama emri çıkarılan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Genelkurmay Adli
Müşaviri Hıfzı Çubuklu ve Albay Hulusi Gülbahar 17 Ağustos 2011’de getirildikleri İstanbul Adliyesi’nde savcılık sorgularının ardından
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

* 4 Kasım 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen “1. Ergenekon
Davası”nda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Görüm tahliye edilmesine karar
vererek duruşmayı 5 Aralık 2011’e erteledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı
davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim
ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral
Hüseyin Nusret Taşdeler, 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral
Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet
Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı
Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin
Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat
Selvi ve Hulusi Gülbahar ile Cemal Gökçeoğlu,
Mehmet Bülent Sarıkahya ve Ziya İlker Göktaş
hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Hasan
Iğsız, emekli Albay Cemal Gökçeoğlu ve emekli
Albay Fuat Selvi tutuklanmıştı.
* 20 Ağustos 2011’de “2. Balyoz Darbe Planı
Davası” kapsamında mahkemeye sevk edilen 6
muvazzaf askerden tuğamiraller Şafak Yürekli
ve Osman Kayalar’ın da aralarında bulunduğu
5 asker Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde yapılan aramalarda ele geçirildiği
iddia edilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandı.
* 14 Eylül 2011’de Güney Deniz Saha Komutanı
Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Hava
Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan’ın da aralarında
bulunduğu 4 muvazzaf asker; 16 Eylül 2011’de
ise Albay Ali Yasin Türker ve Albay Hakan Mehmet Göktürk, “2. Balyoz Darbe Planı Davası”
kapsamında tutuklandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* “3. Balyoz Planı Soruşturması” kapsamında
66’sı tutuklu 143 şüpheli hakkında hazırlanan
iddianame 11 Kasım 2011’de tamamlanarak
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi 23 Kasım 2011’de kabul eden
davanın 26 Aralık 2011’de başlamasına ve ilk
duruşmanın 27 Aralık, 29 Aralık ve 30 Aralık
2011’de görülmesine karar verdi.
* 15 Kasım 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden “2. Ergenekon
Davası”nın 140. duruşmasında davanın tutuksuz sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ilk defa savunmasını yapmaya başladı.
* 1 Aralık 2011’de “Balyoz Darbe Planı Davası”
kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan
Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul tutuklandı.
Böylece 224 sanığın yargılandığı davadaki
tutuklu sayısı 185’e yükseldi.
* 2 Aralık 2011’de devam eden “Balyoz Darbe
Planı Davası”nın 55. duruşmasında tutuklu 185
sanığın savunmalarının alınması tamamlandı.
* 6 Aralık 2011’deki duruşmada tahliye taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti,
duruşmayı 5 Ocak 2012’ye erteledi.
* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli
iki amirale suikast planladıkları, uyuşturucu
madde ve TNT kalıbı bulundurdukları iddiasıyla 19 sanık hakkında açılan davaya 9 Aralık
2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı.
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* “1. Ergenekon Davası”nın 12 Aralık 2011’de
görülen 205. duruşmasında mahkeme heyeti,
“Danıştay Baskını” tetikçisi Alparslan Aslan’a
silah temin ettikleri iddia edilen Aykut Metin
Şükre, Selçuk Özkan, Kenan Özay ve Erkan
Ayyıldız’ın tutuklanmasına karar verdi.
* “3. Ergenekon Soruşturması” kapsamında
Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın da arasında
olduğu 11 kişi hakkında hazırlanan 251 sayfa-

lık iddianame 27 Aralık 2011’de tamamlanarak kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi.
* 29 Aralık 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi “Balyoz Darbe Planı Davası” ile “3. Balyoz Darbe Planı Davası”nın birleştirilmesine
karar verdi. Böylece davadaki sanık sayısı 249’u
tutuklu olmak üzere 365’e çıktı.

13. DİĞER GELİŞMELER
FESK Davası
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, Nilüfer Şahin
ile Ongun Yücel’e 31 Ocak 2008’de verdiği mahkumiyet kararlarını; sanıkların hangi eylemlere ne
şekilde katıldığının belli olmadığını ve maddi gerçeği destekleyecek kanıtların bulunmadığı gerekçesiyle bozmasının ardından dört sanığın Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar yargılanmasına
18 Ocak 2011’de devam edildi.
Yapılan yargılamada tanık ifadelerini dinleyen
mahkeme heyeti, Tahir Laçin, Nilüfer Şahin ve
Mesut Çeki’nin tutukluluk halinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı 5 Nisan 2011’e erteledi.
Devrimci Yol Davası
Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davası olan
ve 27 yıldır devam eden Devrimci Yol hareketinin Ankara’daki ana davasında, Yargıtay 11. Ceza
Dairesi’nin 9 Temmuz 2009’da 21 sanık hakkında
verilen mahkûmiyet kararını, “sanıkların savunma
haklarının kısıtlandığı” gerekçesiyle bozmasının
ardından, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
29 Haziran 2010’da yapılan yeniden yargılamada,
mahkeme heyetinin kararında direnmesi üzerine
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Şubat 2011’de
mütalaasını tamamlayarak Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’na gönderdi.
Mütalaada 21 sanıktan Nuri Özdemir, Hıdır Adıyaman, Emin Koçer ve Hasan Ertürk hakkında verilen hükmün onanması, 15 sanık için ise, gözaltına
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alındıkları tarihten bu yana geçen sürenin otuz yılı
aştığı belirtilerek davanın zamanaşımından düşürülmesi istendi. Yaşar Kambur ve Atalay Dede hakkında verilen hükmün de avukatları hazır bulunmadan açıklanması nedeniyle bozulması talep
edildi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 18 Mayıs 2011’de
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararında direnme kararını bozdu. Yargıtay Ceza Genel
Kurulu, dosyanın esastan incelenmesi için Yargıtay
11. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay 11. Ceza
Dairesi dosyanın zaman aşımına girip girmeyeceğine karar verecek.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 14 Aralık 2011’de yapılan yargılamaya dokuz sanık ile avukatları katıldı.
Söz alan sanıklar beraat etmek istediklerini ifade
ettiler. Duruşma dosyanın incelenmesi için 18
Ocak 2012’ye ertelendi.
Devrimci Karargâh Örgütü Davası
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı
Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve düzenlenen
baskında Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesinin
ardından, Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik
düzenlenen operasyonlarda, “Devrimci Karargâh
Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan,
sekizi tutuklu 35 sanığın, İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmasına 12 Nisan 2011’de
devam edildi.
Sanıklardan Necdet Öztürk’ün savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cenk Büyükkahraman ile Zafer Kaygın’ın tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı 11 Ağustos 2011’e erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal Özgürlükler Platformu üye ve yöneticilerine yönelik
düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan, 14’ü tutuklu 22 kişinin “Devrimci Karargâh
Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanmasına, 12 Nisan 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne başlandı.
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın sanıkları
arasında yer aldığı davada sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme heyeti, savcının İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Devrimci
Karargâh Örgütü Ana Davası’yla dosyanın birleştirilmesi talebini kabul etti. Karara sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine çıkan arbedede sanıkları
getiren jandarma erleri salonda bulunan sanıkları
darp ederek dışarı çıkarttı.
Adliye binasının dışında davayı izlemek için toplanan gruba da polis ekipleri cop ve biber gazıyla
müdahale etti. Davaya İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 11 Ağustos 2011’de devam edilecek.
İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de bir işlem için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat Özcan
Kılıç, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olduğu”
suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı suçlamayla üç
kişinin daha gözaltına alındı.
Yirmisi tutuklu 35 sanığın, İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmasına 11 Ağustos 2011’de
devam edildi. Duruşmada sanıklar eski Emniyet
Müdürü Hanefi Avcı’yla aynı davadan yargılanamayacaklarını ve bu nedenle savunma yapmayacaklarını belirttiler. 12 Ağustos 2011’e ertelenen
davanın bir sonraki duruşmasında tutuklu sanıklardan Ergin Öncü, Kemal Hamzaoğlu, Günay
Kubilay, Oğuzhan Kayserilioğlu, Rıdvan Turan,
Ulaş Bayraktaroğlu, Ecevit Piroğlu ve Özgür Cafer
Kalafat’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
17 Kasım 2011’de devam eden duruşmada eski
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’yla aynı davadan
yargılanamayacaklarını ve bu nedenle savunma
yapmayacaklarını belirten sanıklar Cemal Bozkurt
ile Fatih Aydın ve onlara destek veren Ulaş Erdoğan
duruşma salonundan çıkarıldı.
Hanefi Avcı’nın ifadesini alan ve dosyasının dava
dosyasından ayrılması talebini reddeden mahkeme
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 6 Şubat
2012’ye erteledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’ye suikast yapılacağı iddiasıyla
Adana merkezli olmak üzere dört kentte düzenlenen operasyonlar sonucu “yasadışı Türk İntikam
Birliği Teşkilatı/Direniş Hareketi Örgütü üyesi
oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden
beşi 14 Aralık 2011’de tutuklandı.

13.1. Polis İntiharları ve Şüpheli Subay
Ölümleri
* Hakkâri’de 1 Ocak 2011’de Sefer Sakarya adlı
polis memuru, beylik tabancası ile eşi Esma
Sakarya’yı öldürdükten sonra intihar etti.
* Mersin’in Mezitli İlçesi’nde 27 Ocak 2011’de
eşini tabancayla başından yaralayan polis
memuru Osman Turan (48) daha sonra intihar
etti.
* Antalya’da görev yapan polis memuru İsmail
Türker 27 Mart 2011’de, eşi Gülnur Türker’i
(21) öldürdükten sonra intihar etti.
* Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru
olarak görev yapan Hakan Hatipoğlu (40), 4
Nisan 2011’de tabancayla başına ateş ederek
yaşamına son verdi.
* İzmir’de 13 Nisan 2011’de polis memuru A.A.,
tartıştığı kız arkadaşını boynundan vurarak ağır
yaralanmasına neden oldu.
* Diyarbakır’da 6 Mayıs 2011’de Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Selçuk Akıncı (22) beylik tabancasıyla intihar etti.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 28 Haziran
2011’de polis memuru Timur Sönmez (27) beylik tabancasıyla intihar etti.
* İstanbul’da 28 Ağustos 2011’de polis memuru
Ö.A., kayınpederinin evinde çıkan tartışma
üzerine evde bulunan ayrı yaşadığı eşinin kardeşleri Muhterem Eren ve Devrim Eren’i beylik
tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayda Ö.A.’nın
kayınpederi Mehmet Eren ile 2 oğlu da yaralandı.

79

Yaşam Hakkı

* Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde Ruhsat
Şube Müdürü Orhan Can, 21 Ekim 2011’de
beylik tabancası ile intihar etti.
* Ankara’da 12 Kasım 2011’de polis memuru
V.A.’nın beylik tabancasıyla vurduğu eşi ile
amiri Ali Sapan yaşamını yitirirken, kayınvalidesi ağır yaralandı.
* Bartın’da Boğaz Üs Komutanlığı’nda görevli
Astsubay Çavuş Ahmet Teke 16 Ocak 2011’de
intihar etti. Ahmet Teke’nin, emrinde görevli er
Murat Yıldırım’ın (22) bir ay önce intihar etmesi
nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.
* Sakarya Jandarma Alay Komutanlığı’nda
görevli Uzman Çavuş Yenal Alkış (30), Korucuk
Mahallesi’ndeki evinde 15 Mart 2011’de başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
* Ardahan’ın Posof İlçesi’ne görevli Piyade Uzman
Çavuş Bülent Çiçek, 21 Mart 2011’de otomobilinde başından vurulmuş olarak halde bulundu.
* Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 1994 yılında girdiği çatışmada yaralanan ve psikolojik tedavi
gören Jandarma Astsubay Veli Kurt (44) 22
Nisan 2011’de Manisa’da intihar etti.
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* Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde 10 Haziran
2011’de Erkilet Jandarma Karakol Komutanı
Astsubay Başçavuş Gökhan Kılıç (35), beylik tabancasıyla lojmanında başına ateş ederek
yaşamına son verdi.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Tekeli 2.
Hudut Karakolunda görevli Piyade Asteğmen
Fikret Kaymak 8 Haziran 2011’de odasında
silahla vurulmuş halde bulundu.
* Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nde 9 Aralık 2011’de
3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Kızılçam
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
piyade er A.A. tartıştığı komutanları Asteğmen
Mehmet Soyuer ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Özkan Kurtoğlu’nu G-3 piyade tüfeğiyle ateş
ederek öldürdü.
* Antalya’da
Döşemealtı
İlçe
Jandarma
Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Mustafa
Öcal Kısacık (42), 13 Aralık 2011’de evinde beylik silahıyla intihar etti.
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KİŞİ GÜVENLİĞİ
KİŞİ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ
Gözaltında Ölüm
Polis
Asker
Jandarma
İlk ve Ortaöğretim
TOPLAM
Sağlık
İntihar
Kaza
İşkence
Cinayet
TOPLAM

Ölü
5
İşkence Olayları
Cezaevleri
12
21
5
1
2
41

Yaralı
211
4
13
15
243
11
137
148

1. GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI
Fuat Bayoğlu
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 23 Ocak 2011’de
tartıştığı babası Mehmet Bayoğlu’nu (76) baltayla
öldüren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alınan Fuat Bayoğlu’nun (32), götürüldüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi
Amirliği’nin nezarethanesinde, 24 Ocak 2011’de
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
Eyüp Işıktan
Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Ihlara
Beldesi’nde 18 Ocak 2011’de, üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Eyüp Işıktan’ın
(55), 24 Ocak 2011 gecesi keşif için götürüldüğü
olay yerinde “bu azapla daha fazla yaşayamam” diyerek uçurumdan atladığı iddia edildi.
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Konuya dair bir açıklama yapan Eyüp Işıktan’ın
yeğeni Murat Işıktan, “gece diğer amcam Kadir
Işıktan’a vadiye birilerinin düştüğünü söylemişler.
Amcam vadiye inerken jandarmaya defalarca kimin düştüğünü sormuş. Söylememişler. Amcam
kurtarma çalışmalarına yardım etmiş. Daha sonra
kardeşi olduğunu anlamış. Gece keşif mi yapılır?
Yapılsa bile belediye başkanına neden haber vermediler” dedi.
Hamedu Loufa Sayıd
Türkiye’ye kaçak olarak gelen ve Edirne’de yakalandıktan sonra sınırdışı edilmek üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne gönderilen
Kongo vatandaşı Hamedu Loufa Sayıd (26), tutulduğu Yumuktepe Polis Karakolu’nda 30 Temmuz
2011’de ölü bulundu. Hamedu Loufa Sayıd’ın kalp
krizi geçirdiği iddia edildi.
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Willem Tyas

H.A.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’de 2 Ekim 2011’de “taşkınlık yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere vatandaşı Willem Tyas’ın (64), götürüldüğü polis
merkezinde belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldığı ve yapılan müdahaleye rağmen
öldüğü iddia edildi.

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 28 Aralık 2011’de, bir
süre önce evden kaçan ancak bulunarak ailesine
teslim edilen H.A. (21), darp edildiği gerekçesiyle
başvurduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı üç
polis memuruyla birlikte eşyalarını almak üzere
gittiği evinde babası Osman A. ve kardeşleri Üzeyir
A. (23) ve Mehmet A. (16) tarafından polis memurlarının arasında bıçaklanarak öldürüldü.

2. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN
GÖZALTINDA ÖLÜM DAVALARI
Festus Okey
İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet
Müdürlüğü’ne götürdüğü Festus Okey’in Beyoğlu
Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru C.Y.’nin silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin açılan davaya 27 Ocak 2011’de Beyoğlu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Davanın 13. duruşmasında mahkeme heyeti davaya müdahil olmak isteyen avukatlardan bazılarının dilekçelerinde “mahkeme heyetine hakaret
içerdiği” gerekçesiyle dilekçe sahipleri hakkında
suç duyurusunda bulundu. Müdahillik talepleri de
reddedildi.
Mahkeme heyeti Festus Okey’in kimliğinin tespit
edilmesi için Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek yazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Davaya 26 Nisan 2011’de Beyoğlu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 14. duruşmasında mahkeme heyeti davaya müdahil olmak
isteyenlerin dilekçelerinde “mahkeme heyetine
hakaret içerdiği” gerekçesiyle dilekçe veren 70 kişi
hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti Festus Okey’in kimliğinin tespit edilmesi
için Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek yazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
12 Temmuz 2011’de Beyoğlu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden davanın 15. duruşmasında mahkeme heyeti davaya müdahil olmak isteyenlerin taleplerini yeniden reddetti. Mahkeme he-
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yeti Festus Okey’in kimliğinin tespit edilmesi için
Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek yazının son kez
beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Davaya 17 Kasım 2011’de Beyoğlu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 16. duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı,
sanık polis memuru C.Y.’nin “bilinçli taksirle insan
öldürmek” suçundan dokuz yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.
Davaya müdahil olmak isteyen Festus Okey’in kardeşinin talebini reddeden mahkeme heyeti, avukatlar Burcu Özaydın, Ömer Kavili, Muhammet
Buhari Çetinkaya ile Prof. Dr. Gençay Gürsoy hakkında müdahillik başvurusunda mahkeme heyetine “hakaret ettikleri” gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunarak duruşmayı karar vermek üzere erteledi.
Festus Okey’in gözaltında ölümüyle ilgili dava 13
Aralık 2011’de Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 21.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.
Davanın 17. duruşmasında kararını açıklayan
mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız hakkında
“olası kastla insan öldürmek” suçundan kamu davasının açıldığını hatırlatarak, yapılan yargılama
sonucunda sanığın eyleminin “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçunu oluşturduğunun belirlendiğini bildirdi. Sanığı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)
85/1. maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bu cezayı sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları
ile cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz
önüne alarak 4 yıl 2 aya indirdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Karara muhalif kalan mahkeme heyetinin başkanı
İshak Eken, sanığın cezasının üst sınıra yakın olarak belirlenmesi ve paraya çevrilmemesi yönündeki çoğunluk görüşüne katılmadığını bildirerek
sanığın kusur oranı karşısında temel cezanın 2 yıl
6 ay olarak belirlenmesi gerektiği; ayrıca sanığın
sabıkasının bulunmaması, suçun niteliği, kişiliği,
sosyal ve ekonomik durumu, duyduğu pişmanlık
ile suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak
verilen cezanın paraya çevrilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.
Alpaslan Yelden
İzmir’de 2 Temmuz 1999’da “cinayet” suçlamasıyla
gözaltına alınarak, götürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayet Büro Amirliği’nde
uğradığı işkence ve kötü muamele sonucu, hayatını
kaybeden Alpaslan Yelden davasında, yargılanan
sanık dokuz polis memuru hakkında verilen beraat kararını Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 22 Haziran
2010’da onamasının ardından, Alpaslan Yelden’in
ailesinin açtığı tazminat davasında, İzmir 4. İdare
Mahkemesi’nin verdiği 20.000 TL tutarındaki tazminat kararını Danıştay 10. Dairesi’nin onadığı 3
Mart 2011’de öğrenildi.
Danıştay 10. Dairesi kararında “büroda iki kez yere
düşerek şiddetli şekilde kafasını çarpmasına karşın
görevli polis memurlarınca yeterli özen gösterilmeksizin, 2-3 saat beklendikten sonra hastaneye
götürülmesi nedeniyle davacı yakınının ölmesinde, kamu görevlilerinin ağır ihmali ile görevlerini
yerine getirmemeleri nedeniyle ağır hizmet kusuru
bulunan davalı idarenin, zararları karşılaması gerekmektedir” dedi.
Mustafa Kükçe
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 14 Haziran
2007’de gözaltına alındığı Şehit Sevgican Polis
Merkezi’nde, sonrasında ise Şehit İsmail Akkoyun
Polis Merkezi’nde ve Çakmak Polis Merkezi’nde
gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu, 16 Haziran 2007’de Ümraniye Cezaevi’nden kaldırıldığı
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mustafa Kükçe’nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yedi polis memurunun yargılanmasına, 18 Şubat 2011’de Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
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Duruşmada dosyanın yeni savcısı, sanık polis
memurları hakkında beraat kararı isteyen önceki
savcının aksine soruşturmanın genişletilmesini ve
bozuk olduğu iddia edilen kameraların Mustafa
Kükçe’nin yaşamını yitirdiği tarihte neden bozulduğunun araştırılmasını talep etti. Taleplerin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı
31 Mayıs 2011’e erteledi.
Mustafa Kükçe’nin vücudundaki darp izlerinin
saptanmasına ve izlerin “kötü muamele, yüksekten düşme veya çarpma” sonucu meydana gelmiş
olabileceği yönündeki rapora rağmen Ümraniye
Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi polis memuru hakkında takipsizlik kararı vermişti. 8 Ocak 2009’da
Mustafa Kükçe’nin avukatı Eren Keskin’in Kadıköy
3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itirazı, 16 Şubat
2009’da değerlendiren mahkeme heyeti, polis memurlarının “kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan yargılanmalarını istemiş
ve 7 polis memurunun yargılanmasına Üsküdar
Cumhuriyet Başsavcısı’nın 18 Mart 2009’da hazırladığı iddianame doğrultusunda başlanmasına karar verilmişti.
Murat Konuş
İstanbul’da gasp suçlamasıyla 7 Ocak 2010’da gözaltına alınan Murat Konuş’un (35) götürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde, nezarethaneye konmak
için üst araması yapılırken kalp krizi geçirdiği ileri
sürülmüş; hastaneye kaldırılan Murat Konuş yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığı ise Murat Konuş’un ölümünü “şüpheli ölüm”
olarak değerlendirerek tamamladığı soruşturmanın sonucunda, Adlî Tıp Kurumu’nun Murat
Konuş’un “işkence nedeniyle öldüğü”ne dair rapor
vermesi üzerine Gasp Büro Amirliği’nde görevli
biri başkomiser toplam altı polis memuru hakkında dava açılmıştı.
Davanın 15 Mart 2011’de görülen duruşmasında
Adlî Tıp Kurumu’ndan gelen iki farklı otopsi raporunu değerlendiren savcı, Murat Konuş’un kesin
ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adlî Tıp
Kurumu’ndan tekrar rapor alınmasını ve davanın
tek tutuklu sanığı başkomiser Oktay Kapsız’ın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak,
tahliye edilmesini talep etti.
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Savcının taleplerini kabul eden mahkeme heyeti,
Oktay Kapsız’ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Resul Gür
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’ne bağlı Güneşli
Semti’nde, 30 Haziran 2010’da polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne götürülen Resul Gür’ün (35),
aynı gece “yüksek bir yerden atlayarak intihar ettiği” ileri sürülmüştü.
Kardeşi Resul Gür’ün cenazesini teslim alan Engin
Gür, kardeşinin kafasında ve yüzünde darp izlerinin olduğunu söyleyerek kardeşinin “yüksek bir
yerden atladığı”nın iddia edilmesine karşın kardeşinin vücudunda kırık bulunmadığını belirtmiş;
olayla ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığı da intiharı “şüpheli” olarak değerlendirmişti.
Soruşturmasını tamamlayan savcılığın iddianameyi hazırladığı 27 Nisan 2011’de öğrenildi. İddianameye göre Resul Gür’ün Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde işkenceye maruz kalması
nedeniyle, görevli 15 polis memuru hakkında,
“kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıla kadar
hapis cezası istendi. Sanık polis memurlarının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Osman Aslı
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan Firuzköy
Polis Merkezi’nde 18 Aralık 2009’da botunun bağcıklarıyla intihar ettiği iddia edilen Osman Aslı’nın
(20) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.G. hakkında açılan davanın 3 Kasım 2011’de sonuçlandığı öğrenildi.
Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, sanık polis memuru
M.G.’ye “görevi ihmal” suçundan 6 bin Lira para
cezası verdi.
Osman Aslı’nın gözaltına alındığı karakolda nezarethanenin anahtarı bulunamadığı için kamera
olmayan avukat bekleme odasında tutulduğu ve
ayakkabı bağcığıyla intihar ettiği iddia edilmişti.
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Metin Yurtsever
20 Kasım 1998’de Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kocaeli İl Başkanlığı’na, il binasında yapılan
açlık grevini sonlandırmak amacıyla yapılan baskında gözaltına alınan ve gözaltında yaşamını yitiren Metin Yurtsever’in ölümüyle ilgili ceza alan
7 polis memuru hakkındaki karar, Yargıtay 1. Ceza
Dairesi’nin delil yetersizliğini gerekçe göstermesiyle ve 7 polis memuru hakkında beraat istemesiyle
geri dönmüştü.
Yargılamaya Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edilmiş ve yargılama sonunda mahkeme
heyeti sanık polis memurlarına 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 getirildiğinin belli olmadığı”nı
gerekçe göstererek sanık polis memurları hakkında verilen hapis cezası kararını bozarak sanık polis
memurlarının beraat etmesine karar verdi.
İlkay Taşdemir
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 6 Ağustos 2002’de
“hırsızlık yaptığı” suçlamasıyla gözaltına alınan ve
götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube elleri arkadan kelepçeli olduğu halde 5.
kattan atlayarak intihar ettiği iddia edilen İlkay
Taşdemir’in (20) ölümüyle ilgili açılan davanın
Yargıtay’da sonuçlandığı 29 Aralık 2011’de öğrenildi.
İlkay Taşdemir’in ailesinin “”işkence sonucu insan
öldürdükleri” suçlamasıyla iki polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen savcının “görevi ihmal ettikleri” iddiasıyla dava açtığı
polis memurları İ.A. ve M.D. İstanbul 12. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu 25
Nisan 2005’te beraat etmişlerdi.
Kararın Taşdemir ailesinin avukatları Gülizar Tuncer ve Kadriye Doğru tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay’ın dosyanın
“zamanaşımı”na uğramasını gerekçe göstererek
dosyayı kapattığı öğrenildi.
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3. GÖZALTINDA ZORLA KAYBETME
SORUŞTURMALARI
Hasan Ocak
İstanbul’da 1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın faillerinin bulunması amacıyla Ocak
ailesi, 23 Şubat 2011’de Ergenekon Davası’nda elde
edilen bilgi ve belgelerle birlikte Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na iletilmek üzere Sultanahmet
Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
Ocak ailesi verdikleri dilekçede, Ergenekon
Davası’nın sanıkları Veli Küçük, Osman Yıldırım,
Osman Gürbüz, Hanefi Avcı, Korkut Eken, gizli tanıklar Kehribar, Gurbet ve 9 numaralı gizli tanığın
yargılanmasını istedi.
12 Mart 1995’te meydana gelen Gazi Olayları’nın
hemen ardından 20 Mart 1995’te gözaltına alınan
ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hasan
Ocak’ın işkence görmüş cesedi 15 Mayıs 1995’te
Kimsesizler Mezarlığı’na bulundu.
Cemil Kırbayır
Genelkurmay Başkanlığı’nın Kars’ta 13 Eylül
1980’de evinden gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın
avukatlarına gönderdiği ayrıntılı raporda, Cemil
Kırbayır’ın ileri sürüldüğü gibi “firar etmediğini”
iddia ettiği 11 Şubat 2011’de öğrenildi. Raporda geçen ifadede, “Cemil Kırbayır’ın firar ettiğine ilişkin
herhangi bir kayıt ya da soruşturma yok” dendi.
İHD İstanbul Şubesi’nin gerçekleştirdiği basın
açıklamasında konuşan Kırbayır Ailesi’nin avukatı Eren Keskin, Cemil Kırbayır’ın “gözetim altında
iken firar ettiği” iddiasına ilişkin soruşturma açılıp
açılmadığını 8 Eylül 2010’da Adalet Bakanlığı’na
sorduklarını ve yanıtın üç ay sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldiğini; yanıtta başsavcılıkta böyle bir firar olmadığı ve konuyu Genelkurmay Başkanlığı’na sormaları gerektiği yanıtını
aldıklarını söyledi.
Eren Keskin’in 4 Ocak 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na firar olayına ilişkin bir soruşturma evrakının olup olmadığını sorduğu dilekçesine
yanıt 7 Şubat 2011’de geldi. Eren Keskin durumu
şöyle aktardı:
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

“Cemil Kırbayır’ın firar ettiği iddiasına ilişkin hiçbir soruşturma yok. Kırbayır’ın firar ettiğine ilişkin
aileye verilen bilgilerin yalan olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan öyle anlaşılıyor ki, ‘firar etmiş’ bir kişiyi yargılamaya devam etmişler. Bu durumda duruşmalarda ‘firari sanık’ denmesi gerekirken bu ifade
kullanılmamış.”
Kars’ta 13 Eylül 1980’de evinden gözaltına alınan
ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cemil
Kırbayır’la ilgili inceleme başlatan TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu adına, 14 Nisan
2011’de açıklama yapan komisyon başkanı Zafer
Üskül, tanıklarla yaptıkları görüşmeler sonucunda
o dönemde sorgu evi olarak kullanılan Dede Korkut Eğitim Enstitüsü’nde Cemil Kırbayır’ın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları tarafından
işkenceyle sorgulandığını; 8 Ekim 1980’de ise gözaltından kaçtığı iddialarının aksine işkenceye bağlı olarak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Zafer Üskül şu açıklamayı yaptı:
“Cemil Kırbayır, 13 Eylül 1980’de yakalandı. Bir
hafta kadar Göle’de tutulduktan sonra Kars’taki
gözetimevine nakledildi. 8 Ekim 1980’de de sorgu
evine getirildi. Cemil Kırbayır’ın buradan kaçtığına
ilişkin bir tutanak tutuldu, kaçmasından sorumlu
sayılan üç polis memuruna kınama cezası verildi.
Bu hafif bir cezadır. Cemil Kırbayır’a sorgu evinde
işkence yapıldı. Bazı kamu görevlileri o sorgu evinde işkence yapıldığını ve Cemil Kırbayır’ın kaçmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bize göre de
bir kişinin oradan kaçma ihtimali yok.
Sorguya getirilen kişi gözleri bağlı getiriliyor, sorgulamayı beklerken hücreye konuluyor, sonra yine
gözleri bağlı sorgu odasına alınıyor, sorgu sırasında
gözleri bağlı. Gözlerinin bağlı kalması için ellerinin
arkadan bağlı olması gerekir. Sorgulamadan önce
ya da sonra kalorifer borusuna kelepçelenen bir
kişinin kaçma ihtimali aşağı yukarı yoktur. İkinci
ya da üçüncü kattan atladığı söyleniyor. Bunu başarması da akla uygun gelmiyor. Atlaması halinde
ise koşarak oradan uzaklaşması son derece zor görünüyor.”
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Zafer Üskül, o dönem Kars’ta devlet görevlisi olup,
Cemil Kırbayır’ın mezarının yerini bilen vicdan
sahibi kişilerin yer göstermesini beklediklerini de
ifade etti.
25 Mayıs 2011’de öğrenilen bilgiye göre Cemil
Kırbayır’ın işkence sonucu öldüğü TBMM İnsan
Hakları İnceleme Alt Komisyonu raporuyla kanıtlandı. Komisyonun raporuna göre, Cemil Kırbayır
işkencede öldürüldü ve cesedi ortadan kaldırıldı.
Komisyon, Cemil Kırbayır’ın sorgu sırasında dövüldüğü, falakaya yatırıldığı ve vücuduna elektrik verildiği kanaatine vardı. Rapora göre, Cemil
Kırbayır’ın gözaltındayken kaçtığı iddiası, işkence
ile ölüm olayını örtbas etmeye yönelik bir açıklamaydı.
Cemil Kırbayır’ın ailesi 8 Ağustos 2011’de İçişleri Bakanlığı’na tazminat için başvurdu. Kırbayır
Ailesi’nin avukatı Eren Keskin, bakanlığın cevabı
olumsuz olursa dava açacaklarını söyledi.
Eren Keskin, Meclis Komisyonu’nun işkence yapıldığı ve gözaltında kaybedildiği doğrultusundaki
raporu üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvurma gereği hissettiklerini söyledi: “Açık bir kabul var burada. Biz de İçişleri Bakanlığı’na tazminat talebiyle
başvurduk. Ya kabul edecekler, ki öyle olmasını diliyoruz, bir örnek olması açısından... Ya da kabul
etmezlerse idare mahkemesine dava açacağız. Dava
süreci, gerekirse bakanlığın vereceği cevaptan sonra başlayacak.”

Ayhan Efeoğlu ve Ali Efeoğlu
İstanbul’da 6 Ekim 1992’de gözaltına alınarak
bir daha kendisinden haber alınamayan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ayhan Efeoğlu ile yine
İstanbul’da 5 Ocak 1994’te gözaltına alınarak bir
daha kendisinden haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ali Efeoğlu’nun akıbetini
öğrenmek için Efeoğlu ailesinin avukatı olan İHD
Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yağcı’nın yaptığı soruşturma başvurusu, olayların eski TCK’nin 102/2.
maddesi uyarınca “15 yıllık zamanaşımı süresine
uğraması” nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
tarafından 14 Aralık 2011’de reddedilerek “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi.
1990’lı yıllarda işlenen meydana gelen faili meçhul cinayetlerle yaptığı itiraf sonucu tutuklanan
eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın ise Ayhan
Efeoğlu’nun gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü
söylemiş ve cenazesini kendisinin gömdüğünü ifade etmişti.
Ayhan ve Ali Efeoğlu’nun ailesinin 20 bin lira
maddi ve 800 bin lira manevi tazminat talebiyle
Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davaya mahkeme başkanının isteği üzerine yanıt dilekçesi gönderen İçişleri
Bakanlığı’nın iki kardeşin gözaltında kaybedilerek
öldürülmesini “idarenin eylem ve işlemlerinden
kaynaklandığını” açıklayarak Ayhan Efeoğlu’nun
ve Ali Efeoğlu’nun mezarlarının İstanbul’da olduğunu da açıkladığı 27 Aralık 2011’de öğrenildi.

4. İŞKENCE OLAYLARI
2 Öğrenci
İzmir’in Buca İlçesi’ndeki Rüştü Ünsal Polis Meslek
Yüksekokulu’nda 2009 yılında eğitim çalışmaları
sırasında, eğitimci komiser yardımcısının, polis
memuru adayı iki öğrenciyi “eğitime geç kaldıkları” gerekçesiyle tokatlayıp dövdüğü 1 Ocak 2011’de
öğrenildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla
kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına dağıttığını öğrenen okul yönetiminin okulda bulunan telefonlardaki tüm görüntüleri sildirdiği fakat öğrencilerden
birinin görüntüleri okul dışında bir arkadaşına
göndermesi sonucu okuldaki şiddetin ortaya çıktığı ileri sürüldü.
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Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi komiser yardımcısı hakkında açılan idari soruşturmanın sonuçlanmadığını, olaydan sonra açığa alınan
başkomiser yardımcısının başka bir ile tayininin
çıkmasının ardından komiserliğe terfi ettirildiğini
ifade etti.
Temel Yürekli
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak 2010’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) olağan
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup toplantısının öncesinde milletvekili sıralarına oturan Temel
Yürekli, “grup toplantılarına katılması yasak olduTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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ğu” gerekçesiyle sivil polis ekipleri tarafından yumruklanarak zorla salon dışına çıkartıldı.
D.Y., U.A., H.A., Ç.A.
İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “Parasız, Bilimsel,
Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız!” talebiyle 10 Ocak 2011’de kurulan çadırın kaldırılması
amacıyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı sekiz kişiden Sancaktepe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürülen dördünün gözaltında
darp edilmesi sonucu D.Y.’nin burnunda, U.A.’nın
gözünde, H.A.’nın ve Ç.A.’nın ise el ve ayaklarında
darba bağlı morluklar oluştuğu öğrenildi.
E.A.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 12 Ocak 2011’de
Atatürk İlköğretim Okulu’nda arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle E.A.’yı (14) dövdüğünü iddia
eden E.A.’nın ailesi Fen Bilgisi öğretmeni N.Ö.’den
şikâyetçi oldu. Silvan Devlet Hastanesi’ne götürülen E.A.’ya ise “üç gün iş göremez” raporu verildi.
2 Öğrenci
Çanakkale’de Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 13
Ocak 2011’de karşıt görüşlü öğrenciler arasında
çıkan kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 22 öğrenciden ikisine kelepçe
takıldığı esnada iki öğrencinin kolunun bileklerinden kırıldığı ve “bir ay iş göremez” raporu aldıkları
öğrenildi. Gözaltına alınan öğrencilerden 14’ü ise
serbest bırakıldı.
Serhat Tür, X.X., X.X.
İzmir’in İnciraltı Semti’nde 11 Ocak 2011’de araçlarında oturan Serhat Tür, Bircan Ceyhan ve Levent
Kesrin’in kimliklerini kontrol eden polis ekibinin,
aracı aramak istemesi üzerine polis memurlarına
Serhat Tür’ün “izniniz varsa tabii ki arayabilirsiniz”
demesi üzerine üç kişinin polis memurları tarafından biber gazı sıkarak copla darp edilerek gözaltına
alındığı ve bir gün nezarethanede bekletildikleri
iddia edildi.
Polis aracının içinde ve götürüldükleri karakolda
da dövüldüklerini ifade eden Serhat Tür, “darp raporu” aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Eser Aynacı
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde bulunan Orgeneral
Cevdet Sunay Kışlası’nın revirinde çocuk doktoru
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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olarak görev yapan Asteğmen Eser Aynacı’nın 11
Ocak 2011’de Teğmen İ.C. ve Astsubay M.Y. tarafından dövülerek baygın halde yol kenarına bırakıldığı iddia edildi.
Şikâyet üzerine soruşturma başlatan askeri yetkililerin M.Y.’yi tutuklayarak Ağrı Askeri Cezaevi’ne
gönderdiği 15 Ocak 2011’de öğrenildi.
N.K., B.B.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 27 Ocak 2011’de
Erzurum’da kendisinin seçtiği üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi, İstanbul’da
protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale
eden polis ekipleri 19 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan N.K. ve B.B. gözaltına sözlü ve
fiziksel tacize maruz kaldıklarını belirterek, polis
memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Öğrencilerden N.K., müdahale esnasında iki polis
memurunun kendisini yerde sürüklediğini; bu esnada da karnına ve beline tekme atıldığını; Emniyet
Müdürlüğü’ne götürülürken de kendisine sürekli
olarak küfür ve hakaret edildiğini belirtti. Emniyet
Müdürlüğü’nde elbiseleri ıslak olduğu için avukatının getirdiği kuru elbiseleri giyinmek istediğini
söyleyen N.K. maruz kaldığı tacizi şöyle anlattı:
“Biri esmer orta boylu diğeri açık saçlı mavi gözlü
iki sivil polis memuru yanıma gelerek ‘üzerini değiştireceksin’ diyerek beni şubenin yemek deposuna götürdüler. Sadece pantolonum ıslaktı ve sadece
onu çıkarmak istedim ama kadın polislerden biri
‘hepsini çıkartacaksın’ dedi. Buna tepki gösterdiysem de üzerime yürüyerek bana ancak erkeklerin
kadınları aşağılamak için kullandığı küfürler savurdular. Zor kullanarak çırılçıplak soydular. Daha
sonra çömelmemi istediler. Kabul etmeyince zorla
defalarca eğilip kalkmamı istediler.”
Aynı olayda gözaltına alınan B.B. ise elbise değişimi sırasında, kadın polis memurlarından birinin
kendisine tamamen soyunmasını istediğini, bunu
kabul etmeyince üzerine yürüdüğünü belirterek,
“kadın polisi itekleyerek odadan çıkardım ve orada not tutan erkek sivil polise bu keyfi uygulamayı
sordum. Bana ağza alınmayacak küfürler ederek
üzerime yürüdü” dedi.
Serap Turan
Kamuoyunda Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen
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234 maddelik “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla, 3 Şubat
2011’de Ankara’ya gelen işçilerin yaptığı eyleme
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz
bombalarından birinin kapsülünün eyleme katılan
Serap Turan’ın (28) kafasına isabet etmesi sonucu
kafatası kemiğinin kırıldığı ve görme kaybı yaşadığı 7 Şubat 2011’de öğrenildi.
Muharrem Süren
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, 4 Şubat 2011’de kendisine kimlik soran sivil polis memurlarından önce
kendi kimliklerini göstermesini isteyen Muharrem
Süren’in darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.
Mikail Haskanlı
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Şubat 2011’de bir
arkadaşıyla görüştükten sonra evine gitmek üzere beklediği otobüs durağında kendisine kimlik
soran sivil polis ekibine kimliklerini soran Mikail
Haskanlı, polis ekibiyle yaşadığı tartışma nedeniyle
darp edildiğini ileri sürdü. Darp edilerek götürüldüğü Taksim Polis Merkezi’nde de aynı muameleye
maruz kaldığını belirten Mikail Haskanlı, iki gözünde oluşan morluklara rağmen kendisine “darp
izine rastlanmamıştır” raporu verildiğini söyledi.
Mehmet Ali Tırak
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
El-Kaide örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanan üçü tutuklu yedi sanığın, 8 Şubat 2011’de
görülen duruşması için Kandıra (Kocaeli) F Tipi
Cezaevi’nden getirilen tutuklu sanıklardan Mehmet Ali Tırak’ın getirildiği aracın içinde dövüldüğünü ileri süren yakınlarının tepki göstermesi üzerine jandarma ekipleri Mehmet Ali Tırak’ın yakınlarına biber gazıyla müdahale etti.
Ü.S.
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 11 Şubat 2011’de cep
telefonuyla konuşurken kendisine kimlik soran
polis memuruna, “bir dakika” dediği için başlayan
tartışma üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü
Taksim Polis Merkezi’nde kendisine hakaret edildiğini belirten tiyatro eğitmeni Ü.S., “konuyla ilgili
konuşmak istediğim komiser de ‘bana çık dışarı’
diye bağırdı. Üstümü soyarak arama yaptılar” dedi.
Suç duyurusunda bulunan Ü.S., polis memurları
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hakkında suç duyurusunda bulunmasına izin verilmediğini ve kendisine de Kabahatler Kanunu’na
göre 64 liralık para cezası verildiğini ifade etti.
3 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat 2011’de
ziyaret ettiği Adapazarı’nda yoğun güvenlik önlemi alan özel harekât ekipleri, Sakarya Valiliği’nin
çevresinde dolaşan ve durumlarından şüphelendikleri üç kişiyi cadde ortasında yere yatırarak
15 dakika boyunca sorguladı. Kimlik sorguları ve
üst aramaları yapılan üç kişinin Sakarya Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi’nde görevli oldukları ve
Başbakan’ın bulunduğu sırada Sakarya Valiliği’nce
elektrik hatlarında meydana gelebilecek bir arızaya
müdahale etmek amacıyla görevlendirildikleri öğrenildi. (bkz. İşkence Davaları)
Begüm Gökay Özgör
İHD İzmir Şubesi’nde 17 Şubat 2011’de basın açıklaması düzenleyen transkadın Begüm Gökay Özgör, 13 Şubat 2011’de önünden geçtiği Romanya
Konsolosluğu’nda görevli polis memurlarıyla aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisini copla dövdüğünü savunarak suç duyurusunda
bulundu. Begüm Gökay Özgör, Alsancak Devlet
Hastanesi’nde kaşına dikiş atıldığını ve yüzünün
yanı sıra vücudunda da morluklar oluştuğunu aktardı.
7 Kişi
Ankara’da 25 Şubat 2011’de organ bağışı yapılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla Yüksel
Caddesi’nde kurulan standı kaldırmak isteyen polis ekipleriyle stand görevlileri arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından sivil bir
polis memurunun stand görevlisi bir kadını yumrukladığı çevrede bulunan kameralar tarafından
görüntülendi. Biber gazının da kullanıldığı olay
sonrasında yedi kişi darp edilerek gözaltına alındı.
7 Kişi
Şanlıurfa’da 2 Mart 2011’de hazine arazine yapılan
evlerin yıkılması için gelen belediye ekiplerine direnen ev sahiplerine, polis ekiplerinin orantısız ve
aşırı güç kullanarak müdahale ettiği kamera görüntülerine yansıdı. Müdahale sonrasında yedi kişi
gözaltına alındı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Tamer Bayat

M.K.

Adana’da 28 Şubat 2011’de evinden dolaşmak için
çıkan fakat kaybolan epilepsi hastası Tamer Bayat’ın
(31) kendisini bulanlar tarafından götürüldüğü Şakirpaşa Polis Karakolu’nda yediği dayak yüzünden
kolunun iki yerinden kırıldığı; göğsüne ve sırtına
aldığı darbeler sonucu akciğerinde su toplanması
meydana geldiği iddia edildi. Karakol yetkilileri ise
darp olayının daha önceden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Gaziantep’te 23 Mart 2011’de Ayşe Mehmet Sevcan
İlköğretim Okulu öğrencisi M.K., Resim Öğretmeni B.Y. tarafından derste ayağa kalktığı gerekçesiyle
dövüldü. Çocuğunun uykusunda “öğretmenim ben
bir şey yapmadım” diye sayıkladığını belirten anne
S.K., aldıkları darp raporuyla birlikte öğretmen
hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Amca İrfan Bayat (54), yeğeninin bulunduğunun
söylenmesi üzerine karakola gittiklerini fakat hastaneye kaldırıldığının söylenmesi üzerine, gittikleri
Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde yeğenini
darp edilmiş halde bulduğunu ifade etti.
Kendisine açıklama yapılmadığını belirten İrfan
Bayat, savcılığa suç duyurusunda bulunmak istediğinde karakol yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.
M.U.
Mersin’de 1996 yılında yaşamını yitirmiş olan bir
militan için kurulan taziye çadırının yanından geçerken, bir polis memurunun kendisine ateş etmesi
sonucu gözüne plastik mermi isabet ettiğini ileri
süren M.U.’nun (15) sol gözünün görme yetisi yitirdiği öğrenildi.
Ferhat Yıldırım, Gazali Yazar, Hüseyin Kara
Şanlıurfa’da 8 Mart 2011’de Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen mitinge katılan
Ferhat Yıldırım, Gazali Yazar ve Hüseyin Kara’nın
kendilerini durduran sivil polis memurlarına kimlik sorunca darp edilerek gözaltına alındıkları öğrenildi. Darp edildiklerine dair doktor raporu alan
üç kişi polis memurları hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Esat Malkoç
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 27 Mart 2011’de düzenlenen bir gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin
kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birisinin
BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkoç’a isabet etmesi
nedeniyle yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Esat Malkoç’a “30 gün iş göremez” raporu verildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Bekir Kaya
Elazığ’da Belediye Vanspor ile Elazığspor arasında
30 Mart 2011’de oynanan futbol karşılaşmasının
ardından, protokol odasına girmeye çalışan Van
Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın polis ekipleri tarafından biber gazıyla engellenerek darp edildiği
öğrenildi.
4 Kişi
İçişleri Bakanı Osman Güneş’in 30 Mart 2011’de,
Adana Valiliği’ne yaptığı ziyaret öncesinde beyin
kanaması sonucu geçirdiği kısmi felce rağmen 18
aydır “engelli raporu” alamayan Yakup Yılmaz’ın,
iki çocuğu ve eşiyle yaptığı eyleme müdahale eden
polis ekipleri, dört kişilik aileyi darp ederek, Adana
Valiliği’nin önünden uzaklaştırdı.
Yakup Ergun
Van’ın Erciş İlçesi’nde bulunan 10. Piyade Tugay
Komutanlığı Hava Savunma Taburu Karargâh
Bölüğü’nde 21 Mart 2011’de zorunlu askerlik hizmetini yaparken “intihar ettiği” öne sürülerek hastaneye kaldırılan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı er
Yakup Yorgun (20), “Newroz kutlamalarını izlediği” gerekçesiyle komutanları tarafından dövüldükten sonra binadan atıldığını söyledi. Baba Ahmet
Yorgun ise sorumlular hakkında suç duyurusunda
bulunacaklarını belirtti.
F.İ.
İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde Gülensu İlköğretim
Okulu öğrencisi F.İ.’nin (13), Fen Bilgisi öğretmeni
E.Ö. tarafından, “sınıfa gelen palyaçoya güldüğü”
gerekçesiyle darp edilmesi sonucu, burnunda çatlak tespit edildiği, 1 Nisan 2011’de öğrenildi.
C.A., H.E.
İstanbul’da 2 Nisan 2011 gecesi İstiklal Caddesi’nde
şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (16) ve
H.E. (16), araçtan inen üç sivil polis memuru ta-
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rafından dövülerek gözaltına alındı. İki çocuğun
yüzlerinde ve vücutlarında morluklar oluştuğu ileri
sürüldü.
1. Sınıf Öğrencileri
İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerinin sınıf
öğretmeni N.K. tarafından darp edildiğini ileri süren öğrenci velisi Ö.Ş., 1 Nisan 2011’de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vererek şikâyette
bulundu.
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B.E.
Edirne’de Trakya Birlik İlköğretim Okulu öğrencisi
B.E.’nin (12) “gürültü yaptığı” gerekçesiyle Türkçe
Öğretmeni F.B. tarafından, sıranın üzerine yatırılarak parmağının kırıldığı, 14 Nisan 2011’de öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim
Müdürü Şerafettin Demirci olayla ilgili soruşturma
başlattıklarını belirtti.
Elif Güngen, Mervan Demirtaş

Adana’da 1 Nisan 2011’de Sevim Tekin Lisesi öğrencisi M.H.’nin (16), okul önünde sigara içen öğrencilerin adlarını okul müdürü H.Ö.’ye vermediği
gerekçesiyle H.Ö. tarafından darp edildiği öğrenildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi Acil Servisi’nde kafasına üç dikiş atılan
M.H., karakola giderek H.Ö.’den şikâyetçi oldu.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 17 Nisan 2011’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis
ekiplerinin, gösterinin yapıldığı alanın yakınlarında yapılan bir düğüne de gaz bombası atması sonucu gaz bombası kapsüllerinden birinin isabet ettiği
Elif Güngen (2) ağır yaralandı. Müdahale sırasında
Elif Güngen’i yerden kaldırmak isteyen Mervan
Demirtaş’ın (20) da ayağına bir gaz bombasının
isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

A.G.

M.Y.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 3 Nisan 2011’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin
A.G.’ye (14) isabet etmesi sonucu, A.G.’nin yüzünden yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa’da 15 Nisan 2011’de Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi M.Y.’nin (13), arkadaşlarıyla
tartışması üzerine, öğretmen M.M. tarafından dövüldüğü öğrenildi. Beş günlük “iş göremez” raporu alan M.Y.’nin ailesinin şikâyeti üzerine İl Milli
Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.H.

X.X.
Adana’da 5 Nisan 2011’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı
gaz bombalarından birinin 15 yaşındaki bir çocuğa
isabet etmesi sonucu, çocuğun ağır yaralı olarak
Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
S.Ö., İ.Ö.
Adana’da 5 Nisan 2011’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri tarafından
gözaltına alınan S.Ö. (16) ve İ.Ö. (17), gözaltında
tutuldukları Dağlıoğlu Polis Karakolu’nda, beraber
tutuldukları dört çocukla birlikte darp edildiklerini
ifade ederek, 8 Nisan 2011’de İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi’ne başvurdu.

T.A.D.
Konya’nın Sarayönü İlçesi’ne bağlı Ladik
Beldesi’nde 15 Nisan 2011’de Atatürk İlköğretim
Okulu öğrencisi T.A.D.’nin (14) derste konuştuğu
gerekçesiyle öğretmeni H.İ.Y. (37) tarafından dövülmesi sonucu, T.A.D.’de %30 geçici görme kaybı
meydana geldi.
O.K.
Manisa’da 19 Nisan 2011’de ilköğretim okulunun
öğrencisi O.K.’nin (14) müdür yardımcısı tarafından dövüldüğünü ileri süren anne N.K., müdür
yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

12 Öğrenci

A.U.

Bitlis’te 12 Nisan 2011’de dershaneye giden iki öğrenci arasında çıkan kavgaya karışan bir öğrencinin
polis memuru olan ağabeyinin arkadaşlarıyla dershaneye gelerek 12 öğrenciyi darp ederek gözaltına
aldığı bildirildi.

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde 5 Mayıs 2011’de
özel bir ilköğretim okulunda, A.U.’nun (14), Müdür
Yardımcısı A.N.A. tarafından, “yaramazlık yaptığı”
gerekçesiyle dövüldüğü ileri sürüldü. A.U.’nun darp
edildiğine dair sağlık raporu alan babası, A.N.A.
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hakkında suç duyurusunda bulunurken, A.N.A.’nın
okul yönetimi tarafından açığa alındığı öğrenildi.
X.X.
Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde 9 Mayıs 2011’de
Ahu Hetman İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencisi bir çocuğun, N.Ö. (45) adlı sınıf öğretmeni tarafından dövüldüğünün cep telefonu kamerasıyla
görüntülenmesi üzerine çocuğun velisi Marmaris
Savcılığı’na ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.
F.Ç.
Balıkesir’in Burhaniye İlçesi’nde Atatürk Sağlık
Meslek Lisesi öğrencisi F.Ç.’nin okula başörtüyle
gelmesinden ötürü öğretmeni B.H.’nin başörtüyü
zorla çıkararak kafasını duvara vurduğu 11 Mayıs
2011’de öğrenildi. Hastaneden darp raporu alan
F.Ç.’nin suç duyurusunda bulunması üzerine İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı
açıklandı.
Ali Aracı
İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde, 10 Mayıs 2011 sabahı Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı ekiplerinin Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile İdil Kültür Merkezi’ne düzenlediği baskında gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Ali Aracı, 12
Mayıs 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
önünde yaptığı açıklamada gözaltına alma işlemi
sırasında darp edildiğini ve yerde sürüklendiğini
ifade etti.
Aynı operasyonda gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyeleri D.P. (14) ile B.C.Ö.’nün (16) de gözaltında darp edildikleri; kelepçeli olarak bekletildikleri doktor raporuyla belgelendi.
Veysel Güler, Mahzar Güler
Aydın’da 11 Mayıs 2011’de araçlarını park etmeye çalışan iki kişi ile aracı önüne park ettikleri bir
başka aracın sahibi arasında çıkan tartışmada diğer
aracın sahibi olan Aydın Emniyet Müdürü Tacettin Kurt’un yanındaki polis memurlarıyla birlikte
Rahmetullah Güler, Tahsin Balkaya ile tartışmayı
sakinleştirmeye çalışan Veysel Güler ve Mahzar
Güler’i darp ederek gözaltına aldıkları öğrenildi.
“Görevli polis memuruna mukavemet ettikleri”
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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iddiasıyla gözaltına alınan dört kişi çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
X.X., X.X., X.X.
İstanbul’da 13 Mayıs 2011’de “dur” ihtarına uymayan bir otomobilin, polis ekipleri tarafından kovalanmasının ardından durdurulan otomobildeki üç
kişinin darp edilerek gözaltına alındığı, kameralar
tarafından görüntülendi.
M.G., F.K., M.B., Ensari Sayın
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde, 17 Mayıs 2011’de
düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan M.G. (17), F.K. (17), M.B. (17) ve Ensari
Sayın’ın gözaltında tutuldukları süre boyunca darp
edildikleri ileri sürüldü. 18 Mayıs 2011’de tutuklanan dört kişiden Ensari Sayın’ın yüzünün darp nedeniyle morardığı ifade edildi.
Metin Serdar Gökçe
Osmaniye’ye tatil için ailesinin yanına gelen Metin
Serdar Gökçe, 16 Mayıs 2011’de eve alkollü geldiği
için babası ve kardeşiyle yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine komşularının şikâyeti üzerine gelen
polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi’ne götürülen
Metin Serdar Gökçe’nin karakolda beş polis memuru tarafından dövüldüğü; bu nedenle sağ ayak
bileğinin iki yerden kırıldığı iddia edildi. Getirildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ayağına platin
takılan Metin Serdar Gökçe, kameraların görmemesi nedeniyle tuvalette darp edildiğini savunarak
polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
10 Kişi
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Mahallesi’nde 29 Mayıs 2011’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınanların tamamının darp edildiği, Mehmet Göçebe’nin (65) ve Cihan Gürbey’in ise
aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Ramazan Kayar
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de aracıyla evine giderken yol verme tartışması yaşadığı polis memurları tarafından darp edilen Ra-
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mazan Kayar’a, yaralı olarak gittiği Silopi Devlet
Hastanesi’nden “10 gün iş göremez” raporu verildi.

zedelenme olduğu Bingöl Adliye’sinde çekilen fotoğrafla belgelendi.

Yeliz Kılıç

Ömer Faruk Ersöz 14 Haziran 2011’de çıkarıldığı
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.

İstanbul’da 5 Haziran 2011’de Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yapan altı kişiyi durduran polis ekipleri,
grupta yer alan Yeliz Kılıç’ı “hakkında arama kararı
olduğu” gerekçesiyle darp ederek gözaltına aldı.
Zekayi Doğan, Özgüç Kozan
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde sivil polis ekibiyle
tartıştıkları için gözaltına alınarak Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Zekayi Doğan ve Özgüç Kozan’ın, gözaltında darp edildikleri 7 Haziran
2011’de öğrenildi.
Volkan Karakuş
Devrimci Karargâh Örgütü Davası nedeniyle tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Volkan Karakuş, 6 Haziran
2011’de, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde çalıştığı işyerinin yakınlarında dört kişilik polis ekibi tarafından
gözaltına alındı. Polis otosunda darp edilen Volkan
Karakuş’un götürüldüğü Kartal Polis Karakolu’nda
tekrar darp edildiği öğrenildi. Serbest bırakılan
Volkan Karakuş suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Ali Fidan, Ajda İnci, Ali Polat
Şanlıurfa’da 12 Haziran 2011 gecesi Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun desteklediği bağımsız
milletvekili adayı İbrahim Binici’nin seçilemediği
söylentisi üzerine protesto yürüyüşü düzenlemek
isteyen grupta yer alan Mehmet Ali Fidan, Ajda
İnci ve Ali Polat darp edildikleri gerekçesiyle, 14
Haziran 2011’de suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Fidan, sol elinin üç parmağının kırıldığını,
Ali Polat ise vücudunun birçok yerinde morluklar
bulunduğunu söylerken, Ajda İnci aldığı darbeler
nedeniyle yürüyemediğini ileri sürdü.
Ömer Faruk Ersöz
Bingöl’de 10 Haziran 2011’de, aracına ateş edilerek
aracı durdurulan ve gözaltına alınan BDP eski il
başkanı Avukat Ömer Faruk Ersöz’ün gözaltında
işkence ve kötü muamele gördüğü öğrenildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu dört gün boyunca darp edilen Ömer Faruk
Ersöz’ün, burnunda, kafasında ve kaburgalarında
kırıklar; kol, bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinde
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Ü.K., G.E., Y.Ç.
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı
Semti’nde 8 Haziran 2011’de “fotoğraf çekerken
zafer işareti yaptıkları” gerekçesiyle, çevrede bulunanlar tarafından darp edilen, daha sonra ise
gözaltına alınan Ü.K., G.E. ve Y.Ç. adlı üç kişinin
götürüldükleri Küçükyalı Polis Karakolu’nun nezarethanesinde de darp edildikleri öğrenildi.
Sami Tunca
İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde 28 Haziran 2011’de
bildiri dağıtan Mücadele Birliği Platformu üyesi
dört kişiden Sami Tunca “hakkında yakalama kararı olduğu” gerekçesiyle yanındaki üç arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak ıssız bir alanda polis ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. Sami
Tunca’nın daha sonra götürüldüğü Yenidoğan Polis
Karakolu’nda ise sırtında sandalye kırıldığı ileri sürüldü.
Ümit Karagöz, Niyazi Karagöz
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde trafikte araçlarıyla ilerleyen Ümit Karagöz ile Niyazi Karagöz’ün emniyet
şeridini kullanmak isteyen aracı uyarmaları üzerine araçta bulunan sivil polis memurlarının, Ümit
Karagöz ile Niyazi Karagöz’ü kendilerine kimlik
sordukları gerekçesiyle darp ettikleri 28 Haziran
2011’de öğrenildi. Gözaltına alınarak Yakacık Polis Karakolu’na götürülen Ümit Karagöz ile Niyazi
Karagöz’ün gözaltı merkezinde de darp edildiği ileri sürüldü. Adli Tıp’tan darp raporu olan Karagöz
kardeşler polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Aldıkları “darp” raporuyla suç duyurusunda bulunan Ümit Karagöz ile Niyazi Karagöz “bize
tekme ve yumruk attılar. Yere yatırıp kelepçeleyip
elimize bastılar. Şikâyetçi olmamamız için tehdit
edip kâğıt imzalattılar” dediler.
Adile Savcı
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 3 Temmuz 2011’de
düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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kolluk kuvvetlerinin kullandığı gaz bombalarından
birinin, evinin önünde oturan Adile Savcı’ya (73)
isabet etmesi sonucu, Adile Savcı yaralanarak Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Abdullah Savur
Van’da 8 Temmuz 2011’de Abdullah Savur, iş çıkışı
Cumhuriyet Caddesi’nde yürürken çarpıştığı sivil
polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın
büyümesi üzerine sivil polis memurunun Abdullah
Savur’u döverek resmî giyimli polis memurlarının
yanına getirdiği burada da darp edilen ve yüzüne
biber gazı sıkılan Abdullah Savur’un başına aldığı
telsiz darbesi nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi. Başına beş dikiş atılan Abdullah Savur gözaltına
alındı.
X.X.
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal
Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’ta 9 Temmuz 2011’de
sivil polis memurlarının belirlenemeyen bir nedenden ötürü 15 yaşlarında bir çocuğu döverek gözaltına aldığı öğrenildi. Aldığı darbeler nedeniyle
kafası kanayan çocuğun hastaneye götürülmediği
ileri sürüldü.
Fevziye Cengiz
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 16 Temmuz 2011’de
yapılan yol kontrolünde, yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen Fevziye
Cengiz’in duruma direnmesi üzerine darp edilerek
gözaltına alındığı ve götürüldüğü Karabağlar Polis
Karakolu’nda da 10 dakika boyunca dövüldüğü öğrenildi. (bkz. İşkence Davaları)
3 Kişi
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ve üç günlük süre içerisinde psikolojik işkence gördüğünü söyledi.
Derviş Mehmet Alparslan
Antalya’da 2 Ağustos 2011’de bir akaryakıt istasyonunda kendisine öncelik tanınmasını isteyen
polis memuru C.A., beklemesini isteyen istasyon
çalışanı Derviş Mehmet Alparslan’ı (39) darp etti.
İstasyonun kameralarına da kaydedilen olayla ilgili
konuşan Derviş Mehmet Alparslan polis memurunun kendisine her vuruşunda “ben polisim” diye
bağırdığını söyledi.
Ahmet Çıngıl
İzmir’in Balçova İlçesi’nde 11 Ağustos 2011’de trafik ekiplerince aracı durdurulan Ahmet Çıngıl’ın
(32) kendisinden alkol testi yerine kan tahlilini
isteyen polis memurlarına itiraz etmesi sonucu
gözaltına alınarak götürüldüğü Salih İşgören Polis
Karakolu’nda gözlerine biber gazı sıkılarak darp
edildiği; aldığı darbeler nedeniyle Ahmet Çıngıl’ın
gözünde görme kaybı olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği’nde devam ettiği
öğrenildi.
Kemal Genç
Ankara’nın Mamak İlçesi’nde 17 Ağustos 2011’de
eşinin akrabaları tarafından darp edilen Kemal
Genç’in şikâyetçi olmak için gittiği Akdere Polis
Karakolu’nda kendisini darp eden kişiyle konuşan polis memurlarının neden olmaksızın Kemal
Genç’in üzerine biber gazı sıktıkları ve Kemal
Genç’i ters kelepçeleyerek darp ettikleri öğrenildi.
4 Kişi

Ankara’da 25 Temmuz 2011’de “işyeri komiteleri
kurmaya, sendikalarda örgütlenmeye” başlıklı bildirileri dağıtırken gözaltına alınan Metal İşçileri
Birliği üyesi üç kişinin gözaltına alınırken ve götürüldükleri Batıkent Polis Karakolu’nda darp edildikleri öğrenildi.

Van’ın Başkale İlçesi’nde 1 Ağustos 2011’de üç askerin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıdan
sonra gözaltına alınan ve savcılıkta serbest bırakılan Güroluk Köyü’nün Muhtarı Ali Arslan, annesi,
babası ve İsmet Çiftçi gözaltında işkence ve kötü
muamele gördüklerini belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundular.

Ümit Karan

Bedirhan Taş

Futbolda şike soruşturması kapsamında 7 Temmuz
2011’de tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, 28
Temmuz 2011’de avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı
açıklamada gözaltına alındıktan sonra tutulduğu
nezarethanede üç gün boyunca tek başına kaldığını

Mersin’de 5 Ağustos 2011’de düzenlenen protesto
gösterine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün
dükkânında oturan Bedirhan Taş’a isabet etmesi
sonucu Bedirhan Taş omzundan yaralandı.
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X.X.

İbrahim Polat

Diyarbakır’da 9 Ağustos 2011’de trafik ekibinin
durdurduğu aracın şoförüyle polis memurları arasında tartışma çıkması üzerine aracın şoförünün
darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde 23 Ağustos 2011’de müvekkili Halil Biricik (30) ile yakınlarının darp edilerek
Çiğli Polis Karakolu’nda nezarete atılmalarına müdahale etmek istediğini söyleyen avukat İbrahim
Polat, kimliğini zorla alan polis memurlarının “sen
ne biçim avukatsın. Bizim işimize karışma” diyerek
kendisini de darp ettiklerini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Lokman Acar
Ankara’da 9 Ağustos 2011’de yolda yürürken üç
polis memurunun bir anda kendisini dövmeye başladığını ardından Çankaya Polis Karakolu’na götürüldüğünü savunan Lokman Acar İHD Ankara
Şubesi’nden hukuki yardım talebinde bulundu. Aldığı darbeler nedeniyle kolu kırılan Lokman Acar
savcılığa suç duyurusunda bulundu.
6 Çocuk
Siirt’te 10 Ağustos 2011’de düzenlenen eş zamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan altı çocuğun
gözaltına alınırken ve gözaltında darp edildikleri
ileri sürüldü.
Nihat İnanç
Alparslan Üniversitesi (Muş) Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, üniversitenin kampus inşaatının temel
atma töreni için 12 Ağustos 2011’de Muş’a gelen
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya polisevinde verdikleri yemeğin ardından emniyet yetkilileriyle çıkan gerginlikte kendisinin ve basın danışmanının bir emniyet müdürü ile bir polis memuru
tarafından darp edildiğini söyledi.
Selma Yıldırım
İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de Tarlabaşı’ında tezgâh
kurarak sigara satmaya çalışan Selma Yıldırım’ın
(47) Taksim Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis memurları tarafından darp edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan Selma Yıldırım “polisler
kimliğime baktı ve memleketimden dolayı Kürt olduğumu anlayınca beni dövmeye başladılar” dedi.
Recep Kılıç
Samsun’da 11 Ağustos 2011’de AKP’nin Tekkeköy
Belediye Meclis Üyesi Recep Kılıç (40), işyerine
malzeme taşımak için gelen aracın yolu kapatması
nedeniyle tartıştığı polis memurları tarafından işyerinin önünde dövüldü. Başına telsizle vurulan ve
yüzüne biber gazı sıkılan Recep Kılıç polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.
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B.Ç.
İstanbul’da 21 Ağustos 2011’de Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda oturan B.Ç. (27), yanına
gelen dört sivil polis memurunun, kendisinin fotoğrafını çektiğini ve kendisini “bir daha buraya
gelirsen demir yumruk iner” diye tehdit ettiklerini
söyledi. Eşcinsel olduğu için bu muameleye maruz
kaldığını ifade eden B.Ç. “biz, eşcinseller kimseyi
rahatsız etmiyoruz. Ama üzerimizde artan inanılmaz bir polis baskısı var. Ben artık kısa şortla
Taksim’de dolaşmaya çekiniyorum” dedi.
Kemal Ünsal, Orhan Yakal, Mahsum Esen, Azad
Esen, Ömer Sezak
Alışveriş yapmak amacıyla İzmir’in Selçuk İlçesi’ne
bağlı Zeytinli Köyü’nde bir markete giren Kemal
Ünsal, Orhan Yakal, Mahsum Esen, Azad Esen ve
Ömer Sezak adlı Kürt gençlere adlı beş Kürt gencinin, kendilerine önce sözlü sataşmada bulunan
aşırı sağcı bir grubun fiziki saldırısına maruz kaldıkları 3 Eylül 2011’de öğrenildi.
Olay yerinden geçenler tarafından hastaneye götürülen beş kişinin tedavileri tamamlanmadan gözaltına alınarak Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı’na
getirildikleri ve burada da şikâyetçi olmaktan vazgeçmeleri için darp edildikleri ileri sürüldü.
X.X.
Adana’da, kendisinden boşanmak isteyen Ezgi
Köseoğlu’nu (22) öldürdükten sonra bir eve saklanan Mehmet Köseoğlu’nu (30) yakalamak için 28
Ağustos 2011’de polis ekipleri tarafından yapılan
operasyonu izleyen bir kişi, bir polis memuru tarafından tokatlanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.
Metin Arslan
Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde 7 Eylül 2011’de yolda yürürken “şüpheli” olduğu gerekçesiyle gözalTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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tına alınan Metin Arslan’ın (31) Çınar Emniyet
Müdürlüğü’nde gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu fenalaşarak Çınar Entegre Hastanesi’ne
kaldırıldı. Olay nedeniyle Metin Arslan’ın ailesi suç
duyurusunda bulundu.
Serdar Demir
Serdar Demir adlı kişi 1 Eylül 2011’de Diyarbakır
Havaalanı’nda Kürtçe konuştuğu için sivil bir polis
memurunun önce kendisine hakaret ettiğini ardından kendisini darp ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
Selma Güney
Yürüyüş Dergisi okuru Selma Güney, 18 Eylül
2011’de yaptığı açıklamada, Ankara’da 16 Eylül
2011’de sivil giyimli üç polis memurunun tehditle
kendisini bir araca bindirerek Gölbaşı’na götürdüklerini ve kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını söyledi.
5 Kişi
Çorum’da 19 Eylül 2011’de okullarda zorunlu din
derslerinin kaldırılmasını talep eden bir basın açıklaması yapmak için Eti Lisesi’nin önüne gelen Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi beş kişiye müdahale eden polis ekipleri beş kişiyi darp ederek ve
yerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Murat Kılıç
Şırnak’ta bulunan 2. Komando Tugayı’nda zorunlu
askerlik hizmetini yerine getiren Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı er Murat Kılıç’ın 6 Eylül 2011’de nöbet
tuttuğu çadırdaki kedinin kaybolması nedeniyle
bölük komutanı Binbaşı İhsan Gökoğlan tarafından demir sopayla dövüldüğü öğrenildi. Olayı
Mehmet Kılıç’ın arkadaşı olan bir erin telefonuyla
öğrenen Murat Kılıç’ın ailesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe ile başvurdu.
Aydın Eriş
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir apartmanda kapıcılık yapan Aydın Eriş, 19 Eylül 2011’de otomobilini park ettiği yerden çekmek isteyen trafik polisleri ile tartışınca trafik polisleri tarafından darp
edildi. Beyin travması geçirdiği, iki dişinin kırıldığı
ve vücudunda darp nedeniyle ezilme olduğu öğrenilen Aydın Eriş’in ailesi olay nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İbrahim Cengiz
Siirt’in Pervari İlçesi’nde PTT Şubesi’nde güvenlik
görevlisi olarak çalışan İbrahim Cengiz, 19 Eylül
2011’de ilçe girişinde özel harekât polisleri tarafından bulunduğu minibüsten indirilerek ölümle tehdit edildiğini savunarak İHD Siirt Şubesi’ne
başvurdu.
Cihan Güney
İHD İstanbul Şubesi’nde 22 Eylül 2011’de basın
açıklaması yapan Cihan Güney, web tasarımıyla
uğraştığını ve bir süredir web tasarımını yaptığı
kurumlarla ilgili bilgi vermesi için sivil polis memurlarının kendisini tehdit ettiğini savundu.
Bedirhan Dönmez
Malatya’da 30 Eylül 2011’de ESP üyesi Bedirhan
Dönmez’in, ellerinde telsiz olan sivil dört kişi tarafından bir araca zorla bindirilerek götürüldüğü
öğrenildi. Önce Bedirhan Dönmez’in gözaltında
olduğu kabul etmeyen İl Emniyet Müdürlüğü daha
sonra yaptığı açıklamayla Bedirhan Dönmez’in gözaltında olduğunu duyurdu.
10 Öğrenci
Denizli’de
3
Ekim
2011’de
Pamukkale
Üniversitesi’nin girişinde kadına yönelik erkek şiddetin önlenmesi için imza kampanyası başlatmak
amacıyla stant açan Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu üyesi 10 üniversite öğrencisi üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edildi.
Fatma Doğan
Grup Yorum üyesi Fatma Doğan, 5 Ekim 2011’de
yaptığı açıklamada, İstanbul’da 21 Eylül 2011’de sivil giyimli polis memurlarının kendisini tehdit ettiklerini ve kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını söyledi.
7 Çocuk
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de zırhlı
bir polis aracının Süleyman Demirel İlköğretim
Okulu’nun önünden geçişi sırada bir öğrencinin
araca taş attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine araçta
bulunan polis memurlarının da okulun bahçesine
gaz bombası atması üzerine gazdan etkilenen yedi
çocuk hastaneye kaldırıldı.
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23 Kişi

C.T.

İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bağlı Gülsuyu Semti’nde 7 Ekim 2011’de Ertuğrul Gazi
Lisesi’nde, Marksist gerilla lideri Doktor Ernesto
Che Guevara’yı ölüm yıldönümü nedeniyle anmak
isteyen öğrencilerin etkinliğine biber gazı ve coplarla müdahale eden polis ekiplerinin darp ederek
gözaltına aldığı 22 öğrenci ile Etkin Haber Ajansı
muhabirinin götürüldükleri Şehit Saffet Okumuş
Polis Karakolu’nda da darp edildikleri ve öğrencilere elektrikli copla vurulduğu öğrenildi.

Rize’de 11 Ekim 2011’de alkol aldıktan sonra evine
giden C.T. (54), “Valilik binasının duvarına işediği”
gerekçesiyle polis memurlarının kendisine tokat
attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İl
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme
sonucunda tokat iddiasını ispat edecek görüntü
veya alınmış bir rapor olmadığı gerekçesiyle inceleme takipsizlikle sonuçlandırıldı.

Bülent Kurt
İstanbul’da 22 Eylül 2011’de Aksaray Polis
Karakolu’nda tutulan müvekkillerinin durumu
hakkında bilgi almak amacıyla karakola giden
Avukat Bülent Kurt’un karakolda bulunan polis
memurlarının fiziki saldırısına maruz kaldığı ileri
sürüldü.
Emine Orhan
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 alınanlar arasında bulunan oğluyla ilgili bilgi almak için Mersin Adliyesi’nin önünde bekleyen Emine Orhan’ın
darp edilerek gözaltına alındığı ve götürüldüğü Soğuksu Polis Karakolu’nda da darp edildiği 11 Ekim
2011’de öğrenildi.
15 Çocuk
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 12 Ekim 2011’de
okullardaki şiddeti protesto etmek amacıyla protesto yürüyüşü yapmak isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi çocukların eylemine müdahale
eden kolluk kuvvetleri kaçmalarını engellemek
amacıyla mayınları araziye doğru kovaladıkları 15
çocuğu darp ederek gözaltına aldı.
M.A.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 10 Ekim 2011’de
gözaltına alınan ve 12 Ekim 2011’de Diyarbakır 5.
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “patlayıcı madde
bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklanan M.A.’nın
(17) gözaltında işkence görmesi nedeniyle kol, sırt
ve sağ bacağında darp izleri olduğu belirtildi.
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H.Y., F.Ö., S.Ö.
Mersin’de 9 Ekim 2011’de gözaltına alınan H.Y.,
F.Ö. ve S.Ö.’nün adlı üç çocuğun götürüldükleri
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde altı saat boyunca
darp edildikleri ve kendilerine ajanlık teklif edildiği
ileri sürüldü.
12 Öğrenci
12 Ekim 2011’de İstanbul Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı “parasız eğitim istiyoruz” talebiyle protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale
eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı öğrencilerden on ikisi gözaltında işkence ve kötü muamele
gördüklerini savunarak 14 Ekim 2011’de suç duyurusunda bulundu.
Kadir Saraçoğlu, X.X.
Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 14 Ekim 2011’de Çağdaşkent Lisesi’nde DEV-LİS Dergisi’ni okula almayan okul müdürüyle görüşmek amacıyla okula
giden SDP il örgütü yöneticilerinden Kadir Saraçoğlu ve SDP üyesi bir kişinin okula çağrılan polis
ekipleri tarafından gözaltına alındığı; Güneykent
Polis Karakolu’na götürülürken polis aracının içinde ve karakolda iki saat boyunca darp edildikleri
öğrenildi.
Ahmet Aslan
Şanlıurfa’da 14 Ekim 2011’de rahatsızlanan şeker
hastası eşi Saide Aslan’ı (45) hastaneye götürmek
isterken yolda önünden giden polis aracından korna çalarak yol istediği gerekçesiyle Ahmet Aslan’ın
(53) aracının polis ekibince durdurulduğu ve polis
memurlarının Ahmet Aslan’ı korumak isteyen iki
kişi ile birlikte darp ettiği ileri sürüldü.
Özgür Benol, Mine Selin Sayarı
İstanbul’da 14 Ekim 2011’de Özgür Benol ve Mine
Selin Sayarı adlı iki kişi, Bakırköy İlçesi’ne bağlı İnTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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cirli Semti’nden bindikleri metrobüste biri sivil polis memuru olan üç kişinin, kendi aralarında adalet
üzerine yaptıkları konuşmadan rahatsız oldukları
için kendilerini darp edildiklerini açıkladılar. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan Özgür Benol
ve Mine Selin Sayarı’nın darp edilmesine metrobüste bulunanların şahit olmalarına rağmen karakolda bu yönde ifade vermedikleri öğrenildi.
13 Kişi
İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal
Mahallesi’nde 19 Ekim 2011’de gözaltına alınan
13 kişinin götürüldükleri Örnek Mahallesi Polis
Karakolu’nda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi. Karakolun bodrum
katında “tekmelerle hayâlara vurma, hayâ burkma,
sırtta zıplama, kulaklara sert şekilde vurma, yüze
tekme atma” gibi işkence yöntemlerine maruz kalan 13 kişiden Serhat Yıldırım’ın duyu kaybı yaşadığı ileri sürüldü. Gözaltına alınanlardan Sercan
Ahmet Arslan ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
suçlamasıyla 23 Ekim 2011’de tutuklandı.
Umut Pamuk
İstanbul Üniversitesi’nin 12 Ekim 2011’de düzenlenen akademik açılış yılı törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Umut Pamuk, götürüldüğü
Beyazıt Polis Karakol’unda ve İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde darp edildiğini; çırılçıplak soyulmaya zorlandığını açıkladı.
Adem Bayram
İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’nin üç ay önce başlattığı sokakta masa ve sandalye yasağı uygulaması
ile ilgili olarak 2 Ekim 2011’de bir bara gelen zabıta ekibinin masa ve sandalyeleri toplamak isterken
kendilerine karşı koyan işletmeci Adem Bayram’ı
darp ettikleri; Adem Bayram’a bir hafta “iş göremez
raporu” verildiği öğrenildi.
11 Öğrenci
Artvin’in Hopa İlçesi’nde 24 Ekim 2011’de Çoruh
Üniversitesi’ne bağlı Hopa Meslek Yüksek Okulu
öğrencisi iki kişinin aşırı sağcı bir grup tarafından darp edilmesi üzerine 25 Ekim 2011’de okulda
güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayı protesto
etmek için toplanan gruba müdahale ederek 11 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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15 Kişi
Yahşihanspor ile Kırıkkalespor arasında 28 Ekim
2011’de oynanan futbol maçında Yahşihanspor
oyuncularının hakeme itiraz etmesi nedeniyle sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin 15 futbolcuyu
darp ettiği; Kırıkkale Devlet Hastanesi’nde tedavi
edilen futbolcuların Hürriyet Polis Karakolu’na giderek polis memurları hakkında suç duyurusunda
bulundukları öğrenildi.
Sadettin Şahin
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde bulunan Tepe Belde
Jandarma Karakolu’nda, jandarma ekibi tarafından
gözaltına alınan zihinsel engelli Sadettin Şahin’in
“PKK üyesi olduğu” gerekçesiyle işkence ve kötü
muameleye maruz kaldığı 30 Ekim 2011’de öğrenildi. Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesi Acil
Servisi’ne kaldırılan Sadettin Şahin’in vücudunun
büyük bir bölümünde morluk ve darp izine rastlandı
H.B.
Diyarbakır’da Eczacılar İlköğretim Okulu öğrencisi
H.B.’nin, Hıristiyan olmasından ötürü Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulma talebinin
reddedildiği ve H.B.’nin aynı dersin öğretmeni A.D.
tarafından dua okuyamadığı gerekçesiyle darp edildiği 1 Kasım 2011’de öğrenildi.
Emrah Başta
Zorunlu askerlik hizmetini TSK’nin İzmir’deki kışlasında yapan Emrah Başta’nın askeri eğitim sırasında ayağında sorun olması nedeniyle yatakhanede uyuduğu gerekçesiyle nöbetçi çavuş tarafından
tuvalete kilitlendiği; üç gün boyunca sopalarla sürekli dövüldüğü; iki gün boyunca yemek ve su verilmediği bu nedenle Emrah Başta’nın akli dengesini
yitirmesinden ötürü Ankara’da bulunan GATA’da
tedavi altına alındığı 4 Kasım 2011’de öğrenildi.
D.C., M.S.
İstanbul’da 20 Kasım 2011’de Kazlıçeşme
Meydanı’nda düzenlenen “İrademe Dokunma” mitinginin ardından Küçükçekmece İlçesi’nde sivil
polis ekibi tarafından “puşi taktıkları” gerekçesiyle
gözaltına alınan D.C. (15) ile M.S.’nin (12) Kanarya
Polis Karakolu’nda darp edildikleri öğrenildi.
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Berna Yılmaz
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bağlı Halkalı
Semti’nde 18 Kasım 2011’de düzenlenen bir protesto eylemine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve “parasız eğitim” talebiyle Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederek “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle 18 ay tutuklu kalan
Berna Yılmaz’ın gözaltında darp edilmesi nedeniyle burnunun kırıldığı 22 Kasım 2011’de öğrenildi.
Muhammed Şah Taşkesen, Arda Muammer Akyüz
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde yolda seyir halindeyken kendilerini kimlik kontrolü gerekçesiyle
durduran polis ekibine kimliklerini sordukları gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Şah Taşkesen ile Arda Muammer Akyüz’ün götürüldükleri polis karakolunda darp edildikleri 22 Kasım
2011’de öğrenildi.
B.İ.
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 21 Kasım 2011’de Çapa
Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi B.İ.’nin (12)
ödevini yapmadığı gerekçesiyle İngilizce Öğretmeni S.Y. tarafından darp edildiği 22 Kasım 2011’de
öğrenildi.
M.A.
29 Kasım 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önüne gelen M.A. (50) adlı mermer ustası bir kişi,
otomobilinin çalınması nedeniyle şikâyet amaçlı
gittiği polis karakolunda işkence ve kötü muamele
gördüğünü savunarak elinde balta ve bıçakla çıplak
protesto eylemi yaptı. Polis memurlarının müdahale ettiği M.A. gözaltına alınarak Şehremini Polis
Karakolu’na götürüldü.
İ.Ş.
Batman’da 1 Aralık 2011’de Ziya Gökalp İlköğretim
Okulu öğrencisi İ.Ş.’nin (15) sınıfa geç girdiği gerekçesiyle nöbetçi öğretmen M.A.O. tarafından darp
edildiği öğrenildi. Batman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İ.Ş.’nin babası S.Ş., oğlunun kalp
hastası olduğunu belirterek öğretmen M.A.O. hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
35 Öğrenci
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 Aralık 2011’de bir lisede iki aşirete mensup lise öğrencileri arasında çıkan kavgaya polis ekiplerinin yoğun biber gazıyla
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müdahale etmesi sonucu 35 öğrenci biber gazından
etkilenerek Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarkan Çamlı
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 5 Aralık 2011’de
yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınarak
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tarkan
Çamlı’nın gözaltında gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi.
İntikam Aliyev
İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında
çalışmalar yürüten Azerbaycanlı Avukat İntikam Aliyev’in (49), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’nın (AGİT) Litvanya’da yaptığı bir toplantıya katıldıktan sonra, 6 Aralık 2011’de ülkesine
gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda (İstanbul), pasaport kontrol kapısında kendisini küçümseyici ifadeler kullanan polis memurlarıyla yaptığı
tartışmanın sonunda darp edilerek gözaltına alındığı ve dört saat penceresiz bir odada tutulduğu
öğrenildi.
Hakkında “görevli polis memuruna hakaret ettiği”
iddiasıyla işlem yapılıp sınır dışı edilen İntikam
Aliyev’e bir yıl Türkiye’ye giriş yasağı konuldu.
Kadir Atakurt
İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Eminönü Semti’nde
11 Aralık 2011’de sokakta yaşayan Kadir Atakurt
adlı çocuğu sivil giyimli bir polis memurunun
elindeki telsizi vurarak darp etmesi nedeniyle Kadir Atakurt’un sol gözünün görme yetisini kaybedebileceği ileri sürüldü. Hastaneden aldığı darp
raporuyla Sirkeci Gar Karakolu’na giden Kadir
Atakurt’un yapmak istediği suç duyurusunun ise
kabul edilmediği öğrenildi.
Mazlum Çimen, Aykut Budak
İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ne bağlı Bayramtepe
Mahallesi’nde “yüksek sesle müzik dinledikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltında alınan Mazlum Çimen ve Aykut Budak’ın
götürüldükleri Güvercintepe Polis Karakolu’nda da
darp edildikleri; sevk edildikleri mahkeme tarafından ise “görevli polis ekibine direndikleri” iddiasıyla tutuklandıkları 13 Aralık 2011’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Talip Şahin
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Talip Şahin, 14 Aralık
2011’de yaptığı açıklamada, İstanbul’da 5 Aralık
2011’de gözaltına alınarak götürüldüğü Güngören
Emniyet Müdürlüğü’nde kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.
X.X., X.X.
Fas’tan Seyahat amaçlı geldikleri İzmir’in Urla
İlçesi’nde 4 Eylül 2011’de bir eğlence merkezinde
yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına
alınan Faslı üç kişiden ikisinin götürüldükleri Urla
İlçe Karakolu’nda “fuhuş yaptıkları”na dair ifadeyi
imzalamadıkları gerekçesiyle dövüldüklerini öne
sürerek polis memurları hakkında şikâyetçi oldukları 16 Aralık 2011’de öğrenildi.
Veysel Atabey
İstanbul’un Silivri İlçesi’nde “esrar sattığı” gerekçesiyle yargılanan oğlunun 16 Ağustos 2011’deki
duruşmasının çıkışında polis memurlarına “oğluma tuzak kurdunuz” diye bağıran Veysel Atabey’in
(45) çağrıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yedi
polis memuru tarafından saatlerce dövüldüğü 18
Aralık 2011’de öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan Veysel Atabey “kafamı duvara vurup, yerde ellerimi çiğnediler. Bayılana
kadar dövmeye devam ettiler. Bayıldığımda yüzüme kovayla su dökerek ayılttılar. Ayıldığımda yanımda bulunan bir polis memuru telefonla amirini arayarak ‘efendim bu adam ölmek üzere’ dedi.
Telefonu kapattıktan sonra da beni Silivri Devlet
Hastanesi’ne kaldırdılar. 4-5 polis memurunu el ve
ayaklarımdan tutarak beni hastanenin acil servisine taşıdılar. Burada yanıma gelen bir doktor, beni
darp edenlerin polis memurları olduğunu öğrenince özel güvenlik görevlilerinden polis memurlarını
dışarıya çıkarmalarını istedi. Ancak kısa süre sonra
doktoru birileri çağırdı ve bir daha o doktoru görmedim” dedi.
Veysel Atabey’in yaptığı suç duyurusu üzerine Silivri Kaymakamlığı’nın Komiser Yardımcısı H.B. ve
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polis memuru C.G. hakkında soruşturma başlattığı
öğrenildi.
Serkan Aksu
İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 1 Ağustos 2011’de trafik kontrolü uygulamasında tartıştığı polis memurları tarafından gözaltına alınan elektrik teknisyeni
Serkan Aksu’nun (27) gözaltına alınarak götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 20 kadar polis
memuru tarafından saatlerce dövüldüğü; bayılmaması için sürekli soğuk su döküldüğü; götürüldüğü
hastanede ise kendisine “darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu verildiği 20 Aralık 2011’de
öğrenildi.
Azize Deniz Taşdemir
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ve
binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 20 Aralık 2011’de Terörle
Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin sekiz
ilde, başta DİHA büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın düzenleyerek el koyduğu dokümanları belgelemek üzere 21 Aralık 2011’de İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukat Azize Deniz
Taşdemir’in tuttuğu notları vermek istememesi
üzerine polis memurları tarafından darp edildiği
öğrenildi.
Dinleme Cihazı
İstanbul’da Halkın Hukuk Bürosu adına faaliyet
yürüten avukatlar, bürolarının banyosunda lavabo üstü dolabında “böcek” olarak bilinen dinleme
cihazı tespit ettikleri 22 Aralık 2011’de öğrenildi. Dinlendiklerini ileri süren avukatlar 22 Aralık
2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde basın
açıklaması yaptılar.
F.T.
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 30 Aralık 2011’de
Galatasaray Lisesi’nin önünde midye satan F.T.’nin
on kişilik bir zabıta ekibi tarafından dövüldüğü öğrenildi.

99

Kişi Güvenliği

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Hopa’da Metin Lokumcu’nun Ölümünü, Ankara’da Protesto Etmek İçin Eylem Düzenledikleri Gerekçesiyle Gözaltında
İşkence ve Kötü Muamele Görenlerin Düzenlediği Basın Açıklaması
Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de Metin Lokumcu’nun (54) ölümüyle sonuçlanan AKP Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde, hükümetin enerji politikasını ve Hidroelekrik Santrallerini (HES) protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini Ankara’da düzenledikleri eylemle protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale ederek gözaltına
aldığı kişiler, 9 Haziran 2011’de yaptıkları basın açıklamasıyla gözaltına alınırken ve gözaltında gördükleri işkence
ve kötü muameleyi kamuoyuyla paylaştı.
Gözaltına alınanlardan biri, gözaltı aracında, nezarethanede, tutuklanması talebiyle götürüldüğü adliye binasında
işkence gördüğünü, bir gözünün hâlâ mor olduğunu ve saçlarından sürüklenerek gözaltı otobüsüne bindirildiğini
söyledi.
Bir başka işkence mağduru ise kolluk kuvvetlerinin gözaltına alma şekline itiraz ettiği için, kendinin de gözaltına
alındığını söyleyerek “yargı emekçisi olarak kolluk kuvvetinin görevi insanları parçalamak değil, sağlıklı bir şekilde
adaletin karşısına çıkartmaktır. Ben bu yaşadıklarımı anama anlatamadım, bu işkenceleri yapanlar yaptıklarını
analarına nasıl anlatabiliyor?” dedi.
Gözaltına alınan kadınların uğradığı cinsel tacize dikkat çeken bir başka mağdur, kendisine metal kelepçe takıldığını ve saatlerce o kelepçeyle gözaltı otobüsünde bekletildiğini söyleyerek, hâlâ morluk bulunan gözünün o hale
nasıl geldiğini hatırlamadığını fakat kendisini görenlerin bir polis memurunun kendisine kaskla kafa attığına tanık
olduklarını ifade etti.
Gözaltına alınan bir avukat Güvenpark’ta gözaltına alınanları gördüğünü ve gözaltına alınanların 10-12 kişilik
çevik kuvvet ekiplerince “linç edilircesine” dövüldüklerini söyleyerek, bu duruma müdahale etmek için gözaltına alınanların yanına gittiklerini fakat olay yerinde bulunan emniyet amiri K.K.’nin talimatıyla darp edilerek ve “demek
teröristlerin avukatlığını yapıyorsunuz” şeklinde sözlü tacize maruz kalarak gözaltına alındıklarını ifade etti.

4.1. Devam Eden veya Sonuçlanan
Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Davaları
S.T. Davası
Hakkâri’de 23 Nisan 2009’da düzenlenen bir protesto gösterisinde, yakaladığı S.T.’ye (14) silahının
dipçiğiyle vurarak S.T.’yi ağır yaralayan özel harekât
timine bağlı polis memuru B.T. hakkında açılan davaya 3 Şubat 2011’de devam edildi.
Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan sanık polis memuru B.T.,
“kentte meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle
olay günü psikolojisinin bozuk olduğunu ve kendini korumak maksadıyla silahının dipçiğini kullandığını” belirtti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Davanın 9 Haziran 2011’de Isparta 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında S.T.’nin
avukatı Münip Ermiş, suçun “işkence” kapsamında
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olduğunu bu nedenle dosya hakkında görevsizlik
kararı verilmesi gerektiğini talep etti.
Mahkeme başkanı talebi değerlendirmek ve Adlî
Tıp Kurumu’ndan gelen raporu incelemek için, duruşmayı 6 Ekim 2011’e erteledi.
Davanın 22 Aralık 2011’de sonuçlandığı öğrenildi.
Isparta 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında savcının “kasten insan yaralamak”
suçunu işlediği gerekçesiyle B.T.’nin beş yıldan az
olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmasını
talep etmesine rağmen mahkeme başkanı B.T.’ye
“taksirle (istemeden) insan yaraladığı” gerekçesiyle
verdiği altı ay yedi günlük hapis cezasını sadece bir
duruşmaya katılan B.T.’nin duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına karar verdi.
İ.H.T., B.T, S.V.T., S.T.
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’ne bağlı Küpeli Köyü’nde
15 Haziran 2003’te Astsubay Ş.G.’nin köylüleri
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beş saat boyunca yüzüstü yatırması ve İ.H.T., B.T,
S.V.T. ve S.T. adlı dört çocuğa işkence yapması ile
ilgili açılan davanın sonuçlandığı, 8 Şubat 2011’de
öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporlarda dört çocuğu işkence yapıldığının tespit edilmiş olmasına
rağmen, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti, suçu “basit yaralama”
olarak değerlendirerek sanık Ş.G’nin her çocuğa
740’ar TL tazminat ödemesine karar verdi.
Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya
Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak götürüldüğü cezaevinde gördüğü işkence sonucu,
10 Ekim 2008’da Şişli Etfal Hastanesi’nde yaşamını yitiren Engin Çeber’le birlikte işkence ve kötü
muamele gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya hakkında, “görevli polis memuruna
mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla açılan davaya, 15 Şubat 2011’de Sarıyer 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Engin Çeber’in yargılamasının ölümünden kaynaklı olarak düştüğü davada, sanık olarak yargılanan dört kişi duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, delilleri göndermeyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü
hakkında, “delil karartmaktan” suç duyurusunda
bulunulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz 2011’e erteledi.
Üç Trans Kadın
Ankara’da 19 Haziran 2010’da, polis ekibinin araçlarını durdurarak Kabahatler Kanunu uyarınca
para cezası kesmek amacıyla gözaltına aldığı, Pembe Hayat Derneği üyesi üç trans insan hakları savunucusunun polis ekibine direnmeleri nedeniyle
haklarında açılan davaya 24 Şubat 2011’de devam
edildi.
Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya şikâyetçi polis memurları katılmadı. Pembe
Hayat Derneği üyesi sanık üç kişinin savunmalarını dinleyen mahkeme başkanı, polis memurlarının
bir sonraki duruşmada hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 3 Mayıs 2011’e erteledi.
Pembe Hayat Derneği üyesi üç trans insan hakları
savunucusunun polis ekibine direnmeleri nedeniyTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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le haklarında açılan dava 25 Ekim 2011’de sonuçlandı.
Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanıklardan Buse Kılıçkaya’ya “polise görev yaptırmamak
için direnmek ve hakaret etmek” suçlamalarıyla beş
ay hapis cezası; Derya Tunç’a aynı suçlamalardan
altı ay hapis cezası; Naz Güdümlü’ye ise yine aynı
suçlamalardan bir yıl hapis cezası verdi.
Ü.S.
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 11 Şubat 2011’de cep
telefonuyla konuşurken kendisine kimlik soran
polis memuruna, “bir dakika” dediği için başlayan
tartışma üzerine gözaltına alınarak, götürüldüğü
Taksim Polis Merkezi’nde kendisine hakaret edildiğini ve zorla üzerindeki elbiselerin çıkarıldığını
belirten tiyatro eğitmeni Ü.S.’nin yaptığı suç duyurusu nedeniyle başlayan soruşturmayı tamamlayan
müfettişlerinin hazırladığı raporda, dört polis memuru hakkında “keyfî hareket ettikleri” gerekçesiyle kınama cezası istediği 13 Nisan 2011’de öğrenildi.
8 Kişi
Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 21 Ekim 2009’da gözaltına
alındıktan sonra, 23 Ekim 2009’da hem hastaneye
götürülürken, hem de cezaevine nakledilmek üzere
beş saat boyunca bekletildikleri Beş Şehitler Polis
Karakolu’nda işkence ve kötü muamele gören, kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi
sekiz kişiye işkence yapan F.A., M.K. ve D.M.S. adlı
üç polis memuru hakkında, “işkence” suçundan
açılan dava 29 Nisan 2011’de Midyat Ağır Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlandı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) yetkililerinin girişimiyle, savcının sekiz kişiye işkence yapılırken olay
yerine giderek işkence ve kötü muameleyi tespit
ettiği olayın karar duruşmasında, mahkeme heyeti “uygulanan fiillerin hukuka uygunluk sınırları
içinde kaldığı” kaldığına hükmederek sanık üç polis memurunun beraat etmesine karar verdi.
C.B.
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde “hırsızlık”
suçlamasıyla 2 Şubat 2004’te gözaltına alınan C.B.’ye
elektrik ve tazyikli su işkencesi yapan polis memurları Mustafa Erdoğan ve Müjdat Arslan hakkında
“işkence” suçundan açılan davanın sonuçlandığı 18
Mayıs 2011’de öğrenildi.
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti “suçun sabit olduğuna” karar vererek polis memurlarına ikişer yıl
altışar ay hapis cezası verdi.
27 Kişi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan
ile yedi polis memuru hakkında 12 Kasım 1999’da
gözaltına aldıkları Bilim Araştırma Vakfı üyelerine
işkence yaptıkları iddiasıyla açılan davaya 25 Mayıs
2011’de devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, gözaltına alınan 27 kişinin kaba
dayak, saç çekme, sırt ve yüze vurma, askıya alma,
hayâ burma gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını belirterek Adil Serdar Saçan’la birlikte iki
sanık hakkında “işkence yapmak” suçunda sekiz yıl
hapis cezası istedi. Savcı diğer sanıklar hakkında ise
beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.
Dava 29 Aralık 2011’de sonuçlandı. İstanbul 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada daha önce esas
hakkındaki mütalaasını veren savcının, gözaltına
alınan 27 kişinin kaba dayak, saç çekme, sırt ve
yüze vurma, askıya alma, hayâ burma gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını belirterek Adil
Serdar Saçan’la birlikte iki sanık hakkında “işkence
yapmak” suçundan sekiz yıl hapis cezası istemesine
ve müştekilerin işkence gördüklerinin adli tıp raporuyla ortaya çıkarılmış olmasına rağmen mahkeme heyeti oy çokluğuyla “sanıkların işkence suçunu
işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeterli her
türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı” gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraat
etmelerine karar verdi.
Fettah Ülgen
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Sarıçimen Köyü’ne
30 Ekim 2003’te “İran’dan mazot kaçakçılığı yapıldığı” iddiasıyla baskın düzenleyen Güneş Piyade
Karakolu’na bağlı dört asker hakkında köylülerden
Fettah Ülgen’e işkence yaptıkları iddiasıyla açılan
davanın Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak
2009’da görülen karar duruşmasında sanıklara
“kötü muamele yapmak” suçundan onar ay hapis
cezası verilmiş ve hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.
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Hapis cezasının çıkmasının ardından sanıklar piyade asteğmen M.H.İ., erler B.Ç., A.B. ve M.Ç. hakkında tazminat davası açan Fettah Ülgen’in talebini
kabul eden Van 2. İdare Mahkemesi’nin, Milli Savunma Bakanlığı’nı 20 000 TL manevi tazminata
mahkûm ettiği 3 Ağustos 2011’de öğrenildi.
3 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat 2011’de
ziyaret ettiği Adapazarı’nda yoğun güvenlik önlemi alan özel harekât ekipleri, Sakarya Valiliği’nin
çevresinde dolaşan ve durumlarından şüphelendikleri üç kişiyi cadde ortasında yere yatırarak 15
dakika boyunca sorgulamış; kimlik sorguları ve
üst aramaları yapılan üç kişinin Sakarya Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi’nde görevli oldukları ve
Başbakan’ın bulunduğu sırada Sakarya Valiliği’nce
elektrik hatlarında meydana gelebilecek bir arızaya
müdahale etmek amacıyla görevlendirildikleri öğrenilmişti.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığı ve elektrik arıza ekibinde yer alan A.T., S.Ç. ve
A.C.’yi yere yatırarak sorgulayan Kocaeli Emniyet
Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 5 polis memuru hakkında talep edilen soruşturma izni isteğini Sakarya Valiliği’nin reddettiği
ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, soruşturma için gereken iznin verilmemesi üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın da
reddedilmesi üzerine, polis memurları hakkındaki
soruşturmaya takipsizlik kararı verdiği 16 Eylül
2011’de öğrenildi.
17 Köylü
Burdur’un Bucak İlçesi’ne bağlı Karaaliler Köyü’nde
2000 yılının Mart ayında “büyükbaş hayvan çaldıkları” iddiasıyla 17 köylü gözaltına alınmış; köylülerden Ali Macit, Tahir Yıldız, Salih Duran ve Yunus
Gürbüz gözaltında tutuldukları jandarma karakolunda ağır işkence görmüşlerdi.
Gözaltına alınanlardan Salih Duran’ın koynuna
yılan sokulmuş ve başına poşet geçirilmişti. Salih
Duran, gördüğü işkenceler nedeniyle akli dengesini yitirirken; yoğun elektrik işkencesine maruz kalan, başına poşet geçirilen Ali Macit adlı köylü de
işkencenin neden olduğu sağlık sorunları yüzünden yaşamını yitirmişti.
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İşkence gören köylülerin açtığı dava ise Burdur
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2008 yılında sonuçlanmış ve mahkeme heyeti, sanıklardan Bucak Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş
Hikmet Batur ile Jandarma Astsubay Başçavuş Sedat Şükrü Anafarta ve Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Turguz’a ikişer yıl hapis hapis cezası
ile birer yıl kamu hizmetinden mahrumiyet cezası
vermişti.
Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararı 3 Ekim
2011’de bozarak yeniden yargılama yapılması için
dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
Mustafa Diren Saygılı
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) üyesi Mustafa Diren Saygılı’nın, 22
Nisan 2010’da yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınırken ve götürüldüğü Yakacık
Polis Karakolu’nda işkence ve kötü muamele görmesi nedeniyle iki polis memuru hakkında açılan
davaya 14 Ekim 2011’de başlandı.
Kartal Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan sanık polis memurları N.K. ve
N.A.’nın ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 26 Mart 2012’ye erteledi.
Mehmet Çavdaroğlu
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 10 Mayıs 2011’de
aracı park ettiği yerde kendisinden otopark parası isteyen kişileri şikâyet etmeye gittiği karakolda
ayak ayak üzerine attığı gerekçesiyle polis memurları tarafından darp edilen diş hekimi Mehmet Çavdaroğlu’nun yaptığı suç duyurusu üzerine
başkomiser O.K. hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle; 15 polis memuru hakkında ise “görevi kötüye
kullanmak” ve “insan yaralamak” suçlarından 2 yıl
6 aya kadar hapis cezası istemiyle Beyoğlu Asliye
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme başkanının suçun “işkence” olduğu kanaatine vararak
“görevsizlik” kararıyla dosyayı Beyoğlu Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderdiği 2 Kasım 2011’de öğrenildi.
Onur Yaser Can
İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü muameTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lenin ardından evinin balkonun çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın
şüpheli ölümünün ardından gözaltında Onur Yaser
Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi evrakta sahtecilik yaptıkları” iddiasıyla açılan
davaya 22 Kasım 2011’de devam edildi.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis memurları S.G. ve S.B. katılmazken; Onur Yaser Can’ın ailesinin davaya müdahil olma talebini kabul eden mahkeme heyeti
duruşmayı 6 Mart 2012’ye erteledi.
Hamdiye Aslan
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin, 2002 yılında “PKK’ye
kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin’in Kızıltepe
İlçesi’nde gözaltına alınan Hamdiye Aslan’a işkence
yaptıkları iddiasıyla beş polis memurunun Mardin
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada
mahkemenin verdiği beraat kararını “dosya kapsamına göre işkence fiili sabittir” diyerek bozduğu 3
Aralık 2011’de öğrenildi.
Hamdiye Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıldığı güne kadar sürekli baygınlık geçirince üç kez
doktora götürülmüştü. Hamdiye Aslan’ın koltuk
altlarında dirseğine kadar 25 santimetre morarmalar, yüzünde ve ayak tabanlarında ödem oluşmasına rağmen doktorlar Hamdiye Aslan’ın bedenindeki izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek
işkence görmediği yönünde rapor vermişlerdi.
Tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından
tekrar muayene edilmek üzere hastaneye gönderilen Hamdiye Aslan’a 5 Mart 2002’de verilen raporda ise Hamdiye Aslan’ın copla tecavüze uğradığı
bilgileri yer aldı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Şube
Müdürlüğü’nün kararına rağmen 3 Nisan 2008’de
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer, Hanife Şennur Pat ve
Levent Birsel’in beraatına karar vermişti.
Feride Kaya
Çorum’da 27 Eylül 2002’de “yasadışı örgüte yardım
ve yataklık yaptığı” gerekçesiyle Merkez Seydim
Jandarma Karakolu’nda gözaltında tutulan ve gözaltında tutulduğu süre içerisinde işkence ve kötü
muamele gören Feride Kaya’nın yaptığı suç duyurusu üzerine açılan davanın 2011 yılının Kasım
ayının son haftasında sonuçlandığı 5 Aralık 2011’de
öğrenildi.
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Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan
yargılama sonunda mahkeme heyetinin, Feride
Kaya’nın işkence gördüğüne hükmettiği ancak
dokuz yıldır yargılanan iki askerin işkenceyi yapmadığına kanaat getirerek sanık askerlerin beraat
etmesine karar verdiği öğrenildi.
Feride Kaya’ya işkence görmesine rağmen “darp ve
cebiz izine rastlanmamıştır” yazılı raporu veren F.S.
ve M.A. adlı iki doktor da haklarındaki suçlamanın 7,5 yıllık zamanaşımına uğraması sayesinde iki
doktor hakkındaki dava ortadan kalktı.
Davaya konu olan iddianameyi hazırlayan savcılık ise, doktor raporlarını ve bu raporlarla örtüşen
tanık anlatımlarını esas alarak, Feride Kaya’nın iki
gün boyunca astsubaylar S.K. ve N.Ş. tarafından
elektrik ve darp işkencesine maruz kaldığını belirtmişti.
Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde alınan kararda,
“gözaltına alınan Feride Kaya’nın gözaltında kaldığı
tarihte kötü muameleye maruz kaldığı hususunun
kabul edildiği ancak katılana kötü muamelede bulunan kişilerin söz konusu iki sanık olduğuna dair
mahkememizce tam bir kanaat oluşmadığı, bu hususun şüpheli kaldığı anlaşıldığından, şüpheden
sanık yararlanır ilkesi gereğince sanıkların beraatlarına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.
Mahkeme heyeti kararın ardından başsavcılığa işkence suçunu işleyenlerin tespit edilmesi için suç
duyurusunda da bulundu. Başsavcılığın, olayın ardından dokuz yıl geçmesine rağmen sanıkları tespit
etmesi halinde yargılama yeniden başlayacak.
Fevziye Cengiz
İzmir’de 2011 yılının Temmuz ayında ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri tarafından “kimliği üzerinde bulunmadığı”
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan Fevziye
Cengiz’in (37) Karabağlar Polis Karakolu’nda 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 öğrenildi.
Olaydan sonra Fevziye Cengiz hakkında kendilerine direndiği ve küfrettiği iddiasıyla polis memurlarının suç duyurusunda bulunması üzerine Fevziye
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Cengiz hakkında “görevli polis memurunu yaraladığı ve polis memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla
6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu ise işkencenin tespit edilmesine rağmen polis memurları
H.Y. ve B.S. hakkında ise “zor kullanma yetkisine
ilişkin sınırın aşılarak basit yaralama” suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 28 Kasım 2011’de dava açıldı. 5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden İzmir 17. Sulh
Ceza Mahkemesi, polis memurlarını yargılamaya
15 Şubat 2012’de başlayacak.
T.A.
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 16 Aralık 2010’da evli
olduğu erkekten şiddet gören ve şikâyette bulunmak
amacıyla gittiği Cumhuriyet Polis Karakolu’nda
ifadesini alan polis memuru Gizlihan Barutçu’nun
cinsel tacizine uğrayan T.A.’nın yaptığı suç duyurusu üzerine sanık polis memuru hakkında açılan
dava 16 Aralık 2011’de sonuçlandı.
Yargılama süresince açığa alınan Gizlihan
Barutçu’nun yargılandığı Çorlu 2. Sulh Ceza Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı
Gizlihan Barutçu’ya “duruşmalardaki iyi hali” nedeniyle alt sınırdan verdiği 125 günlük hapis cezasını beş taksitte ödemek üzere 2500 TL para cezasına çevirdi.
Mehmet Nezir Çirik, Arif Kılınç
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 memuruna direndiği” iddiasıyla
arkadaşı Arif Kılınç’la birlikte gözaltına alınarak
Taksim Polis Merkezi’nde dövülen ve aldığı darbeler nedeniyle dalağı ameliyatla alınan Mehmet
Nezir Çirik’i (33) dövdükleri öne sürülen 12 polis
memuruna “işkence” suçundan 24 yıla kadar hapis
cezası istemiyle açılan davanın İstanbul 20. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmasında
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcının “sanık
polislerin iki gence gaz sıktığını, copla vurup yerde
tekmelediğini, dayak sonucu bir gencin dalağının
alındığını belirtip, bu davranışların insan onuru
ile bağdaşmayan, kişilerin aşağılanmasına yönelik
davranışlar içermediğinden suçun işkence sayıTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lamayacağı” yönünde görüş ifade ettiği 21 Aralık
2011’de öğrenildi.

dikleri” gerekçesiyle açılan davanın sonuçlandığı
27 Aralık 2011’de öğrenildi.

Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Ciddioğlu, Şahin
İmğa

Fox TV tarafından görüntülenen ve kanalın ana
haber bülteninde “üç gence orantısız polis dayağı” başlığıyla verilen haberin görüntülerinde Melis
Ciddioğlu’nun saçından tutularak yere fırlatıldığının görülmesine rağmen Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlanan yargılamada mahkeme
başkanı, bilirkişi raporu doğrultusunda “gençlerin
kendilerini yere attığına kanaat getirerek” sanık üç
kişiye birer yıl yedişer ay hapis cezası verdi.

Ankara’da 30 Aralık 2009’da Kocatepe Camisi’ne ait
kapalı otoparkın duvarına “Türkiye bizimdir, ABD
defol” yazılı afişi asmak isterken olay yerine gelen
polis ekibi ve otoparkın özel güvenlik birimi tarafından coplanarak, yerde sürüklenerek darp edilen
Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Ciddioğlu, Şahin
İmğa adlı üç kişi hakkında “görevli memura diren-

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

105

CEZAEVLERİ
1. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER veya
İNTİHAR GİRİŞİMLERİ
2011 yılında da cezaevlerinde “intihar ettikleri” iddiasıyla veya sağlık sorunları (hastalık, kalp krizi vb.)
nedeniyle veya cezaevi ring araçlarının kaza yapması
sonucu yanarak veya işkence görerek ölümler devam
etti Dokümantasyon Merkezi 2011 yılında en az 41
ölüm ve 11 intihar girişimi tespit etti. Bunların 12’si
sağlık sorunları nedeniyle; 21’i intihar iddiası nedeniyle; 5’i ring aracının kaza yapması nedeniyle; 1’i
işkence nedeniyle; 2’si de cinayet nedeniyle meydana
geldi:
* Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde bağlı Kertê
(Bilge) Köyü’nde 4 Mayıs 2009’da sekiz akrabasıyla birlikte gerçekleştirdiği katliamla 44 kişiyi
öldüren Süleyman Çelebi, 4 Ocak 2011’de tutulduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde intihar
etmiş olarak bulundu.
* Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’nin müşahede
bölümünde 1 Ocak 2011’de yatağını yakması sonucu çıkan yangında yaralanan ve
Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ömer
Aydın (23), 6 Ocak 2011’de yaşamını yitirdi.
Aynı olayda dumandan etkilendikleri için
tedavi altına alınan diğer mahkûmlar Oktay
Mücahit Akyıldız, Recep Akkaya, Ahmet Sencer, Mehmet Sıddık Seyit, Necmi Temizel ve
Ümit Erginyürek ise taburcu edildi.

* İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde kalan
Zakir Karaca’nın, aşırı kilo kaybı nedeniyle
kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Balcalı
Hastanesi’nin mahkûm koğuşunda yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine gönderildiği;
şikâyetlerinin geçmemesi nedeniyle 5 Ocak
2011’de tekrar Balcalı Hastanesi’ne getirilen
fakat yine mahkûm koğuşunda yer olmadığı
nedeniyle hastaneye kabul edilmeyen Zakir
Karaca’nın İskenderun Devlet Hastanesi’nde 6
Ocak 2011’de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
* Aldığı hapis cezası nedeniyle 25 Eylül 2008’den
beri Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde
kalan ve cezaevinde kanser hastalığına yakalanan; yapılan tüm çağrılara rağmen ancak 25
Ocak 2011’de tahliye edilen Osman Kezlere (50)
31 Ocak 2011’de yaşamını yitirdi.
* Samsun E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Turgay M. (30) 17 Şubat 2011’de cezaevinin
tuvaletinde asılı halde bulundu.
* İzmit C Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Necati Sarı (60) siroz hastalığı nedeniyle 22
Şubat 2011’de yaşamını yitirdi.

* Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Nusret Akmercan, 11 Ocak 2011’de birlikte kaldığı koğuş arkadaşı Salih Seyhan’ı öldürdü.

* İki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası
istemiyle yargılanan Mehmet Baştürk’ün
(30), tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi
Cezaevi’nde, 27 Şubat 2011’de tek kişilik koğuşunun pencere demirlerine bağladığı iple kendini astığı öğrenildi.

* Isparta E Tipi Cezaevi’nde kalan N.Ç.’nin pencere parmaklıklarında asılı bulunduğu 16 Ocak
2011’de öğrenildi. Gömlek parçalarını birbirine
bağlayarak intihar ettiği öne sürülen olayla ilgili
soruşturma başlatıldığı bildirildi.

* Zorunlu askerlik hizmetini yaparken firar ettiği
gerekçesiyle Kızılcahamam Askerî Cezaevi’nde
tutuklu bulunan er Gökhan Çitil’in 19 Mart
2011’de intihar ettiği açıklandı. Çocuklarının
intihar ettiğine inanmadıklarını belirten Gök-
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mede kardeşinin moralinin çok iyi olduğunu,
bir sonraki görüşe yeğenlerinin getirilmesi
istediğini belirterek kardeşinin intihar ettiğine
inanmadığını belirtti.

han Çitil’in ailesi, bileğinde kelepçe izleri ve
vücudunun değişik yerlerindeki darp izleri
olduğunu savundu.
* Adana’da Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Ramazan Kılıç (47), cezaevinde 22
Mart 2011’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
* Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Ferit Orak’ın 28 Mart 2011’de kendisini yaktığı iddia edildi. Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan
Ferit Orak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu
bildirildi.

* Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde bulunan ve
12 gün önce bedenini ateşe verdiği belirtilen
Rahmi Özer (20) isimli siyasi mahkûmun tedavi
edildiği Trabzon Devlet Hastanesi’nde yaşamını
yitirdiği 2 Ağustos 2011’de öğrenildi.
* Midyat M Tipi Cezaevi’nde kalan epilepsi hastası Şeyhmus Yalçın adlı mahkûmun 6 Ağustos
2011’de koğuşunda beyin kanaması geçirerek
yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

* Düzce B Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan A.Y.’nin
(17) yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle,
8 Mayıs 2011’de intihar ettiği ileri sürüldü.
A.Y.’nin intihar etmesi üzerine cezaevindeki
mahkûmlar topladıkları eşyaları ateşe verdi.
Yapılan görüşmeler sonucu çıkan isyan sona
erdirilirken çıkan arbedede bir gardiyanın yaralandığı öğrenildi.

* Antalya F Tipi Cezaevi’nde kaldığı sürede mide
ve yumurtalık kanserine yakalanan Gülay
Çetin’in (48) hastalığı nedeniyle Temmuz
ayında yaşamını yitirdiği 9 Ağustos 2011’de
öğrenildi.

* Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan
A.K.’nin (26) kaldığı koğuşta 11 Mayıs 2011’de
bileklerini kestikten sonra ayakkabı bağıyla
kendisini astığı iddia edildi.

* Delice (Kırıkkale) K Tipi Cezaevi’nde “cinayet”
suçundan tutuklu bulunan Fatih Düzyurt (19),
4 Eylül 2011’de ranza demirine bağladığı yatak
örtüsüne kendini asarak intihar ettiği iddia
edildi.

* Konya’nın Ereğli Belediyesi’ne 25 Mart 2011’de
düzenlenen operasyon sonucu “ihaleye fesat
karıştırdığı” iddiasıyla tutuklanan İhale Raportörü İbrahim Ekici’nin (44), Ereğli B Tipi
Cezaevi’nde kaldığı koğuşta kireç çözücü içerek
intihar ettiği, 26 Haziran 2011’de öğrenildi.
* Mersin’in Silifke İlçesi’nde bulunan M Tipi
Cezaevi’nde “cinayet” suçundan kalan Mustafa
Bacaksız’ın 29 Haziran 2011’de kaldığı koğuşta
kendisini astığı öğrenildi.
* Kütahya’da 9 Aralık 2010’da Dumlupınar
Üniversitesi’nde bir öğrencinin ölümüyle
sonuçlanan olaylar nedeniyle tutuklanarak Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne konulan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Seyfettin Bal’ın 21
Temmuz 2011’de cezaevinde intihar ettiği ileri
sürüldü. 27 Temmuz 2011’de yapılacak olan
duruşmada kardeşinin tahliye olmayı beklediğini söyleyen Seyfettin Bal’ın ablası Leyla Bal,
kardeşiyle 20 Temmuz 2011’de yaptığı görüşTürkiye İnsan Hakları Vakfı

* Aydın E Tipi Cezaevi’nin kadın koğuşunda
kalan Bircan Yanar’ın (35) 20 Ağustos 2011’de
intihar ettiği iddia edildi.

* Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Alisofu
Köyü’nde 8 Eylül 2011’de tartıştığı eşi Hayret Çamlı’yı (65) döverek öldüren Mehmet
Çamlı (74), tutuklu bulunduğu Selim K-1 Tipi
Cezaevi’nde 18 Eylül 2011’de intihar etti.
*

Zorunlu askerlik hizmetini Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kışlasında yapan Uğur Kantar’ın
25 Temmuz 2011’de “disko” olarak tabir edilen
disiplin koğuşunda üç boyunca yemek ve su
verilmeden gördüğü işkence ve kötü muamele
nedeniyle komaya girerek Ankara’da bulunan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi altına
alındığı 16 Ağustos 2011’de öğrenildi. Süren
tedaviye rağmen Uğur Kantar’ın beyin fonksiyonlarını yitirdiği ileri sürüldü. 25 Temmuz
2011’den bu yana beyin fonksiyonlarını yitirmiş
bir halde komada olan ve GATA’da (Ankara)
tedavi gören Uğur Kantar 12 Ekim 2011’de
yaşamını yitirdi. (bkz. Davalar)
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* Batman M Tipi Cezaevi’nde zorunlu askerlik
hizmetini yaparken miğfer giymediği gerekçesiyle hakkında verilen 75 günlük hapis cezası
nedeniyle kalan Mehmet Sait Platin’in (27) tahliyesine beş gün kala 3 Eylül 2011’de cezaevinde
intihar ettiği iddia edildi.
* Van’dan İstanbul’a 16 Eylül 2011’de mahkûm
götüren cezaevi ring aracında Kayseri’nin

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Pınarbaşı İlçesi’nin yakınlarında 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 Medeni Demir (47)
yanarak yaşamını yitirdi.

Cezaevi Aracında Yanmak
bianet.org, 26 Eylül 2011
Fikret İlkiz
Cezaevi aracı içinde cayır cayır yanarak kilit altında ölenlerin acıları ve böyle ölmeleri; “takdiri ilahi” sözleri ile
asla açıklanamayacak kadar dehşet verici bir vahşettir. Bu nasıl bir hukuk, nasıl bir ceza hukuku düzenidir ve nasıl
bir adalettir?
18 Eylül 2011 sabahı saat 06.30 sularında Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sivas’ın Gürün ilçeleri arasındaki karayolunda,
Van’dan İstanbul’a tutuklu ve hükümlü götüren cezaevi aracında çıkan yangında... Haber, çok basit bir yangın haberinin girişi gibi başlıyor... Ama sonucu “basit” değil. Haberin devamı “...askerler kapıları açamadığı için cezaevi
nakil aracında bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni
Demir (47) isimli tutuklu ve hükümlüler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.”
Haberlere göre, Van-İstanbul yolunda içeride kilitli olanların ayrıca “kelepçeli” olduğunu öğreniyoruz. Aracın
birçok kez bakıma alındığını ve sürekli “arıza” yaptığını okuyoruz. Bütün anahtarlar aynı yerde... Yangın başladığında, bir türlü doğru anahtarlar bulunup da kilitler açılamıyor. Neden kilitler açılamadı sorusunun yanıtı, aracın
kilidi zamanında açılmadı. İşte bu kadar “basit”. Bir olayın açıklamasında, “basit” kelimesinin, bu kadar çaresiz ve
kifayetsiz kaldığı ama o denli insanı isyana sürükleyen bir anlamı daha olmuş mudur acaba?
Bazı haberleri okuyunca insanların kanı donuyor.
Bu ölümler için “Bu kaza nedeniyle çok üzgünüz. Oldu bir kere, kim ister insanların ölmesini, kurtaramadık.”
denecek kadar “basit” midir?
Cezaevi aracı içinde cayır cayır yanarak kilit altında ölenlerin acıları ve böyle ölmeleri; “takdiri ilahi” sözleri ile asla
açıklanamayacak kadar dehşet verici bir vahşettir.
Bu nasıl bir hukuk, nasıl bir ceza hukuku düzenidir ve nasıl bir adalettir?
Cezaevinden mahkemeye götürülmeniz mevzuatın buyruğu. Yargılanmanız için hâkim önüne çıkarılacaksınız,
bu sizin hakkınız ve hukukun gereği. Bunu yerine getirilmesi için cezaevi aracında yola çıkarılacaksınız. Kilitleyip
cezaevi aracına konuyorsunuz ve Van’dan İstanbul’a yolculuk başlıyor... Araçta yangın çıkıyor, kilit altında cayır
cayır yanarak ölüyorsunuz!
Kaybettiği kimliğinden dolayı hakkında açılan davadan “yol tutuklaması” (ne demekse!) nedeniyle “tutuklu” kişiymiş İsmet... İfadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülüyormuş. İsmet Evin’in dayısı İsmail Evin, yaşananların
bir “katliam” olduğunu söylüyor. Daha önce yeğeninin İstanbul’a götürülmesi ve ifadesinin alınması için iki kez
sözlü olarak cezaevi yetkilileriyle görüşmüş. Evin, “İsmet’in tek suçu kimliğini kaybetmesiydi. Kimliğini bulanların yaptıkları bir işlemden dolayı ifadesinin alınması gerekiyordu. Bunun için gözaltına alındı. Uzun zamandır
bekletiliyordu. Biz iki kez gidip yetkililerle görüştük. Yanına iki askerin verilerek, uçakla götürülmesini istedik.
Masraflarını karşılayacağımızı söylememize rağmen kabul edilmedi. İşte götürüp, böyle bir katliamla yaktılar. Bunun hesabını soracağız” diye konuşmuş.
Ölenlerin yakınlarının sözlerini kim durdurabilir? Suç duyurusunda bulunacaklar...
Cezaevi aracından, araca alınan yakıttan, aracın modelinden, araç bakımının yapılıp yapılmadığından, aracın sürekli arızasından, kilitlerin ve kelepçe kilitlerinin sağlam olup olmadığından, araç kapısının kilidinden, “mevzuat
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gereği” kimler, neden sorumlu tutulacak? Kimler, neden sorumlu olmayacak? Yaşamların cayır cayır yanmasından
sorumlu tutulacaklar sadece bu insanları cezaevi aracına kilitleyenler ve kilidi açamayanlar mıdır?
Mevzuat gereği yanarak ölenlerin ölümlerinden sorumlu olanlar, sadece kilitlerden sorumlu olanlar mıdır?
Birleşmiş Milletler tarafından 19.12.1966 tarihinde imzayla açılan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, 03.01.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geç olmuştur ama Türkiye imzaya açıldığı tarihten itibaren 34 yıl ve
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 yıl sonra imzalamıştır.
Türkiye, bu sözleşmenin 4.6.2003 tarihli 4868 sayılı yasayla “onay” kanununu çıkarmıştır. Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi’nin onay belgesi Türkiye tarafından 15.09.2003 tarihinde depo edilmiştir. Böylelikle 15.12.2003 tarihinden itibaren bu sözleşme Türkiye için hüküm doğurmaya başlamıştır. (Gemalmaz, M.Semih. Ulusal üstü İnsan
Hakları Hukuku Belgeleri. II. Cilt. Legal İstanbul. 2010. Sayfa 95. Dipnot 1.)
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 6/1. maddesine göre; “Her insan doğumla kazandığı/ (varlığına yerleşik)
yaşam hakkına sahiptir. Bu hak yasa ile korunacaktır. Hiç kimse yaşamından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.”
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, 27 Temmuz 1982 tarihinde 16. Dönem içindeki 378. toplantısında,
Sözleşmenin yaşam hakkı Madde 6’yı yorumlamış ve 6 (16) sayılı Genel Yorumu kabul etmiştir. (Bakınız Gemalmaz, M.Semih. İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı. İstanbul Barosu Yayınları.
2002. Sayfa 38)
İnsan Hakları Komitesinin 6 (16) sayılı Genel Yorumuna göre; yaşam hakkı, ulusun yaşamını tehdit eden kamusal
tehlike halinde bile aykırı önlem/(sapma önlemi) alınamayacak olan üstün bir haktır. Yaşam hakkı “dokunulmaz
hak” olarak yorumlandığına göre mutlak haktır ve “kamusal tehlike ortaya çıktığında” bile önlemlere tabii tutulamaz. Devlet, yaşam hakkının korunması için bütün önlemleri almak zorundadır.
O halde kamusal bir tehlike ortaya çıkmasın diye önlem olarak cezaevi aracına eli kelepçeli olarak kilitlenen kişilerin yaşam haklarının ihlalinden ve yanarak ölmelerinden kimler ve neden sorumludur?
Bu devletin mevzuatından ve adaletinden sorumlu olanlar “yaşam hakkının ihlalinden” sorumlu mudur, değil
midir?

* Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde kalan Musa
Şengün’ün 19 Eylül 2011’de kalp spazmı geçirerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.
* İzmit T Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü Hasan
Özer’in (21) cesedinin iple asılmış halde bulunduğu 6 Ekim 2011’de öğrenildi. Cezaevi yönetimi olayı “intihar” olarak açıklarken tahliye
olmasına 40 gün kalan Hasan Özer’in babası,
oğlunun telefonla görüştüklerinde kendisini
öldürmek istediklerini söylediğini öne sürdü.
* İstanbul’da 28 Ağustos 2009’da düzenlenen
operasyon sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklanan, İşçi Köylü Gazetesi’nin
Kartal Bürosu çalışanı Suzan Zengin’in (52)
tutuklu yargılandığı süre boyunca yaptığı tahliye başvuruları reddedilmiş ve Suzan Zengin’in
rahatsızlığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kaldığı
süre boyunca ilerlemişti. İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 14 Haziran 2011’de görülen
duruşmada talebi kabul edilen Suzan Zengin
tahliye edilmişti. Suzan Zengin’in sağlık durumu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

tahliye olduktan sonra da iyileşme göstermemiş
ve iki hafta önce açık kalp ameliyatı olmuştu.
Ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda kalan
Suzan Zengin 12 Ekim 2011’de tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi. Suzan Zengin eğer
yaşasaydı 3 Kasım 2011’de tahliye edildiği davadan yargılanacaktı.
* Mardin E Tipi Cezaevi’nde bulunan Irak vatandaşı A.C.’nin 19 Ekim 2011’de intihar ettiği
iddia edildi. A.C.’nin elleri arkadan bağlı halde
bulunduğu ileri sürüldü.
* Bahçecik (Trabzon) E Tipi Cezaevi’nde
hükümlü olarak bulunan ve tahliye edilmesine
dört ay kalan Necip Kadıoğlu’nun (37) 4 Kasım
2011’de kendini çarşafla su borusuna asarak
intihar ettiği açıklandı.
* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi’nin hakkında hazırladığı ön raporda
“hasta hastalığının son evresinde, cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremez” dediği Kürkçüler
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F Tipi Cezaevi’nde kalan ve siroz ile tüberküloz
hastalığı nedeniyle hastanenin mahkûm odasında tedavi edilen Latif Badur 7 Kasım 2011’de
yaşamını yitirdi.

Metin M.’nin (21) kavga ettiği kişilerce önce
jiletle yaralanarak, daha sonra eşofman bağcığıyla boğularak öldürüldüğü 7 Aralık 2011’de
öğrenildi.

* Yozgat E Tipi Cezaevi’nde kalan Özgür Çatar’ın
(25), 21 Kasım 2011’de kaldığı koğuşta intihar
ettiği iddia edildi.

* Erzurum H Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan
ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı ile
tahliye işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk
edilen fakat burada raporları çıkmadığı için serbest bırakılmayan kanser hastası Mehmet Aras
(60) 18 Aralık 2011’de yaşamını yitirdi.

* Ergenekon Davası’nın Oda TV Soruşturması
kapsamında 3 Mart 2011’den bu yana Silivri
1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve
ilk duruşmasına tutuklandıktan 8,5 ay sonra
22 Kasım 2011’de çıkacak olan MİT mensubu
Kaşif Kozinoğlu (56) ağır spora bağlı kalp krizi
nedeniyle yaşamını yitirdi.
* Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 18
Kasım 2011’de “iki gündür kan kustuğu” gerekçesiyle kaldırıldığı hastaneden “durumu acil
değil” denilerek cezaevine gönderilen Avni
Karabulut’un (74) aynı gece, kan kusarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
* Antalya L Tipi Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan
dört mahkûm arasında çıkan kavga sonucu

* Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Zahir Ersoy’un (23) 25 Aralık 2011’de intihar
ettiği iddia edildi.
* Siirt E Tipi Cezaevi’nde Terörle Mücadele
Yasası’ndaki uygulamalar nedeniyle tutuklu
bulunan 10 çocuğun 26 Aralık 2011’de nasıl
edindikleri öğrenilemeyen hapları içerek intihar girişiminde bulundukları 28 Aralık 2011’de
öğrenildi. Kaldırıldıkları hastaneden tedavileri
tamamlanan çocukların cezaevine gönderildikleri bildirildi.

2. CEZAEVLERİNDE İŞKENCE ve SORUNLAR
2011 yılında cezaevlerinin en önemli sorunu yine işkence oldu. İşkence iddialarının etkin şekilde soruşturulmamasının ve cezaevlerinin bağımsız ve uzman kurullarca izlenememesinin bir sonucu olarak cezaevlerinde
“A Takımı” diye adlandırılan işkence timlerinin oluştuğu, “kameraların kayıtta olmadığı” sırada veya kameraların görmediği kör noktalarda işkence olaylarının meydana geldiği; tutuklu veya hükümlülerin süngerli oda
diye tabir edilen her şeyden yalıtılmış hücrelere konulduğu; sıcak ve soğuk su kullanımının asgari düzeye bile
ulaşamadığı; koğuşları lağım sularının bastığı iddiaları ortaya çıktı. 2011 yılında 2 vakada sayısı belirsiz olmak üzere; 137 kişinin işkence gördüğünü; 2 vakada yine sayısı belirsiz olmak üzere 6 kişinin temizlik ve hijyene
bağlı olmak üzere uzun süreli sorunlar yaşadığını tespit ettik.

* Antalya E Tipi Cezaevi’nde kalan İbrahim
Tüci’yi (22) görmeye giden Avukat Ayçin
Turna Güler’in, müvekkilinin ceketini kanlı ve
yüzünde de darp izleri görmesi üzerine yaptığı şikâyeti değerlendiren savcılığın, İbrahim
Tüci’ye verilen doktor raporunu da dikkate
alarak, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma
başlattığı 28 Ocak 2011’de öğrenildi.
* Van F Tipi Cezaevi’nde kapalı görüşte aileleriyle
Kürtçe konuşan Hamdi Kılınç, İskan Aksaç
ve Aydın Akış adlı üç mahkûmun “A Takımı”
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denilen gardiyan ekibi tarafından darp edildiği
4 Şubat 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden 4 Şubat
2011’de Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne
istekleri dışında sevk edilen 11 tutuklu ve
hükümlü adına açıklama yapan Ender Bulhaz Aktürk, sevk esnasında ve götürüldükleri
cezaevinde, gardiyanlar tarafından sürekli darp
edildiklerini ve kabul etmedikleri halde “ince
arama” uygulamasının yapıldığını ifade etti.
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*

Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde bulunan
mahkûmların yazdıkları mektuplardan 13
Şubat 2011’de edinilen bilgilere göre, gardiyanların sık sık mahkûmların tamamen çıplak
kalacak şekilde soyunmalarını istedikleri ve o
haldeyken eğilip kalkmalarını dayattıkları öğrenildi. Uygulamayı kabul etmeyen mahkûmların
ise dövüldüğü ifade edildi.

* İHD Hakkâri Şubesi’ne 12 Şubat 2011’de başvuran dört tutuklu ve hükümlü ailesi, Kalkandere
(Rize) L Tipi Cezaevi’nde kalan yakınlarının
Van’da görülen duruşmalara götürülürken kötü
muameleyle karşılaştıklarını açıkladı.
* Maltepe Çocuk Cezaevi’nde kalan 14 çocuğun
aralarında Kürtçe konuşmasını gerekçe gösteren gardiyanların ve askerlerin 21 Şubat 2011’de
çocukların kaldığı koğuşu basıp çocukları
döverek öldürmekle tehdit ettikleri öğrenildi.
* Kandıra F Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Çatakbaş,
Selman Tökü, Hüseyin Tepe’nin revire çıkmak
için dilekçe yollamaları üzerine mahkûmların
bulunduğu koğuşa giren gardiyanların,
mahkûmları zorla dışarı çıkararak “süngerli
oda”ya kapattıkları 8 Mart 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve
bacağından olduğu ameliyat nedeniyle 25 tane
cıvalı tel dikişi bulunan Kemal Ayhan’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek dikişlerinin
patlatıldığı 13 Mart 2011’de öğrenildi.
* Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarından
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in
avukatı Hasan Basri Özbey 14 Mart 2011’de
yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir süre
önce sevk edildiği ve henüz tamamlanmayan
Silivri 1 Nolu Cezaevi’ndeki hücreleri lağım
suyu bastığını iddia etti. Hasan Basri Özbey,
Doğu Perinçek’in yanı sıra beş tutuklunun daha
hücrelerinin lağım suyu olduğunu ifade ederek
konuyla ilgili olarak cezaevi yönetimine dilekçe
verdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini
söyledi.
* Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan oğlu Tuncer
Buldu ile birlikte iki mahkûmun kaldığı koğuşa
“arama yapılacağı” gerekçesiyle giren gardiyanların, koğuşu dağıttıktan sonra koğuştaki
mahkûmları kameraların görmediği bir bölgede
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dövdüğünü ileri süren Aynur Buldu, 22 Mart
2011’de İHD Van Şubesi’ne başvurarak hukukî
yardım talebinde bulundu.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 22 Mart
2011’de C-80 numaralı koğuşta kalan iki
mahkûmun, gardiyanlar tarafından dövülerek
istekleri dışında başka koğuşlara nakledildiği
ileri sürüldü.
* Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde bulunan Murat
Kıran’ın 4 Nisan 2011 gecesi koğuşuna giren
gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi.
Murat Kıran Trabzon Devlet Hastanesi’ne sevk
edilirken, cezaevi yönetimi yaptığı açıklamada
Murat Kıran’ın diğer mahkûmlarca darp edildiğini öne sürdü.
* Ermenek (Karaman) M Tipi Kapalı Cezaevi’nde
28 Nisan 2011’de görüş hakkının engellenmesine itiraz eden Emrah Yayla, Arif Sönmez ve
Mehmet Sevik’in gardiyanlar tarafından dövüldükleri sonra ise üç mahkûmun bir gün hücrede tutularak Sincan 1 ve 2 nolu cezaevlerine
sevk edildikleri 5 Mayıs 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Haydar Duymaz’ın cezaevi müdürü ve gardiyanlar
tarafından darp edildiği 12 Haziran 2011’de
öğrenildi.
* Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde 15 Haziran
2011’de Özlem Aydın adlı tutuklunun hastaneye
götürülürken “ince arama” adı altında elbiselerinin çıkarılmak istenmesine karşı çıktığı için
darp edildiği bildirildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Haydar Duymaz, 2 Haziran 2011’de koğuşuna
düzenlenen baskında gardiyanlar tarafından
darp edilerek tek kişilik hücreye gönderildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Erdinç Akçıl’ın 13 Haziran 2011’de avukatıyla
görüşmeye giderken kendisine dayatılan “ince
arama” uygulamasına karşı çıktığı için darp
edildiği öğrenildi.
* Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Hanefi Kuzu’nun yaptığı bir şikâyet başvurusu
nedeniyle gardiyanlar tarafından darp edildiği
Hanefi Kuzu’nun gönderdiği mektup sonucu 11
Temmuz 2011’de öğrenildi.
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* Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Ahmet Demirbaş, gardiyanlar tarafından darp edildiği Ahmet Demirbaş’ın İnsan
Hakları Derneği’ne gönderdiği mektup sonucu
28 Temmuz 2011’de öğrenildi.
* Kırıkkale 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde KCK/TM
Davası’ndan tutuklu bulunan Ahmet Arslan’nın
koğuşundan zorla çıkarılarak gardiyanlar tarafından darp edildiği; revir doktorunun “acil
servise gönderilmeli” demesine rağmen hastaneye götürülmediği 22 Temmuz 2011’de Ahmet
Arslan’ın durumu ailesine haber vermesiyle
öğrenildi.
* Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan
Akkuş, Bülent Kapar ile Ahmet Doğan’ın hücrelerine gelen gardiyanlar tarafından darp edilerek hücrelerinin değiştirildiği 4 Ağustos 2011’de
öğrenildi.
* Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan
Gülay Efendioğlu’nun koğuşuna gelen gardiyanlar tarafından darp edildiği 23 Ağustos
2011’de öğrenildi.
* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan ve hastalığının tedavisi için tahliye edilmesi gereken
Hediye Aksoy’un tahliye edilmemesini 16
Ağustos 2011’de protesto eden 22 tutuklu ve
hükümlü gardiyanlar tarafından darp edildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sinan
Köse, Mehmet Samur, Berat Anlı, Yavuz Dursun adlı mahkûmların 15 Temmuz 2011’de
koğuşlarına gelen gardiyanlar tarafından darp
edildikleri 21 Ağustos 2011’de öğrenildi.
* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan ve hastalığının tedavisi için tahliye edilmesi gereken görme
engelli mahkûm Hediye Aksoy’un muayene için
hastaneye götürülürken cezaevi ring aracında
jandarma erleri tarafından darp edildiği İHD
Mersin Şubesi’nin 25 Ağustos 2011’de yaptığı
basın açıklamasıyla öğrenildi.
* Sincan L Tipi Cezaevi’nde kalan Nehar Avcı,
Diren Yağan, Didem Ezgi Serap, Müzeyyen
Çınar, Eda Dişkaya adlı beş mahkûmun 20
Eylül 2011’de darp edildikleri ve beş mahkûma
bir gün boyunca yemek ve su verilmediği öğrenildi.
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* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan Yasemin
Karadağ’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle
olduğu ameliyatın ardından kontrol amacıyla
götürüldüğü hastanede yanında bulunan subayın kendisini yumrukla darp ettiği 3 Ekim
2011’de öğrenildi.
* Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Kemal
Avcı’nın tutulduğu koğuştan hücre cezasının
uygulanması için sağlıklı bir biçimde alındığı
fakat Kemal Avcı’nın koğuşuna geri döndüğünde darp nedeniyle ayakta duramaz halde
olduğu 3 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Karataş (Adana) Cezaevi’nden 9 Eylül 2011’de
Denizli D Tipi Cezaevi’ne isteği dışında sevk
edilen Özlem Aydın’ın, nakil sırasında ve sonrasında gardiyanlar tarafından darp edildiği 5
Ekim 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Kahraman Akacak, Abdullah Ön ve Doğuş Kotak
adlı tutukluların koğuşlarına gelen gardiyanlar
tarafından darp edildikleri 5 Ekim 2011’de
öğrenildi.
* Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan
Gülay Efendioğlu, 12 Ekim 2011’de ailesiyle yaptığı görüşmede hücrede birlikte kaldığı Fadime
Özkan’ın ve kendisinin gardiyanlar tarafından
darp edildiğini bu nedenle vücudunda morluklar oluştuğunu aktardı.
* Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde kalan 15
tutuklu ve hükümlünün sayım sırasında cezaevi
müdürü ve gardiyanlar tarafından darp edildiği
16 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Emrah
Yayla’nın, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği’ne (TAYAD) gönderdiği mektup
sonucu 21 Temmuz 2011’de hücresinden zorla
çıkarılan Ahmet Aslan’ın “acil müdahale karakolu” olarak tabir edilen kameraların görmediği
bölgede gardiyanlar tarafından darp edildiği 18
Ekim 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan Coşkun
Şimşek’in gönderdiği mektup sonucu Özcan
Bayram’ın sabah sayımı sırasında gardiyanlar tarafından darp edilerek “süngerli oda”ya
konulduğu 18 Ekim 2011’de öğrenildi.
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* Bergama (İzmir) M Tipi Cezaevi’nde “yasadışı
slogan attıkları” suçlamasıyla tutuklu bulunan
üç çocuğun cezaevi girişinde jandarma erleri
tarafından önce zorla üstlerinin soyulduğu
sonra da darp edildikleri cezaevinden gönderilen mektup sonucu 31 Ekim 2011’de öğrenildi.
* 4 Kasım 2011’de basın açıklaması yapan İHD
İstanbul Şubesi, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde
“doğalgaza geçileceği” iddiasıyla kaloriferlerin
yakılmadığını; koğuşlara haftada bir gün bir
saat süreyle temizlik amacıyla su verildiğini; iki
aydır sıcak su verilmediğini ileri sürdü.
* Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’nde “PKK
üyesi oldukları” suçlamasıyla kalan dokuz çocuğun, kendi yaptıkları resimlerin bulunduğu
panoya el konulmasını protesto ettikleri için 14
Kasım 2011’de gardiyanlar ve jandarma erleri
tarafından darp edildikleri öğrenildi.
* 2011 yılının Ocak ayından beridir tutuklu bulunan ve Van’da meydana gelen deprem nedeniyle
Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’ne nakledilen
SES Bitlis Şubesi eski Başkanı Sedat Güler’in
nakil sırasında yapılmak istenen çıplak arama
uygulamasına itiraz ettiği gerekçesiyle darp
edildiği 1 Aralık 2011’de öğrenildi.
* Adana F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın
Antakya E Tipi Cezaevi’nde sevk edilen yedi
mahkûmun aynı davadan yargılanmalarına
rağmen aynı koğuşta kalamadıkları; sevk edildikten sonra bir ay boyunca yedi mahkûma
yastık verilmediği; sıcak su kullanımının haftada iki defa 20’şer dakika ile soğuk su kullanımının ise günün belirli saatlerinde sınırlı olarak
verilmesi nedeniyle temizlik sorunu yaşandığı
mahkûmların gönderdiği mektup sonucu 2
Aralık 2011’de öğrenildi.
* Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Adem Erden adlı
mahkûmun, gördüğü işkence ve kötü muamele
nedeniyle cezaevi müdürü ve psikologunu şikayet edince, cezaevi yönetimi tarafından hücresine sokulan bir hükümlü tarafından, önce
şikayetinden vazgeçmesi için tehdit edildiği,
daha sonra saç derisinden boynuna kadar tüm
yüzünün jilet ve bıçakla kesilerek ağır yaralandığı 5 Aralık 2011’de ileri sürüldü.
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* “Devrimci Karargâh Örgütü Soruşturması” kapsamında 10 Aralık 2011’de tutuklanan Türkiye
Gerçeği Dergisi yazarı ve Halkların Demokratik
Kongresi delegesi Mehmet Güneş’in, 12 Aralık
2011’de sevk edildiği Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Cezaevi’nin girişinde “ince arama” adı altında
çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı için
gardiyanlar tarafından darp edildiği ve tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.
* “KCK Soruşturması” kapsamında Halkın
Hukuk Bürosu’na düzenlenen operasyon
sonucu 28 Kasım 2011’de tutuklanarak Kandıra
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen avukatlardan Serkan Akbaş, Mehmet Bayraktar ve
Mehmet Nuri Deniz’in “ince arama” adı altında
çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları için
gardiyanlar tarafından darp edildikleri 19 Aralık 2011’de öğrenildi.
* 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 tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne
gönderilmişti. Serdar Delice’nin cezaevinde
başka nedenlerle tutuklu olan askerler tarafından darp edildiği ve eşyalarının da gasp edildiği
18 Aralık 2011’de öğrenildi.
* Deprem nedeniyle Van M Tipi Cezaevi’nden
Erzurum H Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
mahkûmların gardiyanlar tarafından darp edildikleri ve gardiyanlara haraç vermeye zorlandıkları 20 Aralık 2011’de öğrenildi.
* İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamalarını protesto etmek için Adana’da 2009 yılında katıldıkları bir yürüyüş nedeniyle tutuklanan Çukurova
Üniversitesi öğrencisi dört kişinin, Kürkçüler
F Tipi Cezaevi’nden sevk edildikleri Osmaniye
T Tipi Cezaevi’nin girişinde “ince arama” adı
altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı
için gardiyanlar tarafından darp edildikleri ve
elbiselerinin zorla çıkarıldığı 20 Aralık 2011’de
öğrenildi.
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* Hatay E Tipi Cezaevi’nde kalan Güler Bilen’in
tek kişilik hücrede tutulduğu; kaldığı koşulları
anlatmak için bir akrabasına yazdığı faksın
sakıncalı bulunarak kendisi hakkında soruş-
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turma açıldığı; bir gardiyan tarafından cinsel
tacize uğradığı İHD Adana Şubesi’ne gönderilen mektup sonucu 31 Aralık 2011’de öğrenildi.

2011 yılında da önceki senelerde olduğu gibi cezaevinde kaldıkları süreye bağlı olarak cezaevi koşulları nedeniyle ve/veya cezaevine girmeden önce olan hastalıkları daha da ilerleyen ve tedavilerinin sonuç vermesi
için cezaevi dışında olması gereken hasta tutuklu ve hükümlülerin varlığı devam etti. Maalesef tüm çağrılara
rağmen hasta tutuklu ve hükümlülerden bir kısmı hastalıkları nedeniyle cezaevlerinde veya tedavileri için
cezaevinden tahliye edildiklerinden kısa bir süre sonra yaşamını yitirenler oldu.

* Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin
yakılmaması nedeniyle Ferhat Çalgan adlı
mahkûmun soğuktan etkilenerek yüz felci
geçirdiği 10 Ocak 2011’de öğrenildi.
* Van F Tipi Cezaevi’nde kalan Fahrettin
Yürümez’in (56) gırtlak kanserine yakalandığı
ve cezaevinin koşulları nedeniyle hastalığın
ilerlediği fakat hastalığın tedavisi için gerekli
koşulların sağlanmadığı 15 Ocak 2011’de yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu.
* İHD Diyarbakır Şubesi 17 Ocak 2011’de yaptığı basın açıklamasında Erzurum H Tipi
Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı ile tahliye
işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen
fakat burada raporları çıkmadığı için serbest
bırakılmayan kanser hastası Mehmet Aras’ın
(60) durumunun ağırlaştığını ve ölüm sınırında
olduğu bildirdi. (bkz. Ölümler)
* Aldığı hapis cezası nedeniyle 25 Eylül 2008’den
beri Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan
ve cezaevinde kanser hastalığına yakalanan
Osman Kezlere’nin (50) tedavisinin yapılması
için tahliye edildiği 25 Ocak 2011’de öğrenildi.
(bkz. Ölümler)
* Günlük Gazetesi’ne 30 Ocak 2011’de ulaşan ve
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Celal
Yalçın’ın yazdığı mektupta, Gülnaz Akkurt adlı
mahkûmun, cezaevinde görme yetisini tamamen kaybettiği ve tek başına hiçbir yaşamsal
ihtiyacını karşılayamadığı bilgisi yer aldı.
* Erzurum H Tipi Cezaevi’nde kalan ve boğazındaki ur nedeniyle beslenemeyen Mehmet
Aras, durumunun kötüleşmesi nedeniyle tedavi
altına alındığı Erzurum Eğitim ve Araştırma
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Hastanesi’nden “kendisine yapılacak bir şey
yok” denilerek cezaevine tekrar gönderildiği, 1
Mart 2011’de öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama
yapan Mehmet Aras’ın avukatı Şaziye Önder,
müvekkilinin hastanede tutulduğu süre içinde
tedavisinin yapılmadığını bu nedenle urun
yayıldığını ve ancak serum ile beslendiğini söyledi.
* KCK/TM operasyonları kapsamında tutuklanan ve Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYADER) Van Şubesi eski Başkanı Ferzende Abi’nin
(62) geçirdiği mide kanaması nedeniyle Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı 9 Mart 2011’de öğrenildi. Ferzende Abi’nin
13 yıl cezaevinde kalmasından kaynaklı olarak
hastalandığı ve yapılan girişimlere rağmen tahliye edilmediği yakınları tarafından açıklandı.
* 1993 yılında mayın patlaması sonucu iki
gözünü kaybeden ve cezaevinde göğüs kanserine yakalanan Hediye Aksoy’un sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olmadığını
açıklayan arkadaşları %85 oranında engelli olan
Hediye Aksoy’un yaşamını tek başına sürdüremeyeceğini belgeleyen hastane raporlarının da
olduğunu 10 Mart 2011’de ifade ettiler.
* Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 18 yıldır
kalan hükümlü Ramazan Özalp’in, 8 Nisan
2011’de beyin felci geçirmesi nedeniyle, İdil
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını fakat kapsamlı bir tedavi yapılmadan tekrar cezaevine
gönderildiği öğrenildi.
* Van F Tipi Cezaevi’nde kalan İbrahim Özgen’in
“yüksek tansiyon”, “kronik böbrek yetmezliği”
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ve “kalp damar tıkanıklığı” gibi rahatsızlıklarının bulunmasına rağmen tahliye edilmediği 15
Haziran 2011’de öğrenildi.
* Van F Tipi Cezaevi’nde kalan kapatılan DTP’nin
Yüksekova ilçe örgütü yöneticisi Ahmet
Gürdal’ın (58) böbreklerindeki rahatsızlığın
tedavisinin yapılmaması nedeniyle, sol böbreğinin çalışamaz hale geldiği, 30 Haziran 2011’de
öğrenildi.
* Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Wernicke-Korsakoff hastası Zeynel Abidin
Çoban, üzerindeki baskılar nedeniyle başladığı
açlık grevinin etkisi sonucu 28 Temmuz 2011’de
rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
* Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden bir süre önce
Erzurum E Tipi Cezaevi’nde isteği dışında
sevk edilen çölyak hastası Nesimi Kalkan’a son
bir haftadır ilaçlarının verilmediği 22 Ağustos
2011’de öğrenildi.
* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan ve cezaevinde
kalp hastalığına yakalanan Fatma Tokmak’ın
avukatlarının yaptığı başvuruya rağmen Adli
Tıp Kurumu’nun “düzenli tedavi olması gerekir” yönündeki raporu bir yıldır hazırlamadığı
28 Ağustos 2011’de öğrenildi. Fatma Tokmak’ın
avukatı Eren Keskin, müvekkilinin mağduriyeti
nedeniyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu’na da başvuracaklarını söyledi.
* Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan Görgin Oktar,
Hulki Güneş, Fesih Coşkun, Kasım Demir,
İhsan Altın, Sabahattin Aytek, Bahattin Bor,
Savaş Kahraman ve Mecit Hemo adlı dokuz
mahkûmun tedavilerinin devam etmesi amacıyla yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığı
ve tahliye edilmedikleri 25 Eylül 2011’de öğrenildi. Hastalıkları nedeniyle tahliye talebinde
bulunan fakat girişimleri sonuçsuz kalan
mahkûmların rahatsızlıkları ise şu şekilde:
Görgin Oktar: 1995 yılından bu yana cezaevinde
olan Görgin Oktar, yedi yıldır “ciğer sönmesi”
olarak bilinen Spontan Pnömotoraks hastalığıyla
mücadele ediyor. Akciğerinin 2/3’ü alınan Görgin
Oktar, hastalığı nedeniyle yedi ameliyat geçirdi.
Doktorların bir daha ameliyat olması halinde kendisi için ölüm riski oluşturacağını belirtmesine
rağmen Adli Tıp Kurumu, Görgin Oktar için “cezaevinde kalabilir” raporu verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Hulki Güneş: 1995 yılından bu yana cezaevinde
bulunan Hulki Güneş, 1998’de özellikle omurgaları tutan, ağrılı, ilerleyici, kronik bir romatizmal
hastalık olan Ankilozan Spondilit hastalığına
yakalandı. Hastalık, omurgayı etkilemekle beraber,
diğer eklemleri, kiriş ve tendon denilen kasların
kemiklere yapıştığı bölüm olan yerleri de etkiliyor.
Hulki Güneş, günlük ihtiyaçlarını arkadaşlarının
yardımıyla yerine getiriyor.
Fesih Coşkun: Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle 1992 yılından bu yana cezaevinde bulunan
Fesih Coşkun, kalp damar sorunu yaşıyor. Kalp
krizi riski ile karşı karşıya olan Fesih Coşkun, bir
süre önce Van İhtisas Hastanesi’nde anjiyo ameliyatı geçirdi.
Kasım Demir: Uzun yıllardır cezaevinde bulunan
Kasım Demir, Hepatit B hastası. Hepatit B, Kasım
Demir’in siroz hastalığına yakalanmasına neden
oldu.
İhsan Altın: Vücudunun %70’i felçli olan İhsan
Altın, daha önce Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevi
koşullarında kalamaz” raporunun ardından tahliye
edildi. Ancak İhsan Altın, infazını bitirmek üzere
tekrar cezaevine konuldu. Hiçbir ihtiyacını karşılayamayan ve yatalak vaziyette olan Altın’ın verilen
rapora rağmen cezaevinden cezası dolarak tahliye
olabilmesi için 7 yıl beklemesi gerekiyor.
Sabahattin Aytek: Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan
Sabahattin Aytek, belli bir süredir hastaneye gidip
gelmesine rağmen herhangi bir iyileşme belirtisi
göstermedi. Sabahattin Aytek’e sağlıklı bir tanı
konulmadığı gibi tedavi imkânları da sunulmuyor.
Sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sabahattin
Aytek’in bir bacağı işlevsiz hale geldi.
Bahattin Bor: “Yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle tutuklanan Bahattin Bor (66), yaşı
nedeniyle yüksek tansiyon, mide rahatsızlıklarının
yanında fiziksel güçsüzlük sorunu yaşıyor ve yatalak durumda.
Savaş Kahraman: Yüksek tansiyon hastası olan
Savaş Kahraman’ın hastalığına karşı cezaevi reviri
yetersiz kalıyor. Savaş Kahraman’ın ayrıca mide
rahatsızlığı da bulunuyor.
Mecit Hemo: Kronik bronşit ve astım hastası olan
Mecit Hemo’un tedavi olması için hastaneye sevk
edilmesine dahi izin verilmiyor.
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* Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sami
Özbil’in crohn hastası olmasına rağmen cezaevi
yönetiminin hastalığa uygun diyet yemekler
vermediği; bu nedenle Sami Özbil’in sindirim
kanallarının iltihaplandığı 5 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Mardin’in Midyat İlçesi’nde 1991 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve müebbet hapis
cezasına mahkûm edilen Latif Badur’un (50)
kaldığı cezaevlerinin koşulları nedeniyle önce
siroz, ardından tüberküloz ve son olarak da
kanser hastalığına yakalandığı 9 Ekim 2011’de
öğrenildi. Latif Badur’un durumunun ağırlaşması üzerine önce Midyat M Tipi Kapalı
Cezaevi’nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne ardından
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi’ne sevk edildiği fakat tedavinin geç
başlaması nedeniyle durumunun kötüye gittiği
belirtildi. (bkz. Ölümler)
* Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sarp
Kuray’ın tedavi edilmediği takdirde körlüğe
neden olan glokom hastalığına yakalandığı;
muayene için gittiği cezaevi revirinde de kelepçelerinin çıkarılmadığı 15 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan Mesut Aslan’ın
(17) kemik tümörü hastası olduğu; fakat hastalığın tedavisi için Mesut Aslan’ın rutin doktor
kontrollerine gönderilmediği 18 Ekim 2011’de
öğrenildi.
* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi’nin Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde
kalan ve siroz ile tüberküloz hastalığı nedeniyle
hastanenin mahkûm odasında tedavi edilen
Latif Badur ile ilgili hazırladığı ön raporda
“hasta hastalığının son evresinde, cezaevi
koşullarında yaşamını sürdüremez” diyerek
hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı’na gönderdiği 30 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevi’nde tutulan BDP Silopi İlçe Başkanı
Bahattin Alkış’ın kalp-damar rahatsızlığı bulunduğu ve ‘damar daralması’ teşhisi konulmasına
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rağmen tedavisinin yapılmadığı ileri sürüldü.
Bahattin Alkış’ın 5 Kasım 2011’de kalp-damar
rahatsızlığından dolayı acil olarak revire
götürüldüğü; ardından Diyarbakır Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümüne
kaldırıldığı fakat bölümde mahkûm koğuşu
bulunmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk edildiği; Şanlıurfa’da ise mahkûm koğuşunun dolu
olduğu gerekçesiyle Gaziantep’e sevk edildiği;
burada da tedavisi yapılmayan Bahattin Alkış’ın
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne getirildiği 18
Kasım 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Gülnaz Akkurt’un görme yetisini kaybettiği; tedavi
olsa dahi görme şansının %1 olduğu, kendi işlerini yapabilmesinin önündeki fiziksel engelinin
%85 olduğu doktor raporlarıyla ortaya çıkmasına rağmen yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı ve Gülnaz Akkurt’un tahliye talebinin reddedildiği aynı cezaevinde kalan Eser Akbal’ın
gönderdiği mektup sonucu 2 Aralık 2011’de
öğrenildi.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2011 yılının
Mart ayında “KCK Soruşturması” kapsamında
düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan BDP
ilçe yöneticisi Şahabettin Tamur’un tutuklu
bulunduğu Erzurum H Tipi Cezaevi’nde 13
Aralık 2011’de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Şahabettin Tamur’un beyninde tümör olduğunun belirlenmesi üzerine
Şahabettin Tamur, avukatlarının yaptığı başvuru üzerine tahliye edildi.
* Kocaeli’nde 22 Kasım 2011 sabahı Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu
gözaltına alınan çeşitli siyasi partilere veya
platformlara üye 24 kişiden 12’si “çeşitli tarihlerdeki mitinglerde yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle 25 Kasım 2011’de tutuklanmıştı. Tutuklanan 12 kişiden olan Kocaeli
Üniversitesi öğrencisi İzzet Necati Henden’in
(19) karaciğerdeki kalıtsal bozukluğa bağlı Gilbert Sendromu rahatsızlığının bulunduğu; ailesinin cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve İzzet
Necati Henden’in düzenli doktor muayenesinin
başlaması için Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
yönetimine yazdığı dilekçenin yanıtsız kaldığı
öğrenildi.
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Hasta Tutuklu ve Hükümlü Listesi
1.

A. Hakim Eşiyok: Rize Cezaevi’nde yatmakta olan A. Hakim Eşiyok’un, 1994 yılından beri kafasından aldığı
bir darp sonucu 1.8 mm demir parçasıyla yaşamakta olduğunu ve bu demir parçasının ameliyat ile alınabilecek
durumdayken cezaevi idaresinin Eşiyok’un tedavi edilmesini engellediğini; sürekli ilaç tedavisi alması gereken
Eşiyok’un, aynı zamanda mide ülseri rahatsızlığı da var.

2.

A. Kahar Aksoy: Bolu F Tipi Cezaevi, ciddi diyabet hastası.

3.

Abdullah Kalay: Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası.

4.

Abdurrahman Yıldırım: Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Kafatasındaki şarapnel beyne doğru ilerliyor ve zaman
zaman hafıza kaybı yaşıyor.

5.

Abdulsamet (A.Samet) Çelik: Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi, 2007 yılında kemik iliğine bağlı bir çeşit kanser olan
Myelodisblastik Sendrom (MDS) hastalığı tanısı konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli kan ve kan ürünleri
nakline ihtiyaç duyulmaktadır. 2007 yılından beri sürekli kan ve kan ürünleri nakli nedeniyle, vücutta sürekli
demir biriktirdiğinden bir zaman sonra kimi organları işlevsiz bırakabileceği belirtiliyor.

6.

Adnan UYSAL: Sincan L Tipi Cezaevi, Karaciğer ve Akciğer Kanseri- Kemoterapi tedavisi görmektedir. Uysal
için Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen rapora göre “Hastanın hastalığı süreklidir.
Tedavisinin 4-6 ay sürmesi beklenmektedir. Şifa şansı mevcut değildir. Hastanın cezasının cezaevinde infazı halinde hayati tehlikesi mevcuttur.” 3 defa Adli Tıp’a götürülmüştür. Ancak adli tıp kurumu raporu onaylamamıştır.

7.

Ahmet Gürdal: Van F Tipi Cezaevi, böbreklerindeki rahatsızlığın tedavisinin yapılmaması nedeniyle, sol böbreği
çalışamaz hale gelmiş.

8.

Ahmet Kara: Batman E Tipi Cezaevi, Bağırsak Kanseri.

9.

Ahmet Akyol: Ceyhan Özel Tip Cezaevi, milyonda bir görülen Addison hastalığı vücudu 40 kiloya düşmüş. Kalp
sorunundan raporu var.

10. Ali Teke: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, ölüm orucuna bağlı hastalıklar, hafıza kaybı.
11. Aslan Karslı: Silifke M Tipi Cezaevi, İleri derecede Wernicke Korsakoff hastası, tahliye edilmesine ilişkin 5 kez
rapor verilmesine rağmen hâlâ cezaevinde.(sevk)
12. Avni Uçar: Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi, böbrek kanseri, sağ böbreği alınmış.
13. Aydın Çubukçu: Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi, ileri derecede siroz, tek gözünü kaybetmiş.
14. Aygül Kapçak: Sincan Kadın Cezaevi’nde hükümlü yaklaşık 13 yıldır omurgasında şarapnel parçası yaşamaya
çalıştığını belirtti. Ayrıca Kapçak’ın kalp çarpıntısı ve şarapnelin yerleştiği bölgede iltihap oluşması sorunlarının
olduğu da ifade edildi.
15. Aynur Epli: Siirt Cezaevi, bağırsak kanseri.
16. Bahattin Alkış, Diyarbakır D Tipi, kalp-damar tıkanıklığı
17. Bahattin Bor, Muş E Tipi Cezaevi, yaşa bağlı yüksek tansiyon.
18. Behçet Yılmaz: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ağır astım hastası, tekli hücrede tek başına kaldığında ve gece kriz
geldiğinde ilacını bile kullanmayacak kadar etkisiz hale geliyor.
19. Bekir Şimşek: Edirne F Tipi Cezaevi; Wernicke-Korsakoff hastası. Cezaevinde tutulamayacağına fakat hastanede
infazının tamamlanacağına dair rapor verilmiştir.
20. Bülent Özdemir: Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası; bacağında mermi var.
21. Cemil Erdem: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi. Diyabet Tip 2 ve hipertansiyon hastası.
22. Cengiz Kahraman: Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası. Yemeğini ve ilaçlarını
almakta zorlanmaktadır.
23. Cengiz Karakaş: Kandıra 1 no’lu Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası ve ölüm orucuna bağlı fizikî sorunlar.
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24. Cengiz Sinan Halis Çelik: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi, Omurgada ve başında şarapnel parçaları var. Epilepsi hastası.
Sırtındaki parçalar yüzünden oturmada kalmada ve temel ihtiyacını karşılamada zorluk. Başındaki parçalar
yüzünden kısa anlık bilinç kaybı el ve bacaklarda his ve kuvvet kaybı mevcut.
25. Cevdet Derse: G.Antep H Tipi Kapalı Cezaevi, 12.11.2010 tarihli Toraks BT Raporu’ndan: “hayatî öneme haiz
vasküler yapı etrafında ve omurilik kenarında yabancı cisim” belirtilmektedir.
26. Deniz Yıldız: Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Kanser hastası kemoterapi tedavisi görüyor.
27. Deniz Selçuk: Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi, Kriptojenik makronodüler karaciğer sirozu.
28. Deniz Tepeli: Sincan Kadın Cezaevi, yumurtalıkta 2.2mm lik kist olduğu ve kanamasının olduğu tespit edilmiş,
Kırşehir’de patoloji ve biyopsi olmadığından tedavisinin Ankara’da yapılmasının uygun olacağından yeniden
Sincan cezaevine sevk edilmiştir. Kanaması devam etmektedir, ailesi kanserden şüphelenmektedir.
29. Emrah Alişan: Adana E Tipi Cezaevi, belden aşağısı felç. Adlî Tıp Kurumu, belden aşağısı tutmayan ve yatağa
mahkûm olan hükümlü Emrah Alişan’ın, cezaevi ortamında yaşayabileceği yönünde karar verdi. Raporda şu
ifade kullanıldı: “Cezaevinde revir ortamında bakımı sağlanarak infazına devam edebilir”.
30. Erkan Nasıroğlu: Trabzon Cezaevi, kısmi felç ihtiyaçlarını karşılayamıyor, psikolojik sorunları var.
31. Erol Zavar: Sincan 1 Nolu F tipinde Cezaevi, mesane kanseri. Otuza yakın tıbbî müdahale ya da ameliyat geçirdi. Tecrit koşulları hastalığını ölümcül düzeye taşıdığı gibi hastalık ve rahatsızlıklarla da tanışmasına neden
oldu. Cezaevinde bulunduğu sırada başlayan migren ve safra kesesi ağrıları, daha önce geçirdiği tüberküloz,
gözaltı sırasında gördüğü işkenceyle dizlerinde oluşan menüsküs bunların en başta gelenleridir. Mart 2007’de
safra kesesi alındı. Halen kanama ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle tetkikleri yapılmaktadır.
32. Ersin Vural: Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi, oryantasyon bozukluğu, paranoya. Mutlak tecrit koşullarında tutuluyor ancak aynı cezaevindeki tutuklular ve hükümlüler, Vural’ın “beni öldürecekler!” diye bağırdığını sık sık
duyduklarını belirtiyor.
33. Fahrettin Yürümez: Amasya E Tipi Cezaevi, Gırtlak Kanseri. 2004 yıllında geçirdiği ameliyatla ses telleri kesilmiş, boğazındaki soluk cihazı sayesinde nefes alıp vermektedir. Sağlık durumu giderek ağırlaşmaktadır.
34. Faysal Encü: Diyarbakır D Tipi Cezaevi Çölyak hastası.
35. Fesih Coşkun: Muş E Tipi Cezaevi, kalp-damar tıkanıklığı.
36. Fırat Özçelik: Ciddi mide rahatsızlığı ile beyin büyümesi var. Hastalığı hızlı bir şekilde ilerliyor, felç tehlikesi
yaşıyor
37. Fikret Kara: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası.
38. Gazi Dağ: Antalya E Tipi Cezaevi, belden aşağısı felçli, iyileşme şansı bulunmuyor.
39. Gülezar Akın: Adıyaman E Tipi Cezaevi, hipofizde tümör var. Üç yıldır tedavi oluyor. Yumurtalıklarda kist,
belde fıtık, belde yırtılma ve düzleşme ve mide ülseri var.
40. Görgin Oktar: Muş E Tipi Cezaevi, Pnömotoraks (akciğer sönmesi) hastası.
41. Halil Güneş: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, kemik kanseri, PET-BT osteosarkom (kemik kanseri) rapor sonucu sol
yedinci kaburgada genişleme ve sklerotik değişiklikler gözlenmiştir.
42. Hasan Tahsin Akgün: Tekirdağ F Tipi Cezaevi, ağır tecrit koşullarının yol açtığı psikolojik sorunlar nedeniyle
yaşamını kendi başına sürdürebilecek durumda değildir.
43. Hasan Alkış: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, kalp, tansiyon, ülser, Behçet gibi ağır sağlık sorunları mevcuttur. Adli tıp
tarafından verilen ‘içeride kalması uygun değildir’ içerikli raporu olmasına rağmen tahliyesi gerçekleşmemiştir.
44. Hayati Kaytan: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, beyin kanseri.
45. Hazne Haykır: Midyat M Tipi Cezaevi, 70 yaşında, kalp hastası ve psikolojik durumu kötü, yemek almıyor ve
geceleri uyumuyor.
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46. Hediye Aksoy: Bakırköy kadın ve Çocuk Cezaevi, Şarapnel parçaları nedeniyle iki gözünü kaybetti. 2000 yılında tahliye edildi, 3 yıl içinde 4 ağır ameliyat geçirdi. Yeniden tutuklanarak Gebze M Tipi Cezaevi’ne konuldu.
Böbrek sorunu ve geçirdiği ağır ameliyatlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor, beslenemiyor, merdivenlerden inip
çıkamıyor, yaşamını cezaevi koşullarında sürdüremiyor.
47. Hulki Güneş: Muş E Tipi Cezaevi, Ankilozan spondilit hastası.
48. Hüseyin Aslan: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi, Panik Bozukluğu. Sağlık Kurulu raporuna göre %60 sakattır.
Kapalı alanlarda kalması sakıncalıdır.
49. Hüseyin Özarslan: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Karaciğerinde Hepatit B kaynaklı ciddi sorunları var.
50. İbrahim Er: Erzurum H Tipi Cezaevi, kalçasında şarapnel parçası, ayağında platin takılı. Kan dolaşımı yeterince
olmadığı için parmakları hissetmiyor. Bacağı incelmiş, parmaklar ve topukta çürümeler mevcut.
51. İbrahim Özgen: Van F Tipi Cezaevi, “yüksek tansiyon”, “kronik böbrek yetmezliği” ve “kalp damar tıkanıklığı”.
52. İdris Çalışkan: Bolu Cezaevi, Kardeşinin başvurusuna göre; belinden boğazına kadar % 80-90 yanmış. Sol burnu kökten kapalı nefes alamıyor, damarları tıkanmış, ciddi mide rahatsızlığı var. Ciğerleri çok hasta ve bronşit
olmuş. Hem hastalıkları hem de burnunun kapanması nedeniyle her akşam 2-3 arkadaşı başında bekliyor; o da
sabaha kadar uyuyamıyor aşırı terliyor. Ameliyat olması gerekiyor.
53. İhsan Altın, Muş E Tipi Cezaevi, %70 felçli
54. İmam Çelikdemir: Metris Cezaevi ( şu an tedavi amacıyla Bakırköy hastanesi adli serviste); Hafızasını yitirmiş.
Arkadaşlarının yardımları ile cezaevinde hayatını idame edebiliyor. Yardım almadan tuvalete bile gidemiyor.
Kendisine yemek verilmediği takdirde haftalarca yemek yemeyi unutabiliyor. İki yaşındaki bir çocuktan hiçbir
farkı yok. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınmasına rağmen hiçbir iyileşme
olmamıştır.
55. İnan Gök: Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası.
56. İnan Çoban: Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff Uzamışlık Sendromu.
57. İnayet Mete: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, kalp ameliyatı geçirmiş; sık sık kriz geçiriyor, ayrıca siroz hastası, sinir
tahripleri, damar tıkanıklığı, bel fıtığı ve dönem dönem vücudunun her tarafında derin yaralar açılıyor.
58. İsa Yağbasan: Gaziantep H Tipi Cezaevi, kanser hastası.
59. İsmet Ayaz: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi, yaklaşık 10 yıldır “Çölyak” hastası ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, bedeni 10 yaşında çocuk gibi. Gırtlak Kanseri teşhisi kondu (2010).
60. İsmet Demir: Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi, Boğazda kitle.
61. İzzet Turan: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi, Ankilozan spondilit, mide ülseri, kemik erimesi, böbrek yetmezliği, bel fıtığı var.
62. Kamil Turanoğlu: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, 2003 yılında kurşun yaralanması nedeniyle sol ayağı dizden bir
karış aşağı kesilmiş ve protez kullanıyor.
63. Kemal Özelmalı: Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff. Ölüm orucu eylemi nedeniyle Wernicke
Korsakoff hastalığına yakalan Kemal Özelmalı, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından ‘Hastalığının organik akıl
hastalığı olduğu ve süreklilik kazandığı’ yönündeki raporuna rağmen hala Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuluyor. Cezaevinde neden bulunduğunu bile hatırlayamayan Özelmalı, birçok sağlık sorunu yaşadığını söyledi.
64. Lokman Akbaba: Erzurum H Tipi Cezaevi, Sol ve bacakta güçsüzlük, incelme. “Dejeneratif omurga hastalığı”,
“motor nöron hastalığı” teşhisi, “hastada klinik MR ve EMG bulgularıyla motor nöron hastalığı” vardır.
65. M. Sıddık Cengiz: Siirt E Tipi Cezaevi, Kalp kapakçığında var olan bir sızmadan dolayı sürekli kriz geçiriyor.
66. Mecit Hemo, Muş E Tipi, kronik bronşit ve astım
67. Mehmet Ali Çelebi: Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası. Ölüm orucunda Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalandı; 20 yaşından sonrasını hatırlamıyor; alması gereken ilaçlar verilmediğinden ileri
derecede şizofren. Tahliye edilmişti, ancak yeniden tutuklandı. Bolu F Tipi’nde müebbet hapse mahkûm.
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68. Mehmet Ali Uğurlu: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Cilt kanseri
69. Mehmet Emin Özkan: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Mehmet Emin Özkan’ın
(74) kronik kalp, yüksek tansiyon ve zehirli guatr haslığı olduğunu ve cezaevinde yeterli derecede tedavisinin yapılmadığını belirtildi. Ağustos 2009’da 1metre 85 santimetre boyundaki Özkan’ın 50 kilogramın altına düştüğü
bildirildi.
70. Mehmet Emin Akdağ: Erzurum H Tipi Cezaevi, 1997 yılında cezaevinde gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu vücudunun sağ tarafı felç. Ankara Numune Hastanesi’nden “cezaevinde yatamaz” raporu alan Akdağ, 2003
yılında İstanbul Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunun vermiş olduğu rapor ile serbest bırakıldı. 26 Eylül 2009 tarihinde
“örgüte yardım” ettiği iddiasıyla tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Yapılan yargılama sonucunda kendisine 8 yıl 9 ay ceza verilmiştir. Akdağ’ın cezaevinde tekerlekli sandalye kullanmakta ve arkadaşlarının yardımıyla
ancak ihtiyaçlarını giderebilmektedir.
71. Mehmet Temiz: Tokat T Tipi Cezaevi, omuzlarından aşağısı felçli, tam teşekküllü beş hastaneden cezaevinde
kalmasının uygun olmadığına dair raporu var.
72. Mehmet Yeşiltepe: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, hidrosefali. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlı Tıp uzmanlarından alınan “Bilimsel mütalaa” başlıklı raporda Yeşiltepe’de başta hidrosefali olmak üzere birçok hastalığın
mevcut olduğunun ortaya konuldu ve “tedavinin yapılması için bir an önce serbest bırakılması gerek” denildi.
73. Memduh Kılıç: İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi, tüberküloz hastası ve ölüm sınırında. Kılıç’ın ötenazi hakkını kullanmak için TBMM’ye başvurduğu haberi 3 Ekim 2009’da gazetelerde yer aldı.
74. Mensur Aydın: Bolu F Tipi Cezaevi, Ciddi kalp hastası.
75. Mesut Aslan, Mardin E Tipi Cezaevi, kemik tümörü
76. Mesut Deniz: Ankara Sincan 1 Nolu F tipi Cezaevi, ileri derece şizofren; yaşamının en temel gereklerini dahi
yerine getiremeyecek durumda. Ağırlaştırılmış müebbete mahkûm olan ve tek kişilik hücrede bulunan Deniz,
yemek yemiyor, yataktan çıkmıyor, temizliğine dikkat edemiyor.
77. Mustafa Gök: Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası. Uzun süre tedavi gördükten
sonra tekrar cezaevine gönderildi. Raporu var.
78. Mürşit Aslan: Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi, %90 bedensel engelli. İhtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Kendi
başına yataktan bile doğrulamadığını, yeme, giyinme, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını dahi ancak başkasının
yardımıyla giderebildiğini aktarmıştır. Sürekli sakatlık niteliğindedir. Göğüs kısmından itibaren aşağısı tutmamaktadır.
79. Nesim Özkan: Bolu F Tipi Cezaevi, kalp ve sara hastası.
80. Nesimi Kalkan: Diyarbakır D tipi Cezaevi, yakalandığı “Çölyak” hastalığı nedeniyle hiçbir ihtiyacını tek başına
karşılayamıyor.
81. Nizamettin Akar: Muş E Tipi Cezaevi Labriks kanseri.
82. Nurettin Soysal: Muş E ya da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi, lenf kanseri.
83. Özgür Çelik: Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Wernicke-Korsakoff hastası, gizli şeker.
84. Özgür Karabaş: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi, Histiyositozis x hastalığı var.
85. Ramazan Özalp: Midyat (Mardin) M Tipi Kapalı Cezaevi, 18 yıldır kalan cezaevinde hükümlü Ramazan
Özalp’in, 8 Nisan 2011’de beyin felci geçirmesi nedeniyle, İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını fakat kapsamlı
bir tedavi yapılmadan tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi.
86. Rauf Erdem: Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi, 1991’de cezaevine girdi. 12 yıllık tutukluluğu sırasında 1996 ve 2000
Ölüm Oruçlarına katıldığı: 2003’te Wernicke-Korsakoff hastalığı nedeniyle serbest bırakıldığı; 2009 Yargıtay’da
cezasının onaylanmasıyla, 17 Aralık 2009’da yeniden cezaevine girdi. Müebbet hapis cezası aldığı, ölüm orucundan kalan rahatsızlıkları, beyincik eti uzaması, 2 defa tüberküloz geçirdiği, dizlerinde urlar olduğu, kaburgalarında ki sorun nedeniyle iç organlarına basınç yaptığı, ciddi psikolojik sorunlarının olduğu bildirilmektedir.
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87. Resul Güler: Maltepe Cezaevi, Kolon Kanseri.
88. Sabahattin Aytek, Muş E Tipi Cezaevi, bel fıtığına bağlı bir bacağı işlevsiz kaldı.
89. Salmani Özcan: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi. Wernicke-Korsakoff hastası ve ölüm orucuna bağlı fizikî sorunlar.
90. Sami Özbil: Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası, cezaevi koşullarında kalması
sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Raporu var.
91. Savaş Kahraman, Muş E Tipi, yüksek tansiyon ve mide rahatsızlığı
92. Sedat Erkmen: Batman Cezaevi, %65 özürlü epilepsi hastası.
93. Sekvan Becerikli: Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi, Bedeninin yarısı felç. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor.
Haftada bir hatırlayamadığı bayılmalar yaşıyor. Ayda bir nöbet geçiriyor. Sağ parietalde 5 cm’lik çöküklük var.
Post-travmatik epilepsi hastasıdır. Orta derecede nörolojik episit hastasıdır.
94. Selçuk Yıldızhan: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, %71 engelli ve epilepsi.
95. Seyithan Bozdağ: Erzurum H Cezaevi, beyninde tümör var.
96. Seyran Gördük: Alanya Cezaevi, Troid kanseri.
97. Sevgi Saymaz: Uşak E Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası ve ölüm orucuna bağlı fizikî sorunlar.
98. Süleyman ACAR: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi, epilepsi hastası, hipertansiyon rahatsızlığı var yine 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen cezaevi operasyonları sırasında kafasından aldığı yara sonucunda kafasında
platin var.
99. Süleyman Erol: İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde ağır tecrit koşullarında tutulan Erol’un psikolojik sorunlar olduğu ve 23 Şubat 2009’da da hücresinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı bildirildi.
100. Şevket Öznur: Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi, hipertansiyona bağlı felç, diabet, kronik kalp yetmezliği, dördüncü
evre kronik böbrek yetmezliği, her iki ayak damarlarında %90’a varan tıkanıklık. Bir gözünü kaybetmiş tedavi
edilmezse diğerini de kaybetmek üzere. Sürekli sakatlık raporu var.
101. Tamer Kapucu: Maltepe L – 2 Tipi Kapalı Cezaevi, Prostat kanseri tanısı ile tedavisi devam etmektedir.
102. Talat Şanlı: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası, ölüm orucu kaynaklı fiziksi sorunlar
103. Taylan Çintay: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi; mesane kanseri.
104. Ufuk Keskin: Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Diyabet Tip 1, psikolojik hastalıklar da yaşıyor.
105. Veysi Özer: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Kanser hastası, kemoterapi yapılmasında engeller var.
106. Yasemin Karadağ: Bakırköy Kadın Cezaevi, Beyin kanaması geçirmiş, bir böbreği yok, kalan böbreğinin sadece
%18’i çalışıyor. Yaşamını tek başına sürdüremiyor.
107. Yasin Demir: Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Hepatit B ve Hepatit D hastası. 8 yıldır hastalığı nedeniyle
tek başına kalıyor.
108. Yaşar İnce: Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Hepatit B, kalp rahatsızlığı (Kalpte mitral yetmezliği var), bel
fıtığı, böbrek taşı tanıları vardır.
109. Yılmaz Çelikal: Alanya Kapalı Cezaevi; “psikotik bozukluk” tanısıyla 9 yıl Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi’nde kaldıktan sonra, raporları gözlem dairesi ve kurul kararı ile bozuldu ve şuan kalmakta olduğu
cezaevine nakledildi.
110. Yusuf Kenan Dinçer: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, Wernicke-Korsakoff hastası.
111. Zeliha Bulut: Sincan Kadın Hapishanesi, ağır derecede Şizofren
112. Zeynel Karabulut: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, ölüm orucu kaynaklı ayak damarlarında tıkanma nedeniyle çift
koltuk değneği kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
113. Ziya Ergezer: Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi, kronik diyabet, tansiyon, bronşit, aşırı kilo kaybı, kalpte sıkışma,
sürekli uyku hali.
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114. Ali Çelik: Prostat kanseri, kemik yayılımı mevcut.
115. Divali Kaya: Sağ kaburgada kitle
116. Emrah Kaçar: Hodgkin lenfoma
117. Fatma Tokmak: Kalp yetmezliği
118. Veysel Akyurt: Ağır epilepsi
119. Ekvan Beceriklli: Felç, postravmatik epilepsi
120. Ozan Eren: Psikotik Bozukluk
121. M. Şirin Bozçalı: Heptit C
122. Sedal Duman: Böbrek yetmezliği, diyalize giriyor
123. Temino Baysal: Felçli hasta, oğlu refakat ediyor.
124. Sibel Kurt: Kalp hastası
125. Yusuf Kaplan: Felç, Kalp yetmezliği
126. Remzi Aydın: Felç
127. Sedat Kartal: Romatoid Artrit
128. Abdullah Demiral: Karaciğer sirozu
129. Ağa Sağlık: Aşırı kilo kaybı, genel durum bozukluğu
130. Cemil İvrindi: Aort Yetmezliği
131. Cengiz Eker: Kalp Hastalığı
132. Doğan Karataştan: Wernicke korsakof
133. Emin Arı: Sol kısmi felç
134. Halil Yıldız: 82 yaşında, genel durum bozukluğu
135. Hatice Polat: Wernicke korsakof
136. Hüseyin Babar: Tüberküloz
137. İsmail Yavuz Gülverik: Tüberküloz
138. Mehmet Tapar: Tüberküloz
139. Selim Buğrahan: 75 yaşında, kronik kalp, böbrek hastası
140. Zeynel Abidin Şimşek: Wernicke korsakof
141. Zeynel Abidin Çoban: Wernicke korsakof
142. Kasım Demir: Muş E Tipi Cezaevi, siroz

Cezaevlerinde keyfi uygulamaların yaygınlığı 2011 yılında da devam etti. Verilen disiplin cezalarının kamuoyuna duyurulması sorununun devam etmesine rağmen ÇHD, İHD gibi kurumların yaptıkları ziyaretleri raporlaştırmaları ve mahkûmların gönderdikleri mektuplarda yaşadıkları sorunları dile getirmeleri sayesinde
özellikle F ve L tipi cezaevlerinde keyfi uygulamaların devam ettiğini ifade edebiliriz.
2011 yılında tespit edebildiğimiz disiplin cezalarına baktığımızda 4 tutuklu veya hükümlünün tek kişilik
hücreye konduğunu; 11 mahkûmun toplam 125 gün hücre cezası aldığını; 2 mahkûmun 1’er yıl açık görüş
cezası aldığını; sayısız belirsiz mahkûm grubundan birisinin 3’er ay diğerinin ise 1’er yıl açık görüş cezası
aldığını; 92 mahkûmun toplam 95 ay ziyaret yasağı aldığını; bir ziyaretçinin de 6 ay ziyaret yapma yasağı
aldığını; 124 mahkûmun da birer ay iletişim, haberleşme ve/veya sosyal etkinliklerden men cezası aldığını
görebilmekteyiz.
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* Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Deniz
Tepeli’nin “çıplak arama uygulaması”nı kabul
etmeyerek “tehlikeli” ve “diğer mahkûmlara
kötü örnek olduğu” iddiasıyla tek kişilik hücreye konulduğu 12 Ocak 2011’de öğrenildi.

marş söyleyen mahkûmlardan altısına “gereksiz
yere slogan atıp marş söyledikleri” gerekçesiyle
“bir ay ziyaret yasağı” 57’sine ise “bir ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma”
cezası verildiği 20 Haziran 2011’de öğrenildi.

* Ergenekon Davası’ndan tutuklu bulunan 54
kişinin, istekleri dışında 28 Şubat 2011 gecesi
tutuldukları Silivri 4 ve 5 Nolu Cezaevlerinden Silivri 1 Nolu Cezaevi’ne sevk edildi. Aynı
koğuşta kalan tutuklu sanıklar Cumhuriyet
Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile Yeni Parti
Genel Başkanı Tuncay Özkan’ın da sevk sonrasında tek kişilik hücreye konuldukları öğrenildi.
Tuncay Özkan’ın avukatı Celal Ülgen konuyla
ilgili olarak “müvekkillerimiz henüz inşaatı bitmemiş, yeterince ısıtılmamış, inşaat artıklarının
hâlâ ortalıkta bulunduğu bir ortama apar topar
taşınmıştır. Taşınma sonrasında ve öncesinde
tutuklulara akşam yemeği verilmemiş, sabah
kahvaltısı da verilmemiştir” dedi.

* İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde 10 Haziran
2007’de 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan
patlamadan sorumlu tutularak hakkında açılan davada, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verilen Beyaz Yakut’un aldığı cezanın Yargıtay
9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine
Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan Beyaz
Yakut’un, 11 Temmuz 2011’de tek kişilik hücreye sevk edildiği öğrenildi.

* Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Yüksek
Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili adaylarına yönelik kararını protesto etmek amacıyla,
açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere üçer
ay açık görüşe çıkarılmama cezası verildiği 28
Nisan 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Şehmuz Avcı’nın, 18 Aralık 2010’da koğuşuna
düzenlenen baskın nedeniyle kolunun kırılması üzerine gardiyanlar hakkında yaptığı suç
duyurusu sonucu cezaevi yönetiminin Şehmuz
Avcı’ya üç ay açık görüş yasağı verdiği 29 Nisan
2011’de öğrenildi.
* Vicdani reddini duyurarak zorunlu askerlik
hizmetini yerine getirmeyi kabul etmeyen İnan
Suver’in 3 Mayıs 2011’de Manisa E Tipi Kapalı
Cezaevi’ne nakledildiği ve sürdürdüğü açlık
grevi nedeniyle 20 gün hücre cezası aldığı 5
Mayıs 2011’de öğrenildi.
* Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için açlık
grevi yapan tutuklu ve hükümlülere bir yıl açık
görüş yasağı verildiği 28 Mayıs 2011’de öğrenildi.
* Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 1 Mayıs
2011’de İşçi Bayramı dolayısıyla slogan atarak
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Artan askerî ve siyasî operasyonları protesto
etmek amacıyla Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde
bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı açlık
grevi nedeniyle, aralarında Şırnak milletvekili
Selma Irmak’ın da bulunduğu altı tutukluya
birer ay ziyaret yasağı cezası verildiği 23 Temmuz 2011’de öğrenildi.
* Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü
ağabeyi Şemsettin Yer’i ziyarete giden, BDP
yöneticisi Hülya Yer’in gardiyanlarla yaptığı bir
tartışma nedeniyle altı ay; Şemsettin Yer’in de
dört ay görüş yasağı aldığı 25 Temmuz 2011’de
öğrenildi.
* Ankara’da 27 Kasım 2010’da Gençlik Kültür
Merkezi’ne (GKM) düzenlenen baskın sonucu
tutuklanan 11 kişinin yargılandığı davanın
20 Temmuz 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların sorulara Kürtçe karşılık vermesi üzerine
sanıklara saldıran jandarma erleri sanıkları
darp etmişti. Darp edilen tutuklu 11 sanıkla
ilgili olarak Sincan F Tipi Cezaevi yönetiminin
de jandarma tutanaklarına dayanarak birer ay
ziyaret yasağı ve hücre cezası verdiği 22 Ağustos
2011’de öğrenildi.
* İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda
“parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için tutuklanan iki öğrenciden Ferhat
Tüzer’e “türkü söylediği” gerekçesiyle Kandıra
(Kocaeli) F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından

123

Cezaevleri

altı ay açık görüş yasağı verildiği 2 Eylül 2011’de
öğrenildi.
* Ergenekon Örgütü Davası kapsamında 7 Haziran 2009’dan bu yana Silivri L Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan Avukat Serdar Öztürk’e gardiyanlarla tartıştığı gerekçesiyle üç gün hücre
cezası ile bir ay ziyaretçi yasağı verildiği 19 Eylül
2011’de öğrenildi.
* Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde 16 Eylül
2011’de gardiyanların duruşmaya götürülen
altı mahkûmdan kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkarmalarını istemelerine mahkûmların
karşı çıkması nedeniyle darp edildikleri ve
mahkûmlara 12’şer gün hücre cezası verildiği
22 Eylül 2011’de öğrenildi.
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* KCK Soruşturması kapsamında düzenlenen
operasyon sonucu tutuklanan ve Tekirdağ 2
Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Lütfi Balbal,
Cüneyt Özil ve Recep Karagül’e, cezaevinde çıplak üst araması uygulamasını protesto ettikleri
için onar günlük hücre cezası verildiği 21 Kasım
2011’de öğrenildi.
* İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde
kalan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi
koşullarının düzeltilmesi talebiyle Bakırköy
Kadın Cezaevi’nde açlık grevi eylemi yapan
67 tutuklu ve hükümlüye bir ay ziyaret yasağı
ve sosyal etkinliklerden men cezası verildiği 28
Aralık 2011’de öğrenildi.

2011 yılında cezaevlerinde devam eden keyfi uygulamalardan biri olarak da cezaevi yönetimlerinin veya görevli gardiyanların, jandarma erlerinin yaptıkları engellemeleri sayabiliriz. İstanbul Protokolü’ne uygun olmayan muayene yöntemleri en sık rastlanılan ihlal olurken; cezaevlerine gönderilen veya cezaevlerinden gönderilen mektupların “sakıncalı” bulunması; bir işkence yöntemi olarak sayılan “çıplak arama uygulaması”nın
mahkûm yakınlarına dahi dayatılması ve İmralı Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan tek araç olan kosterin 2011 yılında 157 gün boyunca bozuk olması diğer ihlallere örnek gösterilebilir.

* Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan D.T.’yi
muayene için 1 Ocak 2011’de Zekai Tahir Burak
Kadın Hastalıkları Hastanesi’ne getiren erlerin,
D.T.’nin jinekoloji muayenesine girmek için
ısrar ettikleri, doktorun talebi kabul etmemesi
üzerine muayeneye D.T.’nin bir kadın gardiyana
kelepçelenerek girmesinin istendiği D.T.’nin
babası İ.T. tarafından 14 Ocak 2011’de açıklandı. İ.T., doktorun erlerin taleplerini kabul
etmemesinden ötürü D.T.’nin muayenesinin
erler tarafından engellendiğini söyledi.
* Hasan Gülbahar, Bafra (Samsun) T Tipi
Cezaevi’nden TİHV’e 22 Şubat 2011’de gönderdiği mektupta, kapalı cezaevinde 700 ve açık
cezaevinde de 300 mahkûmun bulunmasına
rağmen herhangi bir sağlık memurunun bulunmadığını; aile hekiminin yetersiz kalmasından
dolayı, revire çıkmanın başvurudan bir hafta
sonra ve hastaneye sevklerin de 10-15 gün sonra
gerçekleşebildiğini; Bafra Devlet Hastanesi’nde
ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan muayeneler sırasında jandarma erlerinin
muayene odasını terk etmediğini belirtti.
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* Trabzon E Tipi Cezaevi ile Of K-1 Tipi Cezaevi, Araklı K-1 Tipi Cezaevi ve Akçaabat Açık
Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin yöresel
kıyafet giymelerine izin verilmediği 29 Mart
2011’de öğrenildi.
* Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve şeker hastası
olan Ufuk Keskin’in (35) rahatsızlığının ilerlememesi için almasının zorunlu olduğu diyet
yemeklerinin; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün “talebin karşılanması” yönündeki direktifine rağmen, “iaşe
bedelinin karşılanmaması” gerekçe gösterilerek
verilmediği 5 Temmuz 2011’de öğrenildi.
* Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Osman
Evcan’ın vegan olmasına rağmen cezaevi yönetiminin uygun yemekler vermediği; uygulama
nedeniyle Osman Evcan’ın yazdığı şikâyet
dilekçelerine el konulduğu ve hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede doktor muayenesi
sırasında kelepçelerinin çıkarılmadığı 13 Temmuz 2011’de öğrenildi.
* Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalan ve 16
Temmuz 2011’de yanık vakası olarak hastaneye
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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kaldırılan Ömer Sidek, “hastanede yer olmadığı” gerekçesiyle tedavisi yapılmadan cezaevine gönderildi.
* Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Cengiz
Doğan’ın 30 Mayıs 2011’de göndermek istediği
mektubun Mektup Okuma Komisyonu tarafından “sakıncalı” bulunarak gönderilmediği
25 Ağustos 2011’de öğrenildi. Cengiz Doğan’ın
itirazını reddeden Mardin İnfaz Hâkimliği
ise mektupta bahsedilen ve 16 Eylül 2010’da
dokuz sivilin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Hakkâri’nin Geçitli Köyü’ndeki patlamada
yaşamını yitirenlerin “terörist” olduğuna bu
nedenle mektubun gönderilmemesinin yerinde
olduğuna hükmetti.
* Erzurum E Tipi Cezaevi’nde her ayın ilk haftasında yapılan açık görüşe gelen mahkûm
yakınlarına “ince arama” adıyla arama yapıldığı
ve arama sırasında mahkûm yakınlarının iç
çamaşırlarının çıkartılmaya zorlandığı 9 Eylül
2011’de öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkanların
ise açık görüşe alınmadığı belirtildi.
* Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin,
mahkûmların Derya Sazak, Nuray Mert, Özgür
Mumcu, Ezgi Başaran, Umur Talu, Hüseyin
Aykol ve Yıldırım Türker’in aralarında olduğu
16 gazeteciye gönderdiği mektuplara 5 Eylül
2011’de “sakıncalı oldukları” gerekçesiyle el
koyduğu 25 Eylül 2011’de öğrenildi.
* Erzurum H Tipi Kadın Cezaevi’nde kalan
tutuklu ve hükümlüler aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada kendileriyle görüşe gelen
ailelerinin üstlerinin kıyafetsiz şekilde iki kez
arandığını ve kendilerinin de sürekli olarak
sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldıklarını söylediler.
* Karadeniz Bölgesi’nde bulunan cezaevlerinde
tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlalleri
iddialarını araştırmak amacıyla Karadeniz
Bölgesi’ne gelen İnsan Hakları Derneği (İHD)
heyetinin bu kapsamda 3 Kasım 2011’de ziyaret etmek istediği Kalkandere (Rize) L Tipi
Cezaevi’nde gardiyanların kötü muamelesine ve
psikolojik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
* Ergenekon
Soruşturması
kapsamında
Oda TV’ye düzenlenen operasyon kapsaTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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mında tutuklanan Gazeteci Nedim Şener’in
tutuklu bulunduğu Silivri (İstanbul) Cezaevi
Kampüsü’nde vakit geçirmek için saz kursuna
yaptığı başvurunun “güvenlik” gerekçesiyle
cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği 23
Kasım 2011’de öğrenildi.
* Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu Cezaevi’nde kalan
Murat Kaymaz’ın Birgün Gazetesi’ne gönderdiği mektup sonucu cezaevi yönetiminin,
tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde yaşadıkları
sorunları anlatmak için bazı gazeteci ve yazarlara yazdıkları mektuplara izin vermediği 25
Aralık 2011’de öğrenildi.
* Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sami
Özbil’in yeni romanını yazmak için Adalet
Bakanlığı’na bilgisayar satın almak için başvurduğu; Adalet Bakanlığı’nın talebi kabul
etmesine rağmen cezaevi yönetiminin çeşitli
gerekçeler ileri sürerek Sami Özbil’in bilgisayarını kullanmasını engellediği 26 Aralık 2011’de
öğrenildi.
* 27 Temmuz 2011’den 30 Aralık 2011’e kadar
geçen 157 günlük süre içinde avukatlarıyla görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah
Öcalan’la görüşmek için 30 Aralık 2011’de
Gemlik (Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na
gelen Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatların İmralı Adası’na gidişlerine, İmralı Yüksek
Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan
kosterin bozuk olduğu gerekçesiyle defalarca
izin verilmedi.
2011 yılında cezaevleri yönetimleri tarafından
“sakıncalı” bulunarak verilmeyen kitaplar vb.
uygulamalara ilişkin tespit edilebilen bazı ihlaller ise şöyleydi:
* Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Serkan Onur Yılmaz’a ziyaretçisinin getirdiği
1989 yılında basılmış ve 5 ciltten oluşan Mao
Zedung’a ait Seçme Eserler adlı kitabın 1. ve 2.
ciltlerinin 10 Ocak 1980’de yasaklanmış olması
nedeniyle Serkan Onur Yılmaz’a verilmesinin
uygun bulunmadığı 7 Şubat 2011’de öğrenildi.
* Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin,
ÇHD tarafından yayımlanan “Hayata Dönüş
Operasyonu, Koğuştan: Hücreler” adlı kitabın
cezaevine alınmasına “hükümlüleri aynı eylem-
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ler konusunda cesaretlendireceği” öne sürülerek izin verilmediği 21 Şubat 2011’de öğrenildi.
* Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kürtçe ve Türkçe
olarak bastığı Kürt Şair Ehmedê Xanî’nin eseri
Mem û Zîn adlı kitabın, Sincan 2 Nolu F Tipi
Cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı” bulunarak tutuklu İbrahim Eker’e verilmediği 19 Mart
2011’de öğrenildi.
* Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Erol
Zavar’ın cezaevi kantininde kırmızı kalem
satışının yapılmamasına ilişkin başvurusunu
değerlendiren Ankara İnfaz Hâkimliği’nin
şikâyetin reddine karar verdiği 25 Mart 2011’de
öğrenildi. Karara gerekçe olarak ise kırmızı
tükenmez kalem, kırmızı kurşun kalem, renkli
kâğıt ve daksil gibi malzemelerin bazı hükümlüler tarafından “örgütsel” içerikli yazı, doküman ve “örgüt”e ait sembol ve bayrak yapımında
kullanılması gösterildi.
* Ergenekon soruşturması kapsamında Gazeteci
Ahmet Şık’ın tutuklanmasına neden olan, henüz
basılmamış kitabı İmamın Ordusu’nun taslağının bir örneğinin olabileceği şüphesiyle Ahmet
Şık’ın Silivri L Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunun 25
Mart 2011’de arandığı öğrenildi. Arama sonrasında kitabın taslağının koğuşta bulunamadığı
fakat bazı fotoğraflara el koyulduğu bildirildi.
* Sincan Kadın Cezaevi’nde kalan Naciye Yavuz’a
ziyaretçisinin getirdiği 1989 yılında basılmış ve

5 ciltten oluşan Mao Zedung’a ait Seçme Eserler
adlı kitabın 2. ve 4. ciltlerinin 1976’da ve 1983’te
yasaklanmış olması nedeniyle verilmesinin
uygun bulunmadığı 26 Mart 2011’de öğrenildi.
* Silivri L Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Gürsel’in istediği
Ermenice-Türkçe yayımlanan Agos Gazetesi’nin
yabancı dilde olduğu gerekçesiyle bir ay
boyunca cezaevi yönetimi tarafından gazetecilere verilmediği 13 Nisan 2011’de öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı,
yapılan müracaatlar üzerine gazetenin cezaevine girişine izin verildiğini ifade etti.
* Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği seçim mitingini protesto ettikleri için
tutuklananlardan Erzurum E Tipi ve H Tipi
Cezaevi’nde kalan 12 kişiden Ali Aksu’nun
kamerasız bir odada dövüldüğü; dört tutuklunun kaldığı koğuşta fare bulunduğu; tutuklulara Özgür Gündem Gazetesi’nin ve Birgün
Gazetesi’nin ve ders kitaplarının verilmediği 9
Temmuz 2011’de açıklanan raporla öğrenildi.
* Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Halil
Gündoğan’ın 1988 yılında Metris Askeri
Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtığı olayı anlatan
“Metris’ten Munzur’a-Bir Firarinin Öyküsü”
adlı kitabın ikinci cildinin taslağına cezaevi idaresinin el koyduğu ve taslağın yok edilmesine
karar verdiği 14 Ağustos 2011’de öğrenildi.

3. CEZAEVLERİ (HAYATA DÖNÜŞ)
OPERASYONU DAVALARI
* 19 Aralık 2000’de F tipi cezaevlerine geçişi
protesto etmek için açlık grevine başlayan
mahkûmlara, “Hayata Dönüş Operasyonu”
adı altında müdahale edilmişti. Müdahalenin
yapıldığı cezaevlerinden Ümraniye Cezaevi’nde
(İstanbul) yedi mahkûm öldürülmüştü. Operasyonla ilgili Ümraniye Cezaevi’nde görevli
267 jandarma görevlisi hakkında açılan
davaya, 15 Şubat 2011’de Üsküdar 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hiç-
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bir sanık katılmadı. Mahkeme heyeti, Hasdal
Kışlası’na yazı yazılarak, şehir dışından ne kadar
birlik getirildiğinin sorulmasına karar vererek
duruşmayı 14 Haziran 2011’e erteledi.
Ümraniye Cezaevi’ndeki operasyonun davasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında
Jandarma Genel Komutanlığı’nın, “Bora” ve
“Atmaca” adıyla iki plan hazırladığı 7 Nisan
2011’de ortaya çıktı. Henüz ölüm orucu
eylemlerinin bitirilmesine yönelik görüşmeler
sürerken hazırlanan plana göre, cezaevine gaz
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bombaları ve silahlarla operasyon yapılacağının
karara bağlandığı ve operasyon hazırlığının,
planlardan bilgisinin olmadığını iddia eden,
dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün,
savcılığa talimat vermesi nedeniyle başlatıldığı
öğrenildi. Planlarda, teslim alınan mahkûmlara
“acil sorgu” yapılarak istihbarat elde edileceği
bilgisi de yer aldı.
267 jandarma görevlisi hakkında açılan
davaya, 6 Ekim 2011’de Üsküdar 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hiçbir
sanık katılmadı. Duruşmada söz alan müşteki
avukatları Ümraniye Cezaevi’nde uygulanan
“Bora” ve “Atmaca” müdahale planlarına katılan
görevlilerin tespit edilmesini, duruşma salonunda dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti
ise dava dosyasındaki tüm sanıkların dinlemesi
gerektiğini belirterek ifadeleri alınmayan sanıkların beklenmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
* Ümraniye Cezaevi’ndeki müdahaleyle ilgili
olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında “cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı madde
bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları”
suçlamalarıyla açılan davaya 23 Şubat 2011’de
Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Ümit İlter
ve İnan Gök’ün savunmalarını alan mahkeme
heyeti duruşmayı 15 Haziran 2011’e erteledi.
Tutuklu ve hükümlüler hakkında açılan davaya,
15 Haziran 2011’de Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada
tutuklu sanıklar İnan Gök, Ümit İlter ve Sezgin Çelik ile tutuksuz sanık Yunus Bolukoç’un
savunmalarını alan mahkeme heyeti, mahkeme
heyetindeki bir üyenin değişmesi nedeniyle
savcının esas hakkındaki mütalaasını değerlendirmek için duruşmayı 12 Ekim 2011’e erteledi.
Davaya, 12 Ekim 2011’de Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme
heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı 15
Şubat 2012’ye erteledi.
* “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun, Bayrampaşa
Cezaevi bölümüyle ilgili olarak, o dönem ElaTürkiye İnsan Hakları Vakfı

Cezaevleri

zığ Jandarma Komutanlığı’na bağlı 39 er hakkında açılan davanın 24 Kasım 2010’da görülen
duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Genelkurmay Başkanlığı’ndan
istediği bilgi ve belgelerin gönderilmediği 7
Mart 2011’de öğrenildi. Mahkemeye gönderilen yanıtta operasyona ilişkin Jandarma Genel
Komutanlığı’nda herhangi bir bilgi veya belge
olmadığı; Bayrampaşa Cezaevi Özel Müdahale
Planı’nın da bulunamadığı belirtildi.
Davanın 6 Nisan 2011’de görülecek olan duruşmasının öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın
daha önce bulunamadığını bildirdiği operasyon
planını “arşiv tasnifi” sırasında rastlandığını belirterek gönderdiği öğrenildi. Plana göre kamuoyuna
“Hayata Dönüş” olarak açıklanan operasyona
“Tufan” adının verildiği ve planda mahkûmlara
karşı “tereddütsüz, misliyle mukabelede bulunulacak, zor ve silah kullanılacak” gibi sert ifadelerin
kullanıldığı ortaya çıktı. Operasyon komutanı da
olan dönemin Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin
Hoş’un imzasını taşıyan planın, Jandarma Genel
Komutanlığı’nın 11 Ekim 2000 tarihindeki emri
üzerine hazırlandığı öğrenildi.
39 er hakkında açılan davaya 6 Nisan 2011’de devam
edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmaya katılan sanıklar operasyon sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde olmadıklarını iddia
ettiler. Operasyon görüntülerini yayınlayan televizyon kanallarındaki programların izlenmesine karar
veren mahkeme heyeti, TBMM Başkanlığı’na yazı
göndererek dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Sağlık
Bakanı Osman Durmuş hakkında operasyon nedeniyle fezleke olup olmadığını soracak. Mahkeme
heyeti ayrıca adresi bulanamadığı ve duruşmalara
katılmadığı için sanık Hasan Köse’nin tutuklanmasına ve sanıklar Yusuf Aktepe, Asim Bulut, Ece,
Mustafa Korkmaz’ın vareste tutulmasına da karar
verdi. Operasyondan önce arabuluculuk görüşmelerini yürüten dönemin Bayrampaşa Savcısı Necati
Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan
Çitici ve savcı Fikret Ünalan ile Zülfü Livaneli, Oral
Çalışlar, Mehmet Bekaroğlu, Yücel Sayman, Kaya
Tuncer, Metin Bakkalcı’nın tanık olarak yeniden
dinlenmesi taleplerini reddeden mahkeme heyeti
duruşmayı erteledi.
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Davanın 27 Temmuz 2011’de Bakırköy 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına hiçbir
sanık katılmadı. Duruşmada operasyon sırasında
cezaevinde kalan Sakine Demir ifade verirken,
mahkeme heyeti dosyaya eklenen ve talimatla
alınan ifadeleri okudu. Operasyonda Bayrampaşa
Cezaevi’nde görevli olan Uzman Çavuş A.S.’nin
itirafları da dava dosyasına eklendi. Mahkeme
heyeti, Elazığ’dan getirilen birlikte bulunan tanık
Mehmet Yavuzkaya’nın ifadesini okudu. Mehmet
Yavuzkaya, ifadesinde “cezaevinde çıkan isyana
müdahale etmek için” gittiklerini, cezaevinin dış
güvenliğini sağladıklarını, mahkûmlarla temaslarının olmadığını ileri sürdü.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, operasyon döneminde Bayrampaşa Cezaevi’nde kalan
tutuklu ve hükümlülerin sanık olarak yargılandığı
davanın soruşturmasını yürüten Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Tufan isimli operasyon
planının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’ndan da
cezaevi müdürleri ve diğer savcılarla birlikte operasyon öncesi ve sonrasını anlatan tutanakların
bulunduğu defterin istenmesine; Jandarma Özel
Asayiş Komutanlığı personel listesi ve bilgilerinin,
hangi tim ve bölüklerin görev aldığının, operasyona katılan birliklerin komutanlarının kuvvet
komutanlarına sundukları raporların Jandarma
Genel Komutanlığı’ndan istenmesine; operasyonda kullanılan gaz ve el bombalarının niteliğinin
belirlenmesi için ölenlerin üzerindeki giysilerde
inceleme yapılıp yapılmadığının Eyüp Cumhuriyet
Savcılığı’na sorulmasına; operasyonda kullanılan
silahların nitelikleri ve kimyasal silah kullanılıp
kullanılmadığının Jandarma Genel Komutanlığı’na
sorulmasına karar vererek duruşmayı 2 Aralık
2011’e erteledi.
O dönem Elazığ Jandarma Komutanlığı’na bağlı 39
er hakkında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
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açılan davada, mahkeme heyetinin Jandarma Genel
Komutanlığı’nın operasyona katılan erlerle ilgili
istediği tutanağın sahte olduğu 30 Kasım 2011’de
ortaya çıktı.
Tufan isimli operasyon planıyla ilgili ayrıntılar
nedeniyle istenen belgelerde bulunan tutanakta yer
alan sicil numaralarıyla aynı talep doğrultusunda
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2005 yılında gönderdiği tutanakta yer alan sicil numaralarının farklı
olduğu anlaşıldı.
2011 yılında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderilen tutanaktaki üç sicil numarasının sahte
olduğu belirtildi ve daha önce gönderilen belgelere
ilişkin olarak “bu sicil numarasına sahip personel
yoktur” şeklinde ifade kullanıldı. Davaya ortaya
çıkan yeni belgeler doğrultusunda 2 Aralık 2011’de
devam edildi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada, operasyon öncesi mahkûmlarla yapılan görüşmelerde yer alan TİHV Genel Sekreteri
Metin Bakkalcı ile Avukat Yücel Sayman tanık olarak dinlendi.
Duruşmada mahkeme heyeti, bir süre önce mahkemeye ulaşan olay tutanağında yer alan bilgilerle
altı yıl önce gönderilen olay tutanağında yer alan
bilgilerde farklılık olması nedeniyle Jandarma
Genel Komutanlığı’ndan açıklama istedi ve operasyon videoları ile istenen açıklamanın gelmemesi
halinde suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
Operasyonda öldürülen Murat Ördekçi’nin annesi
Fatma Ördekçi ile Mehmet Ördekçi’nin müşteki
olma taleplerinin kabul edildiği duruşmada mahkeme heyeti, olay tutanağını imzalamayan savcılar
Ferzan Çitici ile Fikret Ünalan’ın ve operasyonda
görev alan Zeki Bingöl’ün bir sonraki duruşmada
dinlenmesi talebini kabul ederek duruşmayı 25
Mayıs 2012’ye erteledi.

4. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN DAVALAR
Engin Çeber
İstinye (İstanbul) Şehit Muhsin Bodur Polis
Merkezi’nde ve Metris T Tipi Cezaevi’nde gördüğü işkence ve kötü muamele yüzünden 11 Ekim
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2008’de yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümünde
“görevi ihmal ettikleri” ve “görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle yargılanan ve 1 Haziran 2010’da
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
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karar duruşmasında beşer ay hapis cezası alan 11
sanık, kanunda yapılan değişiklik nedeniyle 19
Ocak 2011’de yeniden yargılanmaya başlandı.

Özmen ve bir astsubay hakkında açılan davaya,
Selimiye 1. Ordu Komutanlığı’nda 15 Şubat 2011’de
devam edildi.

Kanun değişikliğiyle hükmün açıklanmasının
geriye bırakılması kararının sanığa sorulacak
olması nedeniyle görülen duruşmada sanıklar
Muharrem Çelik ve Yılmaz Aydoğdu haklarında
verilen hükmün açıklanmasını istedi. Duruşma
diğer sanıkların da ifadelerinin alınması için ertelendi.

Duruşmada daha önce askerliği bitince tanıklık yapmak istediğini belirten bir askerin ifadesi
okundu. Terhis olduğu için ifadesini yazılı olarak
yollayan kişi, Enver Aydemir’in dövüldüğünü
gördüğünü ifade etti. Şüphelilerin fotoğraflardan
tespitini yaptıran mahkeme heyeti, diğer tanık ifadelerinin beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

7 Mart 2011’deki duruşmaya başka suçtan tutuklu
sanık Nihat Kızılkaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Polat, Cuma Kaçar, Erdoğan Coşarderelioğlu
katıldı. Duruşmada sanıklar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin TMY’nin ilgili maddesinin lehlerine uygulanmasını istediler.

4 Mayıs 2011’de devam eden duruşmaya sanıkların
katılmadı. Duruşmada tanıkların ifadelerinin ve
adres tespitlerinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Engin Çeber’in avukatlarının da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin
tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
16 Mayıs 2011’deki karar duruşmasına katılan
tutuksuz sanık Turan Günaydın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin TMY’nin ilgili
maddesinin lehine uygulanmasını istedi.
Engin Çeber’in avukatlarının da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ceza infaz koruma memurları Yusuf Gayır, Cuma Kaçar, Turan Günaydın,
Muharrem Çelik, Erdoğan Coşardereli, Nuri Atalay ve Nihat Kızılkaya’yı “görevi ihmal” suçundan
beşer ay hapis cezasına, başmemur Nevzat Kayım
ve Mehmet Polat’ı “kasten yaralama” suçundan
beşer ay hapis cezasına, Yılmaz Aydoğdu’yu “suçu
bildirmemek” suçundan beş ay hapis cezasına, olay
tarihinde nöbetçi komutan olan astsubay Başçavuş
Abdulkadir Öztekin’i de “kasten yaralamak” suçundan beş ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme
heyeti, sanıklara verilen cezalara ilişkin hükmün
açıklanmasını geri.
Enver Aydemir
Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Aralık 2009’da gerçekleştirilen “Barış için Vicdanî Retçiler Kurultayı”na
giderken Kabataş Vapur İskelesi’nde gözaltına alınan, ardından da tutuklanarak Maltepe
Askerî Cezaevi’ne gönderilen vicdanî retçi Enver
Aydemir’in cezaevinde işkence görmesi nedeniyle
Maltepe Askerî Cezaevi Müdürü Albay Mustafa
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

4 Temmuz 2011’deki duruşmada mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini belirten avukatlar,
reddi hâkim talebinde bulunarak delillerin kaybedildiğini savundu. Enver Aydemir’in avukatlarının
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Eylül 2011’e erteledi.
Kuddusi Okkır
Ergenekon Davası’nın soruşturması kapsamında
20 Haziran 2007’de tutuklandıktan sonra tutulduğu
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden, akciğer kanserinden
kaynaklanan rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 1
Temmuz 2008’de tahliye edilen Kuddusi Okkır,
tedavi gördüğü Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü’nde
6 Temmuz 2008’de yaşamını yitirmişti.
Kuddusi Okkır’ın ailesinin “hastalığın doktorlar
tarafından geç teşhis edildiği ve gerekli tedavinin
yapılmadığı” iddiası üzerine Adalet Bakanlığı
olayla ilgili soruşturma açmıştı.
Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde görevli 15 doktor
hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili, Tekirdağ
Valiliği’nin izin vermemesi kararını idare mahkemesine itiraz ederek kaldıran Tekirdağ Cumhuriyet
Savcısı, 20 Haziran 2009’da Tekirdağ 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemeye sunulan iddianame “görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri
iddia edilen sağlık personeline atılı suçun maddî
unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için Kuddusi Okkır’a ait tüm belgelerin Adlî
Tıp Kurumu Başkanlığı’na veya tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşuna gönderilerek rapor alınmasını
isteyerek iade edildi.
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Adalet Bakanlığı’nın iddianamenin kabul edilmesi
için söz konusu rapora gerek duyulmadığını bildirmesi üzerine, iddianameyi kabul eden Tekirdağ 3.
Asliye Ceza Mahkemesi, 15 doktoru yargılamaya
başlamıştı.
Davanın 26 Nisan 2011’de görülen duruşmasında
sanıkların kusur durumlarının değerlendirilmesi
amacıyla Yüksek Sağlık Şurası’na gönderilen dosyanın henüz gelmemesi nedeniyle mahkeme başkanı
duruşmayı erteledi.
Davanın 11 Ekim 2011’de görülen duruşmasında
mahkeme heyeti, Tekirdağ Valiliği, Trakya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İstanbul
H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kuddusi Okkır’a
ait tüm tıbbi belgelerin eksik olduğunu, bunların
tamamlanarak bir rapor haline getirilmesi için
Yüksek Sağlık Şurası’na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Tutuklanan Gardiyanlar
Rize’de Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde görevli
dört gardiyan, tutuklu ve hükümlülere işkence
ve kötü muamele ettikleri gerekçesiyle, Adalet
Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda, 5 Temmuz 2011’de
tutuklanarak aynı cezaevinde diğer mahkûmlardan
ayrı özel bir koğuşa konuldu.
Uğur Kantar
12 Ekim 2011’de tedavisinin 79. gününde GATA’da
yaşamını yitiren Uğur Kantar’ın gördüğü işkence
sonucu ölümü ile ilgili olarak hazırlanan iddianamenin tamamlandığı 19 Ekim 2011’de öğrenildi.
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 Ayhan Şentürk hakkında “ihmal
suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan;
gardiyanlar Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen
ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise “görevi kötüye
kullanmak” suçundan dava açılması talep edildi.
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Uğur Kantar’ın yanı sıra 19 erin daha işkence gören
olarak yer aldığı iddianameyi Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi kabul
etti. İkisi tutuklu altı gardiyan ile bir cezaevi müdürünün 18 Kasım 2011’de yargılanmaya başlayacağı
duruşmaları Çağdaş Hukuklar Derneği ve Türkiye
İnsan Hakları Vakfı birlikte takip etti.
Uğur Kantar’ın gördüğü işkence sonucu ölümü
ile ilgili açılan davaya 18 Kasım 2011’de başlandı.
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 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 duruşmasında Uğur Kantar’ın ailesinin
avukatlarının dosyanın sivil mahkemeye gönderilmesi amacıyla yaptıkları “görevsizlik” talebini
değerlendirmek üzere mahkeme heyeti duruşmayı
erteledi.
Davaya 16 Aralık 2011’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 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
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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görülen duruşmasında mahkeme heyeti, er gardiyan olan ikisi tutuklu 3 sanığın Elazığ Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmasına ve tutukluluk hallerinin devam etmesine; tutuksuz yargılanan biri
cezaevi müdürü dört sanığın dosyalarının ayrılarak
dört sanık hakkındaki davanın 17 Şubat 2012’de
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri
Mahkemesi’nde devam etmesine karar verdi.
Murat Polat
Er Murat Polat’ın (20) askerî cezaevinde gördüğü
işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak “işkence” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence” suçlamalarıyla devam
eden 1’i yarbay 30 sanıklı davanın Adana 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, esas
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcının sanık
er H.G. hakkında müebbet hapis cezası; sanık 12
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asker hakkında 28’er yıla kadar hapis cezası; sanık
17 asker hakkında ise delil yetersizliğinden beraat
kararı talep ettiği 8 Aralık 2011’de öğrenildi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının esas hakkındaki
görüşlerini hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
Gaziantep’te askerliğini yaparken rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde
hırsızlık suçlamasıyla 28 Haziran 2005’te tutuklanıp Adana 6. Kolordu Komutanlığı’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.
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1. DAVALAR
TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
Hakaret
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden
ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan
iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için
fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c)

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında
artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan
üyelere karşı işlenmiş sayılır.

1.1.
16 Kişi
İstanbul’da
Çatalca
Belediyesi
tarafından
11–12 Temmuz 2010’da düzenlenen Erguvan
Şenlikleri’nde sahne alan Beyoğlu Kumpanyası’nın

132

25 üyesinden Esat Bağış, Çağlar Özulu, Onur Tunç,
Işıl Özkan, Duygu Sezgin, Halil İbrahim Serinkoz,
Özgür Palaz, Emre Yalçın, Neval İlknur, Volkan
Şahin, Cansu Demirtaş, Ozan Çoban, Ulaş Sancak,
Emre Savcı, Erman Çelik ve Günselin Seda hakkında “Tayyip Blues” adını verdikleri şarkının sözTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lerinin arasında yer alan “İşportacısın Tayyip” ifadesiyle “Başbakan’a hakaret ettikleri” gerekçesiyle
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti üzerine
dava açıldığı 14 Ocak 2011’de öğrenildi.
Davaya 25 Mart 2011’de devam edildi. Duruşmaya
Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdullah Güler
mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmada sanıkların ifadelerinin alınması tamamlandı. Tanıkların
da ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı
erteledi.
18 Mayıs 2011’de görülen duruşmanın 8 Haziran
2011’e ertelenen karar duruşmasında mahkeme
başkanı sanıkların beraat ettiğini açıkladı.
Şebnem Korur, Barış Yarkadaş
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Başkanı Nur
Birgen’in, TİHV Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Şebnem Korur ve gercekgundem.com adlı
internet sitesinin editörü Barış Yarkadaş hakkında
“kendisine yayın yoluyla hakaret edildiği” gerekçesiyle TCK’nin 125. maddesi uyarınca açtığı dava
nedeniyle Şebnem Korur Fincancı’nın ve Barış
Yarkadaş’ın yargılanmasına Kadıköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 21 Ocak 2011’de devam edildi.
Duruşmaya Prof. Dr. Şebnem Korur ile Barış Yarkadaş ve avukatları katılırken şikâyetçi Nur Birgen
yine katılmadı. Avukat Tanıl Başkan, vekili olduğu
Nur Birgen’in savcılıkta verdiği ifadesiyle yetinilmesini talep ederek “müvekkilim sıhhi nedenlerle
gelememiştir” dedi.
Nur Birgen’e ihtarlı davetiye gönderilmesine; bir
sonraki duruşmaya da katılmaması halinde Nur
Birgen’in sonraki duruşmaya polis zoruyla getirileceğini belirten mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.
14 Nisan 2011’deki duruşmaya şikâyetçi Nur Birgen
ilk kez katıldı ve ifade verdi. Duruşmada avukatlardan Efkan Bolaç, Nur Birgen’e işkence görmüş
olmasına rağmen neden kendisine “sağlam” raporu
verdiğini sordu. Duruşma 9 Haziran 2011’e ertelendi.
7 Temmuz 2011’de görülen durumanın 14 Eylül
2011’e ertelenen karar duruşmasında Prof. Dr. Şebnem Korur ve Barış Yarkadaş isnat edilen suçun
unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat etti.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Hasan Basri Aydın
Tanrıya Mektuplar ve Ateist Tanrı ile Söyleşi adlı
kitapların yazarı Hasan Basri Aydın, Adalet Bakanı
olduğu dönemde Cemil Çiçek’e yazdığı bir dilekçede “hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan dava
kapsamında 24 Ocak 2011’de tutuklandı.
Çağdaş Cengiz, Türkan Aygün
Bursa’da 2010 yılının Haziran ayında Uludağ
Üniversitesi’ne ait Ali Durmaz Mühendislik
Fakültesi’nin binasının açılışına katılan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ettikleri gerekçesiyle yargılanan iki öğrencinin karar duruşması 1
Şubat 2011’de görüldü.
Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan Türkiye Gençlik Birliği
üyesi Çağdaş Cengiz (22) ile Türkan Aygün (25)
hakkında mahkeme başkanı, öğrencilerin protesto
girişiminin düşünce aşamasında kalmasını gerekçe
göstererek beraat kararı verdi.
Nihal Çarıkçı
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın,
18 Ekim 2010’da Ankara Üniversitesi’ne gelmesini protesto etmek amacıyla Egemen Bağış’a
yumurta attığı gerekçesiyle Ankara 6. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 10 Şubat 2011’de “kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret ettiği” iddiasıyla
yargılanmaya başlanan Nihal Çarıkçı adlı öğrenci,
“suçun unsurları oluşmadığı” için ilk duruşmada
beraat etti.
Selçuk Kozağaçlı
Ankara’da 18 Aralık 2009’da “Cezaevleri
Operasyonu”nun yıldönümü nedeniyle yapılan
basın açıklamasını okuyarak dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’a “hakaret ettiği” suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 17
Şubat 2011’de Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Halil Savda
Birgün Gazetesi’nden 25 Temmuz 2007’de alınmış “Ağar: İddialar ve Ötesi” başlıklı bir habere
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savaskarsitlari.org adlı internet sitesinde yer verdiği gerekçesiyle habere konu olan emekli cinayet masası şefi Ahmet Ateşli’nin şikâyeti ile Halil
Savda’nın yargılanmasına 24 Mart 2011’de devam
edildi.
Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesi’nde “hakaret” suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca görülen
duruşmaya şikâyetçi Ahmet Ateşli’nin katılmaması
nedeniyle duruşma 19 Nisan 2012’ye ertelendi.
8 Kişi
Eskişehir’de 13 Mart 2009’da Yüksek Hızlı Tren’in
sefere başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı pankart açıp
slogan atarak protesto ettikleri öne sürülen sekiz
kişi hakkında açılan dava 5 Nisan 2011’de sonuçlandı.
“Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla
Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sekiz sanığın karar duruşmasında mahkeme
başkanı sanıklara TCK’nin 125. maddesi uyarınca
birer yıl hapis cezası verdi. 11’er ay 20’şer güne
düşürülen hapis cezaları daha sonra mahkeme başkanı tarafından ertelendi.
Tevfik Caner Ertay, Yakup Çetinkaya
Eskişehir’de 2010 yılında düzenlenen bir sempozyuma katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç’ı yumurta atarak protesto ettikleri gerekçesiyle
iki öğrenci hakkında açılan dava 6 Nisan 2011’de
sonuçlandı.
“Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla
Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tevfik Caner Ertay ve Yakup Çetinkaya’nın
karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara
TCK’nin 125. maddesi uyarınca verdiği hapis cezasını yedişer bin seksener lira para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Mehmet Kara
İzmir’de 18 Ocak 2009’da Alsancak Limanı’na
demirli ABD’ye ait askerî gemiyi protesto etmek
amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisinde
attığı yumurtanın polis memuru Çağdaş Okyay’a
isabet etmesi nedeniyle Mehmet Kara hakkında
açılan dava 14 Nisan 2011’de sonuçlandı.
“Kamu görevlisine hakaret ettiği” suçlamasıyla
İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
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Mehmet Kara’nın karar duruşmasında mahkeme
başkanı, sanığa TCK’nin 125. maddesi uyarınca 11
ay 20 gün hapis cezası verdi.
Ahmet Altan
Taraf Gazetesi’nde 15 Ocak 2011’de “Erdoğan ve
Kof Kabadayılık” başlığıyla yayımlanan yazısında
“Başbakana hakaret ettiği” suçlamasıyla hakkında
dava açılan Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet Altan’ın yargılanmasına 9 Haziran 2011’de
başlandı.
Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ahmet Altan’ın savunmasını alan mahkeme
başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 20 Ekim 2011’e erteledi. Dava 2011
yılı içinde sonuçlanmadı.
Mehmet Tursun
İzmir’de “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla kullandığı araca açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Baran Tursun’un babası Mehmet Tursun’un
“davada sahtekârlıklar yapıldı” demesi nedeniyle
hakkında açılan davanın Karşıyaka 4. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 16 Kasım 2011’de görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı “hakaret” suçunu
düzenleyen TCK’nin 125. maddesi uyarınca Mehmet Tursun’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Zennure Karaaslan
İzmir’in Buca Belediyesi’ne iş yapan taşeron bir
firmada çalışırken sendikal faaliyetlerinden dolayı
işten atıldığını savunan Batıgül Tunç’un, belediye yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi’nde
(CHP) olması nedeniyle Ankara’ya gelerek 23
Mayıs 2011’de kendisine destek olanlarla birlikte,
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaptıktan sonra, Yüksel Caddesi’nden CHP Ankara
İl Başkanlığı’na yürümek istemesi üzerine polis
ekiplerinin gruba müdahale etmesi sonucu darp
edilerek gözaltına alınan 15 kişiden Zennure Karaaslan 24 Mayıs 2011’de tutuklanmış; daha sonra da
serbest bırakılmıştı. Zennure Karaaslan hakkında
gözaltına alınırken attığı sloganlarla “kamu görevlisine hakaret ettiği” suçlamasıyla açılan dava ise 13
Aralık 2011’de başladı.
Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Zennure Karaaslan’ın katılmaması
nedeniyle mahkeme başkanı, sanığın bir sonTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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raki duruşmada hazır bulunmasına karar vererek
duruşmayı 3 Mayıs 2012’ye erteledi.

Bakırcıoğlu’na TCK’nin 125. maddesi uyarınca bir
yıl hapis cezası verdi.

Hakan Bakırcıoğlu

22 Kişi

Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay
Ali Öz, Yüzbaşı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi
Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay Okan Şimşek,
Uzman Çavuş Veysel Şahin ile Uzman Çavuşlar
Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın elde ettikleri
istihbarat bilgilerini değerlendirmeyerek, “görevi
ihmal ettikleri” gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde TCK’nin 257/2. maddesi uyarınca
yargılandığı davanın 23 Ekim 2009’da görülen
duruşmasında Ali Öz’ün avukatı Ali Sürmen’e “Siz
de insan öldürmeyi iyi bilirsiniz değil mi?” dediği
iddiasıyla Ali Sürmen’in Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu hakkında açtığı hakaret
davası 19 Aralık 2011’de sonuçlandı.

Ankara’da 78 gün süren TEKEL işçilerinin eylemine destek vermek için Eskişehir’de Kent Muhalefeti tarafından 19-21 Şubat 2010 tarihleri arasında
yapılan eylemde horon çeken 22 kişi hakkında
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sloganlar attıkları” gerekçesiyle açılan davanın
sonuçlandığı 23 Aralık 2011’de öğrenildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hakan

Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, polis ekipleri tarafından çekilen video görüntüsünü delil
kabul ederek Mutlukan Muti, Derya Altundağ, Ali
Emre Mazlumoğlu, Emre Soyaslan, Gülşah Öztürk,
Handan Ustabaş ve Mustafa Şahin’e TCK’nin 125.
maddesi uyarınca 11’er ay 20’şer gün hapis cezası;
Özgür Mısırlıoğlu’na da 7500 lira adli para cezası
verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Özel hayatın gizliliğini ihlâl
MADDE 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt
sınırı bir yıldan az olamaz.
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

1.2.
Nedim Şener
Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L Tipi
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet Gazetesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Muhabiri Nedim Şener’in, 19 Kasım 2009’da “Milyon Dolarlık Evlilik Kontratı” başlığıyla Milliyet
Gazetesi’nde yayımlanan haberde “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı dava 22
Eylül 2011’de sonuçlandı.
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Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
Nedim Şener savunmasını yaparak haberi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını belirterek
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beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, Nedim
Şener’in “özel hayatı ihlal etmediğine” hükmederek
Nedim Şener’in beraat etmesine karar verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Suçu ve suçluyu övme
MADDE 215. - (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

1.3.

Murat Kur, Evrim Konak, Nihal Gül

Abdurrahman Saran

Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Abdurrahman
Saran’ın ifadesini alan mahkeme başkanı, Abdurrahman Saran hakkında beraat kararı verdi.

Diyarbakır Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu,
18 Mayıs 1973’te yaşamını yitiren İbrahim
Kaypakkaya’yı anmak amacıyla, 18 Mayıs 2010’da
Tunceli’de basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle
yargılanan Demokratik Haklar Federasyonu üyeleri Murat Kur, Evrim Konak ve Nihal Gül, 4 Şubat
2011’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamasıyla TCK’nin 215. maddesi uyarınca
onar ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Ferhat Tunç

23 Kişi

Tunceli’nin Mercan Vadisi’nde 17 Haziran 2005’te
düzenlenen operasyonda öldürülen Maoist Komünist Partisi (MKP) militanı 17 kişiyi, Nazımiye
İlçesi’nde 12 Ağustos 2006’da düzenlenen bir şenlikte övdüğü gerekçesiyle yargılanan türkücü Ferhat Tunç, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27
Ocak 2011’de görülen duruşmada TCK’nin 215.
maddesi uyarınca bir ay hapis cezasına mahkûm
edildi. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verdi.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de
arasında bulunduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP’nin Kadın Meclisi üyesi 23
kişinin, “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle,
yargılandıkları davanın duruşmasına, Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Şubat 2011’de
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
erteledi.

Emek Partisi Aydın İl Başkanı Abdurrahman
Saran’ın 21 Mart 2010’daki Newroz kutlamasında
yaptığı konuşması nedeniyle yargılandığı dava 25
Ocak 2011’de sonuçlandı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce
verdiği beraat kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin
bozması üzerine Ferhat Tunç yeniden yargılanmaya başlamıştı.
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edildi. Mahkeme heyeti, İstanbul milletvekili SebaTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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hat 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 erteledi.
27 Ekim 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti,
İstanbul milletvekili 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 duruşma gününe çağrılmasına
karar vererek duruşmayı erteledi.
M. Kemal Çelik, Ercan Atay, Fehmi Korkmaz, Maşallah Dağ
PKK yöneticilerinden Mahsum Korkmaz’ın yaşamöyküsü hakkında ailesi ile yapılan röportajın 9
Ağustos 2010’da Batman Postası Gazetesi’nde yayımlanması nedeniyle Batman Postası Gazetesi’nin
sahibi M. Kemal Çelik ve gazetenin Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Ercan Atay ile Mahsum Korkmaz’ın
ağabeyi Fehmi Korkmaz ve ablası Maşallah Dağ
hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla
Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya
9 Mart 2011’de devam edildi.
Duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 12 Mayıs 2011’e erteledi.
Duruşma 2011 yılı içinde sonuçlanmadıç
Saadet Irmak
Haftalık yayımlanan Yeni Yorum Gazetesi’nin
20-26 Aralık 2010 tarihli sayısında yer alan bir
yazısı ile yine haftalık yayımlanan Ülkede Yorum
Gazetesi’nin 8-14 Kasım 2010 tarihli sayısında Kürt
meselesine dair yer alan yazıları nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Saadet Irmak, İstanbul
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Mayıs 2011’de
görülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu
övdüğü” iddiasıyla TCK’nin 215. maddesi uyarınca
bir ay 15 gün hapis cezasına; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla da TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca toplam 20 ay hapis cezasına ve 16 660
TL adli para cezasına mahkûm edildi.
Ercan Atay
Batman Gazetesi’nde 2010 yılında yayımlanan bir
haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Karayılan’ın açıklamalarının yer alması nedeniyle
hakkında dava açılan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ercan Atay, Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
7 Haziran 2011’de görülen karar duruşmasında
“suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle TCK’nin
215. maddesi uyarınca bir ay yedi gün hapis cezasına mahkûm edildi.
Haldun Açıksözlü
Tunceli İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda
2010 yılında sergilenen “Laz Marks” adlı tiyatro
oyununda kullandığı ifadelerle “suçu ve suçluyu
övdüğü” iddiasıyla hakkında Tunceli Sulh Ceza
Mahkemesi’nde dava açılan tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü’nün 18 Haziran 2011’de Beyoğlu
Sulh Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alındı.
Oyunda adlarını andığı Mazlum Doğan ve İbrahim
Kaypakkaya hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı
bulunmadığını söyleyen Haldun Açıksözlü’nün
savunmasını alan mahkeme başkanı oyunu izlemek istediğini söyleyerek duruşmayı erteledi.
Abdullah Demirbaş
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 21 Kasım 2004’te
babası Ahmet Kaymaz ile birlikte polis ekibi tarafından evinin önünde öldürülen Uğur Kaymaz’ın
(12) anısına heykel yaptıran Diyarbakır’ın Sur
İlçesi’nin Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş
hakkında “belediyeyi zarara uğrattığı” gerekçesiyle
dava açılmış ve Abdullah Demirbaş Diyarbakır
6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama
sonucunda beraat etmişti. Kararı Yargıtay 4. Ceza
Dairesi’nin Abdullah Demirbaş’ın “suçu ve suçluyu
övdüğü” iddiasıyla yargılanmasına karar vererek
bozması üzerine Abdullah Demirbaş Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya
başlamıştı. 3 Kasım 2011’de görülen duruşmada
Abdullah Demirbaş’ın ifadesini alan mahkeme
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 8 Ocak 2012’ye erteledi.
Selim Sadak
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Batman’da 21
Mart 2007’de Newroz Kutlaması’nda yaptığı Kürtçe
konuşma nedeniyle de hakkında açılan davanın
Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 30 Kasım
2011’de görülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle TCK’nin 215. maddesi
uyarınca bir ay hapis cezasına mahkûm oldu.
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Ferhat Tunç
Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel
Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada katıldığı bir
televizyon programında kullandığı “Sayın Öcalan”
ifadesi nedeniyle açılan davaya 13 Aralık 2011’de
devam edildi.
Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Ferhat Tunç’un
ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
Ferhat Tunç
Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel
Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve Özgür-
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lük Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada katıldığı
bir mitingde yaşamını yitirmiş olan PKK militanları için kullandığı “şehit” ifadesi nedeniyle açılan
davaya 12 Aralık 2011’de devam edildi.
Nazımiye Sulh Ceza Mahkemesi’nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Ferhat Tunç’un
ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
1.3.1. Tutuklamalar
* Van İl Genel Meclisi üyesi Semira Varlı, hakkında
“suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Van 1. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan iki ay
hapis cezasının Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından
onanması üzerine 20 Ocak 2011’de tutuklandı.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,
diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve
yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan
kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli
olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1.4.
Erkan Çapraz

Ahmet Türk

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22 Mart
2011’de, yuksekovahaber.com adlı haber sitesinin
yayın yönetmeni Erkan Çapraz’a, söz konusu internet sitesinde 27 Nisan 2010’da Selim Saklı tarafından “Biz kardeş değiliz” başlığıyla yayınlanan yazının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle TCK’nin 216. maddesi uyarınca 10 ay hapis
cezası verdiği 10 Mayıs 2011’de öğrenildi.

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında, 2008
yılının Kasım ayında TBMM’de milletvekillerine
Ahmet Türk imzalı mektubun ekinde gönderilen “DTP’nin Kürt Sorununa İlişkin Demokratik
Çözüm Önerisi” adlı kitapçık nedeniyle “halkı kin
ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla
TCK’nin 216. maddesi uyarınca açılan davaya 6
Ekim 2011’de devam edildi.

138

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme başkanı, Ahmet Türk’ün
milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasına karar verdi.
Metin Bingöl
Erzurum’un Tekman İlçesi’nin Belediye Başkanı
Metin Bingöl, Tekman’da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan
davanın Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30
Kasım 2011’de görülen karar duruşmasında “halkı
kin ve düşmanlığa sevk ettiği” gerekçesiyle TCK’nin
216. maddesi uyarınca iki yıl on bir ay hapis cezasına mahkûm oldu. Kararın ardından Metin Bingöl
tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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Semih Sökmen
Metis Yayıncılık’ın 2010 yılı için hazırladığı “İllallah” adlı ajandasında yer alan yazılarla “dini değerlerin alenen aşağılanarak halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği” suçlamasıyla Metis Yayıncılık’ın
Sorumlu Yayın Yönetmeni Semih Sökmen hakkında açılan davaya 30 Kasım 2011’de devam edildi.
Çağlayan Adliyesi’ndeki Beyoğlu 16. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Semih
Sökmen’in savunmasını alan mahkeme başkanı,
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla
duruşmayı erteledi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Kanunlara uymamaya tahrik
MADDE 217. - (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli
olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

1.5.
Sıla Uzunpınar, Mehmet Zülküf Laçin
Ankara’daki ulaşım sorununu protesto eden Ege
Mahallesi sakinlerine 14 Şubat 2011’de düzenledikleri eylemle destek veren Halkevleri üyesi Sıla
Uzunpınar ile Mehmet Zülküf Laçin adlı iki kişi
hakkında “halkı kanunlara uymamaya tahrik ettik-
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leri” suçlamasıyla dava açıldığı 20 Temmuz 2011’de
öğrenildi.
TCK’nin 217. maddesi uyarınca yargılanacak olan
sanıkların yargılanmasına Ankara 19. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 27 Ekim 2011’de başlandı. Dava
2011 yılı içinde sonuçlanmadı.
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TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip
bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.
(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.
(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.
(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.
(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi
olarak cezalandırılır.
(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1.6.
Şiar Rişvanoğlu
Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun 3 Mayıs 2010’da Roj
TV’de katıldığı bir programda “Kürdistan’daki
bütün siyasi cinayetlerin, komploların, Botaş kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüzlerin tamamını gizli bir biçimde soruşturacak bir
komisyon istemek gerekiyor” dediği gerekçesiyle
yargılanmasına 11 Ocak 2011’de devam edildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 220.
maddesi uyarınca yargılanan Şiar Rişvanoğlu’nun
savunmasını alan mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 10 Mart
2011’e erteledi. Dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı.
5 Kişi
Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan
2010’da ağaç diktikleri ve basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan
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Mehdi Eteş, Bayram Eksik, Barış Yıldız, Emrah
Talayay, Haci İnan’ın karar duruşması 16 Şubat
2011’de görüldü.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunan beş sanık katıldı. Sanıkların savunmasından sonra söz alan Avukat Vedat
Özkan, müvekkillerinin tamamının yasal olan bir
açıklamaya katıldığını söyledi. Ağaç dikmenin ve
basın açıklamasına katılmanın herhangi bir suç
teşkil etmediğini dile getiren Vedat Özkan, müvekkillerinin beraat etmelerini talep etti. Mahkeme
heyeti ise, beş sanık hakkında “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçeleriyle sekizer yıl birer ay hapis cezası verdi.
Kadri Akdemir, Mehmet Arbuz
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de,
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla
tutuklanan Kadri Akdemir (50) ve Mehmet Arbuz
(26) hakkında açılan davanın 3 Kasım 2011’de
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklara 13’er yıl hapis
cezası verdi.
Şükrü Kahraman
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde katıldığı bir
basın açıklaması nedeniyle hakkında dava açılan
BDP İlçe Başkanı Şükrü Kahraman’ın yargılandığı
davanın 9 Aralık 2011’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasıyla Şükrü Kahraman’a yedi yıl bir ay hapis cezası
verdi.
Anzelha Çelik
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’te teslim edilmesinin
yıldönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri sırasında göstericileri alkış ve zılgıtla desteklediği iddiasıyla hakkında dava açılan Anzelha
Çelik’e Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14
Aralık 2011’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla
yedi yıl bir ay hapis cezası verdi.
Rıdvan Çelik
Diyarbakır’da 2007-2011 yılları arasında düzenlenen dokuz ayrı miting ve etkinliklerde çalınan şarkı
ve marşlara eşlik ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi Rıdvan Çelik hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan dava 16 Aralık 2011’de sonuçlandı.
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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti,
“bilirkişi raporu” doğrultusunda Rıdvan Çelik’e
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamalarıyla 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
Ubeyd Şen
Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bazı miting
ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi Ubeyd Şen
hakkında açılan davanın sonuçlandığı 19 Aralık
2011’de öğrenildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Ubeyd Şen’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı; “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettiği” suçlamalarıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
36 Kişi
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 36
kişi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 22
Aralık 2011’de dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 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 yargılanmasına 2011 yılında başlanacak.
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TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Şapka ve Türk harfleri
MADDE 222. - (1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

1.7.
4 Kişi
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı
Abdullah Demirbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir ile belediye meclis üyesi iki kişi
hakkında belediye hizmetlerini Türkçe dışında
Kürtçe, Ermenice ve Süryanice verdikleri için açılan dava 1 Şubat 2011’de sonuçlandı.
Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, belediyenin aldığı kararın
TCK’nin 222. maddesinde düzenlenen “Şapka ve
Türk Harfleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçunu
taşımadığını belirterek beraat talep etti. Sanıkların

savunmalarını ve savcının talebini değerlendiren
mahkeme başkanı beraat kararı verdi.
24 Kişi
Ağrı’da Doğubayazıt Belediyesi tarafından 2007
yapılan parka “Ehmedê Xanî” adının verilmesi
nedeniyle haklarında dava açılan belediye meclis
üyelerinin 10 Mayıs 2011’de Doğubayazıt 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanı, eski Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay’a “Türk Harflerinin Kabulü Kanunu’na
aykırı davrandığı” gerekçesiyle altı ay hapis cezası;
aynı gerekçeyle sanık 23 meclis üyesine de birer ay
20’şer gün hapis cezası verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlâka Karşı Suçlar
Müstehcenlik
MADDE 226. - (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini
gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

142

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek
şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi
altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa
arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden,
depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık
eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla,
sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

1.8.
İrfan Sancı, Süha Sertabiboğlu
Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu’nun verdiği rapor uyarınca İstanbul 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
çevirmeni Süha Sertabiboğlu hakkında TCK’nin
226. maddesi uyarınca açtığı davaya 6 Temmuz
2011’de başlandı.
Sultanahmet 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı duruşmayı dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla erteledi.
Davaya 11 Ekim 2011’de devam edildi. Sultanahmet 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savunma yapmaya devam eden sanıklar, kitabın
Karşılaştırmalı Edebiyat profesörleri tarafından
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

incelenmesi ve bilirkişi raporunun bu konudaki
uzmanlar tarafından yazılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların talebini, kitabın Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden iki öğretim
görevlisi ve bir ceza hukukçusundan oluşan bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi yönünde kabul
ederek duruşmayı erteledi.
1 Aralık 2011’de Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki devam eden davanın duruşmasında
savunma yapmaya devam eden sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı, kitabın hâkim değişikliği nedeniyle bilirkişiye gönderilmemesi üzerine
duruşmayı bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla 18 Ocak 2012’ye erteledi.
Hasan Basri Çıplak
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 yayın-
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ların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6
aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı 30
Eylül 2011’de öğrenildi.
Davaya 17 Kasım 2011’de başlandı. Çağlayan 2.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada
Hasan Basri Çıplak ve Funda Uncu’nun ifadesini alan mahkeme başkanı kitabı incelemek için
duruşmayı 18 Ocak 2012’ye erteledi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Görevi kötüye kullanma
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek
suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu
görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden
kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

1.9.
Sadık Çayan Mulamahmutoğlu
Mardin’in Midyat İlçesi’nde hekimlik yapan Doktor Sadık Çayan Mulamahmutoğlu hakkında muayene amacıyla getirilen bir mahkûmun muayenesi
esnasında jandarma erlerinin odadan çıkmasını
istediği için, “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle TCK’nin 257. maddesi uyarınca açılan davaya
27 Temmuz 2011’de başlandı.
“Hekimlerin tutuklu ve hükümlüleri muayenelerinde hasta ve hekimin yalnız kalmasını önleyen” Üçlü Protokol nedeniyle yargılanan Sadık
Çayan Mulamahmutoğlu’nun, Midyat Sulh Ceza
Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, hekimlik mesleğinin uygulanmasında
hasta mahremiyetinin çok önemli olduğunu ve
tıp eğitimi süresince de hekim adaylarına bunun
öğretildiğini belirterek, kendisinin de hasta mah-
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remiyetinin önemine uygun biçimde davrandığını
söyledi. Davaya konu olan olayla aynı gün, sabah
bir başka tutukluyu da muayene ettiğini belirten
Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, kolluk güçlerinin
muayene sırasında dışarıya çıktıklarını ancak öğleden sonra gerçekleşen söz konusu olayda hastanın mahkûmiyet sebebi dolayısıyla Üçlü Protokol
gereğince, muayene sırasında kolluk kuvvetlerinin odadan çıkmayı reddettiklerini anlattı. Sadık
Çayan Mulamahmutoğlu, hastanın rektal kanama
şikâyeti olduğuna dikkat çekerek, bu muayenenin
başkalarının yanında yapılmasının hasta haklarını
ve mahremiyetini ihlal edeceğini belirtti. Mahkeme
başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Dava 2 Kasım 2011’de sonuçlandı. Savcının
esas hakkındaki mütalaasını ve Sadık Çayan
Mulamahmutoğlu’nun savunmasını dinleyen mahkeme başkanı, sanığın beraat etmesine karar verdi.
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TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Gizliliğin ihlâli
MADDE 285. - (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince gizli tutulması gereken kararların ve bunların
gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğinin ihlâli açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.
(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması
için tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.
(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.
(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin
yayınlanması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1.10.
Mustafa Dolu, Semra Pelek
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın “Ergenekon Davası” kapsamında verdiği savcılık ifadesinin 5 Ocak 2010
tarihli Akşam Gazetesi’nde yayımlanması nedeniyle
Akşam Gazetesi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Dolu ve eski sayfa editörü Semra Pelek
hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri”
gerekçesiyle açılan davaya 29 Mart 2011’de devam
edildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamada TCK’nin 285. maddesi uyarınca yargılanan sanıklardan Semra Pelek savunmasında,
“sayfa editörü olarak teknik bir iş yaptım. Eser
sahibi değilim” dedi. Mahkeme başkanı, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11
Ağustos 2011’e erteledi.
Barış Ataman
Siirt’in Pervari İlçesi’nde ilköğretim öğrencisi bir
çocuğun kendisine ve ablasıyla birlikte altı kişiye
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

daha tecavüz edildiğini söylemesinin ardından
olayı kınamak amacıyla yapılan protesto gösterisine katılarak “soruşturmanın gizliliğini ihlâl ettiği”
gerekçesiyle, hakkında dava açılan Öğrenci Kolektifleri üyesi Barış Ataman’ın TCK’nin 285. maddesi
uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edildiği 28
Mart 2011’de öğrenildi.
Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu
“Ergenekon Davası”yla ilgili yazdıkları Kontrgerilla
ve Ergenekon’u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon’da
Kim Kimdir? adlı iki kitapta “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” TCK’nin 285. maddesi uyarınca haklarında dava açılan gazeteciler Ahmet Şık
ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yargılanmasına 14 Nisan
2011’de devam edildi.
Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ahmet
Şık’ın “Ergenekon Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme başkanı, Ahmet Şık’ın tutuklu bulunduğu Silivri L Tipi
Cezaevi’nden “araç olmadığı” gerekçesiyle getirilmemesi üzerine duruşmayı erteledi.
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13 Mayıs 2011’deki karar duruşmasında mahkeme
başkanı, “suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle
gazeteciler hakkında beraat kararı verdi.
Nedim Şener
Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L Tipi
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet Gazetesi
Muhabiri Nedim Şener’in 30 Eylül 2010’da Devrimci Karargah Davası’ndan tutuklu eski Emniyet
Müdürü Hanefi Avcı’nın eşi Şenay Avcı’yla yaptığı
röportajla “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği”
gerekçesiyle yargılandığı davadan yargılanmasına
18 Nisan 2011’de başlandı.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
285. maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener
savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, dosyanın karara bağlanması için
duruşmayı erteledi.
31 Mayıs 2011’deki karar duruşmasında mahkeme
başkanı, Nedim Şener’in beraat ettiğini açıkladı.
Ertuğrul Mavioğlu, Timur Soykan
Radikal Gazetesi’nde 19 Haziran 2009’da yayımlanan haberler kapsamında “İrtica ile Mücadele
Eylem Planı” soruşturmasında zanlı olarak gösterilen kişilere ait fotoğrafların basarak “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle haklarında dava açılan gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ile
Timur Soykan’ın yargılanmasına 2 Mayıs 2011’de
devam edildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan Ertuğrul Mavioğlu, 12
Haziran 2009’da Taraf Gazetesi’nde yayımlanan bir
belgeye ilişkin olarak Radikal Gazetesi’nde davaya
konu olan analiz yazısını yazdığını belirtti. Mahkeme başkanı, Taraf Gazetesi’nde yer alan haberin
dava dosyasına eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Nedim Şener, Hasan Çakkalkurt
Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L
Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 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 haberler nedeniyle Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan
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Çakkalkurt ile birlikte yargılanmasına 2 Haziran
2011’de devam edildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle yargılanan gazetecilerin ifadelerini alan mahkeme başkanı, duruşmayı erteledi.
Davanın 1 Kasım 2011’deki duruşmasında gazetecilerin ifadelerini alan mahkeme başkanı, sanıkların 20 bin 8’er Lira 65’er Kuruş ödemeleri halinde
davanın ortadan kalkacağını ifade ederek duruşmayı 7 Şubat 2011’e erteledi. Dava 2011 yılı içinde
sonuçlanmadı.
Nedim Şener
Nedim Şener’in, 3 Nisan 2010’da “Fuar Yeri Kavgası
Rüşvet Soruşturmasına Döndü” başlığıyla Milliyet
Gazetesi’nde yayımlanan haberde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı
davadan yargılanmasına 10 Haziran 2011’de başlandı.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
285. maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener
savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 1
Kasım 2011’e erteledi.
Nedim Şener
Nedim Şener’in 29 Aralık 2009’da “Yol-İş
Sendikası’nda Organize Yolsuzluk” başlığıyla yaptığı haberle “soruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği”
gerekçesiyle yargılandığı davaya 8 Temmuz 2011’de
devam edildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
285. maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener’in
savunmasını alan mahkeme başkanı duruşmayı
erteledi.
Davaya 6 Aralık 2011’de devam edildi. Duruşmada Nedim Şener’e mahkeme başkanı, Basın
Kanunu’nun 19. maddesi gereği, Nedim Şener’in
20 bin TL ödemesi halinde davanın düşürülebileceği teklifinde bulundu. Nedim Şener’in teklifi
reddetmesi üzerine mahkeme başkanı, Anadolu
Ajansı’ndan servis edilen haberin bir örneğinin
Anadolu Ajansı’na sorulmasına karar vererek
duruşmayı 7 Şubat 2012’ye erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Nedim Şener
Nedim Şener’in 9 Şubat 2009’da “Emniyetten İlginç
Şema” başlığıyla Milliyet Gazetesi’nde yayımladığı
haberle “Ergenekon Soruşturması’nın soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılanmasına 13 Ekim 2011’de başlandı.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
285. maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener
savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti.
Mahkeme başkanı, Nedim Şener hakkında 5187
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sayılı Basın Kanunu’nun 19. maddesinin uygulanması ihtimalinin bulunduğunu belirterek Nedim
Şener’in 20 bin 5 lirayı, TCK’nin 75. maddesi uyarınca yatırıp, makbuzunu ibraz etmesi halinde
kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verileceğini açıklayarak duruşmayı erteledi.
Dava 7 Aralık 2011’de sonuçlandı. Duruşmada
Nedim Şener son kez savunmasını yaparak beraat
etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, Nedim Şener
“suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle
beraat kararı verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
MADDE 288. - (1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya
kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1.11.
Sezgin Tanrıkulu
Diyarbakır’da 1994 yılında Şerif Avşar’ı öldüren
Uzman Çavuş Gültekin Sütçü’nün dosyasına görevsizlik kararı veren Askeri Mahkeme ile Diyarbakır
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarını 17 Ağustos
2007’de Dicle Haber Ajansı’na verdiği röportajda
eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu hakkında “adil yargılamayı etkilemeye
teşebbüs ettiği” gerekçesiyle dava açıldığı 11 Ocak
2011’de öğrenildi.
“Dosya için kendisini görevli kabul etmeyen mahkemenin sanığı tahliye etmesi uygun değildir. Sanık
‘yanlışlıkla’ yakalanıp tutuklanmış mahkemenin bu
kararıyla ‘yanlışlık’ giderilmiştir. Bu sonuç benzer vakalar bakımında bir mesajdır. ‘İyi çocuklar’
Türkiye’de dokunulmazdır. Bunu da sanığı sahipTürkiye İnsan Hakları Vakfı

lenerek ortaya koymuştur. 12 yıl önce askerden
uzaklaştırıldığı bilinen bir sanığın duruşmasının
takip edilmesi, bize göre bu durumu doğrulamaktadır” diyen Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan
iddianameyi Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi
21 Ekim 2010’da kabul ederek yargılamaya başladı.
Dava 11 Şubat 2011’de sonuçlandı. “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” suçlamasıyla
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan Sezgin Tanrıkulu hakkında mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığını belirterek beraat kararı verdi.
İsmail Saymaz
Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Radikal Gazetesi’nde 8 Haziran 2010’da
“Ergenekon’da Aşk Oyunu” başlığıyla yayımlanan
habere konu olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
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mesi Başkanı Köksal Şengün’ün şikâyetçi olması
nedeniyle “hakaret etmek”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” ve “adil yargılamayı etkilemeye
teşebbüs etmek” suçlamalarıyla açılan davaya
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak
2011’de başlandı.
İsmail Saymaz’ın ifadesini alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı 14 Nisan 2011’e erteledi.
Oral Çalışlar, Hasan Çakkalkurt
Radikal Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar’ın 22 Ocak
2010’da köşesinde “Askere ‘Öleceksin’ Diyen Mahkeme Kararı” başlığıyla yazdığı yazıda, Dağlıca
Baskını’nda rehin alınan erlere hapis cezası verilmesini eleştirmesi nedeniyle Oral Çalışlar ve Radikal Gazetesi Haber Müdürü Hasan Çakkalkurt
hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
ettiği” gerekçesiyle açılan davanın 17 Mart 2011’de
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, “atılı suçun
yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat
kararı verdi.
Şamil Tayyar
Star Gazetesi’nde 29 Mart 2010’da yazdığı köşe yazısında Balyoz Davası’nın sanıklarının bir hâkimin
kararıyla serbest kalacağını iddia eden AKP Gaziantep Milletvekili adayı Şamil Tayyar, Bakırköy 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Haziran 2011’de
görülen karar duruşmasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçesiyle 15 ay hapis
cezasına mahkûm edildi. Mahkeme başkanı hapis
cezasını 17.000 lira para cezasına çevirdi.
Turgut Kazan
İstanbul Barosu avukatlarından Turgut Kazan
hakkında Ergenekon soruşturması kapsamında
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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 dolayı basın yoluyla hakaret ettiği, adil
yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği ve kamu
görevlisini hedef gösterdiği” suçlamalarıyla açılan
davaya 1 Kasım 2011’de 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 mahkeme heyeti, duruşmayı savcının
esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla
6 Mart 2012’ye erteledi.
Güray Dağ
Taksim Polis Merkezi’nde 2007 yılında bir polis
memurunun silahından çıkan kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey’in ölümüyle ilgili olarak açılan
dava hakkında katıldığı bir televizyon programında
yaptığı açıklamalarla “adil yargılamayı etkilemeye
teşebbüs ettiği” gerekçesiyle hakkında dava açılan Avukat Güray Dağ’ın yargılanmasına 7 Aralık
2011’de başlandı.
Çağlayan Adliyesi 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada TCK’nin 288. maddesi uyarınca yargılanan Güray Dağ’ın savunmasını alan
mahkeme başkanı, Güray Dağ’ın avukat olmasından dolayı davanın soruşturma aşamasında Adalet
Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği, izin çıkması
durumunda ise Güray Dağ’ın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiği; prosedürün bu
şekilde yürütülerek Adalet Bakanlığı’na başvuru
yapılması yönündeki Güray Dağ’ın avukatlarının
yaptığı talebi değerlendirmek üzere duruşmayı 3
Nisan 2012’ye erteledi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
Cumhurbaşkanına hakaret
MADDE 299. - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri
oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

1.12.
Barış Yarkadaş
2008 yılında gerçekgundem.com adlı haber
sitesinde yer alan okur yorumları nedeniyle
Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı şikâyet üzerine Adalet Bakanlığı’nın yargılama izni verdiği internet

sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş
hakkında dava açıldığı 6 Mart 2011’de öğrenildi.
“Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
TCK’nin 299. maddesi uyarınca beş yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanacak olan Barış Yarkadaş’ın
ilk duruşması 21 Haziran 2011’de görüldü. Dava
2011 yılı içinde sonuçlanmadı.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
MADDE 300. - (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.
(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza üçte bir oranında artırılır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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1.13.

35 Kişi

Siracettin Özyurt

Eskişehir’de 1 Mayıs 2010’da düzenlenen İşçi Bayramı kutlamasında İstiklal Marşı çalarken ıslık
çalıp halay çektikleri öne sürülen 35 kişi hakkında
açılan dava 11 Ekim 2011’de sonuçlandı.

Trabzon’da 19 Ekim 1995’te düzenlenen “2. İslam
Düşüncesi Sempozyumu”na izleyici olarak katılan Siracettin Özyurt’un, sempozyum öncesinde
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak
“İstiklal Marşı’nı alenen aşağıladığı” iddiasıyla,
eski TCK’nin 145/1. maddesi uyarınca aldığı iki
yıl altı ay hapis cezasına neden olan hükmün, yeni
TCK’nin 300/2. maddesine lehte uygulanması için
yaptığı başvuru nedeniyle, 7 Nisan 2011’de Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden yapılan
yargılamada mahkeme başkanı, Siracettin Özyurt’a
beş ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını
geriye bıraktı.

“İstiklal Marşı’nı alenen aşağıladıkları” gerekçesiyle
Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
300. maddesi uyarınca yargılanan 35 sanıktan
33’üne altışar ay hapis cezası veren mahkeme başkanı daha sonra hapis cezalarını 3 bin 600’er TL
para cezasına çevirdi. Mahkeme başkanı ifadeleri
alınamayan Sami Geylani ve Semra Aslan’ın dosyalarını ise ayırdı.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte
bir oranında artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

1.14.
Osman Baydemir
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir’in Kürt siyasetçilere yönelik operasyonları kınamak amacıyla 24 Aralık 2009’da yaptığı
açıklamada “daha dün meşe ağacının dallarının bu
ülke için umut olacağını söylemiştiniz. Başbakan’a,
kabinenin bütün üyelerine halkın affına sığınarak
soruyorum. Meşe ağacının hangi dalı nerenize
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battı? Tasfiye devam ederse elinizi uzatacağınız
tek insan bulamayacaksınız. Ya bizi de alacaksınız ya da arkadaşlarımızı serbest bırakacaksınız.
Hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi
şahin ve güvercin diye ayırmayın. Ayıranlara Has...
tir diyoruz, has...tir” demesi nedeniyle hakkında
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama”yı düzenleyen TCK’nin 301. maddesi uyarınca açılan dava 3
Mart 2011’de sonuçlandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Diyarbakır 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Osman
Baydemir’e beş ay hapis cezası verdi. Ceza daha
sonra 5.000 TL para cezasına çevrildi.
Edip Yüksel
Yazar Edip Yüksel, 26 Ağustos 2011’de İstanbul’un

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Fatih İlçesi’nde iftarını açmak için geldiği Şehzadebaşı Camisi’nde gözaltına alındı.
Edip Yüksel, sahibi olduğu, www.19.org adlı internet sitesinde yazdığı yazılar nedeniyle hakkında
TCK’nin 301. maddesi uyarınca açılan üç davanın
duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yapılan
ihbar sonucu gözaltına alındı.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
Silâhlı örgüt
MADDE 314. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran
veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

1.15.
5 Kişi
İstanbul’da 28 Ağustos 2009’da düzenlenen operasyon sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklanan, İşçi Köylü Gazetesi’nin Kartal Bürosu
çalışanı Suzan Zengin’in yargılanmasına 15 Şubat
2010’de devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcıdan esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını isteyen mahkeme heyeti, tahliye edilmesi
durumunda Suzan Zengin’in ve diğer beş sanığın
“delilleri karartabileceği” iddiasıyla tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
14 Haziran 2011’deki duruşmada tahliye talebini
kabul eden mahkeme heyeti, Suzan Zengin’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım
2011’e erteledi. (bkz. Cezaevlerinde Ölümler)
Şükran Sincar
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Belediye Başkanı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Şükran Sincar, 5 Aralık 2009’da Şırnak’ın Cizre
İlçesi’nde yapılan basın açıklamasında yaptığı
konuşma nedeniyle, Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 23 Şubat
2011’de görülen karar duruşmasında, “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis
cezasına mahkûm edildi.
7 Kişi
“Yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” suçlamasıyla yargılanan Ali Gülalkaya, Hatice Duman,
Ahmet Doğan, Gülizar Erman, Hasan Özcan,
Necati Abay ve Sami Özbil’in karar duruşması 4
Mayıs 2011’de görüldü.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu sözcüsü Necati Abay’a
“yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” suçlamasıyla
18 yıl dokuz ay hapis cezası; Atılım Gazetesi eski
Yazı İşleri Müdürü Hatice Duman’a müebbet hapis
cezası; diğer sanıklar Ali Gülalkaya, Ahmet Doğan
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ve Gülizar Erman’a müebbet hapis cezası; Hasan
Özcan’a ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Sami
Özbil’in savunması alınamadığı için dosyası ayrılarak duruşma ertelendi.
4 Kişi
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla yargılanan Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Ergün
Canan, Servet Demir, Cengiz Çiçek ve Davut
Uzunköprü’nün 17 Ağustos 2011’de görülen duruşmasında mahkeme heyeti “sanık dört avukatın bir
yıl boyunca Abdullah Öcalan’ın avukatlığından
men edilmelerine” karar verdi.
8 Kişi
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 tutuklanan Dicle Haber Ajansı
(DİHA) Diyarbakır Temsilcisi Kadri Kaya, DİHA
Batman muhabiri Erdoğan Altan, Mehmet Karabaş, İhsan Dilyak, Mehmet Kaya’nın ve tutuksuz üç
sanığın yargılanmasına 2 Kasım 2011’de başlandı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, Mehmet Karabaş’ın
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
26 Aralık 2011’de Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların
Kürtçe savunma taleplerini reddeden mahkeme
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 11 Ocak
2012’ye erteledi.
11 Kişi
Ankara’da 11 Nisan 2008’de Ankara Sanat
Tiyatrosu’nda düzenlenen bir etkinlikte “THKP/C
Örgütü’nün liderlerine yönelik anma etkinliği
düzenlendiği” gerekçesiyle haklarında dava açılan
11 kişinin karar duruşması 22 Kasım 2011’de öğrenildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi
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oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla iki sanığa 11’er yıl 6’şar ay hapis
cezası; bir sanığa aynı suçlamalardan 10 yıl 6 ay
hapis cezası; iki sanığa aynı suçlamalardan 8’er yıl
9’ar ay hapis cezası; üç sanığa yine aynı suçlamalardan 7’şer yıl 11’er ay hapis cezası; üç sanığa ise
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi.
Seyithan Karataş
Erzurum’da 21 Mart 2010’da yapılan Newroz
Kutlaması’nda ve 12 Haziran 2011 Milletvekili
Genel Seçimleri öncesinde Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku’nun Erzurum’da düzenlediği
mitinglerde Kürtçe şarkı söylediği için hakkında
dava açılan yerel müzik grubu Koma Gımgım’ın
solisti Seyithan Karataş’ın karar duruşması 25
Kasım 2011’de görüldü.
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamalarıyla Seyithan Karataş’a 9 yıl 6 ay hapis
cezası verdi.
Hasan Coşar
Atılım Gazetesi yazarı Hasan Coşar, 18 Mart 2010’da
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla verilen
10 yıl 10 aylık hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza
Dairesi tarafından bozulmasının ardından 8 Aralık 2011’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyetince
tahliye edildi. Duruşma dosyanın incelenmesi
amacıyla 8 Mart 2012’ye ertelendi.
1.15.1. Tutuklamalar
* Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyelerine yönelik, 23 Şubat 2011’de Adana merkezli olmak üzere Mersin, Antakya, Zonguldak,
Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar sonucu, Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında
bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 23 kişiden Halkın Günlüğü
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün
de aralarında bulunduğu sekiz kişi 26 Şubat
2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandılar.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

* İstanbul’da 17 Mart 2011’de gözaltına alınan Alınteri Gazetesi’nin okurları Serdar Ben,
Mürüvvet Küçük ve Ulaş Ömür “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 21 Mart 2011’de
tutuklandı.
* Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 29 Ekim 1999’da
“barış elçileri” sıfatıyla Türkiye’ye gelen grupta
yer alan Türkiye Barış Meclis üyesi Aygül
Bidav, 1987 yılında öldürülen eşinin Newala
Qeasaba’da bulunan toplu mezarda olduğu
gerekçesiyle 29 Mart 2011’de savcılığa başvurduğu sırada 1987 yılında Malatya 3. Ağır Ceza
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Mahkemesi’nde hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği, bu nedenle aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldığı
gerekçesiyle tutuklandı.
* Batman İl Jandarma Komutanlığı’nın 15 Nisan
2011’de düzenlediği operasyonda Dicle Haber
Ajansı (DİHA) Temsilcisi Kadri Kaya ile birlikte Roj TV muhabirlerinden oluşan sekiz kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan sekiz kişiden
beşi 19 Nisan 2011’de çıkarıldıkları mahkeme
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. (bkz. Davalar)

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
Halkı askerlikten soğutma
MADDE 318. - (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda
yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.

1.16.
4 Kişi
Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri
Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya
gidenler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
tarafından TCK’nin 318. maddesi uyarınca dava
açıldığı 22 Ocak 2011’de öğrenildi. “Halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla yargılanacak olan
Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, Halil
Savda ve Mehmet Atak’ın ilk duruşması 21 Nisan
2011’de görüldü. Duruşmada sanıkların ifadelerini
alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.
6 Ekim 2011’deki duruşmada sanıkların avukatı
Senem Doğanoğlu, sanıkların attığı sloganın suç
olmadığının ispat edilmesi için bir jinekologun
bilirkişi olarak atanmasını talep etti. Mahkeme
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

başkanı talebi değerlendirmek üzere duruşmayı
erteledi.
14 Aralık 2011’de görülen duruşmada sanıkların
avukatı Senem Doğanoğlu’nun doğan bebeklerin
üzerinde üniforma olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi atanması talebini reddeden mahkeme başkanı duruşmayı dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla 9 Şubat 2012’ye erteledi.
Halil Savda
İsrail’in Lübnan’ı işgaline karşı çıkan İsrailli vicdanî
retçileri destekleme amacıyla 1 Ağustos 2006’da
yaptığı bir basın açıklaması nedeniyle Sultanahmet
(İstanbul) 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2 Haziran
2008’de TCK’nin 318. maddesi uyarınca “halkı
askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle beş ay hapis
cezası verdiği vicdanî retçi Halil Savda’nın cezası
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3 Mart 2011’de Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından
onandı.
Ezgi Sarıtaş
Tutuklanan vicdani retçi İnan Suver’e destek olmak
amacıyla Ankara’da 31 Ağustos 2010’da yapılan
basın açıklamasının metnini okuyan Ezgi Sarıtaş
hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu” suçlamasıyla açılan davaya 25 Mayıs 2011’de başlandı.
Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada Ezgi Sarıtaş’ın savunmasını alan mahkeme başkanı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318.
maddesi uyarınca yargılanan sanığın beraat etmesine karar verdi. Mahkeme başkanı TCK’nin 318.
maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebini ise
reddetti.
Ezgi Sarıtaş duruşmada savunmasını şu şekilde
verdi:
“31 Ağustos 2010 tarihinde Yüksel Caddesi’nde
okuduğum basın açıklamasında ‘askere gidilmemesini teşvik eder biçimde konuşma yaptığım’
ve bu eylemle halkı askerlikten soğuttuğum iddia
edilmektedir. Yaptığım açıklamanın suç olduğunu
düşünmüyorum; askere gitmeyi reddetmenin,
öldürmek için orduda eline silah almayı kabul
etmemenin, militarist sistemin dayattığı değerleri
ve pratikleri hayatından uzak tutmayı istemenin
suç olarak kabul edilemeyeceği gibi; zorunlu askerliği eleştirmek, vicdani retçilere uygulanan işkenceleri teşhir etmek ve vicdanı retçilerle dayanışma
içinde olmak da suç değildir. 2010 yılının Ağustos
ayından beri vicdanı retçi İnan Süver hapiste ve şu
an tek kişilik odada açlık grevi yapıyor; savaş karşıtları, anti-militaristler, vicdani ret savunucuları
öldürmeyi reddettiği için şimdiye kadar bin bir
türlü işkenceye maruz bırakılan vicdani retçi İnan
Süver’le dayanışmaya devam ediyor. Vicdani ret bir
haktır; her bireyin örgütlü şiddetin somutlaştığı,
savaşların insan kaynağını sağlayan askeri kuvvetlerde yer almayı ve öldürmek için silah taşımayı
reddetme hakkı vardır ve bu hakkı savunmak suç
değildir.
Bir kadın olarak beni cefakâr eş/kız kardeş/anne
rollerine hapsetmeye çalışan, bedenimi denetim
altına almaya çalışan, insanla, hayvanla, doğayla
olan ilişkimi ezme/ezilme; tutsak olma/alma, köle-
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leşme/köleleştirme üzerine kuran militarizme,
Türkiye’de bir tabu olan, hakkında susmamız beklenen, en ufak bir eleştirisi bile suç sayılıp davalara
konu olan orduya, milyonlarca insanın ölmesine,
yerlerinden edilmesine neden olan savaşa karşı
sessiz kalmayı kabul etmiyorum. Direnen, askerliği
reddeden, bu yüzden işkence ve kötü muameleye
maruz bırakılan retçileri savunan bireyler hâkim
karşısına çıkarılıyor; bu şekilde zorunlu askerlik
ve ordu sorgulanamaz bir mertebeye çıkarılmaya
çalışılıyor. “Askerlikten soğumasından” korkulan, militarizmin ve milliyetçiliğin kurgusunda
aynı dili konuşması, hep bir ağızdan aynı marşları
söylemesi, aynı doğrultudan tek yöne yürümesi,
“erkek”liği göğsünde gurur, kadınlığı kurtulunması
gereken bir yük olarak taşıması, heteroseksüel aileler kurup yeni askerler - tercihan 3 tane- doğurmayı kendine ülkü edinmesi beklenen halk, aslında
bu kurgunun tersine hiç de yekpare bir bütün değil.
Bazıları askerlikten kaçıyor, ölmekten korkuyor,
öldürmeyi kabul etmiyor, emir-komuta zincirinde
yer almak istemiyor, inançlarına aykırı olduğu
için orduda silah taşımayı reddediyor, oğlunun/
kocasının/babasının asker olmasından, şehit-gazi
olmasından gurur duymuyor. Ve bunları söylemek,
Türk Silahlı Kuvvetleri’ni en ağır haliyle eleştirmek,
askerliğin matah bir şey olmadığını insanlara söylemek, fikirlerimi ve düşüncelerimi baskı ve zorla
kimseye dayatmadığım sürece suç olamaz. Tam
tersine militarist değerleri, ordunun, savaşmanın
kutsiyetini tüm halka zorla dayatmak, tersini söylediğinde yargı yoluyla kişileri sindirmeye çalışmak
suçtur.”
İnan Suver
Vicdanî reddini 2001 yılında zorunlu askerlik
görevini yaptığı sırada açıklayan ve 6 Ağustos
2010’da İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde yaşadığı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınarak
“asker kaçağı olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kürt
Vicdanî Ret Hareketi aktivisti İnan Suver’in “izne
gidip yeniden birliğe dönmemek” ve “emre itaatsizlikte ısrar etmek” suçlamalarından yargılanmasına
Bayraklı Adliyesi’nde 6 Haziran 2011’de devam
edildi.
Duruşmada mahkeme başkanı, askerî hastanenin
İnan Suver hakkında verdiği “anti-sosyal kişilik
bozukluğu” raporunun, mahkemeye gönderilmeTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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sine karar vererek, duruşmayı 26 Eylül 2011’e erteledi.

işlediği gerekçesiyle yargılanmasına 29 Aralık
2011’de başlandı.

5 Ağustos 2010’dan bu yana tutuklu bulunan vicdani
retçi İnan Süver, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin
verdiği “psikolojik rahatsızlık” raporu Ege Ordu
Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından cezasının infazının ertelemesi kararının ardından 9 Aralık 2011’de tahliye edildi.

Malatya Askeri Mahkemesi’ndeki duruşmada
Muhammed Serdar Delice’nin tutukluluk halinin
devam etmesine karar veren mahkeme başkanı, üç
haftayı geçmemek şartıyla askerliğe elverişli olup
olmadığının belirlenmesi için Muhammed Serdar
Delice’ye askeri hastane tarafından adli gözlem
yapılması isteyerek duruşmayı 20 Ocak 2012’ye
erteledi.

14 Kişi
Vicdani retçi Enver Aydemir’in tutuklu bulunduğu
askeri cezaevinde işkence ve kötü muamele görmesini Ankara’da 3 Ocak 2010’da bir basın açıklamasıyla protesto eden MAZLUMDER’in açıklamasına
katılan 14 kişi hakkında “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla TCK’nin 318. maddesi uyarınca
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan
davanın Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
sanıkların beraat etmesine karar verdi.
Süleyman Tatar
“Barış için Vicdanı Ret Platformu”nun üyesi Süleyman Tatar hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nde
düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla
“halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle TCK’nin
318. maddesi uyarınca açılan davaya 21 Kasım
2011’de devam edildi.
İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada savunmasını yapan Süleyman Tatar
beraat etmeyi talep ederek kendisine hapis cezası
verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasını istemediğini kaydetti. Mahkeme
başkanı, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
Muhammed Serdar Delice
Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkam 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 alındıktan
sonra “emre itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderildi.
24 Aralık 2011’de Malatya Askeri Cezaevi’ne nakledilen Muhammed Serdar Delice’nin “firar” suçunu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Halil Savda
Uluslararası Af Örgütü’nün davetlisi olarak 6
Aralık 2011’de Londra’ya gitmek üzere Atatürk
Havaalanı’na (İstanbul) giden vicdani retçi Halil
Savda’nın, hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu”
gerekçesiyle TCK’nin 318. maddesi uyarınca açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 14 Aralık 2011’de
görülecek duruşmayla ilgili olarak Halil Savda’nın
avukatı Senem Doğanoğlu’nun duruşmayı tesadüfen öğrenerek duruşmaya katıldığının ortaya çıkması üzerine Halil Savda 7 Aralık 2011’de serbest
bırakıldı.
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
Kanun Numarası: 2911
Kanun Kabul Tarihi: 06/10/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18185

1.17.
107 Kişi
Mersin’de 21 Mart 2010’daki Newroz kutlamasında
“yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle 107 öğrenci
hakkında açılan davanın Mersin 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülmesine 24 Ocak 2011’de başlandı.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” diasıyla yargılanan
öğrencilerden 35’i duruşmaya katılarak ifade verdi.
Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer sanıkların ifadelerinin alınması için
duruşmayı erteledi.
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7 Kişi
Adana’da 8 Mart 2010’da Dünya Emekçi Kadınlar
Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yargılanan tertip komitesi üyeleri Sevil
Aracı, Füsun Özgören, Derya Çiçek, Sultan Karakuş Gül, Esra Arslan Kösele, Ezbihan Yıldırım ve
Sibel Turhal, Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
18 Şubat 2011’de görülen karar duruşmasında atılı
suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle
beraat ettiler.
27 Kişi
Muş’ta 2006 yılında, Abdullah Öcalan’a yönelik uygulamaları ve askeri operasyonları protesto
etmek amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından hazırladıkları dilekçeleri ilgili yetkililere gönderen kapatılan DTP üyesi 27 kişi hakkında açılan
davanın sonuçlandığı 18 Ekim 2011’de öğrenildi.
Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri” suçlamasıyla, 27 kişiye beşer yıl altışar ay
hapis cezası verdi.
9 Kişi
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düzenlenen bir yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle
haklarında dava açılan aralarında Avrupa Parlamentosu eski üyesi Feleknas Uca, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Meya-Der Diyarbakır Şubesi eski Başkanı Hasan Pençe ile Sur
Belediye Başkan Yardımcısı Türki Gültekin’in de
bulunduğu dokuz kişinin yargılanmasına 25 Kasım
2011’de devam edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüte üye oldukları” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Feleknas Uca’nın
Kürtçe yaptığı savunmasını tercüman aracılığı alan
mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
1.17.1. Tutuklananlar
* Adana’da 2003 yılında AKP’yi protesto etmek için
düzenlenen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla
kesinleşmiş bir yıl dört ay hapis cezası bulunan
Emine Ökmen (67), Türkiye’ye giriş yaptığı Habur
Sınır Kapısı’nda gözaltına alınarak 4 Mart 2011’de
tutuklandı.

Diyarbakır’da 2011 yılının Mayıs ayında yapılan
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
Kanun Numarası: 3713
Kabul Tarihi: 12/04/1991
Resmi Gazete Tarihi: 12/04/1991
Resmi Gazete Sayısı: 20843 Mükerrer
AÇIKLAMA VE YAYINLAMA
Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette
kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis *
cezası ile cezalandırılır.
Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis * cezası
verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar bir yıldan
üç yıla kadar hapis * cezası ile cezalandırılır.
(Değişik fıkra: 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi
hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 18/06/2009
tarihli ve E. 2006/121, K. 2009/90 sayılı Kararı ile.) yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür.
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(Ek fıkra : 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş
olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar durdurulabilir. Cumhuriyet savcısı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim kırksekiz saat içinde
onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılır.
TERÖR ÖRGÜTLERİ
Madde 7 - (Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 6.Mad)
Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen
amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi
olarak cezalandırılır.
Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın
ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun
işlenişine iştirak etmemiş olan (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 18/06/2009 tarihli ve E. 2006/121, K. 2009/90 sayılı
Kararı ile.) yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine
göre cezalandırılır:
a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla
yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.
b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması,
slogan atılması veya ses cihazları ile yayın yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.
İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların
eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.

1.18.
7 Kişi
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 21 Mart 2010’da
düzenlenen Newroz kutlamasının tertip komitesi
üyesi yedi kişi hakkında “etkinlikte yasadışı slogan atıldığı” gerekçesiyle açılan davanın 27 Ocak
2011’de Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma
yapmalarına izin vermeyen mahkeme başkanı,
duruşmayı 29 Mart 2011’e erteledi. Duruşmanın
2011 yılında sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair
bilgi edinilemedi.
7 Kişi
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 Türkiye’ye
girerken yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt
üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yapTürkiye İnsan Hakları Vakfı

tıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla
yargılanan 7 kişinin duruşması Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak 2011’de görüldü.
Duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan Mustafa Ayhan’ın Kürtçe savunma yapmasına izin vermeyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
24 Şubat 2011’de görülen duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, tüm
sanıkların son savunmalarını hazırlaması amacıyla
duruşmayı erteledi.
20 Eylül 2011’de görülen duruşmada tüm sanıkların son savunmalarını hazırlaması amacıyla ek
süre vererek duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti,
11 Ekim 2011’deki karar duruşmasında tutuklu
sanıklar Mustafa Ayhan, Hüseyin İpek ve Nurettin
Turgut’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” gerekçesiyle onar yıl onar ay
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hapis cezası; tutuksuz sanıklar Hacı Sorgun, Kemal
Ökten, Menekşe Soydan ve Fatma İzer’e de yasadışı
örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle yedişer yıl birer ay hapis
cezası verdi.
10 Kişi
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 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 10 kişinin duruşması Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak 2011’de görüldü.
Duruşmada sanıkların Maxmur Kampı’na dönmüş
olmaları nedeniyle sanıklar yerine savunma yapmak için süre isteyen avukatların istediği süreyi
kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
16 Haziran 2011’deki duruşmaya katılan sanıkların
savunmalarını alan mahkeme heyeti duruşmaya
katılmayan sanıkların savunmalarının alınması
için bir sonraki duruşmaya getirilmelerine karar
vererek duruşmayı erteledi.
25 Ağustos devam eden duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Eylül 2011’e erteledi. Dava 2011
yılında sonuçlanmadı.
36 Kişi
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2009 yılında bir
çatışmada öldürülen HPG militanı Ayetullah
Esen’in taziyesine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla dava açılan 36 kişinin yargılanmasına 16
Şubat 2011’de devam edildi.
Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerinin reddeden mahkeme başkanı, buna rağmen sanıkların
sözlerini kesmeyerek kâtibinden sanıkların sözlerini çevirmesini talep etti.
Sanıklar sözlerini bitirdikten sonra ise mahkeme
başkanı “sanıkların Türkçe dışında bir dil konuştuklarını” tutanaklara geçirerek duruşmayı erteledi.
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11 Kişi
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 11 kişi hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya 1
Mart 2011’de devam edildi.
Duruşmaya sanıkların katılmaması üzerine mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri çıkarılan
sanıkların yakalanmalarının beklenmesine karar
vererek, duruşmayı 21 Haziran 2011’e erteledi.
15 Kişi
Adana’da 2008 yılında Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına dikkat çekmek amacıyla yapılan
açlık grevine katılarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan 14 kişiye 10 Mart
2011’de görülen karar duruşmasında mahkeme
heyeti onar ay hapis cezası verdi. Duruşmada
sanıklardan Kenan Karavil ise “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkûm
oldu.
20 Kişi
Kapatılan DTP’nin 2008 yılında Diyarbakır’da
düzenlediği oturma eylemine katılan 20 kişi hakkında açılan davanın 15 Mart 2011’de Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi.
21 Kişi
30 Mart 1972’de Kızıldere Köyü’ne düzenlenen operasyonda öldürülen Mahir Çayan ve dokuz arkadaşlarını anmak için Adana’da 30 Mart 2010’da bir
basın açıklaması yapan 21 kişi hakkında, “yasadışı
THKP/C örgütü propagandası yaptıkları” gerekçesiyle açılan davanın 8 Nisan 2011’de Adana 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, dosyada THKP/C adında bir
örgüt bulunmadığı bilgisi olmasına rağmen sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis
cezası verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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19 Kişi
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 Birand’ın,
kapatılan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’un ve BDP
Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında açılan davaya 31 Mayıs
2011’de 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 hakkında esas hakkındaki
mütalaasını açıklayan savcı, Aysel Tuğluk’un “avukatlık görevini 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 etti.
Gazeteci 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 istedi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 4
Ekim 2011’e erteledi.
31 Kişi
Siirt’te 21 Mart 2007’de düzenlenen Newroz
Kutlaması’nda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla aralarında Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın da bulunduğu 31 kişi hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 16 Haziran 2011’de sonuçlandı.
Mahkeme heyeti Emine Ayna’nın da bulunduğu
25 sanığa TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca onar ay
hapis cezası verirken altı sanık hakkında da beraat
kararı verdi.
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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla sanık 10
kişiye, TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca ikişer yıl
altışar ay hapis cezası verdi.
106 Kişi
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 iddianamenin kabul edildiği 3 Ağustos
2011’de öğrenildi.
106 kişinin yargılanmasına 4 Kasım 2011’de başlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yapılan yargılamada sanıkların savunmalarını alan
mahkeme heyeti, savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı 3
Şubat 2012’ye erteledi.
6 Kişi
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un da aralarında
bulunduğu altı avukat hakkında, 7-14 Ağustos
2004’te gazetelerde çıkan beş haberlerle “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla açılan dava 8 Eylül
2011’de sonuçlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına
uyan mahkeme heyeti, sanık altı kişi hakkında
beraat kararı verdi.
6 Kişi

10 Kişi

Adana’da 29 Mart 2009’da yapılan yerel seçimler
öncesinde düzenlenen bir gösteriye katılarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
yargılanan altı kişinin karar duruşması 22 Eylül
2011’de görüldü.

Yeni Anayasa tartışmalarının yoğunlaştığı 2007
yılında Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun
hazırladığı Halk Anayasası Taslağı adlı çalışma
nedeniyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında açılan
dava, 19 Temmuz 2011’de sonuçlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın
duruşmasında, savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar Hatice Elcik (32), Yakup
Öztürk (22), Veysi Tan (21), Ömer Buzlu (21),
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Mehmet İpekten (20) ile Gökhan Argun’a (25)
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
propagandasını yaptıkları” gerekçesiyle sekizer yıl
hapis cezası verdi.
4 Kişi
İzmir’de 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yapılan etkinlikte yapılan konuşmaları
Kürtçe’ye çeviren Hediye Tekin hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Ekim
2011’de görülen karar duruşmasında mahkeme
heyeti, Hediye Tekin’e ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İzmir İl Başkanı Semra Uzunok’a birer yıl
hapis cezası; Nazime Ceren’e ise bir yıl altı ay hapis
cezası verdi. Duruşmada Avukat Canan Uçar ise
beraat etti.
4 Kişi
18 Ağustos 2010’da Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde,
12 Eylül 2010’da yapılan “Anayasa referandumu”
nedeniyle düzenlenen mitingde halay çeken BDP
ilçe örgütü yöneticisi dört kişi hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan
davanın 18 Ekim 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Abdulgafur Kubilay, Leyla
Edeman, Zekeriya Toymaz ve Enver Aydemir’e
Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi
uyarınca birer yıl hapis cezası verdi.
7 Kişi
2010 yılının Mayıs ayında meydana gelen bir
çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Asiye
Gündüz’ün cenaze törenine katılarak “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında dava açılan aralarında Siirt Belediye Başkanı
Selim Sadak ve Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Abdullah Çetin’in de bulunduğu yedi kişinin
karar duruşması 2 Aralık 2011’de görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Selim Sadak,
BDP eski parti meclisi üyesi Nezir Gülcan, Asiye
Gündüz’ün annesi Kamile Gündüz ve babası Mehmet Gündüz ile Ömer Pişkin ve Kerem Yıldız’a
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis
cezası verdi. DİHA muhabiri Abdullah Çetin hakkında ise beraat kararı verildi.
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7 Kişi
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 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 duruşması Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 13 Aralık 2011’de görüldü.
Duruşmada tutuklu sanıkların esas hakkındaki
savunma amacıyla verdikleri Kürtçe yazılı dilekçeyi
kabul eden mahkeme heyeti, dilekçenin Türkçeye
çevrilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2012’ye erteledi.
4 Kişi
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 12 Haziran
2011’deki Milletvekili seçimleri öncesinde, Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun milletvekili
adaylarını veto kararını protesto etmek amacıyla
Ankara’da düzenlenen basın açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle BDP eski il eşbaşkanı Şengül Çelik’in
de arasında bulunduğu dört kişi hakkında “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla açılan davaya 27 Aralık
2011’de başlandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın duruşmasında Şengül’ Çelik’in Zazaca
savuma talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7
Mart 2012’ye erteledi.
Adem Karahan
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 2010 yılının Şubat
ayında sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinde yazdığı sözlerle “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle Adem Karahan hakkında,
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca Adem Karahan’a
iki yıl hapis cezası verdiği 14 Haziran 2011’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Ahmet Türk

Ahmet Türk

Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009’da
kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP)
Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet
Türk’ün çeşitli illerde yaptığı yedi farklı konuşmada “yasadışı örgütü propagandası yaptığı”
iddiasıyla açılan davaya Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 10 Mart 2011’de devam edildi.

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 22 Ocak 2011’de
yaptığı konuşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan bir dava nedeniyle 15 Kasım
2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
Ahmet Türk’ün talimatla ifadesinin alınması için
görülen duruşmaya Ahmet Türk’ün katılmaması
üzerine mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmaya “zorla
getirilmesine” karar verilmişti. Karar gereğince
Ahmet Türk’ün 24 Ocak 2012’de ifade vermesi
gerektiği; yargılamanın ise Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 28 Ocak 2012’de görüleceği 22
Kasım 2011’de öğrenildi.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını
hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 16 Haziran 2011’e erteledi.
Ahmet Türk
2006 ve 2009 yılları arasında yaptığı yedi farklı
konuşmada “yasadışı örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla Mardin Milletvekili Ahmet Türk
hakkında açılan davaya 16 Haziran 2011’de devam
edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyetine esas hakkındaki
mütalaasını sunan savcı, Ahmet Türk’ün davaya
konu olan yedi konuşmanın ikisinden beraat etmesini beş konuşmadan ise 45 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün esas hakkındaki
mütalaaya savunmasını hazırlaması için duruşmayı
erteledi.
Davaya 7 Ekim 2011’de devam edildi. Diyarbakır
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada
mahkeme heyetine esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, Ahmet Türk’ün davaya konu olan yedi
konuşmanın ikisinden beraat etmesini beş konuşmadan ise 45 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edilmesini talebini yineledi.
Mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasını talep
eden avukatların talebini reddederek avukatların
esas hakkındaki mütalaaya savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.
1 Aralık 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti,
Ahmet Türk’ün milletvekili seçilmesi nedeniyle
yargılamanın durdurulmasını yeniden talep eden
avukatların talebini yine reddederek avukatların
esas hakkındaki mütalaaya savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Ali Çat, Abdulcebbar Karabeğ, Mehmet Şehap Demir
Mersin’de 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan ötürü yürüttükleri
çalışmalar nedeniyle tutuklanan Azadiya Welat
Gazetesi çalışanları Ali Çat, Abdulcebbar Karabeğ ve Mehmet Şehap Demir’in karar duruşması
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Nisan
2011’de görüldü. Sanıkların son savunmalarını
alan mahkeme heyeti, Ali Çat ve Abdulcebbar
Karabeğ’e “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla yedişer yıl birer ay hapis cezası verdi.
Mehmet Şehap Demir’e de “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay hapis cezası veren
mahkeme heyeti, Mehmet Şehap Demir’in tutuklu
bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine
karar verdi.
Altan Tan
Diyarbakır bağımsız milletvekili Altan Tan hakkında, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi
öncesinde katıldığı üç farklı etkinlik nedeniyle 24
Ağustos 2011’de dava açıldı.
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 muhalefet etmek” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
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birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.
İddianamenin kabul edilmesi üzerine Altan Tan’ın
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 17 Ekim 2011’de başlandı. Duruşmaya
Altan Tan’ın katılmaması nedeniyle mahkeme
heyeti, Altan Tan’ın bir sonraki duruşmaya zorla
getirilmesine karar vererek duruşmayı 14 Aralık
2011’e erteledi.
Aysel Tuğluk
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır’da bazı etkinliklerde yaptığı 12 ayrı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanmasına 27 Ocak
2011’de devam edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını belirten Avukat Fethi Gümüş süre talebinde
bulundu.
Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, savunma
için son bir kez süre verilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
24 Mart 2011’de görülen duruşmada Aysel
Tuğluk’un avukatı Fethi Gümüş’ün savunma yapmak için talep ettiği ek süreyi kabul eden mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
26 Mayıs 2011’deki duruşmada Aysel Tuğluk’un
avukatı Fethi Gümüş müvekkilinin seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirterek
savunma için süre talebinde bulundu. Talebi kabul
eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Davanın 4 Ağustos 2011’de devam eden duruşmasında mahkeme heyeti, Van İl Seçim Kurulu’ndan
Aysel Tuğluk’un milletvekili seçildiğine dair mazbatasının istenmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Aysel Tuğluk, Ahmet Türk
Kapatılan DTP’nin milletvekillikleri düşürülen eski
eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk’ün, 2006
yılındaki 1. Olağan Kongre’de yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında açılan davadan ötürü yargılanmalarına 22 Mart 2011’de devam edildi.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve
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sanıkların katılmadığı duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını mahkeme heyetine sunan cumhuriyet savcısı, Ahmet Türk hakkında beraat talebinde
bulundu. Savcı, Aysel Tuğluk’un ise kongredeki
konuşmanın içeriğiyle “yasadışı örgüt propagandası yaptığını” iddia ederek, beş yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesini istedi. Mahkeme
heyeti dosyanın karar için incelemeye alınmasını
kararlaştırarak davayı erteledi.
27 Aralık 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ve sanıkların katılmadığı
duruşmada avukatların esas hakkındaki savunmalarını alan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aysel Tuğluk ve Ahmet
Türk hakkında beraat kararı verdi.
Aysel Tuğluk, Ahmet Türk
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Milletvekili
Aysel Tuğluk hakkında çeşitli mahkemelerde açılan
yedi ayrı dava nedeniyle 15 Kasım 2011’de Ankara
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ahmet Türk’ün
ve Aysel Tuğluk’un talimatla ifadesinin alınması
için görülen duruşmada mahkeme heyeti, Aysel
Tuğluk’un ve Ahmet Türk’ün milletvekili seçilmeleri nedeniyle beş davada yargılamanın durdurulmasına; iki davada ise sanıkların eylem tarihinde
milletvekili olup olmadığının TBMM Başkanlığı’na
sorulmasına karar vererek duruşmaları erteledi.
Aysel Tuğluk, Ahmet Türk
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında 21 Ekim 2007’deki
Dağlıca Baskını sonrasında yaptıkları açıklamalar
nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla yargılandıkları davanın Ankara 12.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Aralık 2011’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti iki milletvekili hakkında beraat kararı verdi.
Aysel Tuğluk
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un hakkında
DTP’nin 28 Şubat 2007’de gerçekleştirilen 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 27 Aralık 2011’de
devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza MahkemeTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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si’ndeki duruşmada Aysel Tuğluk’un avukatının
konuşmaların yapıldığı tarihte Aysel Tuğluk’un
milletvekili olduğunun belirlenmesiyle ilgili talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 24
Şubat 2012’ye erteledi.
Aysel Doğan
Elazığ’da 21 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında, 1982’de Diyarbakır Cezaevi’nde vücudunu ateşe vererek intihar eden PKK’nin kurucularından Mazlum Doğan’a “selam gönderdiği”
için 1999 yılında Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla
Avrupa’dan Türkiye’ye gelen Barış Grubu’nda yer
alan Aysel Doğan hakkında açılan dava 20 Temmuz
2011’de sonuçlandı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle Aysel Doğan’a,
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezası
verdi.
Aysel Doğan
Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 29 Ekim 1999’da
“barış elçileri” sıfatıyla Türkiye’ye gelen grupta
yer alan Aysel Doğan, Tunceli’de 1 Mayıs 2011’de
düzenlenen İşçi Bayramı’nda “yasadışı slogan
attığı” iddiasıyla hakkında açılan davanın 9 Ağustos 2011’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
Aysel Doğan’a üç yıl hapis cezası verdi.
Aysel Tuğluk
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 17 Mart 2010’da
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yaptığı bir
konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davanın Van
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Aysel Tuğluk’a TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezası verdi.
Aysel Tuğluk
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 17 Nisan 2010’da
Van’da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşma
nedeniyle başlatılan soruşturmanın tamamlandığı
ve Aysel Tuğluk hakkında “yasadışı örgüt propaTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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gandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldığı 10 Ekim
2011’de öğrenildi. Aysel Tuğluk’un TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 2011 yılında başlandı.
Aziz Özer
Güney Dergisi’nin 21 Ocak 2010 tarihli nüshasında yer alan “İnanılmaz Bir Direnişin 3 Günlük
Hikâyesi” başlıklı yazıda yer alan ifadelerde ve
derginin aynı sayısında yer alan bir karikatürde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla,
Güney Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aziz
Özer hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından açılan davaya 17 Şubat 2011’de devam
edildi.
Aziz Özer’in TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını
hazırlayan cumhuriyet savcısı, Aziz Özer’in hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme
heyeti, Aziz Özer’in esas hakkındaki savunmasını
hazırlaması için duruşmayı erteledi.
31 Mart 2011’deki karar duruşmasında, mahkeme
heyeti, Aziz Özer’e bir yıl altı ay hapis cezası verdi.
Bekir Kaya
Van’da 25 Aralık 2009’da, “KCK operasyonları”nı
protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasını
okuyan Belediye Başkanı Bekir Kaya, Van 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 12 Ekim 2011’de görülen
duruşmada açıklamada yer alan ifadelerle “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla iki yıl
hapis cezasına; 21 Mart 2010’da düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle ise bir
yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
Berivan Doğan, Ahmet Koçibar
İstanbul’da 2006 yılında düzenlenen operasyonda
yapılan aramalar sonucu bilgisayarlarında bulunan Grup Yorum’a ait şarkılar nedeniyle Berivan
Doğan ve Ahmet Koçibar hakkında dava açılmış
ve 27 Şubat 2007’deki karar duruşmasında İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklar
hakkında beraat kararı vermişti.
Temyiz edilen kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 1 Haziran 2010’da bozulması üzerine yapı-
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lan yeniden yargılama sonucu İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi 22 Eylül 2011’de görülen karar duruşmasında sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca
onar ay hapis cezası verdi.
Berivan Eker
Renge Heviya Jine (Kadının Umudunun Rengi)
Dergisi’nin eski Yazı İşleri Müdürü Berivan Eker’in,
derginin Haziran-Temmuz 2010 sayısında çıkan
yazılar nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt adına suç
işlediği” iddialarıyla yargılandığı dava, 25 Ocak
2011’de sonuçlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Berivan Eker’e, “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçunu iki kez işlediği gerekçesiyle, iki yıl altı ay
hapis cezası verdi. Berivan Eker, kararın temyiz
edilmesi nedeniyle tahliye edildi.
Büşra Erdal, Hayri Beşer, Metin Arslan
Zaman Gazetesi’nin adliye muhabiri Büşra Erdal’ın
Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen tahliye
kararlarına ilişkin 2 ve 3 Nisan 2010’da yaptığı
haberler nedeniyle Zaman Gazetesi’nin Yazı İşleri
Müdürü Hayri Beşer ve Ankara Muhabiri Metin
Arslan ile birlikte yargılanmasına 2 Şubat 2911’de
devam edildi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Büşra Erdal, lehine olan delillerin
toplanması yoluna gidilmediğini ve davaya konu
olan haberde bahsi geçen isimlerin “hangi terör
örgütüne hedef gösterdiğinin” belli olmadığını
söyledi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin
tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
27 Nisan 2011’deki duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını açıklayan savcı, müşteki hâkimlerin
hedef gösterildikleri iddia edilen Ergenekon yapılanmasına dâhil oldukları gerekçesiyle, yargılanan
sanıklar hakkında tahliye kararı verdiklerini belirterek söz konusu iddianın kanıtlamayacağından
ötürü sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini
talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
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Oraner’in yargılanmasına 30 Kasım 2011’de başlandı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada duruşmaya katılmadığı için Çetin
Oraner’in ifadesini alamayan mahkeme heyeti,
Çetin Oraner hakkında tutuklama kararı çıkararak
duruşmayı 6 Şubat 2012’ye erteledi.
Elif Aslan, Ethem Aslan
Barış ve Demokratik Çözüm Grubu üyelerine 3
Aralık 2009’da Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette çiçek buketi veren Elif Aslan’a
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay
hapis cezası verildiği; ziyareti düzenleyen BDP ilçe
örgütü yönetici Ethem Aslan’a da bir yıl hapis cezası
verildiği 27 Şubat 2011’de öğrenildi.
Elif Uludağ
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 Elif Uludağ, 22 Mayıs 2010’da
Siirt’in Eruh İlçesi’nde katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadeler nedeniyle, hakkında açılan davanın
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 24 Mart
2011’de görülen karar duruşmasında, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezasına
mahkûm edildi.
Emine Ayna
BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, hakkında devam eden dava kapsamında ifadesinin
alınması için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmaya, 10 Şubat 2011’de devam edildi.
Mahkeme heyeti, Emine Ayna’nın duruşma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmeleri kararına rağmen, sanığın ifadesinin henüz alınmamış
olması üzerine, ifade vermesi için zorla getirilmesi
kararını yineleyerek duruşmayı erteledi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ifadesini
almaya çalıştığı Emine Ayna “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Çetin Oraner

Emine Kutal, Seyran Er

Diyarbakır’da bir etkinlikte söylediği Kürtçe şarkı
nedeniyle hakkında dava açılan yerel sanatçı Çetin

İzmir’in Menemen İlçesi’nde 23 Kasım 2008’de
Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtımını yaptığı
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sırada gözaltına alınan Emine Kutal ve Seyran Er
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla açılan davanın 28 Aralık 2010’da karara
bağlandığı 18 Şubat 2011’de öğrenildi. İzmir 8. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti Seyran Er ve Emine Kutal’a TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca 10’ar ay hapis cezası verdi.
Erdal Güler
Aylık yayımlanan Devrimci Demokrasi Dergisi’nin
2004 yılının Mart ayında çıkan 37. sayısında “yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP) propagandası
yapıldığı” gerekçesiyle yargılanan derginin sahibi
Erdal Güler, 3 Şubat 2011’de, İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca altı ay hapis cezasına ve 440 lira adlî para cezasına mahkûm edildi.
Ersin Çelik
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 4 Nisan 2009’da
düzenlenen protesto gösterisi sırasında nereden
açıldığı henüz belirlenemeyen ateş nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Erdem’in ölümünde görevli
polis memurlarının sorumlu olduğunu yazan Dicle
Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ersin Çelik hakkında açılan davanın karar duruşması 12 Mayıs
2011’de görüldü.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve
sanığın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti,
“terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıkladığı” gerekçesiyle 10 ay
hapis cezasına mahkûm edildi.
Ersin Sönmezler, Şefik Akdeniz
Bitlis’te Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Tatvan Şubesi yöneticilerinin 9
Ağustos 2010’da yaptığı basın açıklamasında kullandıkları “Kürdistan” ve “gerilla” sözcükleriyle
“yasadışı örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla
Özgür-Der Tatvan Şubesi Başkanı Ersin Sönmezler
ve Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Şefik Akdeniz
hakkında dava açıldığı 1 Ocak 2011’de öğrenildi.
Ersin Sönmezler ile Şefik Akdeniz’in TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 2011 yılında
devam edildi.
Ertuğrul Mavioğlu, Hasan Kılıç
Kandil Dağı’na giderek Koma Civaken Kurdistan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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(KCK) Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ile yaptığı söyleşi, 28-30 Ekim 2010 tarihleri
arasında yayımlanan Radikal Gazetesi Muhabiri
Ertuğrul Mavioğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir kişinin başvurması sonucu,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
dava açıldığı 11 Mart 2011’de öğrenildi. Ertuğrul
Mavioğlu’nun ve Hasan Kılıç’ın yargılanmasına 6
Temmuz 2011’de devam edildi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ertuğrul Mavioğlu’nun savunmasını alan
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
9 Aralık 2011’deki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyet, Ertuğrul
Mavioğlu’nun esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
Dava 28 Aralık 2011’de sonuçlandı. İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ertuğrul
Mavioğlu’nun ve Hasan Kılıç’ın esas hakkındaki
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti “haberde
suç işleme kastının bulunmadığına” kanaat getirerek sanıkların beraat etmelerine karar verdi.
Etem Şahin, İbrahim Parıldar
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Aligor Beldesi’nde
22 Nisan 2009’da düzenlenen bir basın açıklamasında yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılanan Suruç Belediye Başkanı Etem Şahin ile Aligor
Belediye Başkanı İbrahim Parıldar, 5 Ocak 2011’de
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezasına mahkûm edildiler.
Ferhat Tunç
Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde 8 Ağustos 2010’da düzenlenen konserde yaptığı konuşmada “gerilla” sözcüğü kullanarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla, sanatçı Ferhat Tunç hakkında açılan
davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
23 Haziran 2011’de görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti Ferhat Tunç’un beraat etmesine
karar verdi.
Fırat Barik
Ankara’nın Mamak İlçesi’nde 5 Ağustos 2011’de
düzenlenen bir protesto yürüyüşü sırasında duvara

165

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

yazı yazan Fırat Barik (19) “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 6 Ağustos 2011’de
tutuklanmıştı. Hakkında “yasadışı örgüt üyesi
olduğu; yasadışı örgüt propagandası yaptığı ve yasadışı örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu malına zarar
verdiği” suçlamalarıyla 36 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açılan Fırat Barik’in yargılanmasına
13 Aralık 2011’de başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Fırat Barik’in
savunmasını alan mahkeme heyeti, sanığın tutuklu
kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hakan Tahmaz, İbrahim Çeşmecioğlu
Birgün Gazetesi’nde 9 Ağustos 2008’de yayımlanan
“Tek Taraflı Ateşkes Sorunu Büyütüyor” başlıklı
röportaj nedeniyle Murat Karayılan’la röportajı
yapan Hakan Tahmaz, Birgün Gazetesi Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu ve Birgün Gazetesi Sahibi Bülent Yılmaz hakkında “basın
yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla, TMY’nin 6/2. maddesi uyarınca açılan
dava 24 Mart 2011’de sonuçlandı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, savcının
beraat kararı istemesine rağmen Hakan Tahmaz’a
on ay hapis cezası; İbrahim Çeşmecioğlu’na 16.600
TL para cezası verdi. Bülent Yılmaz hakkında açılan dava ise daha önce düşürülmüştü.
Halit Bilgiç
12 Haziran 2011’de Genel Seçimleri öncesinde
BDP’nin seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’da
düzenlenen etkinlikte söylediği şarkıyla “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla hakkında
dava açılan Halit Bilgiç, 17 Kasım 2011’de Erzurum
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca on ay
hapis cezasına mahkûm edildi.
Hasan Aydın
İbrahim Kaypakkaya’yı anmak amacıyla Ankara’da
18 Mayıs 2010’da düzenlenen etkinlikte poster ve
pankart taşıyarak “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açılan Hasan
Aydın’ın karar duruşması 6 Haziran 2011’de sonuçlandı.
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Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti Hasan Aydın’ın beraat
etmesine karar verdi.
Hatip Dicle
Kapatılan Demokrasi Partisi’nin (DEP) eski milletvekili Hatip Dicle’nin kaleme aldığı Yargılayanlar Yargılanıyor adlı kitap nedeniyle yargılandığı
davaya 10 Mart 2011’de devam edildi.
“Yasadışı örgüt propagandası yaptığı” Diyarbakır 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hatip Dicle
hakkındaki mütalaasını okuyan savcı hapis cezası
talep etti. Hatip Dicle’nin avukatı Devran Çetin’in
savunma hazırlamak için talep ettiği süreyi kabul
eden mahkeme heyeti duruşmayı 18 Haziran
2011’e erteledi.
6 Ekim 2011’deki duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını tekrarlayan savcı, Hatip Dicle’nin
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı
seçildiği kongrede yapmış olduğu konuşma nedeniyle de aynı suçlamadan tekrar cezalandırılmasını
talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.
Hatip Dicle
“Yasadışı KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla
tutuklu bulunan Emek, Özgürlük ve Demokrasi
Bloku’nun Diyarbakır’da desteklediği bağımsız
milletvekili adayı Hatip Dicle’nin, 23 Ekim 2007’de
yaptığı bir açıklamayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2009’da verilen bir yıl sekiz aylık hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza
Dairesi tarafından 22 Mart 2011’de onanan kararın
yapılan itirazın reddedilmesi üzerine kesinleştiği 8
Haziran 2011’de öğrenildi.
Hatip Dicle
“Yasadışı KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan Diyarbakır milletvekili
Hatip Dicle’nin, 13 Aralık 2009’da gerçekleştirilen
Demokratik Toplum Kongresi’nde okuduğu sonuç
bildirgesinde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davaya 16 Haziran 2011’de
devam edildi.
Duruşmada söz alan Hatip Dicle’nin avukatı Feride
Laçin, dava dosyasının KCK/TM Ana Davası’yla
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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birleştirilmesini talep etti. Hatip Dicle’nin savunmasının alınması için bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı
erteledi.

edenleri hedef gösterdiği” iddiasıyla dava açıldığı,
25 Ocak 2011’de öğrenildi. İsmail Saymaz dava
kapsamında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
26 Nisan 2011’de yargılanmaya başlandı.

Hatip Dicle

İsmail Beşikçi, Zeycan Balcı Şimşek

12 Haziran seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen ve KCK davası tutuklusu
Hatip Dicle’nin 23 Mart 2009’da Ağrı’nın Diyadin
İlçesi’nde Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın 17 Haziran 2011’de görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti Hatip Dicle’ye
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezası
verdi.

ÇHD İstanbul Şubesi’nin yayın organı Çağımızda
Hukuk ve Toplum adlı dergide kaleme aldığı
bir yazıda “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla hakkında dava açılan Sosyolog İsmail
Beşikçi’nin ve derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zeycan Balcı Şimşek’in TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılandığı dava 4 Mart 2011’de sonuçlandı.

Haydar Kılıçoğlu, Sinin Ecer, Tarık Yılmaz
Feshedilen Demokratik Halk Partisi’nin (DEHAP)
2005 yılında Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde düzenlediği
Newroz kutlamasında yaptıkları konuşmalar nedeniyle, haklarında dava açılan Haydar Kılıçoğlu,
Sinin Ecer ve Tarık Yılmaz’a “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından onar ay hapis cezası
verildiği 16 Nisan 2011’de öğrenildi.
İlkem Ezgi Aşam, İbrahim Çeşmecioğlu
Birgün Gazetesi Muhabiri İlkem Ezgi Aşam’ın
toplu mezarlarla ilgili Birgün Gazetesi’nde 24 Ocak
2011’de “Mutki Kazılarında Cemaat Generali”
başlığıyla yayımlanan haberinde İnsan Hakları
Derneği (İHD) Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan’dan
aldığı dört cümlelik görüş nedeniyle Ezgi Aşam
ve dönemin Birgün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu hakkında açılan
dava 14 Aralık 2011’de sonuçlandı.
Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın karar duruşmasında Ezgi Aşam’ın son kez
savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Ezgi Aşam’a bir
yıl hapis cezası verdi. İbrahim Çeşmecioğlu hakkında açılan dava ise İbrahim Çeşmecioğlu’nun
dava sürecinde hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmesinden ötürü düştü.
İsmail Saymaz
Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında,
Postmodern Cihad adlı kitabıyla “terörle mücadele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar İsmail Beşikçi ile Zeycan
Balcı Şimşek’in son savunmalarını alan mahkeme
heyeti, İsmail Beşikçi’ye bir yıl üç ay hapis cezası,
Zeycan Balcı Şimşek’e de 16 bin 660 TL adli para
cezası verdi.
Kemal Yaman
Bingöl’de 2009 yılında katıldığı bir konserde Koma
Berxwedan’a ait “Oy Kürdistan” adlı şarkıyı söyleyen sanatçı Kemalê Amedî (Kemal Yaman) hakkında açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında,
mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” iddiasıyla Kemalê Amedî’ye 10 ay hapis
cezası verdiği 7 Haziran 2011’de öğrenildi.
Kazım Birdal Tüfekçi, Kenan Sirke
Çorum’da 19 Aralık 2009’da bir inşaata “Yaşasın 19
Aralık Direnişimiz Devrimci İrade Teslim Alınmaz, Dev-Lis” yazılı pankart asarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava
açılan Kazım Birdal Tüfekçi ve Kenan Sirke adlı iki
öğrencinin, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
16 Haziran 2011’de görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin sanık iki öğrenciye TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca, onar ay hapis cezası verdiği
öğrenildi.
Leyla Zana
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
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örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan
davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23
Şubat 2011’de devam edildi.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Leyla Zana lehinde
verdiği bozma kararının ardından, yapılan yeniden
yargılanmada “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla
Leyla Zana’nın cezalandırılmasını talep eden savcının iddianamesini okuyan mahkeme heyeti karar
vermek üzere duruşmayı erteledi.
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muz 2011’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca üç yıl hapis cezasına mahkûm oldu.
Mehmet Adıgüzel

14 Haziran 2011’de yapılan yeniden yargılanmada,
mahkeme heyeti milletvekili seçilen Leyla Zana’nın
mazbatasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 5 Kasım
2010’da Ankara’da SSK İşhanı’na “YÖK’e tecrit,
paralı eğitime hayır” yazılı pankartı astığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Adıgüzel’e
pankartı asarken “yaşasın Dev-Sol, insanlık onuru
işkenceyi yenecek” dediği için TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca, 10 ay hapis cezası verdiği 31 Temmuz 2011’de öğrenildi.

Leyla Zana, Nursel Aydoğan, Aysel Tuğluk

Mehmet Bayraktar

Diyarbakır’da 12 Haziran 2011’de gerçekleştirilen
milletvekili genel seçimleri öncesinde yaptıkları
konuşmalar nedeniyle milletvekilleri Leyla Zana,
Nursel Aydoğan ve Aysel Tuğluk hakkında başlatılan soruşturma 12 Ekim 2011’de tamamlandı.

Avukat Mehmet Bayraktar 2009 yılında Erzurum’un
Karayazı İlçesi’nde düzenlenen bir mitingde,
“Öcalan’dan Kürtlere selam getirdim” dediği gerekçesiyle, hakkında açılan davanın Erzurum 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 29 Temmuz 2011’de görülen
karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına
mahkûm oldu.

Soruşturma sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Leyla
Zana hakkında dört kez “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, iki kez “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”,
iki kez de “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 45 yıl hapis cezası istendi.
Nursel Aydoğan ise dört kez “yasadışı örgüt propagandasını yapmak”, dört kez de “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yapmak” suçlamalarından toplam 72 yıl
hapis cezası istendi.
İddianamede Aysel Tuğluk için dört kez “yasadışı
örgüt propagandasını yapmak”, bir kez “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve bir kez de “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından 33 yıl hapis cezası istendi.
İddianameler, kabul edilmeleri amacıyla Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Mehmet Aksünger, Ahmet İnal
Diyarbakır’da 9 Ekim 2010’da düzenlenen mitingde
kullandıkları ifadeler nedeniyle haklarında dava
açılan BDP Diyarbakır İl Örgütü Başkan Yardımcısı Mehmet Aksünger ve BDP üyesi Ahmet İnal’ın
karar duruşması 25 Ocak 2011’de görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla iki kişiye yedişer yıl birer ay hapis
cezası verdi.
Mehmet Şerif Gençdal

Mehmet Kılıçtepe

Barış ve Demokratik Çözüm Grubu Sözcüsü Mehmet Şerif Gençdal’ın, 21 Mart 2010’da Diyarbakır’da
düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılanmasına, 10 Şubat 2011’de devam
edildi.

BDP Elazığ İl Başkanı Mehmet Kılıçtepe, 6 Mayıs
2011’de düzenlenen basın açıklamasında söylediği
sözler nedeniyle hakkında açılan davanın, 29 Tem-

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mehmet Şerif Gençdal’ın katılmaması üzerine savcılığın talebini kabul eden mahkeme heyeti
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sanık hakkında yakalama emri çıkararak duruşmayı 17 Mart 2011’e erteledi.
M. Şirin Tunç
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 M. Şirin Tunç, 2 Aralık 2009’da
Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde katıldığı bir etkinlikte
kullandığı ifadeler nedeniyle, hakkında açılan
davanın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde,
5 Mayıs 2011’de görülen karar duruşmasında,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
N. Mehmet Güler, Ragıp Zarakolu
Belge Yayınları tarafından yayımlanan KCK Dosyası/Küresel Devlet ve Devletsiz Kürtler adlı kitabın yazarı N. Mehmet Güler ve kitabı yayımlayan
Belge Yayınları’nın sahibi Ragıp Zarakolu hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
açılan dava 10 Mart 2011’de sonuçlandı.
Diyarbakır 1. Kitap Fuar’ında tanıtımı yapıldıktan sonra kitap hakkında “toplatma” kararı
verilmesinin ardından, İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında savcının beraat kararı talep etmesine rağmen
mahkeme heyeti, kitabın yazarı N. Mehmet Güler’e
bir yıl üç ay hapis cezası; yayıncı Ragıp Zarakolu’ya
ise 16 bin 600 TL para cezası verdi.
Neşe Düzel, Adnan Demir
Taraf Gazetesi’nin 5 Nisan 2010, 6 Nisan 2010 ve 7
Nisan 2010 tarihli sayılarında Yazar Neşe Düzel’in
“Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde, PKK yöneticilerinden Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’la yaptığı mülakatın yayımlanması nedeniyle Taraf Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Adnan Demir ve
Taraf Gazetesi Yazarı Neşe Düzel hakkında açılan
dava 9 Aralık 2011’de sonuçlandı.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklar Neşe Düzel ile Adnan Demir’in
son kez ifadesini alan mahkeme heyeti sanıkların
beraat etmesine karar verdi.
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Ozan Kılınç
Azadiya Welat Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı
İşleri Müdürü Ozan Kılınç hakkında, 2009 yılının
Haziran ayında gazetenin 12 ayrı sayısında yer alan
haberler nedeniyle, açılan davanın Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 7 Nisan 2011’de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Ozan
Kılınç’a 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Osman Küçükosmanoğlu, Ömer Eşki
Adana’da Demokratik Çözüm Çadırı’nda verdikleri
“anadilde sağlık” konulu panel nedeniyle 29 Nisan
2011’de gözaltına alınan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki hakkında açılan
davanın, 27 Haziran 2011’de Adana 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında, sanık
iki hekimin ifadesini alan mahkeme heyeti sanık
hekimlerin beraat etmesine karar verdi.
Osman Baydemir
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 Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe
katıldığı gerekçesiyle dava açıldığı 8 Kasım 2011’de
öğrenildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Osman Baydemir hakkında üç kez “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; bir kez “yasadışı
örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptığı” ve bir kez de “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
suçlamalarıyla 28 yıla kadar hapis cezası istenen
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde Osman Baydemir’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Pınar Sağ, Mehmet Özcan
Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı Düzgün Baba Festivali’nde sahne aldığı konser
sırasında, “artık dağlarımızda çatışmalar olmasın,
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barış gelsin, kimse ölmesin. Mercan Dağları’nda 17
genç silahsız öldürüldü. Artık bu savaş son bulsun,
biz kendi memleketimizde özgürce gezebilelim, bu
topraklara barış gelsin” diyen Türkücü Pınar Sağ
hakkında, “suçu ve suçluyu övdüğü” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan
dava 26 Ocak 2011’de sonuçlandı.
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(Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile eleştirileri 19 Haziran 2010’da Vakit Gazetesi’nde
yayımlayan Ahmet Can Karahasanoğlu ile Kenan
Kıran’ın yargılanmasına 1 Şubat 2011’de başlandı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, Pınar Sağ’a
ve davanın diğer sanığı Mehmet Özcan’a TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi.

“Kamu görevlilerine hakaret ettikleri”, “kamu
görevlilerini terör örgütlerine hedef gösterdikleri”
ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri”
suçlamaları nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların duruşmasında savunmaları alan mahkeme başkanı duruşmayı 23 Mayıs 2011’e erteledi.

Ramazan Karakaya

Ruhsar Şenoğlu

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl
Başkanı Ramazan Karakaya, 14 Şubat 2011’de yapılan bir basın açıklamasında yaptığı konuşmadan
ötürü “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan davanın 22 Ağustos 2011’de
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında on ay hapis cezasına mahkûm
edildi.

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 örgütlere hedef gösterdiği” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçeleriyle açılan davaya
14 Aralık 2011’de devam edildi.

Recep Okuyucu
Batman’da hakkında başlatılan bir soruşturma
kapsamında bilgisayarı incelenen Batman Duruş
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Okuyucu hakkında “Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) internet sitesine girerek ve Kürtçe şarkı indirerek yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca açılan davanın Diyarbakır 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Kasım 2011’de görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Recep Okuyucu hakkında beraat kararı verdi.
Refik Kırme
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 4 Nisan 2010’da
yapılan yürüyüşe katılanların Askerlik Şubesi
Başkanlığı’nın önünden geçtikleri sırada yürüyüşü
koordine eden araçtan yapılan anonslar nedeniyle
hakkında dava açılan araç şoförü Refik Kırme,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart
2011’de görülen karar duruşmasında on ay hapis
cezasına mahkûm edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, sanığın iddianamede yer alan gerekçelerden
ötürü 15 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
Ruken Yetişkin
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde BDP Kadın
Meclisi üyelerinin 1 Nisan 2010’da başlattığı fidan
dikme kampanyasında yaptığı açıklama nedeniyle
hakkında dava açılan Yüksekova eski belediye başkanı Ruken Yetişkin’in yargılanmasına 25 Temmuz
2011’de devam edildi.
Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ruken Yetişkin’in Kürtçe savunma talebini
kabul eden mahkeme başkanı, savunmayı tercüman
aracılığıyla Türkçe’ye çevirtti. Ruken Yetişkin’in ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 26 Aralık
2011’e erteledi.

Rıdvan Kaya, Ahmet Can Karahasanoğlu, Kenan
Kıran

Sabahattin Yılmaz, Zekeriya Pekgöz, Necati Bozkır,
Emrah Yaprak

Balyoz Davası’nda verilen tahliye kararlarını eleştiren Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde
Erzurum’un Tekman İlçesi’nde düzenlenen bir
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mitingde yaptıkları konuşmalarda “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava
açılan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
Erzurum adayı olan Sabahattin Yılmaz ile Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) çalışanları Zekeriya Pekgöz, Necati Bozkır ve Emrah Yaprak’ın 16 Kasım
2011’de Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen ilk duruşmasında sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklara TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi.
Selçuk Güvercin
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Adana il örgütü
başkanı Selçuk Güvercin’in 20 Kasım 2010’da yaptığı bir basın açıklamasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Selçuk Güvercin hakkında açılan davanın ilk duruşması 20 Ocak 2011’de
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti Selçuk Güvercin’in
avukatının dosyayı incelemek için ek süre istemesi
talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
Davanın 8 Şubat 2011’de Adana 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmasında, mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle Selçuk Güvercin’e, TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi.
Selim Sadak
Siirt’te 27 Kasım 2010’da düzenlenen bir etkinlikte
yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın yargılanmasına 7 Ekim 2011’de devam edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Selim Sadak’a TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca bir
yıl sekiz ay hapis cezası verdi.
Selim Sadak
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt’in Eruh
İlçesi’nde 22-23 Ağustos 2010’da düzenlenen 2.
Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali’nde yaptığı
Kürtçe konuşma nedeniyle hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30
Kasım 2011’de görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki yıl
hapis cezasına mahkûm oldu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Şerafettin Elçi
Diyarbakır milletvekili Şerafettin Elçi hakkında,
Şırnak’ta bir çatışmada çıkan çatışmada ölen 12
militan için Diyarbakır’da 14 Mayıs 2011’de ve 4
Haziran 2011’de düzenlenen yürüyüşe katılarak
saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle 18 Ekim
2011’de dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Şerafettin Elçi’nin anma toplantısında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı
ve Şerafettin Elçi’nin bunların engellenmesi için
girişimde bulunmadığı” belirtilerek Şerafettin
Elçi’nin dört kez “yasadışı örgüt propagandası yapmak”; bir kez “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yapmak” suçlamalarından toplam 33 yıla
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.
Davanın 23 Kasım 2011’de Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasına Şerafettin
Elçi’nin katılmaması üzerine mahkeme heyeti, bir
sonraki duruşmaya sanığın zorla getirilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Davanın 19 Aralık 2011’de Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasına Şerafettin
Elçi’nin katılmaması üzerine mahkeme heyeti, bir
sonraki duruşmaya kanser tedavisi gören sanığın
zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Şükran Turan
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 7 Mart 2010’da
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen
etkinlikte sahne alan yerel sanatçı Şükran Turan’ın
okuduğu iddia edilen Kürtçe şarkıyla “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında
açılan davanın Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin
bir yıl altı ay hapis cezası verdiği 11 Ağustos 2011’de
öğrenildi.
Ufuk Akkaya, Zahide Ruhsar Şenoğlu
Aydınlık Dergisi’nin 23 Ağustos 2009 tarihli sayısında “Fethullahçı Çete Mercek Altında” ve “Sahte
Belgenin Anahtarı 3 Polis” başlıklarıyla yayımlanan
haberler nedeniyle haberi hazırlayan Ufuk Akkaya
ile Aydınlık Dergisi’nin eski Sorumlu Yazı İşleri

171

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Müdürü Zahide Ruhsar Şenoğlu hakkında “kamu
görevlilerini yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri”
gerekçesiyle açılan davanın 5 Mayıs 2011’de İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti sanıklara TMY’nin
6/1. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi.
Vedat Kurşun
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Mayıs
2010’da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Azadiya Welat Gazetesi’nin eski Yazı İşleri
Müdürü Vedat Kurşun’a verdiği 166 yıl 6 aylık hapis
cezasını Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2 Mart 2011’de
bozdu.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararında Vedat Kurşun’un
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasından
beraat etmesi gerekirken beraat etmediğini, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasından
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 13 kere aldığı
hapis cezasının atılı olduğu suçun ise zincirleme
suç olduğunu ve cezanın bir kere verilip arttırılması gerektiğini belirtti.
Bozma kararının ardından Vedat Kurşun Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yeniden yargılandı.
9 Haziran 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti,
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasından Vedat
Aydın’ın beraat etmesine; “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasını birden fazla işlediği
gerekçesiyle Vedat Kurşun’a 10 yıl 6 ay hapis cezası
verilmesine kararlaştırdı.
Yılmaz Dünen, Ayla Yıldırım, Mehmet Şerif Gençdal, Nurettin Turgut
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 Yılmaz Dünen, Ayla Yıldırım,
Mehmet Şerif Gençdal ve Nurettin Turgut’un, grubun Diyarbakır’da karşılanması sırasında yaptıkları
konuşmalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında TMY’nin 7/2. maddesinden açılan davadan yargılanmalarına 11 Ocak
2011’de devam edildi.
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Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada Nurettin Turgut savunma yapmak için
süre talebinde bulunurken, Nurettin Turgut’un
avukatı Ferda Miran ise sanıklar hakkında aynı
suçlamalar nedeniyle Diyarbakır 4. ve 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde de dava açıldığını ve dava dosyalarının birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti,
sanıklar hakkında diğer mahkemelerde açılan dava
dosyalarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
5 Temmuz 2011’deki duruşmada mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle önceki duruşmaların notlarını tekrar okuyan mahkeme heyeti, savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinledikten sonra sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları
amacıyla duruşmayı 1 Kasım 2011’e erteledi.
Yılmaz Dünen
Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve
Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da Türkiye’ye
giriş yapan 34 kişilik grubun, Diyarbakır’da karşılanması sırasında gruba Kürtçe “hoş geldiniz” diyen
sanatçı Yılmaz Dünen hakkında açılan davaya, 18
Temmuz 2011’de devam edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, Farqin olarak tanınan Yılmaz Dünen’in
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
hareket ettiği” suçlamalarından 20 yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme
heyeti davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 1
Kasım 2011’e erteledi.
Yusuf Temel
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin Belediye Başkanı Yusuf Temel, 15 Ağustos 2010’da düzenlenen 2. Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali’nde
giydiği leşkeri adlı yöresel bir kıyafet nedeniyle
hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 8 Ağustos 2011’de görülen karar
duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezasına
mahkûm oldu.
Yusuf Yılmaz
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 19 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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niyle yargılanan Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz,
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Ekim
2011’de görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına
mahkûm edildi.
Zeki Kılıçgedik
BDP Malatya il yöneticisi Zeki Kılıçgedik’in HPG
militanlarının cenaze törenlerinde ifade ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan üç davanın sonuçlandığı 4 Ağustos 2011’de öğrenildi.
“Yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
Zeki Kılıçgedik’e mahkeme heyeti TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca toplam sekiz yıl hapis cezası
verdi.
1.18.1. Tutuklamalar
* Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde Özgür Halk
Dergisi’ni dağıtarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla gözaltına alınan Cahit
Baybaris (24), çıkarıldığı mahkeme tarafından 6
Ocak 2011’de tutuklandı.
* Siirt’te ve Dihê (Eruh) İlçesi’nde 6 Ocak 2011’de
jandarma ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla BDP Eruh İlçe Başkanı Abdulkadir
Toprak’ın da aralarında bulunduğu beş kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan beş kişiden
dördü 10 Ocak 2011’de tutuklanarak Siirt E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
* Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Canan
Kaplan, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla aldığı 15 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine 10 Ocak 2010’da evinden gözaltına alınarak tutuklandı.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 14 Ocak 2011’de
düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan yedi kişiden üçü
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Ocak 2011’de tutuklandı.
* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bir etkinlikte
yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği
(Kurdi-Der) yöneticisi Mehmet Bakıroğlu 17
Ocak 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından
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“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
* Demokratik Toplum Kongresi’nin Ağrı’da 22
Ocak 2011’de düzenlediği mitingin ardından
yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 22
kişiden ikisi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 24 Ocak 2011’de tutuklandı.
* Ağrı’da ve Doğubayazıt İlçesi’nde 25 Ocak
2011’de düzenlenen ve baskınlarında gözaltına
alınan on bir kişi, 12 Eylül 2010’da yapılan referandumla ilgili yürüttükleri çalışmalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 27
Ocak 2011’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 1 Şubat
2011’de gözaltına alınan 11 kişiden Tarık Aslan,
Sıhat Atak, İhsan Abu, Velat Atak, Serbest Çıtak
ve Mehmet Tatlı, “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla 5 Şubat 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Van F
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Adana’da “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılandıkları davadan
aldıkları onar ay hapis cezasının Yargıtay 9.
Ceza Dairesi tarafından onanan 10 kişiyle,
aynı davadan altı yıl sekiz ay hapis cezası alan
Abdullah Temel, kararın kesinleşmesi üzerine
10 Şubat 2010’da tutuklandı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin Belediye Başkan
Yardımcısı Haşim Baday hakkında katıldığı bir
mitingde konuşmaları alkışlayarak “yasadışı
örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 aylık hapis cezasının, Yargıtay 9. Ceza
Dairesi tarafından onanması üzerine 28 Şubat
2011’de tutuklandı.
* Kars’ta 2 Ocak 2011’de BDP’nin düzenlediği
bir etkinlikte Kürtçe şarkı söyleyerek “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına
alınan bir kişi 4 Mart 2011’de tutuklandı.
* Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi
Deniz Kılıç, “Abdullah Öcalan siyasi irademdir” kampanyası çerçevesinde Roj TV’de bir
programa katılarak yaptığı konuşma nedeniyle
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
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Terörle Mücadele Yasası uyarınca verilen iki yıl
bir aylık hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından onanması üzerine 4 Nisan 2011’de
tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Siirt’te 28 Nisan 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla ikisi çocuk 11 kişi gözaltına
alındı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde gözaltına alınan
Ş.A. (15), M.S. (14) ve H.Y. (16) “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 11 Haziran
2011’de tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* İzmir’in Menemen İlçesi’nde 11 Temmuz
2011’de, hakkında toplatma kararı bulunan
Halkın Günlüğü Gazetesi’ni dağıtan dördü
erkek sekiz kişi “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandılar.
* Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 21 Mart 2011’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak
yasadışı slogan attığı” gerekçesiyle 11 Temmuz
2011’de evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Mehmet Edeş (18) “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla aynı gün çıkarıldığı Dörtyol Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak İskenderun M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde25 Temmuz
2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan altısı çocuk yedi kişiden “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
dördü çocuk beş kişi aynı gün çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandılar.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 21 Kasım 2004’te
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
evinin önünde babası Ahmet Kaymaz’la birlikte vücuduna isabet eden 13 kurşun sonucu
öldürülen Uğur Kaymaz’ın (12) ölüm yıldönümünde (21 Kasım 2010) düzenlenen anma törenine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan
dört öğretmen, “yasadışı örgüt propagandası”
yaptıkları iddiasıyla 2 Ağustos 2011’de tutuklandı.
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* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde gözaltına alınan BDP İlçe Başkanı Ferzende Ata “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 22 Ağustos 2011’de tutuklandı.
* Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan
altı kişiden beşi 22 Ağustos 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Ankara’nın Mamak İlçesi’nde 5 Ağustos 2011’de
düzenlenen bir protesto yürüyüşü sırasında
duvara yazı yazan Fırat Barik (19) “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 6
Ağustos 2011’de tutuklandı.
* Erzurum’da 21 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında sahne alan Koma Gimgim’in
üyesi Seyithan Karataş, seslendirdiği Kürtçe
şarkılar nedeniyle hakkında Erzurum 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında 9
Eylül 2011’de tutuklandı.
* Van’ın Çatak İlçesi’nde aralarında Almanya
vatandaşı Andrea Wolf ’un da bulunduğu 41
PKK militanına ait olduğu iddia edilen toplu
mezarda incelemelerde bulunmak için Van’a
gelen sosyolog Martin Dolzer ile Martin Glasenapp 20 Eylül 2011 gecesi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına
alındı.
* Hakkâri’de 6 Ekim 2011’de düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
beş kişiden dördü “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla 8 Ekim 2011’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 11 Ekim 2011’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 10 kişiden beşi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 13 Ekim
2011’de tutuklandı.
* Hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş on ay hapis cezası
bulunan Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin BDP
İlçe Başkanı Şehabettin Güler 22 Kasım 2011’de
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülen Şehabettin Güler’in işlemlerinin
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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tamamlanmasının ardından tutuklandığı öğrenildi.

“Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla açılan davaya 3 Şubat 2011’de devam edildi.

* Çetin Basım Yayın tarafından yayımlanan Gülseren Aksu’nun “Anılarla Abdullah ÖcalanGüneşin Sofrasında” adlı kitap hakkında toplatma kararı verilmiş ve yayıncı Abdülrezzak
Güngör ile kitabı basan Sadık Daşdöğen hakkında dava açılmıştı. 2010 yılında İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan davada
mahkeme heyeti, Abdülrezzak Güngör hakkında beraat kararı vermiş, Sadık Dağdöğen’i
ise “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla bir yıl hapis cezasına mahkûm etmişti.
Kararın kesinleşmesi üzerine 16 Aralık 2011’de
gözaltına alınan Sadık Daşdöğen tutuklanarak
Metris T Tipi Cezaevine gönderildi.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı Ahmet Türk’ün beraat
etmesine karar verdi.

* Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Malatya İl
Yöneticisi Ayşe Işık, 21 Mart 2007’de düzenlenen Newroz kutlamasında “yasadışı slogan
attığı” gerekçesiyle hakkında açılan davada
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine 17 Aralık 2011’de tutuklanarak Malatya E
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hasanova
Köyü’nün Xişxişok (Burmataş) Mezrası’nda 28
Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Savaş Sayak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

3 Kişi
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 17 Eylül 2010’da
çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı
Rezan Yağmakan için İzmir’in Kadifekale Semti’nde
24 Ekim 2010’da düzenlenen taziye törenine katılan
BDP İzmir İl Örgütü Eşbaşkanı Yusuf Kaya, BDP
Balçova İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Tanas ve BDP
Narlıdere İlçe Örgütü Başkanı Süleyman Duman
hakkında açılan davaya, 8 Şubat 2011’de başlandı.
“Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini
kabul eden mahkeme başkanı, tercüman bulunması için 3 Mart 2011’e erteledi.
Nejdet Atalay
Diyarbakır’da görülen KCK/TM Ana Davası’nın
duruşmalarında tutuklu olarak yargılanan Batman
Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Siirt’in Kurtalan
İlçesi’nde 17 Şubat 2009’da kapatılan DTP’nin seçim
lokalinin açılışında Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle
yargılanmasına 14 Şubat 2011’de devam edildi.

Kanun Numarası: 2820

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada “Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet
ettiği” gerekçesiyle yargılanan Nejdet Atalay’ın,
Kürtçe savunma yapma talebini değerlendiren
mahkeme heyeti, sanığın kamu görevlisi olması ve
Türkçe’yi bilmesini gerekçe göstererek reddederek
duruşmayı erteledi.

Kabul Tarihi: 22/04/1983

Alaattin Erdoğan

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1983

İzmir’de BDP Gaziemir İlçe Örgütü’nün 4 Kasım
2010’da gerçekleştirdiği kongrede, Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle hakkında dava açılan, BDP Parti
Meclisi üyesi Alaattin Erdoğan’a, İzmir 18. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında,
“Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle altı ay hapis cezası verildiği, 26 Nisan 2011’de
öğrenildi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18027

1.19.
Ahmet Türk
Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009’da
kapatılan DTP’nin milletvekilliği düşürülen eski
Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 24 Şubat 2009’da
TBMM’de DTP’nin grup toplantısında yaptığı
Kürtçe konuşma nedeniyle Ahmet Türk hakkında
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

4 Kişi
Siirt’te 2010 yılının Temmuz ayında BDP il binasının açılışında Kürtçe konuşma yapan Siirt Bele-
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diye Başkanı Selim Sadak, kapatılan DTP’nin il
yöneticisi Selahatin Cengiz, Siirt Mezopotamya
Kültür Merkezi çalışanı Mehmet Naci Özer ve
Maxmur Kampı’nan barış grubunda yer alan Elif
Uludağ hakkında açılan davanın Siirt 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 16 Ağustos 2011’de görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dört
sanığa altışar ay hapis cezası verdi. Selim Sadak’ın
hapis cezası 3000 TL para cezasına çevrilirken
diğer sanıkların cezaları ertelendi.
Pervin Oduncu
Kapatılan DTP’nin Parti Meclisi üyesi Pervin Oduncu’nun 30 Ağustos 2009’da Muğla İl
Örgütü’nün kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davanın 17 Ağustos 2011’de
Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı Pervin
Oduncu’ya “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle
bir ay hapis cezası; “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle de altı ay hapis cezası verdi.
Metin Adugit, Abbas Aksak
Ağrı’nın Çaldıran İlçesi’nde 2010 yılında, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) aldığı “çok dilli
yaşam” kararına destek vermek amacıyla BDP Çaldıran ilçe binasına asılan Kürtçe ve Türkçe tabela
nedeniyle BDP İlçe Başkanı Metin Adugit ve Başkan Yardımcısı Abbas Aksak hakkında açılan dava
sonuçlandı. Çaldıran Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
10 Ekim 2011’de görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’nın
81. maddesi’ne aykırı davrandıkları” gerekçesiyle
sanıklara beşer ay hapis cezası verdi.
Ferhat Türk
“KCK/TM soruşturması kapsamında 24 Aralık
2009’da tutuklanan Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin
belediye başkanı Ferhat Türk’ün 29 Mart 2009’daki
Yerel Seçimleri nedeniyle 4 Mart 2009’da yaptığı
seçim çalışmasında yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle yargılandığı davanın Kızıltepe 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 3 Kasım 2011’de görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı, Ferhat Türk’e
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“Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla beş ay hapis cezası ve 3 bin Lira para cezası
verdi.
Selim Sadak
Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 29 Mart 2009 Yerel
Seçimleri dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte
Kürtçe konuşma yapan Siirt Belediye Başkanı
Selim Sadak hakkında Kurtalan Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın 14 Kasım 2011’de
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
“Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla Selim Sadak’a altı ay hapis cezası verdi.
KABAHATLER KANUNU
Kanun Numarası: 5326
Kanun Kabul Tarihi: 30/03/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

* Kocaeli Gazeteciler Platformu üyesi gazetecilerin, Ahmet Şık ve Nedim Şener’e destek vermek amacıyla 5 Nisan 2011’de yaptıkları basın
açıklamasıyla ilgili olarak, 12 gazeteciye Kocaeli
Valiliği’nin talimatıyla Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası verildiği 19 Mayıs
2011’de öğrenildi.
* Diyarbakır’da 15 Eylül 2011’de, Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) İl Örgütü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Dağkapı Meydanı’na
“Adil, onurlu, demokratik barış istiyoruz” yazılı
afiş asan ESP üyesi iki kişi gözaltına alındıktan
sonra “Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 154’er lira para cezası kesilerek
serbest bırakıldı.
* Çorum’da 1 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” talebinin yazılı
olduğu afişleri asan Çorum Halk Cephesi üyesi
olan gruba müdahale eden polis ekipleri beş
kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar kendilerine Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er TL
para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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Yargılanan

Gözaltı

Tutuklama

Toplam

Para Cezası

134
215
216
217
220
222
226
257
285
288
299
300
301
314
318
2911 Top. ve Gös.
TMY
Siyasi Partiler Yasası
Kabahatler Kanunu

17 yıl 10 ay 10 gün
(18 Kişi)
2 yıl 11 ay 22 gün (8 Kişi)
2 yıl 21 ay (2 kişi)
107 yıl 20 ay (11 kişi)
4 yıl 6 ay 10 gün (24 kişi)
10 ay (1 kişi)
5 ay (1 Kişi)
278 yıl 6 ay (23 Kişi)
5 ay (1 Kişi)
148 yıl 6 ay (27 Kişi)
317 yıl 4 ay (149 Kişi)
4 yıl 9 ay (9 Kişi)
888 yıl 6 ay 12 gün
(274 Kişi)

22

21660 TL (3 Kişi)

3

1

1

1
1
3
1
4
3
15
7
21
1
-

17000 TL (3 Kişi)
118800 (33 Kişi)
5000 (1 Kişi)
66840 TL (5 Kişi)
3000 TL (1 Kişi)
2926 TL (19 kişi)
235226 TL
(65 Kişi)

27
2
2
37
3
8
3
1
2
15
8
116
205
4
-

1
1
1
35
1
1
117
-

1
1
17
1
85
-

436

158

106

Beraat

125

Mahkûmiyet
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2. ODA TV DAVASI
Milliyet Gazetesi muhabiri Nedim Şener ve gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 11
kişinin İstanbul ve Ankara’da bulunan evlerine,
3 Mart 2011’de Ergenekon Soruşturması kapsamında düzenlenen baskınlar sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı operasyonuna gerekçe olarak,
bir süre önce üç yetkilisinin tutuklandığı Odatv’ye
düzenlenen baskında ele geçirildiği iddia edilen
belgeler gösterildi.
Gözaltına alınanlardan Nedim Şener, Hrant Dink
cinayetinde resmî görevlilerin rolünü ortaya koyduğu Dink Cinayeti Ve İstihbarat Yalanları adlı
kitabı nedeniyle 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle
yargılanmış fakat beraat etmişti. Nedim Şener, cinayetle ilgili olarak Kırmızı Cuma, Dink’in Kalemini
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kim Kırdı adlı bir kitap daha hazırlamıştı. 1999’da
Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü’nü kazanan ve
Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen Ve Cemaat
adlı bir kitabı daha bulunan Nedim Şener gözaltına
alındığı esnada kendisini görüntüleyen kameralara
doğru “Hrant için Adalet için” diye bağırdı.
Gözaltına alınanlardan Ahmet Şık ise çalıştığı
gazetelerden sendikalı olmak istediği için atılmıştı.
İnsan hakları ihlallerine vurgu yapan yazı ve makaleleriyle bilinen Ahmet Şık, Ergenekon Soruşturmasına dayanak oluşturan temel belgelerden olan
“Darbe Günlükleri”ni Nokta Dergisi’nde yayımlamıştı.
Nedim Şener gibi Metin Göktepe Gazetecilik
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Ödülü’nün sahibi olan Ahmet Şık son olarak Ertuğrul Mavioğlu’yla birlikte Ergenekon’da Kim Kimdir?
ve Kontrgerilla ve Ergenekon’u Anlama Kılavuzu
adlı iki kitap hazırlamıştı. Ahmet Şık’ın yayımlamaya hazırlandığı İmamın Ordusu adlı kitabın
kimsede bulunmayan bir kopyasının Odatv baskınında ele geçirildiği iddia edilmişti.
Operasyonda gözaltına alınan diğer kişiler ise
şöyle: Yazar Yalçın Küçük, Odatv Koordinatörü
Doğan Yurdakul, Odatv Ankara temsilcisi Mümtaz
İdil, Odatv yazarları Sait Çakır, Coşkun Musluk,
Aydın Bıyıklı, Müyesser Yıldız ve Odatv muhabiri
İklim Bayraktar. Hakkında gözaltında alma kararı
bulunan eski MİT mensubu Kaşif Kozanoğlu ise
evinde bulunamadı.
3 Mart 2011’de Ergenekon Soruşturması kapsamında düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 10 kişiden Nedim Şener, Ahmet Şık, Müesser
Yıldız, Doğan Yurdakul, Suat Çakır, Yalçın Küçük
ve Coşkun Musluk 6 Mart 2011’de çıkarıldıkları
mahkeme tarafından “Ergenekon üyesi oldukları”
suçlamasıyla tutuklandılar.
Tutuklananlardan Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın
Hrant Dink cinayetinin aydınlatılmasına; Ergenekon yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik
yayınları olduğu biliniyordu.
Ahmet Şık’ın tutuklanmasına neden olan, henüz
basılmamış kitabı İmamın Ordusu’nu yayımlayacağı iddiasıyla polis ekipleri, 23 Mart ve 24 Mart
2011’de İthaki Yayınevi’nin İstanbul’un Kadıköy
İlçesi’nde bulunan bürosuna baskın düzenledi.
Büroda bulunan bilgisayarların harddisklerine
el koyan polis ekipleri, yayınevine düzenlenen 2.
baskının ardından Radikal Gazetesi’ne de baskın
düzenledi. Ahmet Şık’ın basım öncesinde incelemesi için kitabın kopyasını gönderdiği Radikal
Gazetesi Muhabiri Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarındaki kitap kopyasını silen polis ekiplerinin
kitapla ilgili yayın yapması halinde, “Ergenekon
Örgütü’ne yardım ve yataklık yapmak” suçundan
yargılanacağına dair savcılık tebligatını Ertuğrul
Mavioğlu’na teslim ettikleri öğrenildi.
“İmamın Ordusu” adlı kitabın doküman ve taslağının basılarak dağıtımı ve satışı İstanbul 12.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Mart 2011’de
yasaklandı.
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İçişleri Bakanlığı da 29 Mart 2011’de Türkiye genelindeki tüm kitapevleri ve kırtasiyelere gönderdiği
yazıyla kararı tebliğ etti.
12 kişinin Ergenekon Soruşturması kapsamında 6
Mart 2011’de “Ergenekon Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla tutuklanmalarına neden olan soruşturma 26 Ağustos 2011’de sonuçlandı.
Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan
Kansız’ın on ikisi tutuklu on dört kişi hakkında
hazırladığı 134 sayfalık iddianame, İstanbul 16.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İddianamede, şüpheliler Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız, Coşkun Musluk, Mehmet Sait
Çakır, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Kaşif
Kozinoğlu, Ahmet Mümtaz İdil ve İklim Ayfer
Kaleli’nin, “silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma,
yardım etme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme,
devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme,
açıklanması yasaklanmış gizli belgeleri temin etme,
özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri kayıt
altına alma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından cezalandırılmaları istendi.
İddianameyi İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 9
Eylül 2011’de kabul etti ve yargılamanın başlayacağı tarihin 12 Eylül 2011’de belirleneceğini açıkladı. 14 kişinin yargılanmasına 22 Kasım 2011’de
başlanmasına karar verildi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12’si tutuklu
14 kişinin yargılanmasına 22 Kasım 2011’de başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Soner
Yalçın’ın, daha önceden yapmış olduğu reddi hâkim
talebini İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
değerlendirmesine karar veren mahkeme heyeti,
tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek
duruşmayı 26 Aralık 2011’e erteledi.
Milliyet Gazetesi muhabiri Nedim Şener ve gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu on biri
tutuklu 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, açıklanması yasaklanmış
gizli belgeleri temin etme, özel hayatın gizliliğini
ihlal, kişisel belgeleri kayıt altına alma ve adil yarTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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gılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından İstanbul
16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına 26
Aralık 2011’de devam edildi.
Duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme heyeti, duruşmayı iddianamenin okunmasına devam edilmesi için ertesi güne erteledi.
27 Aralık 2011’deki duruşmada iddianamenin
okunmasının sonuçlanması üzerine mahkeme
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heyeti sanıkların savunmalarının alınmasına başlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
30 Aralık 2011’de devam eden duruşmada sanıklardan Yalçın Küçük’ün savunmasını tamamlamasının
ardından Soner Yalçın savunma yapmaya başladı.
Soner Yalçın’ın savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti duruşmayı 3 Ocak 2012’ye erteledi.

Oda TV Davası nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan gazeteci Ahmet Şık ile mektup-söyleşi gerçekleştiren Express Dergisi’nin yayınladığı röportaj:
Seni bu kitabı yazmaya sevk eden neydi? Neden bu kitabı yazma ihtiyacı hissettin?
Ahmet Şık: Biliyorsunuz, Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte kaleme aldığımız iki ciltlik bir kitabımız var, “Kırk Katır
Kırk Satır” üstbaşlıklı. O kitaplarda işlediğimiz temel tez şu: Evet, Türkiye’de kolu 1990’lara uzanan bir derin devlet
geleneği var. Kimi zaman kontrgerilla, kimi zaman Susurluk, şemdinli vs. diye anılan, geçmişi fazlasıyla kanlı ve kirli
bir yapı. Peki, Ergenekon soruşturmaları bize bu yapının tasfiye edildiğini, daha da ileri gidersek, yargılandığını gösteriyor mu? Bence bunun yanıtı kesin bir hayır.
Ergenekon süreci derin yapıyı tasfiye etmiyor. Tam aksine, koruyor ve kendi aktörlerini sahaya sürüyor. Bunun böyle
olmasında soru?turmayı yürüten –ki polis ve yargı oluyor– makamların son beş yılın gizli iktidarı olan bir cemaatle
sıkı ilişkileri de hep dillendirilir oldu. Kimi zaman kökten laiklerin paranoyası gibi görünen bu durumun netliği, eski
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapla daha bir ortaya çıktı aslında. Avcı, ki kanımca çok içeriden bir
sistem eleştirisi olan kitabında hiç de yenilir yutulur iddialar anlatmıyordu. Sonrasında başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Avcı’nın iddialarının bir kitap konusu olduğundan hareketle bu konunun içinde buldum kendimi. Ergenekon
soruşturmalarının gidişatı da bu iddialarla çok örtüşüyordu.
Kitabı nasıl tasarladın?
Önce Hanefi Avcı’nın kitabında yer alan ayağı kaydırılan Emniyetçilerin hikâyelerini dava dosyaları üzerinden inceleyip anlatmak istedim. Fakat, konuyu deştikçe iş çetrefilleşiyordu. İlk kitabı (“Kırk Katır Kırk Satır”) hazırlarken
Ergenekon’un ilk beş iddianamesi ile delil klasörlerindeki onbinlerce sayfa belgeyi okuyup incelemiştim. Dolayısıyla,
en önemli kaynaklardan biri o dosyalardı. İlk iddianamenin 41 no’lu ek klasörü, Ergun Poyraz’da ele geçirilen belgeleri kapsıyordu. Bu klasörde Emniyet içinde yürütülen cemaat ve tarikat soruşturmalarının belgeleri de bulunuyordu.
Birçok gizli yazışma önümdeydi anlayacağınız. Zaten hepi topu iki buçuk soruşturma açılmıştı. İlki, Ünal Erkan’ın
Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemdeki hileli kura soruşturması.
Yine bu soruşturmayla bağlantılı olarak yürüyen, bir dönem cemaat içindeyken sonra ayrılan Rafet Yılmaz adlı polis
okulu öğrencisinin cemaatten ayrılması üzerine disiplin puanlarının düşürülmesiyle mezuniyetine bir gün kala okuldan atılmasıyla ilgili olan ve en sonunda da “Telekulak Çetesi” soruşturmasıyla sonuçlanan Cevdet Saral (Ankara
eski Emniyet Müdürü) ve ekibinin yaptığı inceleme. Bunların ayrıntılarını kitapta anlatıyorum. Bu soruşturma belgelerinden hareketle Emniyet içindeki yapılanmanın şekli şemali ortaya çıkıyordu aslında. Bu örgütlenmeyi Ergenekon
ve ilintili soruşturmalara bağlayan olguyu da en açık biçimde yine bir Emniyet müdürü dile getirdi.
İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Fatih Altaylı’nın köşesinde yayınlanan mektubunda (“Sabri Uzun’dan
mektup var”, 20 Kasım 2009) bunu anlatıyordu. Sabri Uzun’un mektubunda dile getirdiği, Ergenekon mahkeme sürecinde bazı sanıklarca da dile getirilmişti. Ayrıntılarını kitapta anlattım. Bence bu bilgiler ışığında da bu soruşturma
sürecini değerlendirmekte büyük fayda var. Bu belgelerle soruşturmanın aslında bir derin devlet yapılanmasını tasfiye
süreci değil, yeni bir vesayet yarattığını dile getiriyorum.
Kitabı yazma sürecinde kimlerle görüştün?
Kitabı hazırlarken bazı bürokratlarla, avukatlarla, gazetecilerle (Odatv ekibiyle değil, Ankara’dan Emniyet’i bilen
gazetecilerle) görüştüm. Görüşmeyi kabul edip sonra cayanlar da oldu, ki bunlar Avcı’nın kitabında isimleri geçen,
komplo sonucu açığa alınanlardı. Sonradan bir Emniyet müdürü bana o kişilerin dönemin İçişleri Bakanı Beşir
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Atalay’la aynı siyasî çizgiden geldiklerini, seçimden sonra taltif edilecekleri sözünü aldıklarını, bu yüzden görüşmekten vazgeçmiş olabileceklerini söyledi. Bu kişilerle doğrudan temasım olmadı. Aracılarla haberleştik.
Etyen Mahçupyan, Zaman gazetesinde 9 Mart’taki yazısında şöyle diyor: “Söz konusu değerlendirmeye göre, Odatv
bu operasyonun merkezinde yer alıyor ve sadece yaptığı yayınlarla değil, yazılmasını ‘teşvik’ ettiği kitaplarla da dezenformasyon ve manipülasyon yapıyor. Hanefi Avcı’nın kitabı bu bağlamda değerlendiriliyor ve en azından bazı
bölümlerinin Nedim Şener tarafından yazılmış olduğu düşünülüyor. Ahmet Şık’ın kitabının ise yine en azından bazı
bölümleriyle Sabri Uzun tarafından yazılmış gibi piyasaya sunulacak olan bir başka kitabın malzemesi olduğu tahmin ediliyor. İçerik açısından bakıldığında bu kitapların bazı gerçeklere değinirken, aslında daha geniş bir operasyonun mantığına uygun olarak yönlendirme ve saptırma amaçlı oldukları varsayılmış oluyor.” Bu iddiaya ne diyorsun?
Beni cezaevine getiren sürece ve aktörlerine bakalım. 14 Şubat’ta Odatv baskını oluyor. Genel olarak medyada olumlu bir karşılık buluyor, bunun nedenleri konumuz değil. Ama tam da bu yüzden Ergenekon’la ilişkilendirilmeleri
en azından kuşku yaratmıyor. 19 şubat’ta, önce Hürriyet’te, sonra da medyanın geri kalanında çıkan haberlerde
Odatv’nin bilgisayarında çıkan dokümanlar sıralanıyor. Üç word belgesi var. Bu bilgi notlarında yer alan isimler
Ahmet Şık, Nedim Şener, Hanefi Avcı, Emin Aslan, Sabri Uzun...
Üç Emniyet müdürünün de ortak özelliği, cemaatin en önem verdiği yer olan İDB (İstihbarat Daire Başkanlığı), KOM
(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Daire Başkanlığı ve bağlı olarak da TEM (Terörle Mücadele) geçmişleri
olması ya da görevlerinden alınana dek o birimlerin sorumluları olmaları. Sadece Avcı pasif görev yeri olan Eskişehir’deydi. Bu üç ismin ortak noktası olan cemaat, denklemin en etkili unsuru aslında. Elimizde başka ne var? “Ulusal
Medya 2010” belgesi.
Bu arada, ben halen o belgeyi görmedim. Basında yer alanlar kadarıyla bilgi sahibiyim. İçeriğine bakarsanız, AKP
ya da cemaat karşıtı olan ve bunu dillendiren herkes ETÖ üyesi olmaktan kendini cezaevinde buldu. Bilgi notlarında benim kitap yazdığım, o konuda Nedim’in beni çalıştırdığına dair ibareler var. Deli saçması şeyler. Peki, bu beş
isimle bilgi notlarını ve “Ulusal Medya 2010” belgesini birbirine nasıl bağlayacağız? İşte orada Odatv ortaya çıkıyor.
Odatv’nin bilgisayarına bu belgeleri kitabımın aralık ayındaki haliyle birlikte yerleştirince birileri, denklem kurulmuş
oluyor.
“İmamın Ordusu” geçici bir isim miydi, kitap bu isimle mi çıkacaktı?
Kitabın adı olarak duyulan “İmamın Ordusu” bir arkadaşımın önerisiydi. Aslında, meseleyi çok iyi özetleyen bir isim
olmasına karşın içime sinmiş değil. Çok provokatif ve daha önemlisi, Ergun Poyraz’ın o garip kitaplarının adları gibi.
Telefonu mu dinleyenler de şahittir; kitaba bir isim arıyordum. “İmamın Ordusu” nihaî karar değildi. Ama dediğim
gibi, soruna odaklanmamız anlamında çok manidar bir isimdi. Elbette ki malûm şahıs imam değil, vaiz; polis de
ordu değil.
Ordu kelimesi üç hususu çağrıştırıyor: Bir emir-komuta zinciri... TSK’ya karşı alternatif bir silahlı gücün oluşturulması... Emniyet’teki Gülen örgütlenmesinin nicelik olarak büyüklüğü... “İmamın Ordusu” bunları kapsayan bir isim
olduğu için mi seçilmişti?
Evet, ordu kavramının içerdiği emir-komuta zinciri ya da ben buna hiyerarşi diyorum... Evet, nicelik olarak çok büyük bir güç polis içindeki örgütlenme. Aynı zamanda, nitel bir büyüklük de söz konusu. En kilit noktalar cemaatin
denetiminde: KOM, İDB, TEM Daire başkanlıkları, Personel dairesi...
Kitabın isminden yola çıkarak Etyen Mahçupyan şu değerlendirmeyi yaptı: “Şık’ın kitabının adı ‘İmamın Ordusu’
imiş. Gülen hareketi ile ilgili kitap yazmaya kalkan, bu hareketin Emniyet içindeki yapısını gerçekten analiz etmek
isteyen birinin bu başlığı tercih etmesi pek inandırıcı değil. Bu başlık okuyucuyu tahrik eden, içeriğinin saldırganlığını
daha ilk cümleden belli eden nitelikte. Karşımızda bir gazeteciden ziyade, ideolojik bir aktivist olduğunu ima eden bir
tercih bu...”(Zaman, 10 Mart 2011) Burada kurulan neden-sonuç ilişkisine ne diyorsun?
Mahçupyan’ın değerlendirmesini önemsemek yersiz. İçeriğini bilmediği ve dezenformasyona maruz bırakılmış bir
kitap ve yazarı hakkında böyle yazılar kaleme almak akıl körlüğüdür.
Taslaktaki notların Ergenekon’un notları olduğu, senin ise savcılık sorgunda notların hepsini sahiplendiğin iddia
ediliyor. Bu konuda ne diyorsun?
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Savcılıkta bana “bu notlar sana mı ait” diye sorularak sadece iki-üç cümle okundu. Onlar aynen benim notlarımdı.
Bana başka not okunmadı. Bana okunmayan bir şeyi sahiplenmemin mümkün olmadığı ortada. Bilgim ve rızam dışında Odatv’ye gönderilen ya da oradaki bilgisayara “konulan” nüshada yer alan notlar savcı ya da hâkim tarafından
bana sorulmadı. Bunları şimdi, tutuklanmamdan üç hafta sonra, gazetelerde görüyorum. Savcılıkta bunlar bana
sorulsaydı vereceğim cevabı şimdi size veriyorum: O notlar haber kaynaklarımdan birinin, bana aktardığı bilgileri
çek etmesi için kendisine verdiğim nüsha üzerine aldığı notlardır.
Bir röportajın muhabir tarafından muhatabına kontrol ettirilmesinden hiçbir farkı yoktur. Kitabımın taslağı üzerinden bana metnin ilgili bölümüne işlenerek gönderilen görüş ve önerilere tümüyle kitapta yer vereceğimi nasıl söyleyebilirler? Not olarak gönderilmiş öneriler ve görüşleri zaten kabul etmem, benimsemem mümkün değildi. Ama, tarih
yanlışları vb. maddî hataları, hakaret teşkil edebilecek kısımları düzeltecektim. Demin de söyledim, yineleyeceğim:
Bu notlardan sadece kitabın dokusuna, yani gazetecilik faaliyetime uygun olanları dikkate aldım, kişisel görüş içeren
notları ise kullanmadım. Kitap ortaya çıktığında bu durum kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaynaklarımın kimler
olduğunu ise basın meslek kurallarına riayet ederek saklayacağım.

Sürekli Ceza Tehdidi ve 301
bianet.org, 12 Aralık 2011, Fikret İlkiz
Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi’nde 28 Nisan 2008’de değişiklik yapıldı ve bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlandı. Ancak AİHM’in görüşüne göre bu, önlem yeterli güvence sağlayacak
mahiyette değil.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Altuğ Taner Akçam v. Türkiye (Başvuru no 27520/07) Davasında
verilen 25 Ekim 2011 tarihli kararıyla; eğer yasalar, ifade özgürlüğü hakkını kullanan herkesin “sürekli soruşturma
veya ceza davası tehdidi” altında kalmalarına neden oluyorsa, böyle bir “tehdidinin” oluşmasına neden olan yasaların düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geleceği kabul edilmiştir. (Kararın tamamı İHOP’un http://
www.ihop.org.tr adresinde yayımlanmıştır)
Başvuru sahibi Akçam, TCK’nin 301. Madde hükümlerinin, Ermeni meselesi ile ilgili akademik çalışmaları bağlamında “Türklüğe” hakaret olarak sürekli bir kovuşturma tehdidi oluşturduğunu iddia ederek ifade özgürlüğü
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Akçam hakkında yapılan şikâyetler sonrasında Savcılıklar tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş
ve hakkında herhangi bir ceza davası açılmamıştır. Ama hakkında birden fazla soruşturma açılmış ve hiçbirisi ceza
davasına dönüşmemiştir.
Acaba hakkında ceza davası açılmamış olan kişi, yasal düzenlemeden dolayı kendisinin yasanın tehdidi altında
bulunması nedeniyle “mağdur” olduğunu ileri sürebilir mi?
AİHM’sine göre herhangi bir kişi Sözleşmede yer alan haklarının ihlali nedeniyle “mağdur olduğunu” iddia etme
hakkına sahiptir. Hatta somut bir uygulama önlemi olmadığı durumlarda bile, bir kişi ya tutum ve davranışını değiştirme ya da kovuşturmaya maruz kalma riskini göze alma durumunda bırakılıyorsa veya aynı kişi yasal
düzenlemeden doğrudan etkilenebilecek bir gruba mensupsa o kişinin, bir yasanın haklarını ihlal ettiğini ileri
sürmesi mümkündür.
AİHM, başvuru sahibinin, Ermeni nüfusla ilgili 1915 olaylarını araştıran bir tarih profesörü olduğunu dikkate
almıştır. Akçam, Türkiye’de hassas bir konu sayılan Ermeni meselesine ilişkin çeşitli kitaplar ve makaleler yazmıştır. Dolayısıyla, bu konuya ilişkin görüşleri nedeniyle kolaylıkla damgalanabilecek, dile getirdiği görüşlerden
rahatsızlık duyabilecek aşırı milliyetçi kesimlere mensup kişilerin suç duyuruları sonucunda Ceza Kanunu’nun
301. Maddesine göre hakkında araştırma veya kovuşturma yapılabilecek kesime mensup bir kişidir.
Bu durumu gözeten AİHM’si, başvuru sahibi 301. Madde kapsamında hakkında ceza davası açılarak mahkûm
edilmemiş olsa bile, Ermeni meselesine ilişkin görüşleri nedeniyle aşırı uçlardaki kişilerce kendisi hakkında yapılan suç duyurularının bir taciz kampanyasına dönüştüğü ve kendisini bu hükme göre yapılan suçlamalara yanıt
vermek zorunda bıraktığı görüşündedir.
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Dolayısıyla, sözü edilen hüküm (TCK 301. Madde) henüz başvuru sahibi aleyhine uygulanmamış olsa bile, gelecekte böyle bir soruşturmanın başlayabilme olasılığının kendisinde stres, yakalanma ve soruşturulma endişesi
yarattığı kabul edilebilir.
Başvuru sahibi gene aynı durum nedeniyle, 301. Madde kapsamında kovuşturmaya uğramamak için akademik
çalışmalarında kendi kendini sınırlandırarak davranışını değiştirmek zorunda kalmıştır
Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde 29 Nisan 2008 tarihinde değişiklik yapılmış ve bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlanmıştır.
Bununla birlikte, Mahkemenin görüşüne göre, 301. Madde çerçevesinde büyük ölçüde keyfi veya haksız kovuşturmaların önlenmesine yönelik olarak Hükümetçe alınan önlemler yeterli güvence sağlayacak mahiyette değildir.
Hükümet tarafından verilen istatistik bilgilere göre, halen savcılar tarafından 301. Maddeye göre başlatılan önemli
sayıda soruşturma bulunmaktadır ve bunların gene önemli bir bölümüne Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmiştir. Hükümetin ileri sürdüğüne göre, 8 Mayıs 2008 ile 30 Kasım 2009 tarihlerine arasında Adalet Bakanlığı’na
301. Madde uyarınca soruşturma yapmak için 1,025 izin başvurusunda bulunulmuş, bunlardan 80’ine izin verilmiştir (toplam taleplerin yaklaşık %8’i).
AİHM’sine göre, yasa koyucunun belirli değerleri ve Devlet kurumlarını aşağılanmadan koruma ve bunların sürekliliğini sağlama amacı bir yere kadar kabul edilebilse bile, yargı tarafından yorumlandığı şekliyle Ceza Kanunu’nun
301. Maddesindeki hükümler çok geniş kapsamlı ve muğlâktır ve bu niteliğiyle ifade özgürlüğü hakkından yararlanılması karşısında sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.
Başka bir deyişle, hükmün ifade ediliş biçimi, kişilere, kendi fiillerini kontrol etme ve sonuçlarını önceden görme
imkânı tanımamaktadır.
Bu hükme göre başlatılan araştırma ve kovuşturmaların sayısından da açıkça anlaşılacağı gibi saldırgan, sarsıcı
veya rahatsız edici sayılan herhangi bir görüş veya fikir savcılar tarafından rahatlıkla bir cezai soruşturma konusu
yapılabilmektedir.
Yapılan yasa değişikliği ile TCK’nin 301. Maddesine aykırılıktan dolayı açılacak soruşturmaların Adalet Bakanının
iznine bağlanmasını AİHM’si, yasa koyucu tarafından 301. Maddenin yanlış uygulanmasını önlemek üzere getirilen önlem olarak kabul etmiştir.
Ancak yasal değişiklik getirilen böyle bir izin sistemin 301. Maddeden doğrudan doğruya etkilenme riskini ortadan kaldırıcı veya buna karşı koruma sağlayıcı güvenilir ve süreklilik taşıyan bir güvence ortaya koymadığını
belirtmiştir. Çünkü zamanla ortaya çıkabilecek herhangi bir siyasal değişiklik Adalet Bakanlığı’nın yorum tarzını
da etkileyebilir ve keyfi kovuşturmalara yol açabilir. Dolayısıyla, Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi, AİHM’sinin yerleşik içtihadının gerekli gördüğü “hukuk kalitesini” sağlamamaktadır; çünkü kabul edilemez ölçüde geniş tutulan
ifadeler, olası sonuçlar konusunda öngörülebilirliği çok azaltmaktadır
Yukarıda ana hatları ile özetlenen AİHM’si kararına göre Sözleşme’nin 10. Maddesi ihlal edilmiştir.
O halde sürekli açılan soruşturmalar, sürekli açılan ceza davaları, sürekli cezalandırma tehdidi yaratan yasaların
kendisi ve ceza yasalarının bir maddesi daha başlı başına “hak ihlali” oluşturabilir... Bu “tehdit” varsa eğer, mutlaka
bir ceza davasına ve mutlaka bir mahkûmiyete gerek yoktur.
Demek ki, TCK’nun 301. Maddesi böyle bir maddedir ve yürürlükten kaldırılmalıdır.

3. UYGULAMALAR
* BDP Şanlıurfa İl Örgütü’nün kapısına asılan
“Rêxistina Partîya Aştî û Demokrasîyê” yazılı
tabela, savcılık kararıyla 12 Ocak 2011’de kaldırıldı.
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* BDP Midyat İlçe Örgütü’nün kapısına Türkçe,
Kürtçe, Süryanice ve Mıhellemice dillerinde
asılan tabela, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle Midyat Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından 22 Ocak 2011’de indirildi.
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* BDP Silopi İlçe Örgütü’nün kapısına Türkçe ve
Kürtçe asılan tabela, “Siyasi Partiler Yasası’na
muhalefet edildiği” gerekçesiyle Silopi Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2011’de
indirildi.
* Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl
Örgütü’nün kapısına asılan Kürtçe yazılı tabela,
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 14
Şubat 2011’deki kararıyla kaldırıldı.
* ESP Gaziantep İl Örgütü’nün kapısına Türkçe
ve Kürtçe dillerinde asılan tabela, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle 20
Şubat 2011’de indirildi.
* Hakkâri’de BDP Çukurca İlçe Örgütü’nün kapısına asılan Kürtçe yazılı tabela, “Siyasî Partiler
Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle 10
Mart 2011’deki savcılık kararıyla kaldırıldı.
* Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart
2011’de kutlanacak olan Newroz Bayramı’yla
ilgili olarak BDP tarafından hazırlanan afişler hakkında Siyasî Partiler Yasası uyarınca 15
Mart 2011’de toplatma kararı verdi.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2 Mayıs 2011’de
BDP ilçe binasına gelen polis ekipleri binanın
kapısına asılan Kürtçe yazılı tabelayı, “Siyasî
Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle savcılık kararıyla kaldırdı.
* Diyarbakır’da “26 Haziran İşkenceye Karşı
Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma
Günü” dolayısıyla İHD, Mazlumder, Diyarbakır
Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Tabip Odası ve KESK Diyarbakır Şubeler
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Platformu ortaklığında, panolara asılmak üzere
hazırlanan ve üzerinde kolluk kuvvetlerinin
işkence yapmasıyla ilgili fotoğrafların yer aldığı
afişlerde “devletin askerî ve emniyet teşkilatını alenen aşağılandığı” gerekçesiyle afişler
24 Haziran 2011’de Diyarbakır 1. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin kararıyla TCK’nin 301. maddesi uyarınca toplatıldı.
* Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin “Askeri ve
siyasi operasyonlar durdurulsun. Adil, onurlu,
demokratik barış istiyoruz” ifadelerinin olduğu
afişleri hakkında Gaziantep 1. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin afişlerle “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 9 Ekim 2011’de
toplatma kararı verdiği öğrenildi.
* BDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 22 Ekim
2011’de yapılacak olan il kongresi billboardlara
astığı Türkçe ve Kürtçe afişler hakkında “Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle 19 Ekim 2011’de toplatma kararı verildi.
* Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Kasım
2011’de yapılması düşünülen fakat yoğun yağmur nedeniyle ertelenen BDP mitingi dolayısıyla hazırlanan “buradayım, irademe sahip
çıkıyorum” yazılı Kürtçe ve Türkçe afişler hakkında Siyasî Partiler Yasası uyarınca 18 Kasım
2011’de toplatma kararı verdi.
* BDP’nin başlattığı “Buradayım, BDP’ye üye
oluyorum-ez li virim” temalı kampanyanın
afişleri, üzerinde Kürtçe yazı olduğu için Iğdır
ve Kars Valilikleri tarafından “Siyasi Partiler
Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle 2
Aralık 2011’de yasaklandı.
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4. İNTERNET SİTELERİ
* Şimdiye kadar erişime engellenmiş 15596 websitesi vardır.
Bunların %82’sini TİB;
%4.6’sını mahkemeler;
%3’ünü savcılar;
%10.4’ü ise belirlenemeyen nedenler (genellikle mahkemeler) engellemiştir.

Örnekler
* Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, görsel paylaşım ve tasarım sitesi olan ffffound.com
adlı internet sitesine erişimi 28 Ocak 2011’de
idarî tedbir kararıyla engellediği 11 Şubat
2011’de öğrenildi.
* Google arama motorunun teknik bilgi gerektirmeden insanların kendi istedikleri şeyleri
basit düzenlemelerle oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web sitesi hizmeti olan blogspot.
com adresine erişim, Digiturk yetkililerinin
girişimleri sonucu, 14 Ocak 2011’de Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “bazı blog
sayfalarında futbol maçlarının izinsiz gösterildiği” gerekçesiyle, aldığı karar uyarınca, 1 Mart
2011’de internet servis sağlayıcısı Superonline
tarafından kendi abonelerine yönelik olarak
engellendi.
* Video paylaşım sitesi izlesene.com adlı internet sitesinde yer alan bazı videolar nedeniyle
Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23 Şubat 2011
tarihli kararıyla Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı’nın internet sitesine erişimi 23 Mart
2011’de engellediği öğrenildi.
* Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticilerinin
özel yaşamlarıyla ilgili olan kaset görüntülerinin internet üzerinden indirilmesini sağlayan
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rapidshare.com ve fileserve.com adlı dosya paylaşım siteleri hakkında 16 Mayıs 2011’de verdiği
erişim yasağı nedeniyle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 27 Mayıs 2011’de söz konusu
internet sitelerine erişimi engelledi.
* TBMM yönetiminin, LGBT dernekleri olan
Kaos GL ve Lambdaİstanbul’un resmi web sitelerine erişimi engellediği ve TBMM’nin internet ağından söz konusu derneklerin internet
sitelerine girmek isteyenlerin karşısına, “sınırlı
erişim”, “homosexuality” ve “çalışmalarınız için
gerekliyse form doldurun” uyarılarının çıktığı
20 Eylül 2011’de öğrenildi. Aynı sayfada yer
alan ve “doldurulması zorunludur” hatırlatması
bulunan formda ise, filtrelenen sitelere girmek
isteyenlerin ad-soyad, sicil numarası, görevi,
e-posta adresi, telefon numarası ve niçin erişim
istediği sorularının yanıtlamasının istendiği bildirildi.
* Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) yayın yaptığı
firatnews.org uzantılı internet sitesine erişimi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
21/09/2011 tarih ve 2011/3177 nolu “koruma
tedbiri” kapsamında yasakladığı 6 Ekim 2011’de
öğrenildi.
* Sosyal medya sitesi olan inci.sozlukspot.com
internet adresine erişimin 15 Aralık 2011’de
Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla
engellendiği öğrenildi.
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5. YASAKLANAN, YAYINI DURDURULAN,
TOPLANAN SÜRELİ ve SÜRESİZ YAYINLAR
* Kürtçe ve Türkçe olarak iki aylık yayımlanan
Keda Hêviya Jinê Dergisinin Aralık 2010-Ocak
2011 sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi dergi hakkında 1 Ocak
2011’de toplatma kararı verdi.
* Halk Cephesi’nin yayımladığı Nisan/2011
tarihli ve 61 Nolu “Kızıldere/Çiftehavuzlar/
Yenilmezliğimizdir” başlıklı bildiride “yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle, 6
Nisan 2011’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 25/2-3.
maddeleri uyarınca bildirinin toplatılmasına
karar verdi.
* Demokratik Modernite Dergisi’nin ilk sayısında yer alan bir yazının dipnotunda Abdullah
Öcalan’ın savunmasına yer verilerek “yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle,
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin derginin tüm nüshalarının toplatılmasına ve yasaklanmasına ayrıca derginin ikinci sayısının da
tüm nüshalarına el konulmasına karar verdiği
10 Haziran 2011’de öğrenildi.
* Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat
Gazetesi’nin 12 Haziran 2011 tarihli nüshasında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 12. Ağır
Ceza Mahkemesi 13 Haziran 2011’de gazetenin
yayınının 15 gün süreyle durdurulmasına ve 12
Haziran 2011 tarihli tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi.
* Elbistan E Tipi Cezaevi’nde kalan bir mahkûma
gönderilen kitapları inceleyen Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, 17 Haziran
2011’de aldığı toplatma kararı nedeniyle, 22
Haziran 2011’de İstanbul’da bulunan İnsan
Kitabevi’nde ve 23 Haziran 2011’de Iğdır’da
bulunan Serhat Kitabevi’ne gelen polis ekiplerinin İthaki Yayınları’ndan çıkan Cengiz
Kapmaz’ın Öcalan’ın İmralı Günleri adlı kitabının kopyalarına el koyduğu öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kararda daha önce haklarında toplatma kararı
verilmiş olan, Demokratik Toplum Manifestosu
adlı kitabın birinci, ikinci ve üçüncü ciltlerine;
Nasıl Yaşamalı adlı kitabın birinci ve ikinci ciltlerine; Kürdistan’da Demokratik Siyasetin Rolü
Üzerine; Radikal Demokrasi ve Devrimci Kültür
ve Ahlak (KCK Bilim Aydınlanma Komitesi) adlı
kitapların bulunan kopyalarına da el konulmasının da istendiği öğrenildi.
Gönderilen kitaplar arasında yer alan Demokratik Toplum Manifestosu, Türkiye’de Demokratikleşme Sorunları, Kürdistan’da Çözüm Modelleri
(Yol Haritası), Demokratik Konfederalizm, Bir
Savaşın Anatomisi–Kürdistan’da Askeri Çizgi,
Yaşam Geçidinde Yirmi Yıl ve Dersim’in Çığlığı
adlı kitaplar hakkında da toplatma kararı olmamasına rağmen kitapların kopyalarının bulunması halinde el konulmasına da karar verildi.
* İki haftalık olarak yayımlanan Özgür Gelecek
Gazetesi’nin 08-21 Temmuz 2011 tarihli 13.
sayısında yer alan “TKP/ML TİKKO Bölge
Siyasi Komiseri ve Bölge Komutanı ile Röportaj” adlı yazı nedeniyle gazetenin yayını, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8 Temmuz
2011 tarihli kararıyla bir ay süreyle durduruldu.
* İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Temmuz 2011’de aldığı kararla, aylık yayımlanan
Yeni Demokrasi Gençlik Dergisi’nde yer alana
yazılarda “suçu ve suçluyu övme” ve “yasadışı
örgüt propagandası yapma” fiillerinin işlendiği
gerekçesiyle derginin yayınını bir ay süreyle
durdurdu.
* İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 11 Eylül 2011’de,
Halkın Günlüğü Gazetesi’nin 10-20 Eylül 2011
tarihli 18. sayısında “yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP) propagandası yapıldığını”
gerekçe göstererek gazetenin tüm nüshalarının
toplatılmasına ve gazetenin bir ay yayınının bir
ay süreyle durdurulmasına karar verdi.
* Özgür Halk ve Demokratik Modernite
Dergisi’nin 3. sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla
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derginin satışı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 18 Ekim 2011’de derginin ilk iki
sayısı gibi yasaklandı. Ayrıca derginin basılmış
nüshalarının da toplatılmasına karar verildi.
* Haftalık yayımlanan Yeni Demokratik Toplum
Gazetesi’nin 14-20 Kasım 2011 tarihli sayısında
yer alan haberlerde “basın yoluyla yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” suçlamasıyla İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle gazetenin
yayınının bir ay süreyle durdurulduğu ve gazetenin son sayısının tüm nüshalarına toplatma
kararı verildiği 20 Kasım 2011’de öğrenildi.
* Haftalık olarak yayımlanan Yeni Demokratik
Yaşam Gazetesi’nin 5.11 Aralık 2011 tarihli 3.
sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 7 Aralık 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi
gazetenin yayınının bir ay süreyle durdurulma-

sına ve tüm nüshalarına el konulmasına karar
verdi.
* Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi,
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 18 Aralık
2011 tarihli 299. sayısında yer alan haberlerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 20 Aralık 2011’de İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi derginin yayınının bir ay süreyle
durdurulmasına ve derginin basılı tüm sayılarına el konulmasına kara verdi.
* Haftalık yayımlanan Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş Dergisi’nin 25 Aralık 2011 tarihli
sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 26 Aralık
2011’de İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına
ve derginin basılı tüm sayılarına el konulmasına
karar verdi.

6. DİĞER GELİŞMELER
6.1. Hukuk Davaları
Selçuk Kozağaçlı
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı
Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın “Hayata Dönüş
Operasyonu”nun yıldönümü olan 19 Aralık
2009’da yaptığı basın açıklamasında, dönemin Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’a
Devlet Hizmet Madalyası verilmesini eleştirmesi
nedeniyle, Selçuk Kozağaçlı hakkında “Ali Fuat
Ertosun’un kişilik haklarına saldırdığı” suçlamasıyla açılan davaya 8 Mart 2011’de devam edildi.
Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 25.000
TL manevî tazminat cezası talebiyle yargılanan Selçuk Kozağaçlı’nın aynı konuşma nedeniyle açılan
ceza davasından 17 Şubat 2011’de beraat ettiğini
ifade eden avukatı Evrim Deniz Karatana, beraat
talep etti.

bulunan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Metin
Alataş’ın ölümüyle ilgili olarak yapılan basın açıklamasında, Emniyet Müdürlüğü’nün şüpheli olabileceğini ifade etmesi nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü adına İçişleri Bakanlığı’nın açtığı 10.000 TL
tutarındaki tazminat davasına 12 Nisan 2011’de
devam edildi.
Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Şiar Rişvanoğlu, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin karıştığı çeşitli olayların haberlerinden
oluşan bir klasörü sundu. Duruşma klasörün incelenmesi için 13 Eylül 2011’e ertelendi.

6.2. Diğer

Şiar Rişvanoğlu

* Bilgi Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü
öğrencisi D.Ö.’nün 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 açıkladı.

Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun, Adana’da 4 Nisan
2010’da bir portakal bahçesinde ağaca asılı olarak

* Yönetmen Aydın Orak’ın 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen ve 1992

Mahkeme başkanı ceza davasının kesin sonucunun
beklenmesi amacıyla duruşmayı 25 Mayıs 2011’e
erteledi.
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yılında Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Newroz
kutlamalarında meydana gelen olayları konu
edinen “Bir Başkaldırı Destanı: Bêrîvan” adlı
belgeselinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gösteriminin yasaklandığı, 22 Nisan
2011’de yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
* Yenimahalle (Ankara) İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün “Kişisel Hayatı Konu Alan
Metin Türleri” kapsamında Edebiyat profesörü
ve yazar Mina Urgan’ın “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabını öğrencilerine öneren Mobil
Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Suna Kaya-
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baştar hakkında inceleme başlattığı kitabı da
“küfür içermesi, Allah inancı hakkında kuşku
yaratması ve içkiye özendirmesi” nedeniyle
sakıncalı bularak kitap hakkında inceleme başlattığı 20 Kasım 2011’de öğrenildi.
* Batman’da “Yılmaz Güney’in Geleneği’nden
Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla 2.’si düzenlenen Yılmaz Güney Film Festivali’nde gösterime
girmesi beklenen, “Bir Başkaldırı Destanı: Berivan” adlı belgesel filmin gösteriminin “filmde
yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Batman Valiliği tarafından yasaklandığı 15
Aralık 2011’de öğrenildi.

7. AİHM KARARLARINDAN ÖRNEKLER
* AİHM 13 Ocak 2011’de aldığı kararla, Mersin’de
1997 yılında “hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına
alındıktan sonra işkence gören A.T. ve R.E.’nin
dönemin TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu’na mektup yazması sonucu açılan
kamu davasının zamanaşımına uğraması nedeniyle Türkiye’nin “adil yargılama yapmadığı”
gerekçesiyle 30 bin Euro tazminat ödemesine
karar verdi.
* AİHM 25 Ocak 2011’de aldığı kararla, 18 yaşın
altındayken gözaltında işkence gören C.Ş.’nin
başvurusu üzerine Türkiye’yi AİHS’nin 3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 25 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.
* AİHM 1 Şubat 2011’de aldığı kararla, 2002
yılında “PKK’ye yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltında işkence gören ve rızası dışında
jinekoloji muayenesine tabi tutulan Y.Y.’nin
başvurusu üzerine Türkiye’yi AİHS’nin 3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 25 bin 500 Euro
tazminat ödemeye mahkûm etti.
* AİHM 1 Şubat 2011’de aldığı kararla, 2002
yılında gözaltında işkence gören Mehmet
Deste’nin başvurusu üzerine Türkiye’yi “etkin
soruşturma yürütmediği” gerekçesiyle 21 bin
Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.
* AİHM 15 Mart 2011’de aldığı kararla, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla gözaltında işkence gören Serdar Güzel’in başvurusu
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üzerine Türkiye’yi AİHS’nin 3. maddesini ihlal
ettiği gerekçesiyle 48 bin 500 Euro tazminat
ödemeye mahkûm etti.
* AİHM 1 Haziran 2011’de aldığı kararla, “soygun” suçlamasıyla 1999 yılında gözaltında
falaka, tazyikli su gibi işkence yöntemlerine tabi
tutulan Emrullah Derman’ın başvurusu üzerine
Türkiye’yi AİHS’nin 3. maddesini ihlal ettiği
gerekçesiyle 43 bin Euro tazminat ödemeye
mahkûm etti.
* AİHM 4 Ekim 2011’de aldığı kararla, 2004
yılında bir protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltında işkence gören, Serdar Güler ve
Savaş Kurtuluş’un başvurusu üzerine Türkiye’yi
AİHS’nin 3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle
9’ar bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.
* AİHM 11 Ekim 2011’de aldığı kararla,
İstanbul’da gözaltında işkence gören Devrimci
Mücadele Birliği Dergisi’nin sahibi ve editörü Şafak Gümüşsoy’un başvurusu üzerine
Türkiye’yi AİHS’nin 3. maddesini ihlal ettiği
gerekçesiyle 11 bin 700 Euro tazminat ödemeye
mahkûm etti.
* AİHM 9 Kasım 2011’de aldığı kararla, İstanbul’da
21 Ekim 1999’da gözaltında işkence gören Esma
Halat’ın başvurusu üzerine Türkiye’yi AİHS’nin
3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 17 bin
Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.
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* AİHM 25 Ocak 2011’de, Abdullah Öcalan’ın
ölüm cezasına mahkûm edilmesini protesto
ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilen HADEP
üyesi Güler Menteş’in Türkiye’de ifade özgürlüğünün kısıtlandığına karar verdi.
* AİHM 15 Şubat 2011’de, “Hücreler” adlı kitabı
nedeniyle 2001 yılının Kasım ayında verilen
hapis cezası nedeniyle hükümlü olarak Bakırköy Cezaevi’nde tutulan yazar Nevin Berktaş’ın
Türkiye’de ifade özgürlüğünün kısıtlanması
nedeniyle Türkiye’nin 15 bin Euro tazminat
ödemesine karar verdi. Yayıncı Elif Çamyar’a da
aynı tutarda tazminat ödenmesi AİHM tarafından kararlaştırıldı.
* AİHM 5 Nisan 2011’de, “İtirafçı: Bir JİTEM’ci
Anlatıyor” adlı kitabı yayımlayan Aram
Yayınları’nın sahibi Fatih Taş’a verilen para
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cezasıyla Türkiye’deki ifade özgürlüğünü kısıtlandığına ve Türkiye’nin 4 bin 150 Euro tazminat ödemesine karar verdi.
* AİHM 2011 yılının Şubat ayında, İsmail
Beşikçi’nin kitaplarını yayımlayan Yurt Kitap
Yayın’ın sahibi Fatih Taş’a verilen para cezalarının ve yayınlara el konulmasının Türkiye’deki
ifade özgürlüğünü kısıtlandığına ve Türkiye’nin
9 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.
* AİHM 25 Ekim 2011’de, “Ermeni Soykırımı
vardır” dediği gerekçesiyle hapis cezası verilen Prof. Dr. Taner Akçam’ın Türkiye’de ifade
özgürlüğünün kısıtlandığına karar verdi.
* AİHM 22 Kasım 2011’de, Yehova şahidi Yunus
Erçep adlı vatandaşına vicdani ret hakkını reddettiği gerekçesiyle Türkiye’nin 15 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Vicdani reddin tanınması demokratikleşme için önemli
Evrensel Gazetesi, 21 Kasım 2011
Coşkun Üsterci
Geçtiğimiz hafta başında Hükümet nihayet vicdani ret konusunda bir yasa tasarısı hazırlayacağını kamuoyuna
açıkladı. Nihayet diyorum, çünkü hükümetin bu adımı atmasına neden olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
(AİHM) 39437/98 sayılı kararı 24 Ocak 2006 tarihinde alınmıştı ve o tarihten bu yana Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi hemen her toplantısında Türk Hükümetine bu karara ilişkin ne gibi önlemler alındığını ısrarlı bir biçimde sormaktaydı.
Hatırlanacağı gibi AİHM’nin vicdani retçi Osman Murat Ülke’nin 1997 yılında yaptığı başvuru üzerine aldığı bu
kararda özetle “Vicdani reddi nedeniyle başvurucunun maruz kaldığı cezaların ve ceza tehdidinin entelektüel
kişiliğini ezmeyi, başvurucuyu aşağılayan ve onu alçaltan korku ve tedirginlik hislerinin doğmasına neden olmayı,
direnç ve kararlılığını kırmayı amaçladığını; dolayısıyla başvurucunun yaşamını bir bütün olarak etkilediğini ve
adeta “sivil bir ölüme” mahkum ettiğini; başvurucunun içinde bulunduğu bu halin ise Türkiye’de vicdani redde
ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmamasından kaynaklandığı” ifade edilmişti.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, diğer görevlerinin yanı sıra AİHM tarafından verilen kararların üye devletler
tarafından yerine getirilip getirilmediğini izlemekle de görevlidir. Nitekim Bakanlar Komitesi, geçtiğimiz eylül
ayında yaptığı en son toplantısında Türkiye Hükümetine AİHM kararı konusunda neler yapıldığını yine sormuş
ve Askeri Ceza Kanunu’ndaki düzenlemelerin değiştirilmesini isteyerek aralık ayına kadar Türkiye’nin vicdani ret
konusunda mutlaka bir düzenleme yapmasını ve bu düzenlemelerin yasalaşma takvimini bildirmesini istemiştir.
Komitenin yaptığı bu son uyarı önemlidir, çünkü AİHM kararlarının yerine getirilmemesi teorik olarak son tahlilde Türkiye’nin Avrupa Konseyinden çıkarılma gerekçesi dahi olabilir.
Avrupa Konseyi üyeleri arasında vicdani ret hakkını tanımayan tek ülke olan Türkiye’nin Hükümeti elinde Bakanlar Komitesini daha fazla oyalayacak mazeret kalmadığı için, kelimenin tam anlamıyla mecburiyetten bir yasa
düzenlemesine gidiyor.
Hal böyle olunca son dakikaya sıkıştırılmış, konunun muhataplarından (vicdani retçiler, insan hakları alanında
çalışan STK’ler, bu konuda yıllardır uğraş vermiş, çalışma yapmış hukukçular, akademisyenler vb.) görüş alınmadan aceleyle yapılacak bir yasa düzenlemesinin ciddi eksiklerinin ve yetersizliklerinin olacağı da açık. Nitekim en
son Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yapılan “AİHM kararının sadece vicdani retçilere verilen cezaların
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sürekliliği ve orantısızlığı ile ilgili olduğu” şeklindeki açıklama ve yorumlar da bu kaygıların yersiz olmadığını
göstermiştir.
Oysa, liberal yandaşları tarafından ülkedeki askeri vesayeti sonlandırdığı iddia edilen AKP Hükümetinin hem
de 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan Anayasayı değiştirme çalışmalarına soyunduğu bir sırada vicdani ret
konusunda yapacağı yasal düzenleme bu süreçte elini güçlendirecek önemli bir araç olabilir. Çünkü tarihin bize
gösterdiği gibi modern devlet ile birlikte ortaya çıkan zorunlu askerlik ve askere alma biçimleri militarist vesayetin
oluşumunda en fazla rol oynayan mekanizmalardan biridir.
Bu gerçeğe ve Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine rağmen AKP Hükümeti 2006 yılından beri vicdani ret konusunda bir yasal düzenleme yapmaktan ısrarla kaçınmaktadır. Aslında bu hiç de şaşılası
bir durum değildir. Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda AKP Hükümeti hep maçı
uzatmalara bırakacak oyalama taktiklerine başvurmuştur. Örneğin “işkenceye sıfır tolerans” iddiasına rağmen
işkencenin önlenmesinde çok etkili bir ziyaret mekanizması oluşturulmasına imkan tanıyan Birleşmiş Milletler
İşkenceye Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü (OPCAT) AKP Hükümeti tarafından 2005 yılında imzalanmasına ve o zamandan bu yana TBMM de hep yeterli çoğunluğa sahip olunmasına karşın ancak 2011 yılında genel
seçimler öncesi onaylanıp yürürlüğe sokulmuştur.
Böyle davranılmasının nedeni açıktır: Çünkü AKP Hükümeti için demokrasi kendi başına bir değer taşımamaktadır. Bu nedenle de demokratikleşme mücadelesine araçsal yaklaşmaktadır. Dolayısıyla da AKP Hükümetinin
askeri vesayetin geriletilmesine yönelik sürdürdüğü “mücadele” de aslında kendi iktidarını güçlendirme mücadelesinden başka bir şey değildir.
Umut kırıcı bu tabloya karşın yine de Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in yeni anayasa konusunda herkesin görüşlerini
iletmesi çağrısını ciddiye almak ve şu öneride bulunmak mümkün: Eğer gerçekten militarizmin/ordunun vesayetinden kurtulmak ve demokratikleşmek isteniyorsa pekala vicdani ret, Federal Alman Cumhuriyeti Anayasasında
olduğu gibi anayasal bir hak haline getirilebilir. Madem yeni anayasa çalışmaları “tabula rasa” olarak yürütülmek
isteniyor alın size boş kağıdı en iyi şekilde doldurma fırsatı.
Peki vicdani ret hakkını düzenleyen bir yasa nasıl olmalıdır? Böyle bir yasa yapılırken ne tür ölçütlere dikkat edilmelidir? Cevap çok net! Türkiye’nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler
vicdani reddi temel bir insan hakkı olarak görmekteler ve bu konuda pek çok teamül ve içtihat geliştirilmişlerdir.
Dolayısıyla bunlara uygun davranılacaktır. Zaten böyle davranmak mevcut anayasanın da bir gereğidir.
Söz konusu uluslararası örgütler en genel haliyle vicdani reddi din, düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkının meşru
bir kullanımı olarak değerlendirmektedirler. Bu yönde en son karar Ermenistan’dan bir vicdani retçinin başvurusu
üzerine 7 Temmuz 2011 tarihinde AİHM tarafından alınmıştır. Mahkeme, vicdani ret hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi kapsamında değerlendirmiştir.
Bu bakımdan vicdani ret dini, ahlaki, etik, insani ya da benzer güdülerden kaynaklanan köklü kanaatler de dahil olmak üzere vicdani ilke ve gerekçelerle yapılan bir eylem niteliğindedir. Bireyin kendi benlik duygusunda
“kötü” olarak tanımlanan bir edimi gerçekleştiremeyeceği bilincine dayanır. Ancak kişilerin böylesi bir bilinç ve
farkındalık içinde olması hali sadece askerlik öncesi bir zamana indirgenemez. Tam aksine vicdanın sesi belirli
durumlara ve deneyimlere bağlı olarak herhangi bir zamanda işitilebilir ve bu elbette profesyonel ve yedek askerler
için de mümkündür. Bu bakımdan vicdani ret hakkı sadece askerlik çağı gelmiş kişilerle sınırlanamaz. Nitekim
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi adına hareket eden Daimi Komisyon tarafından kabul edilen 2001/1518
sayılı tavsiye kararında sadece zorunlu askerlik hizmeti yapmakla yükümlü kişilerin değil silahlı kuvvetlerin daimi
üyelerinin de vicdani ret statüsü için başvuru yapmaya hakkı olduğu belirtilmektedir. Epey bir süre önce zorunlu
askerliği kaldırmış olan Hollanda’nın gönüllü olarak orduya katılmış profesyonel askerler için bile vicdani reddi
bir hak olarak tanımış olması bunun güzel bir örneğidir. Dolayısıyla yapılacak yasadan muvazzaflık hizmetini
sürdürmekte olan er, erbaş ve yedek subaylar ile yedekler de mutlaka yararlanabilmelidir.
Değişik ülke deneyimlerine bakıldığında genelde yapılan vicdani ret düzenlemeleriyle zorunlu askerliği yapmak
istemeyenlere alternatif hizmet olanakları sunulduğu görülmektedir. Ancak, yine yukarıda sözü edilen uluslararası örgütlerin ürettiği içtihatlara göre zorunlu askerlik hizmetinin yerine alternatif hizmetin konulması mutlaka
gerekli değildir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi vicdani retçiyi harekete geçiren motivasyonlar kuvvetli bir
antimilitarizmden tutun da kişinin bireysel kimliğini askeri istismara karşı koruma ihtiyacına kadar çok geniş bir
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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vicdani kanaatler yelpazesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla yasa düzenlemesi vicdanları zorlamayacak ve hakkın özüne müdahale etmeyecek biçimde olmalıdır. Başka bir deyişle yasa hiçbir koşulda hiçbir zorunlu hizmeti (zorunlu
askerlik veya zorunlu sivil hizmet) yapmak istemeyen vicdani retçilerin (total retçilerin) durumunu da dikkate
almalıdır. Ancak düzenleme total retçilere yönelik ek bir ceza içermemelidir.
Eğer yasa düzenlemesi bir alternatif (sivil) hizmeti hedefleyecek ise bu, uluslararası insan hakları belgelerinde
yer alan standartlara uygun olmak zorundadır. Bu standartlara göre alternatif hizmet, mutlaka sivil nitelikli ve
kamu yararına olmalıdır. Ayrıca, cezalandırma amacı gütmemeli, ayrımcılığa yol açmamalıdır. Dolayısıyla da süresi makul olmalıdır. Oysa basına yansıdığı kadarıyla yapılacak düzenlemede alternatif hizmet süresinin askerlik
süresinin iki ya da üç katı olması düşünülüyormuş. Bu açıkça vicdani retçiyi caydırma ve cezalandırma amacı taşımaktadır ki, standartlara tümüyle aykırıdır. Bunların yanı sıra alternatif hizmet, tercih edenlerin ucuz iş gücünden yaralanmanın, özellikle hizmet sektöründe ücretleri düşürmenin, işten çıkarmaları ve sendikasızlaştırmayı
kolaylaştırmanın bir aracı da olmamalıdır.
Ayrıca yapılacak olan yasa düzenlemesi ile kişilerin zorunlu askerliği yapmamaları nedeniyle haklarında soruşturma açılıp cezalandırılmalarına ya da sonraki yaşamlarında ekonomik, toplumsal, kültürel, medeni ya da politik
hakları açısından herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmalarına hiç bir şekilde yol açılmamalıdır.
Vicdani ret hakkından herkesin eşit olarak yararlanabilmesi için de yasa, askerlik çağı gelmiş kişilerin ya da muvazzaflık hizmetini sürdürmekte olan askerlerin vicdani ret statüsüne ve bunu edinme yollarına dair yazılı, sözlü
ve görsel olarak bilgi edinmelerini sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
Elbette yasa düzenlemesiyle birlikte daha önce vicdani retçilere yönelik gerçekleştirilmiş tüm hukuksal işlemler
sonlandırılmalıdır. En önemlisi de tanınan vicdani ret hakkının kullanımı savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal
gerekçesi ile sınırlandırılmaması bu yasayla güvence altına alınmalıdır.

* AİHM 17 Mayıs 2011’de aldığı kararla, 2003
yılında bir öğrencinin öldürülmesi ve Irak’a
asker gönderilmesi konusunda düzenlenen
protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle
gözaltına alınıp haklarında dava açılan 6 kişinin
toplanma ve gösteri hakkının ihlal edildiğine ve
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Türkiye’nin başvuruculardan Ali Akgöl’e 12 bin
Euro Hakan Göl’e 9 bin Euro; Derya Gazioğlu
ile Akan Şenel’e 12’şer bin Euro; Burhan İlgün
ve Hacı Badem’e de 9’er bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ
ÖZGÜRLÜĞÜ
OLAY
15 ŞUBAT
21 MART
4 NİSAN
1 EYLÜL

GÖZALTI
451
59
39
75

TUTUKLAMA
189
1
19
41

YARALI
39
-

DOĞA

39

9

34

GECEKONDU
FÜZE KALKANI
ZAM
HÜKÜMET
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ
İŞÇİ
DEMOKRATİK ÇADIR
LİSE ÖĞRENCİLERİ

134
18
245

2
-

5
5

DAVA
104 YIL 16 GÜN (13 KİŞİ)
20 YIL (17 KİŞİ)
57 YIL 1 AY (5 KİŞİ)
BERAAT (58 KİŞİ)
DEVAM (1 KİŞİ)
DEVAM (2 KİŞİ)

91

-

3

DEVAM (117 KİŞİ)

502
486
78

1
74
-

11
4
12

DİĞER

1389

222

123

DEVAM (153 KİŞİ)
414 YIL 11 AY (56 KİŞİ)
DEVAM (31 KİŞİ)
BERAAT (51 KİŞİ)

TOPLAM

3606

558

1. Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da
Kenya’da Yakalanarak Türkiye’ye Teslim
Edilmesinin Yıldönümünde Meydana
Gelen Olaylar
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 10-11-12 Şubat 2011’de düzenlediği ev
baskınları sonucu İstanbul’da 35 kişi; Siirt’te
sekiz kişi; Şanlıurfa’da bir kişi; Gaziantep’te on
kişi; Hakkâri’de 16 kişi; Yüksekova İlçesi’nde on
kişi; Batman’da altı kişi; Van’da ise 13 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Şubat
2011’de yapılan protesto gösterilerine basınçlı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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596 YIL 6 GÜN (91 KİŞİ)
BERAAT (109 KİŞİ)
DEVAM (304 KİŞİ)

su ve biber gazıyla müdahale eden kolluk kuvvetleri dört kişiyi gözaltına aldı.
* Siirt’te ise yasadışı slogan attıkları ve pankart
açtıkları iddiasıyla beş kişi gözaltına alındı.
* Gaziantep’te gözaltına alınan 10 kişiden sekizi;
İstanbul’da da 19 kişi çıkarıldıkları mahkeme
tarafından 14 Şubat 2011’de tutuklandı.
* 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden kolluk kuvvetleri Antalya’da
11 kişiyi; Mersin’de 20 kişiyi; Şırnak’ın Cizre
İlçesi’nde 17 kişiyi; Silopi İlçesi’nde altı kişiyi; İstanbul’da sekiz kişiyi; Van’da 30 kişiyi;
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Adana’da beş kişiyi; Iğdır’da üç kişiyi; Mardin’de
14 kişiyi; Şanlıurfa’da 15 kişiyi; Diyarbakır’da
35 kişiyi gözaltına aldı. Müdahaleler sonrasında 14 kişinin yaralandığı öğrenildi. Van’ın Erciş İlçesi’nde göstericilerin saklandığı BDP ilçe
binasına polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu bina kullanılamaz hale gelirken; Mardin’in
Derik İlçesi’nde de AKP ilçe binasına molotofkokteyli atılması sonucu bina tamamen yandı.
* İstanbul’da gözaltına alınan Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi sekiz kişiden beşi,
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 15 Şubat
2011’de tutuklandı. Daha önce de aynı operasyon çerçevesinde 19 kişi tutuklanmıştı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 16 Şubat 2011’de devam eden protesto gösterilerine de gaz bombası
ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri
dört çocuğu gözaltına aldı.
* Hakkâri’de 12 Şubat 2011’de düzenlenen ev baskınlarında, gözaltına alınan 19 kişiden Azadiya
Welat Gazetesi çalışanı Murat Çelik ile Servet
İhtiyatoğlu; Adana’da 15 Şubat 2011’de gözaltına alınanlardan dört kişi; Hatay’ın Dörtyol
İlçesi’nde iki kişi; Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ikisi
çocuk beş kişi; Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde iki
kişi; Siirt’te iki kişi 16 Şubat 2011’de çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.
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* Van’daki gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu beş kişi; Erciş İlçesi’nde ise
açılan ateş sonucu bir kişi; Hakkâri’de iki kişi;
Mardin’in Derik İlçesi’nde dört kişi; Şırnak’ın
Silopi İlçesi’nde beş kişi; Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde bir kişi yaralandı.
* Van’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 24
kişiden yedisi çocuk 13 kişi; Diyarbakır’da bir
kişi; Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Salih Behem (75);
18 Şubat 2011’de, Mersin’de 12 kişi; Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde dokuz kişi; Gaziantep’te beş kişi
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Ağrı’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 18 Şubat 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 20
kişiden sekizi; Diyarbakır’da ise iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 21 Şubat 2011’de
tutuklandı.
* Diyarbakır’da 18 Şubat 2011’de düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle
gözaltına alınan 20 kişiden on ikisi, 22 Şubat
2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki protesto
gösterilerinin ardından gözaltına alınan 14 kişiden sekizi çıkarıldıkları mahkeme tarafından
17 Şubat 2011’de tutuklandı.

* Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 21 Şubat 2011’de gözaltına alınan 12 kişiden dokuzu, Mardin’in Dargeçit
İlçesi’nde ise ikisi çocuk dokuz kişi 25 Şubat
2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

* 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 17 Şubat
2011’de Mardin’de 25 kişi; Bitlis’te ise 14 kişi;
Gaziantep’te altı kişi gözaltına alındı.

* Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 28 Şubat 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu 27 kişi gözaltına alındı.

* Bitlis’te 15 Şubat 2011’deki protesto gösterilerinin ardından düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan 14 kişiden dokuzu; İzmir’in
Menemen İlçesi’nde iki kişi; Batman’da 12 kişi;
Şanlıurfa’da iki çocuk çıkarıldıkları mahkemeler tarafından 17 Şubat 2011’de tutuklandı.

* Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları
gerekçesiyle, 28 Şubat 2011’de düzenlenen ev
baskınları sonucu, gözaltına alınan 27 kişiden
dördü çocuk 13 kişi çıkarıldıkları mahkeme
tarafından, 2 Mart 2919’da tutuklanarak Siirt E
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

* Diyarbakır’da 16 Şubat 2011’de devam eden gösterilere müdahale eden polis ekipleri yedi kişiyi
cop darbeleriyle yaraladı, 22 kişiyi de gözaltına
aldı.
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* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 17 Mart 2011’de
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Ş.A.,
R.Ç., B.K., R.G., Y.B. adlı beş çocuk “15 Şubat
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2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katılarak görevli polis memurlarına mukavemet ettikleri” gerekçesiyle 18 Mart 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Mardin
E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Mardin’in Derik İlçesi’nde daha önce serbest
bırakılan fakat savcının itiraz etmesi üzerine 21
Mart 2011’de yapılan ev baskınlarında tekrar
gözaltına alınan yedi kişi, “15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katılarak görevli
polis memurlarına mukavemet ettikleri” gerekçesiyle 22 Mart 2011’de çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde BDP ilçe başkanı
Abdülkadir Ercan ile başkan yardımcısı İbrahim Oğurlu, “15 Şubat 2011’de düzenlenen gösterilerde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 4 Ağustos 2011’de tutuklandılar.
* Mardin’in Midyat İlçesi’nde 29 Kasım 2011’de
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu “15 Şubat 2011’de düzenlenen yasadışı
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle aralarında
BDP ilçe örgütünün yöneticilerinin de bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.
1.1. Davalar
* Mersin’de 15 Şubat 2010’da düzenlenen protesto
gösterinle katıldıkları gerekçesiyle yargılanan
dokuz kişinin karar duruşması 16 Şubat 2011’de
görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yapılan yargılamada tutuklu dokuz sanık hazır
bulundu. Son kez savunmalarını yapan sanıklar,
üzerlerine atılan suçları kabul etmeyerek beraat
etmelerini talep ettiler. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokuz kişiye “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçeleriyle sekizer yıl sekizer ay hapis
cezası verdi.
* Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle Adana’da 15 Şubat
2010’da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Ramazan Yıldırım, Sinan Öztür, Halil Kaplan ve
Hasan Şendur’un 15 Haziran 2011’de Adana 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklara “yasadışı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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örgüt propagandası yaptıkları”, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları”, “kamu güvenliğini tehlikeye
soktukları”, “görev başındaki memura görevini
yaptırmamak için direndikleri” ve “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla sekizer yıl dörder gün hapis cezası verdi.

2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
2.1. Davalar
* İstanbul’da 6 Mart 2005’te Dünya Kadınlar
Günü (8 Mart) dolayısıyla Beyazıt Meydanı’nda
düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri gaz
bombası ve coplarla müdahale etmişti. Yapılan
orantısız müdahale nedeniyle 54 polis memuru
hakkında “yaralama” suçundan İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
12 Mayıs 2011’de görülen karar duruşmasında
kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddetin kamera kayıtlarına ulaşılmasına rağmen esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar hakkında
beraat kararı verilmesini talep etti.
Sanık avukatları ise davanın zamanaşımına
uğraması gerektiğini savundu. “Zamanaşımı
kamu yararına olup sanıklar için lütuf değildir”
diyerek talebi reddeden mahkeme başkanı, eski
TCK’nin “kötü muamele” suçunu düzenleyen
maddesi uyarınca “mağdur Alev Coşkun’un omzuna cop darbesiyle vurup kemiğini kıran” polis
memuru Cihan Uçar’a bir yıl dokuz ay; “elinde
herhangi bir nesne olmayan ve karşı koymayan
iki kadına arkadan tekmeyle vuran” polis memurları Ali Osman Parlar ve Murat Cürebal’a
10’ar ay; “bir kafeteryaya sığınan kadına vuran”
polis memuru Süleyman Bilgin’e beş ay; “bir
kişiye arkadan tekmeyle vuran” polis memuru
Erdem Başak’a beş ay; “biber gazından etkilenip
polise sığınmak isteyen kişiye arkadan tekmeyle
vuran” polis memuru Yunus Küncü’ye de beş ay
hapis cezası verdi. 48 polis memuru ise beraat
etti.
* Ankara’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8
Mart 2008’de düzenlenen etkinlikte “yasadışı
slogana attıkları” iddiasıyla haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan
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17 kişinin karar duruşması 13 Aralık 2011’de
görüldü.

yaptıkları” suçlamasıyla 30 Ekim 2011’de tutuklandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, yedi sanığa “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca bir yıl sekiz ay
hapis cezası verirken; 10 sanığa da aynı suçlamayla onar ay hapis cezası verdi.

* Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Muş ve
Elazığ’da 24 Kasım 2011’de Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonlar sonucu “4 Nisan
2011’de Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle düzenlenen eylemlerde yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 15 kişi
gözaltına alındı.

3. 21 Mart Newroz Kutlamaları
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart
2011’de düzenlenen kutlamalara müdahale
eden polis ekipleri 25 kişiyi; Bursa’da 12 kişiyi
gözaltına aldı.
* Van’da 21 Mart 2011’de düzenlenen kutlamalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddia edilen 10 kişi, polis ekiplerinin 22 Mart
2011’de düzenledikleri ev baskınları sonucunda
gözaltına alındı.
* Şanlıurfa’da 3 Mayıs 2011’de düzenlenen operasyonla “Newroz kutlamasında yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
3.1. Davalar
* İzmir’in Buca İlçesi’nde 21 Mart 2007’de düzenlenen Newroz Kutlaması’nda “yasadışı slogan
attıkları” gerekçesiyle haklarında dava açılan sekiz kişinin yargılanmasına 8 Eylül 2011’de İzmir
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada savunmasını Kürtçe yapmak isteyen Gülizar Özdemir’in talebini kabul etmeyen
mahkeme heyeti Gülizar Tuncer’in tutuklanmasına ve Kabahatler Kanunu’nun 40. maddesi
uyarınca 75 TL idari para cezasına çarptırılmasına karar vererek duruşmayı 12 Aralık 2011’e
erteledi.

4. 4 Nisan Abdullah Öcalan’ın Doğum
Günü Eylemleri
* Şanlıurfa’da ve ilçelerinde 28 Ekim 2011’de polis
ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu 4 Nisan 2011’de Abdullah Öcalan’ın
doğum gününü kutlamak amacıyla Halfeti
İlçesi’nin Ömerli Köyü’ne yürüyüş yapan grupta yer alan 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 19’u “yasadışı örgüt propagandası
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4.1. Davalar
* Şanlıurfa’da 4 Nisan 2009’da Abdullah Öcalan’ın
doğum günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe
kolluk kuvvetlerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan’ın ölümünü
protesto etmek amacıyla okulu boykot eden
öğrencilerden beşi hakkında açılan dava 5 Mart
2011’de sonuçlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmaya tutuklu öğrenciler Cihan
Bahar, Abdullah Nas, Sinan Kaplan ve Talat
Uçar ile avukatları katıldı.
Sanık öğrencilerin Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu
sanıklara “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “eğitim ve
öğretimi engelledikleri” ve “yasadışı örgüte üye
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem
yaptıkları” suçlamalarıyla 11’er yıl 8’er ay hapis
cezası verdi. Tutuksuz sanık Mehmet Aydın ise
aynı suçlamalardan ötürü 10 yıl 5 ay hapis cezasına mahkûm oldu.

5. 1 Eylül Barış Günü
* İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 1 Eylül 2011’de
Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitinge polis
ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi
sonucu aralarında sekiz kişilik tertip komitesinin de bulunduğu 63 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan dördü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltına alınan
63 kişiden 38’i daha çıkarıldıkları mahkeme
tarafından 6 Eylül 2011’de tutuklandı.
* Van’da Barış Günü dolayısıyla düzenlenen miTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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tingde gözaltına alınan 12 kişiden üçü “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 5
Eylül 2011’de tutuklandı.

6. Doğa Eylemleri
* Çevre tahribatına dikkat çekmek amacıyla, “Büyük Anadolu Yürüyüşü” adı altında Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinden yürüyerek Ankara’ya gelen
ve Ankara’da miting yapmak isteyen grup, 21
Mayıs 2011’de Ankara’nın girişinde polis ekipleri tarafından durdurularak Ankara’ya girişlerine izin verilmedi.
* “Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması” amacıyla çeşitli illerden
yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gelen grupların,
Ankara’ya alınmamasını 3 Haziran 2011’de
Çevre Bakanlığı önünde açlık grevi yaparak
protesto etmek isteyen gruba müdahale eden
polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı.
* “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 Parkı’nda oturma eylemi yaparak protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis
ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.
* Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün
yakınlarında 5 Eylül 2011’de termik santral karşıtlarıyla polis ekipleri arasında çıkan arbede
sonucu 34 kişi yaralandı; 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Volkan Özcan “kolluk
kuvvetlerine mukavemet ettiği” iddiasıyla 6 Eylül 2011’de tutuklandı.
106 köylünün yeniden ifadesini alan savcılık
Ümit Küçük, Murat Akgöz, Nusret Kuruoğlu,
İlker Özcan ve Fatih Arslan’ı “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” iddiasıyla 30 Ekim
2011’de tutukladı.
* Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde
bulunan derelere Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) yapılmasını engellemek için 22 Eylül
2011’de santrali yapacak şirkete karşı yaptıkları
eyleme jandarma ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınan altı köylüden üçü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kolluk kuvvetTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lerine mukavemet ettikleri” suçlamalarıyla 23
Eylül 2011’de tutuklandılar.
* 4 Kasım 2011’de santrali yapacak şirkete karşı
oturma eylemi yapan köylülere müdahale eden
jandarma ekipleri altı köylüyü gözaltına aldı.
6.1. Davalar
* Mersin’de, Rusya ve Türkiye’nin ortaklığıyla kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin
yapılmasını engellemek için, nükleer santral
karşıtlarının topladıkları 170 bin imzayı 6 Temmuz 2010’da TBMM’ye getiren fakat imzaları
teslim etmek için hiç kimseyi bulamadıkları
için TBMM önünde oturma eylemi yapmalarından ötürü, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve daha sonra da serbest
bırakılan 58 eylemci hakkında açılan davaya 16
Mart 2011’de devam edildi.
Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yargılanan sanıkların savunmalarını alan
mahkeme başkanı savunmaların alınmasına
devam edilmesi için duruşmayı erteledi.
Dava 31 Mayıs 2011’de sonuçlandı. Ankara 15.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yargılanan sanıkların beraat ettiklerini açıkladı.
* Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün
yakınlarında 5 Eylül 2011’de termik santral
karşıtlarıyla polis ekipleri arasında çıkan ve 34
kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arbede nedeniyle gözaltına alınan dört kişiden Volkan
Özcan (20) “kolluk kuvvetlerine mukavemet
ettiği” iddiasıyla 6 Eylül 2011’de tutuklanan ve
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açılan Volkan Özcan’ın yargılanmasına
21 Aralık 2011’de başlandı. Gerze Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada Volkan Özcan’ın
savunmasını alan mahkeme başkanı, sanığın
tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi ve
duruşmayı 21 Mart 2012’ye erteledi.
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7. Gecekondu Yıkımları
* İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde bir inşaat şirketinin Derbent Semti’ndeki Çamlıtepe
Mahallesi’nde bulunan 40 evi satın almasının
ardından, şirketin 8 Şubat 2011’de evleri yıkmak
için gönderdiği iş makinelerine tepki gösteren
mahalle sakinlerine, polis ekipleri biber gazıyla
müdahale etti. Müdahale sonrasında biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
* Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kentsel dönüşüm projesi dâhilindeki Dikmen Vadisi’nde 30
Haziran 2011’de gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz
bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu dört kişi yaralandı.

8. Füze Kalkanı Eylemleri
* İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de
Malatya’da kurulması düşünülen füze kalkanı
projesini protesto etmek için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilçe binasına pankart asmak
isteyen Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi
dört kişi, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu
darp edilerek gözaltına alındı.
* Samsun’da 15 Kasım 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle açılan
imza standına müdahale eden polis ekipleri
Halk Cephesi üyesi Demet Büyüktanır ve İlhan
Cibelik adlı iki öğrenciyi gözaltına aldı.
* Kocaeli’nde 29 Kasım 2011’de “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na müdahale eden polis
ekipleri Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 16 kişiyi
gözaltına aldı.
* Samsun’da 30 Kasım 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
imza masasına müdahale eden polis ekipleri
Samsun Halk Cephesi üyesi Demet Büyüktanır
ve İlhan Cibelik adlı iki öğrenciyi gözaltına aldı.
* Kocaeli’nde 29 Kasım 2011’de “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 16 kişinin gözaltına alınmasını 30
Kasım 2011’de protesto etmek isteyen Kocaeli
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Gençlik Derneği üyesi 11 öğrenci de darp edilerek gözaltına alındı.
* Kocaeli’nde 1 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Kocaeli Gençlik Derneği üyesi
7 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
* Kocaeli’nde 4 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“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 adlı iki öğrenci
“yasadışı örgüt adına konut dokunulmazlığını
ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de tutuklandı.
* Tunceli’nde 13 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu Tunceli Gençlik Derneği üyesi Gönül Bozkurt ve Özgür İsmailoğulları adlı iki kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da 14 Aralık 2011’de AKP Şişli İlçe
Örgütü’nün binasına girerek Malatya’da kurulması planlanan füze savunma kalkanı karşıtı
pankart asan Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)
üyesi iki kişi gözaltına alındı.
* Edirne’de 16 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Edirne Gençlik Derneği üyesi
3 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
* Edirne’de 20 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Edirne Gençlik Derneği üyesi
30 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
* 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 21 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
* Çanakkale’de 25 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kuTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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rulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin 2.
kez müdahale etmesi sonucu Çanakkale Gençlik Derneği üyesi 14 öğrenci daha darp edilerek
gözaltına alındı.
* Antalya’da 26 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Antalya Halk Cephesi üyesi 16
kişi darp edilerek gözaltına alındı.

9. Diğer Gelişmeler
9.1. Zam Protestoları
* Ankara’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2011’den itibaren geçerli olmak üzere yapılan zammı 3 Ocak
2011’de Yenimahalle İlçesi’nde protesto eden
CHP Gençlik Kolları üyesi yedi kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılan 7 kişi
daha sonra serbest bırakıldı.
* Kocaeli’nde toplu taşıma ücretlerine yapılan
zammı protesto etmek için 6 Nisan 2011’de yolu
trafiğe kapatarak eylem yapmak isteyen öğrencilere biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri
11 öğrenciyi gözaltına aldı.
9.2. Hükümet/Devlet Yetkililerini Protesto Eylemleri
* Ankara’da 19 Ocak 2011’de Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın
üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yaptığı
toplantıyı protesto etmek için YÖK’ün önünde
toplanan öğrenci grubuna biber gazı ve tazyikli
suyla müdahale eden polis ekipleri iki öğrenciyi
gözaltına aldı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’da
27 Ocak 2011’de üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle görüşmesini İstanbul’da protesto etmek isteyen öğrencilere gaz bombası ve copla
müdahale etmesi sonucu beş öğrenci yaralandı.
Müdahale sonrasında ise 29 öğrenci gözaltına
alındı. Ankara’daki protesto gösterilerine polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise altı öğrenci gözaltına alındı. İstanbul’da AKP Kadıköy
İlçe Örgütü’ne giren ve pankart açan SGD üyesi
dört kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı.
* Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 10 Şubat 2011’de, Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Eroğlu’nun katıldığı sempozyumu protesto
etmek için hidroelektrik santralleriyle (HES)
ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere, polis ekipleri
müdahale etti. Kolluk kuvvetlerinin orantısız ve
aşırı güç kullanmasının kamera görüntülerine
yansıdığı müdahale sonrasında 32 öğrenci darp
edilerek gözaltına alındı.
* Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 22 Şubat
2011’de Mersin Üniversitesi’ni ziyaret etmesini
protesto etmek üzere bekleyen öğrencilere, polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 40 öğrenci gözaltına alındı.
* İstanbul’da 5 Mart 2011’de devam eden Konut
Kurultayı’nı protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyesi gruba “caddeyi trafiğe kapattıkları”
gerekçesiyle müdahale eden polis ekipleri 15
kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da 27 Mayıs 2011’de düzenlenen “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi”ni protesto
eden öğrenci gruplarına polis ekiplerinin gaz
bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi
sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 28 Mayıs
2011’de devam eden gösterilere müdahale edilmesi sonucunda 10 öğrenci daha gözaltına alındı.
* 12 Ekim 2011’de İstanbul Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı “parasız eğitim istiyoruz” talebiyle protesto etmek isteyen öğrenci grubuna
müdahale eden polis ekipleri 37 öğrenciyi gözaltına aldı.
* Mersin Üniversitesi’nin 17 Ekim 2011’de düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto etmek
isteyen 6 öğrenci gözaltına alındı.
* Pamukkale Üniversitesi’nin (Denizli) 21 Ekim
2011’de düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ı protesto etmek isteyen 10 öğrenci özel
güvenlik birimleri tarafından darp edilerek salon dışına çıkarıldı.
* Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (Isparta) 17
Kasım 2011’de düzenlenen akademik yıl açılış
törenine katılan Başbakan Yardımcısı Bülent
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Arınç’ı protesto etmek isteyen 6 öğrenci gözaltına alındı.

kuvvetlerinin öğrenci grubunu sakinleştirmek
amacıyla gaz bombası kullandığını savundu.

* Anadolu Üniversitesi’nde 10 Aralık 2011’de gerçekleştirilen MÜSİAD’ın herkese açık olduğunu duyurduğu toplantısına katılmak ve etkinliği
protesto etmek isteyen Gençler Meydana İnisiyatifi üyesi dört kişi darp edilerek gözaltına
alındı.

* İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda “parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları
için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
adlı iki öğrencinin yargılanmasına, 6 Ekim
2011’de devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan iki öğrencinin duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını veren
davanın yeni savcısı da, “yapılan eylemin anayasal hak olduğunu ve 19 aylık tutukluluk süresinin uzun olduğunu” ifade ederek duruşma
sonunda sanıkların tahliye edilmesini, ayrıca
“suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat etmelerini talep etti. Tahliye talebini kabul
eden mahkeme heyeti, Berna Yılmaz ve Ferhat
Tüzer’in tutuksuz yargılanmalarına karar vererek 3 Mart 2012’ye erteledi.

* 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 alındı.
* Akdeniz Üniversitesi’nin verdiği fahri doktora
unvanını alma için 28 Aralık 2011’de Antalya’ya
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı
protesto etmek isteyen 3 öğrenci darp edilerek
ve kelepçelenerek törenin yapıldığı salondan
üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
* 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 uzaklaştırıldı.
9.2.1. Davalar
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 4
Aralık 2010’da Dolmabahçe Sarayı’nda üniversite rektörleriyle yaptığı görüşmeyi protesto etmek isteyen öğrenci gruplarına kolluk kuvvetlerinin aşırı ve orantısız bir şekilde müdahale etmesi nedeniyle Tuzla Savcılığı’nın talebiyle başlatılan soruşturma İstanbul Valiliği tarafından
25 Mayıs 2011’de tamamlandı. Soruşturmanın
sonucuna göre İstanbul Valiliği, protesto eylemi için İstanbul’a girmek isteyen gruba İstanbul
girişinde müdahale eden kolluk kuvvetlerinin
müdahale sırasında öğrenci Miraç Efe’nin burnunun kırılmasıyla ilgili olarak 23 polis memuru için kısmen soruşturma izni verdi. 48 polis
memuru hakkında soruşturma izni vermeyen
İstanbul Valiliği, soruşturma raporunda kolluk
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9.3. Üniversite Öğrencilerinin Eylemleri
* Ankara’da 5 Ocak 2011’de üniversite öğrencilerine yönelik şiddeti ve üniversitelere polis
ekiplerinin girmesini protesto etmek amacıyla
ODTÜ’den AKP Genel Merkezi’ne yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Polis ekiplerinin aşırı
ve ölçüsüz biber gazlı müdahalesinin sonunda
hiçbir öğrenci gözaltına alınmazken müdahale
sırasında üç kameramanın yaralandığı öğrenildi.
* İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız!”
talebiyle 10 Ocak 2011’de kurulan çadırın kaldırılması amacıyla müdahale eden polis ekipleri
sekiz kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 14 Mart 2011’de
“parasız eğitim” talebiyle açlık grevi yapmak isteyen Gençlik Federasyonu üyelerine müdahale
eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Aynı
taleple akşam saatlerinde açlık grevi yapmak isteyen dokuz kişi daha gözaltına alındı.
* Ankara’da 2 Nisan 2011’de Başbakanlık binasının önüne gelerek “parasız eğitim” talebiyle
kendilerini Başbakanlık binasının demirlerine
zincirleyen üç öğrenci, Başbakanlık korumaları
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ve görevli polis memurları tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
* İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda “parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları
için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
adlı iki öğrencinin serbest bırakılması amacıyla Adana’da İnönü Parkı’nda 20 Nisan 2011’de
açlık grevi başlatan Liseliler Federasyonu üyesi beş öğrenciye zabıta ekipleri müdahale etti.
Kurmak istedikleri çadırın direklerine sarılan
öğrencileri zabıta ekiplerinin sürükleyerek
parktan uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi.
* Edirne’de, 6 Mayıs 2011’de “parasız eğitim” talebiyle açlık grevi yapmak amacıyla, çadır kuran
Edirne Gençlik Derneği üyelerine müdahale
eden polis ekipleri yedi kişiyi gözaltına aldı.
* Ankara’da “parasız eğitim talebiyle pankart açtıkları için tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat
Tüzer’in serbest bırakılması” amacıyla 20 Mayıs 2011’de Sakarya Meydanı’nda çadır açarak
oturma eylemi yapmak isteyen Ankara Gençlik
Derneği üyesi 20 öğrenci polis ekiplerinin müdahalesi sonucu darp edilerek gözaltına alındı.
21 Mayıs 2011’de tekrarlanmak istenen eyleme
de müdahale eden polis ekipleri, dokuz öğrenciyi daha darp ederek gözaltına aldı.
* 11 Temmuz 2011’de, Öğrenci Kolektiflerinin
İzmir’in Dikili İlçesi’nde düzenlediği 6. Kolektif
Yaz Kampı’na gelen öğrencileri taşıyan otobüsleri durduran polis ekipleri otobüslerde arama
yaptıktan sonra haklarında arama kararı olduğu
gerekçesiyle beş öğrenciyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da 3 Kasım 2011’de Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için Taksim
Meydanı’nda bulunan anıta pankart asmak isteyen Gençlik Federasyonu üyesi Cemray Baş
ve Mahir Bektaş adlı iki öğrenci polis ekipleri
tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 30 Aralık 2011’de
“tutuklu öğrencilere özgürlük” yazılı pankartı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilçe binasına
asmak isteyen Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)
üyesi 5 öğrenci ile Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Deniz Doğruer darp edilerek gözaltına alındı.
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9.3.1. Davalar
* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 5 Ocak
2011’de ODTÜ’den AKP Genel Merkezi’ne yürümek isteyen öğrenci grubuyla polis ekipleri
arasında çıkan olaylar nedeniyle, grupta yer alan
117 kişi hakkında, “kamu malına zarar verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle, bir yıl dokuz aydan 10 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtığı 14 Nisan 2011’de
öğrenildi. Yargılamaya iddianameyi kabul eden
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 13 Eylül 2011’de başlandı. Ankara 24. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan öğrencilerin kimlik tespitlerini yapan mahkeme başkanı
katılmayanların bir sonraki duruşmada kimlik
tespitlerinin yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Davaya 14 Aralık 2011’de devam edildi. Ankara
24. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
katılan öğrencilerin savunmalarını alan mahkeme başkanı, katılmayanların bir sonraki duruşmada savunmalarının alınmasına karar vererek
duruşmayı 16 Mart 2012’ye erteledi.
9.4. İşçi Eylemleri
* Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası
(GENEL-İŞ) üyelerinin 21 Ocak 2011’de, “Torba Yasa Tasarısı”na karşı İzmir’de düzenlediği
eyleme müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi
gözaltına aldı.
* “Torba Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi talebiyle 25 Ocak 2011’de TBMM’ye yürümek isteyen
KESK’e bağlı sendikalardan ve sivil toplum örgütlerinden oluşan gruba, polis ekipleri biber
gazıyla müdahale ederek grubun yürümesini
engelledi.
* Kamuoyunda Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen
234 maddelik “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla 3
Şubat 2011’de DİSK’in çağrısıyla Ankara’ya gelen işçilerin eylem yapmasına izin vermeyen polis ekipleri gruba 1,5 saat boyunca biber gazıyla
müdahale etti. Ankara Valiliği’nin de “yasadışı”
ilan ettiği eyleme yapılan müdahale sonrasında
TBMM’nin çevresinde insan zinciri oluşturmak
isteyen işçiler dağılarak eylemi sonlandırdı.
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* İzmir’de Konak Belediyesi’nin sendikal hakları
için eylem yapmaları nedeniyle işten çıkarttığı, belediyenin temizlik işlerini yapan taşeron
şirketin 115 çalışanının, bir süre önce belediye
binası önünde başlattığı eyleme 17 Mart 2011’de
polis ekipleri cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında işçiler gözaltına
alınırken, iki işçinin de yaralandığı öğrenildi.
* Düzce’nin Beyköy Beldesi’ndeki 1. Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MAS-DAF
Makine Sanayi’nde “grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını engelledikleri ve fabrika malına zarar verdikleri” gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme 4 Nisan
2011’de, fabrika sahiplerinin talebiyle müdahale
eden polis ekipleri 112 işçiyi gözaltına aldı.
* Samsun’da faaliyet gösteren British American
Tobacco (BAT) Sigara Fabrikası’nda 31 Mart
2011’de iş akitleri sona erdirilen 120 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme 11 Nisan 2011’de, fabrika sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 120 işçiyi gözaltına
aldı.
* İzmir’de Konak Belediye’ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve bu nedenle belediye binası
önünde eylem yapan işçilere 13 Nisan 2011’de
müdahale eden polis ekipleri 48 işçiyi gözaltına
aldı.
* İzmir’in Buca Belediyesi’ne iş yapan taşeron bir
firmada çalışırken sendikal faaliyetlerinden dolayı işten atıldığını savunan Batıgül Tunç’un, belediye yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi’nde
(CHP) olması nedeniyle Ankara’ya gelerek 23
Mayıs 2011’de kendisine destek olanlarla birlikte CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi
yaptıktan sonra, Yüksel Caddesi’nden CHP Ankara İl Başkanlığına yürümek istemesi üzerine
polis ekiplerinin gruba müdahale etmesi sonucu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15
kişiden biri 24 Mayıs 2011’de tutuklandı.
* PTT’de taşeron işçi olarak çalışırken 2010 yılının Aralık ayından itibaren çıkarılan yaklaşık
1000 taşeron işçi arasında yer alan ve 188 gündür protesto eylemi yapan Rıza Soylu ve Cafer
Kalağ ile iki işçiye destek veren dört kişinin 12
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Temmuz 2011’de Ankara’da TBMM önünde
yaptıkları oturma eylemine müdahale eden polis ekipleri altı kişiyi gözaltına aldı.
* Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MASDAF Makine Sanayi Fabrikası’ndan yaklaşık
dört ay önce işten çıkarılan işçilerin 19 Temmuz 2011’de Ankara’ya düzenlemek istedikleri
protesto yürüyüşüne müdahale eden jandarma
ekipleri 15 işçiyi gözaltına aldı.
* Adana’da 23 Ağustos 2011’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde taşeron olarak görev yapan sağlık çalışanlarının
kendilerine tanınmayan haklarını kazanmak
için yaptıkları eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu dört işçi yaralandı; 25 işçi de
gözaltına alındı.
* Grev hakkı olmaksızın memurlarla toplu sözleşme yapılmasını protesto etmek için 15 Ekim
2011’de Tekirdağ’da Eğitim-Sen’in düzenlediği
eyleme biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri yedi öğretmeni gözaltına aldı.
* Kamu emekçilerinin ve sağlık çalışanlarının hükümetin eğitim ve sağlık politikalarını protesto etmek için 21 Aralık 2011’de yapacağı genel
grevin duyurusunu yaygınlaştırmak amacıyla
20 Aralık 2011’de Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde
Devlet Hastanesi’nin bahçesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) açtığı standa müdahale eden polis ekipleri dört
kişiyi gözaltına aldı.
* TBMM’nin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in girişimleriyle 24 Aralık 2011 gecesi emekli milletvekili maaşlarına yapılan zammı Ankara’da
protesto etmek amacıyla 28 Aralık 2011’de
TBMM’ye yürümek isteyen SES Ankara Şubesi üyelerinden oluşan gruba polis ekipleri gaz
bombalarıyla müdahale etti. SES yöneticisi 5
kişinin yaralandığı müdahale sonrasında SES
Ankara Şubesi Başkanı İbrahim Kara gözaltına
alındı.
* Ankara’da 29 Aralık 2011’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2011 yılının asgari
ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nu protesto etmek isteyen
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev SağlıkTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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İş) Sendikası üyesi gruba polis ekiplerinin biber
gazıyla müdahale etmesi sonucu bir kişi gazdan
etkilenerek hastaneye kaldırılırken grupta yer
alan 30 kişi de gözaltına alındı.
9.4.1. Davalar
* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan
2010’da TEKEL işçilerinin eylemine katılan 111
kişi hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açtı. Sanıkların yargılanmasına iddianameyi 21 Nisan 2011’de kabul eden Ankara
19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen’in
17 Nisan 2010’da, Ankara’da, “Demokratik, kamusal, nitelikli eğitim; örgütlü, güvenceli çalışma hakkı” talebiyle düzenlediği mitingin,
Ankara Valiliği’nin izin vermemesine rağmen
gerçekleştirilmesi nedeniyle, eski KESK Genel
Başkanı Sami Evren ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç’ın da aralarında bulunduğu,
KESK üyesi 42 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 28 Nisan 2011’de dava
açtı.
9.5. Demokratik Çözüm Çadırları Eylemleri
* BDP ile Demokratik Toplum Kongresi’nin
(DTK) Kürt meselesinin çözümüne yönelik ortak aldıkları karar olan “sivil itaatsizlik” eylemleri kapsamında Batman’da 24 Mart 2011’de yapılmak istenen oturma eylemine polis ekipleri
müdahale etti. BDP milletvekilleri Bengi Yıldız
ve Ayla Akat Ata’nın da katıldığı eyleme, cop
ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri,
96 kişiyi gözaltına alırken müdahaleye direnen
Bengi Yıldız’ın yerde sürüklendiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 96 kişiden üçü “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” iddiasıyla 27 Mart 2011’de tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* “Sivil itaatsizlik” eylemleri kapsamında,
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 28 Mart 2011’de,
yapılmak istenen oturma eylemine, polis ekiplerinin cop ve silah dipçikleriyle müdahale etmesi
sonucu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan
25 kişiden on ikisi 30 Mart 2011’de tutuklandı.
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* Mersin’de 31 Mart 2011’de yapılmak istenen
oturma eylemine polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu 83 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’de 25 Nisan 2011’de “Demokratik Çözüm Çadırı” ve evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, KCK soruşturması kapsamında 35
kişiyi gözaltına aldı. 35 kişiden altısı 28 Nisan
2011’de; yedisi 29 Nisan 2011’de tutuklandı.
* 26 Nisan 2011’de sabaha karşı İzmir, Mersin,
Tunceli ve Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar
sonucu, “Demokratik Çözüm Çadırları” söküldü ve operasyon düzenlenen illerden İzmir’de
30 kişi, Mersin’de ise 15 kişi gözaltına alındı.
* “Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözümü” amacıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerinde kurulan “Demokratik Çözüm
Çadırları”na 26 Nisan 2011’de polis ekipleri
tarafından baskın düzenlendi. İzmir, Mersin,
Tunceli, Adana, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Şırnak, Siirt, Silopi, Kızıltepe, Nusaybin, İdil, Cizre, Van, Doğubayazıt,
Bulanık, Varto, Malazgirt, Manisa ve Iğdır’da
düzenlenen baskınlar sonucu çadırlar söküldü
ve çadırlardaki eşyalara el kondu; 113 kişi de
gözaltına alındı. Baskınlar sırasında Tunceli bağımsız milletvekili adayı Ferhat Tunç ile Doğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz yaralandı.
* Manisa’da yeniden kurulan çadıra 27 Nisan
2011’de polis ekiplerinin müdahale etmesi sırasında kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden
Selim Aytaç ağır yaralandı.
* Adana’da kurulan çadırı, 15 Nisan 2011’de ziyaret eden Adana Tabip Odası eski başkanı
Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu ve
Huzurevleri Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde
görevli Doktor Ömer Eski, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 28 Nisan
2011’de gözaltına alındı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen iki doktor ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (bkz. İfade
Özgürlüğü)
* İzmir’de 26 Nisan 2011’de gözaltına alınan 25
kişiden Ö.M. (17) ile D.C. (27) çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 28 Nisan 2011’de tutuklandı.
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* İzmir’de Demokratik Çözüm Çadırı’na düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan 25
kişiden on biri; Manisa’da gözaltına alınan 23
kişiden biri çocuk altı kişi; İstanbul’da sekiz kişi;
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde dokuz kişi 29 Nisan
2011’de ve 1 Mayıs 2011’de çıkarıldıklar mahkemeler tarafından tutuklandı.
* Antalya’da 5 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “Demokratik Çözüm Çadırı etkinliğine katıldıkları” gerekçesiyle beş kişi gözaltına alındı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 11 Mayıs 2011’de
Demokratik Çözüm Çadırı’na baskın düzenleyen polis ekipleri “yasadışı gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan beş çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
* Manisa’da 16 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 11 kişi “Demokratik
Çözüm Çadırı’nın kaldırılması nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle
19 Mayıs 2011’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 30 Mayıs 2011’de Demokratik Çözüm Çadırı’na baskın düzenleyen
polis ekipleri dokuz kişiyi gözaltına aldı.
* Muş’un Varto İlçesi’nde 12 Temmuz 2011’de gözaltına alınan BDP üyesi Mesut Han, aynı gün
çıkarıldığı Varto Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “26 Mart 2011’de Demokratik Çözüm
Çadırı’na yapılan polis baskınının ardından çıkan olaylarda taş attığı” suçlamasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde kurulu bulunan
Demokratik Çözüm Çadırı’na 27 Aralık 2011’de
baskın düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı polis ekipleri çadırda yapılan aramalardan
sonra çadıra “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşlerine muhalefet edildiği” gerekçesiyle
el koydu.
9.6. Lise Öğrencilerinin Eylemleri
* Zorunlu din dersi uygulamasını protesto etmek
için 17 Ocak 2011’de İstanbul’da pankart açan
ve kendilerini Galata Köprüsü’ne zincirleyen
Liseli Öğrenci Birliği üyesi yedi öğrenci polis
ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.
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* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak
yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 4
Nisan 2011’de İstanbul’da, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) binasının
önündeki direğe kendilerini zincirleyen Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi dokuz öğrenci
ile Ankara’da Mili Eğitim Bakanlığı’nın önünde
kendilerini zincirleyen yedi kişi, polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 6 Nisan 2011’de Antalya’da, Mili Eğitim Müdürlüğü
binasının önünde kendilerini zincirleyen Halkevleri üyesi altı kişi, polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 7 Nisan 2011’de Antalya’da, Mili Eğitim
Müdürlüğü’ne yürümek isteyen Halkevleri
üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis
ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı.
* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak
yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 14
Nisan 2011’de İstanbul’da ÖSYM’nin Üsküdar
Bürosu’nda eylem yapmak isteyen 12 kişilik öğrenci grubu polis ekipleri tarafından darp edildi. Müdahale sonrasında bir öğrenci de gözaltına alındı.
* İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 16 Nisan
2011’de düzenlenmek istenen protesto eylemine müdahale eden polis ekipleri, yedi öğrenciyi
darp ederek gözaltına aldı.
* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak
yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 4
Mayıs 2011’de Ağrı’da protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri dokuz öğrenciyi gözaltına aldı.
* YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak
yanıtların verildiği iddialarına dikkat çekmek
amacıyla, 22 Mayıs 2011’de Antalya’da üç günlük açlık grevi yapmak isteyen Liseli Öğrenci
Birliği üyesi 10 öğrenci gözaltına alındı.
9.7. Diğer
* Sivas Valiliği 30 Haziran 2011’de yaptığı açıklamayla, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 insanın yaTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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narak veya boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak olayın meydana geldiği Madımak Oteli’nin
önünde anma etkinliği yapılmasının yasaklandığını duyurdu.
* Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 35 insanın yanarak
veya boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak 2
Temmuz 2011’de Sivas’ta anma etkinliği düzenleyen grubun olayın meydana geldiği Madımak
Oteli’ne yürümek istemesi üzerine kolluk kuvvetleri gruba biber gazıyla müdahale etti.
* Çerkes Hakları İnisiyatifi’nin 24 Temmuz
2011’de Eskişehir’de yapmayı planladığı Çerkes
Hakları Mitingi, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
atanan Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar’ın mitinge “turizmi engelleyeceği” gerekçesiyle izin
vermemesi nedeniyle iptal edildi.
* Ankara’da 26 Temmuz 2011’de Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyelerinin
1997’de bir çatışmada öldürülen Ali Yıldız’ın
mezar yerinin açıklanması için yapmak istedikleri açlık grevine müdahale eden polis ekipleri
yedi kişiyi gözaltına aldı.
* Ankara’da 26 Temmuz 2011’de TAYAD üyelerinin, 1997’de bir çatışmada öldürülen Ali
Yıldız’ın mezar yerinin açıklanması için yapmak istedikleri açlık grevine müdahale eden
polis ekiplerinin yedi kişiyi gözaltına almasının
ardından, TAYAD üyelerinin akşam saatlerinde
gerçekleştirmek istedikleri eyleme de müdahale
eden polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı.
* Siirt’in Eruh İlçesi’nde 14-15 Ağustos 2011’de
yapılması planlanan 3. Çırav Kültür Sanat ve
Doğa Festivali 12 Ağustos 2011’de Eruh Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
* Diyarbakır’da 12 Eylül Askeri Darbesi’nin
31. yıldönümü nedeniyle dolayısıyla 11 Eylül 2011’de Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı
önünden Diyarbakır E Tipi Cezaevi önüne yapılmak istenen yürüyüşe Diyarbakır Valiliği tarafından izin verilmedi.
* ESP İzmir İl Örgütü’nün 1 Ekim 2011’de çadır
kurarak gerçekleştirmek istediği “Barış Nöbeti”
eylemine izin vermeyen polis ekipleri ESP üyesi
dört kişiyi gözaltına aldı.
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* Diyarbakır Valiliği 9 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır Şubesi, MAZLUMDER Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır
Barosu ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından
10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri
kapsamında açılması planlanan İnsan Hakları
ve Özgürlük Çadırı’nın kurulmasını yasakladı
ve yapılması düşünülen İnsan Hakları yürüyüşüne izin vermedi.
* 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü
“Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle
Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 2011’de yapılmak
istenen mitingin “güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklandığı 22
Aralık 2011’de öğrenildi.
* “KCK Soruşturması” adıl altında devam eden
operasyonlar kapsamında basın yayın çalışanlarının gözaltına alınmasını İzmir’de protesto
etmek amacıyla 22 Aralık 2011’de BDP il binası
önünde toplanan HDK üyesi grubun il binasına
100 metre mesafede bulunan DİHA’ya destek
olmak amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis
ekipleri “güvenlik ve günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği” gerekçeleriyle izin vermedi.
* 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü
“Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 2011’de yapılmak istenen miting “güvenlik” gerekçesiyle
Kahramanmaraş Valiliği tarafından bir ay ertelenmişti. Karara rağmen katliamda yaşamını
yitirenleri anmak amacıyla 24 Aralık 2011’de
Kahramanmaraş’a gelenler, şehrin girişinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Narli
Beldesi’nde cemevi önünde toplanan gruba da
gaz bombaları ve coplarla müdahale eden güvenlik güçleri 30 kişiyi gözaltına aldı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Aralık
2010’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle
jandarma ekibinin aracına açtığı ateş sonucu
ağır yaralanan ve Van’da tedavi gördüğü hastanede açlık grevine başlayan Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) Yüksekova Sözcüsü Sedat
Karadağ’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla
7 Ocak 2011’de yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 35 kişi gözaltına alındı. Polis
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ekiplerinin gözaltına aldığı 35 kişiden üçü çocuk 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 11 Ocak 2011’de tutuklandı.
* Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Çux (Gedikbaşı)
Köyü’ne 25 Ocak 2011’de baskın düzenleyen
askerî birlik, “PKK’ye yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 11’i erkek 20 kişiyi gözaltına
aldı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 29 Ocak
2011’de yapılan basın açıklamasının ardından
çıkan olaylarda gözaltına alınan üç kişiden Erdal Çakır ve Etem Aybar, “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri” gerekçesiyle 30 Ocak 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Hatay’ın Hassa İlçesi’nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren yedi militan için, Şırnak’ın Cizre
İlçesi’nde düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu iki kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.
* Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde, 26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını
yitiren Şerafettin Can adlı militanın, Bingöl’ün
Solhan İlçesi’nde bulunan mezarını ziyaret eden
grubu durduran polis ekipleri, 66 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan üçü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde 6 Mayıs 2011’de
yapılan operasyonla “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı; aynı gerekçeyle Siirt’in Eruh İlçesi’nde de 18
kişi gözaltına alındı.
* Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde
26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren dört militan için Diyarbakır’da düzenlenen
cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan, 20 kişiden onu 7 Mayıs 2011’de
tutuklandı.
* Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde 26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını
yitiren dört militan için, Diyarbakır’ın Bismil
İlçesi’nde düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 6 Mayıs 2011’de gözaltına alınan, 22

204

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

kişiden 21’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından,
9 Mayıs 2011’de tutuklandı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 11 Mayıs 2011’de
Demokratik Çözüm Çadırı’na baskın düzenleyen polis ekipleri “yasadışı gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan beş çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
* Şanlıurfa’da 11 Mayıs 2011’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarda “yasadışı slogan attıkları”
iddiasıyla sekiz kişi gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın
ölmesi Şırnak’a ve sınıra gelen militan yakınları
ile kalabalık gruplar tarafından 16 Mayıs 2011’de
protesto edilmeye başlandı. Diyarbakır’da ve diğer bölge illerinde üç günlük yas ilan edilirken
çatışmanın yaşandığı Uludere İlçesi’ne araç ve
yayaların giriş çıkışı Şırnak Valiliği tarafından
16 Mayıs 2011’de yasaklandı. Ölen militanların
cenazelerini almak için Irak sınırını geçmeye
çalışan gruba askeri birlikler havaya ateş açarak
ve gaz bombası atarak müdahale etti. Grubun
ulaştığı cenazelere ise “otopsi yapılacağı” gerekçesiyle savcılık emriyle el konuldu. İstanbul’da
Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen protesto gösterisine kolluk kuvvetleri silah kullanarak izin vermedi. Müdahale nedeniyle İstiklal
Caddesi’nde ve Tarlabaşı Bulvarı’nda çatışmalar
meydana gelirken kolluk kuvvetleri BDP il binasına da gaz bombası attı. Iğdır, Ağrı ve Diyarbakır’daki gösterilere de kolluk kuvvetleri müdahale ederken; Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde
polis araçlarından mehter marşı çalındığı ileri
sürüldü. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen
protesto gösterilerine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına almak istediği torunu M.C.’yi
(13) kurtarmak isteyen K.C. (70), polis ekibinin
darp etmesi sonucu başından yaralanarak Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloğu’nun milletvekili adayı Gültan Kışanak’ın
seçim bürosunun girişine asılan siyah bez ise
savcılık kararıyla indirildi. Protesto gösterileri nedeniyle Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 16 Mayıs 2011’de düzenlediği
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operasyonlar sonucu Hakkâri’de 54 kişi; Siirt’te
28 kişi; Diyarbakır’da 22 kişi; İstanbul’da 56 kişi;
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 11 kişi; Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 4 kişi; Şanlıurfa’nın Suruç
İlçesi’nde 7 kişi; Elazığ’da 2 kişi; Kars’ta 2 kişi;
Bingöl’de 6 kişi; Van’da 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da “gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Mardin’in Nusaybin
İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz
bombalarının isabet ettiği Memduh Demirkıran (73) ile M.M. (15) yaralandı. Durumu ağır
olan M.M.’nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Hakkâri’de çıkan olaylarda ise üçü polis memuru olmak üzere dokuz kişi yaralanırken, 10 kişi
de gözaltına alındı; Yüksekova’da da vücuduna
gaz bombası isabet eden Telli Korkmaz (33) ağır
yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Diyarbakır’da düzenlenen gösteriye müdahale
eden kolluk kuvvetleri BDP Yenişehir ilçe binasına gaz bombası attı. Müdahalenin sonunda
13 çocuk gözaltına alındı. Mardin’in Nusaybin
İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz
bombalarının isabet ettiği Z.A. (3) ağır yaralandı. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 Mayıs ve 18 Mayıs 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine
müdahale eden kolluk kuvvetlerinin kullandığı
gaz bombalarının isabet ettiği Mehmet Arslan
(95) ile Sabriye Erinç (35) ağır yaralandı.
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dı. Adana’da düzenlenen gösterilere müdahale
eden kolluk kuvvetlerinin gözaltına aldığı altı
kişiden, Selahattin Yenigün 23 Mayıs 2011’de
tutuklandı.
* Siirt’te 28 Mart 2011’de Kasaplar Deresi’nde yapılan miting sonrasında düzenlenen yürüyüş
sırasında “kolluk kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan dördü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 7 Haziran 2011’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 24 Haziran
2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi 26 Haziran 2011’de
tutuklandı.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden yedisi
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 2
Temmuz 2011’de tutuklandı.

Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 18 Mayıs 2011’de
meşaleli yürüyüş düzenleyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 10 kişi yaralanırken, 15 kişi de gözaltına alındı. Hakkâri’de
düzenlenen gösteriler nedeniyle gözaltına alınan 17 kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 19 Mayıs 2011’de tutuklandı.

* Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir komiserin
ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Mahfuz
Aykaç’ın cenaze törenine müdahale ederek katılanları dağıtan polis ekipleri cenaze namazını kıldıran imamı da darp etti. Mahfuz Aykaç
için Siirt’te kurulan taziye çadırına 21 Temmuz
2011’de yapılan ziyaret sırasında çadıra polis
ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale etmesi sonucu 50 kişi yaralandı.

Siirt’te ve Kurtalan İlçesi’nde 16 Mayıs 2011’de
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan
28 kişiden 18’i “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla 19 Mayıs 2011’de tutuklandı. Batman’da düzenlenen gösteriye müdahale eden kolluk kuvvetlerinin, gözaltına aldığı
17 kişiden ikisi çocuk yedi kişi; İstanbul’da 23
kişiden on yedisi; Hakkâri’de ise 13 kişiden dokuzu 20 Mayıs ve 21 Mayıs 2011’de tutuklan-

* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tekeli
Köyü’nün kırsal kesiminde, 22 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı
Sıdık Öztürk için, 27 Temmuz 2011’de Ağrı’nın
Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen gruba, kolluk kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi
sonucu bir kişi yüzüne isabet eden gaz bombası
kapsülü nedeniyle yaralandı.
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* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 27 Temmuz 2011’de
son dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları
protesto etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin
kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün kafasına isabet ettiği Zeynep Ödük (8) yaralandı. 28 Temmuz 2011’deki protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı
gaz bombalarından birinin kapsülünün kafasına isabet ettiği Şoreş Ürün (13) yaralandı.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı
Bedran Kaya için, 3 Temmuz 2011’de Mardin’in
Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen gruba, kolluk kuvvetlerinin
cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu üç kişi yaralandı; üç kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan üç kişiden Savaş Akgül “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 4
Ağustos 2011’de tutuklandı.
* İstanbul’da sınır ötesi askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 21 Ağustos 2011’de Taksim Meydanı’nda toplanan gruba müdahale
eden polis ekipleri altı kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
* Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 16 Ağustos 2011’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “15
Mayıs 2011’de yapılan bir basın açıklamasına
katıldıkları” gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.
* TSK’nin Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik
başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek için 21 Ağustos 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katılan
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi
Muhammed Cihad Saatçioğlu, “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla 27 Ağustos 2011’de
tutuklandı. Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun
gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz
kaldığı ileri sürüldü.
* Şırnak’ta 9 Eylül 2011’de düzenlenen bir protesto yürüyüşüne müdahale eden kolluk kuvvetleri
ile göstericiler arasında çıkan çatışma sırasında
atılan ses bombasının patlaması sonucu bir polis memuru yaralandı.
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* İstanbul’da 18 Eylül 2011’de Taksim Meydanı’nda
askeri operasyonları protesto etmek amacıyla
oturma eylemi yapan gruba çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 140
kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında yoğun
biber gazına maruz kalan İstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel’in uzun süre ayağa kalkamadığı
öğrenildi.
* Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde bir yıl önce jeneratör egzozundan çıkan gaz nedeniyle öldükleri
iddia edilen beş militandan Şilan Uğur için 20
Eylül 2011’de kurulan taziye çadırına müdahale
eden kolluk kuvvetleri, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 23 kişiden aralarında BDP
Parti Meclisi üyesi Faruk Sağlam ve BDP İl Başkanı Adnan Etli’nin de aralarında bulunduğu
altı kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 23 Eylül 2011’de tutuklandı.
* İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 1 Ekim 2011’de
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesinin engellenmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba
müdahale eden polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına
aldı.
* 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
150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
15’i çocuk 46 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 Ekim ve 9 Ekim 2011’de tutuklandı.
* Bursa Valisi Şahabettin Harput 7 Ekim 2011’de
yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine iki ayı geçen bir süredir izin
verilmediği için Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHADFED) öncülüğünde 9 Ekim 2011’de Gemlik
İlçesi’nde yapılması planlanan yürüyüşün yasaklandığını söyledi.
Karar uyarınca Gemlik’e ulaşan tüm yollarda
kolluk kuvvetleri arama yaptı ve şüpheli gördükleri kişileri ilçeye sokmadı. Türkiye’nin
ve bölgenin çeşitli illerinden karara rağmen
Gemlik’e gitmek isteyen grupların bulundukları
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şehirden çıkmalarına izin verilmezken Gemlik’e
gitmek için yola çıkan otobüsler mühürlendi.
Diyarbakır’dan hareket etmek isteyen otobüsleri engelleyen polis ekipleri bir aracı Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın üzerine
sürerken; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in
de darp edilmesi nedeniyle gözlüğünün kırıldığı; üç kişini ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Sakarya’dan Gemlik’e gitmek isteyen araçları da
durduran polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.
Şırnak’ta kararı protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı
gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet
ettiği Hikmiye Aktaş (60) başından aldığı darbeyle olmak üzere beş kişi yaralandı. Nusaybin,
Midyat ve Kızıltepe’deki müdahalelerde toplam
14 kişi gözaltına alındı. Mersin’deki gösterilere
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise 25
kişi gözaltına alındı.
* Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir bekletilen ve HPG militanlarına ait olduğu iddia
edilen 23 cenazenin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için 29 Ekim
2011’de Diyarbakır’da protesto gösterisine müdahale eden kolluk kuvvetleri BDP Muş Milletvekilli Demir Çelik ile Batman Milletvekilli
Ayla Akat Ata’yı coplarla darp etti. Müdahale
sonrasında ikisi çocuk 15 kişi gözaltına alındı.
Kolluk kuvvetlerinin gözaltına aldığı kişilerden
13’ü “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 1
Kasım 2011’de tutuklandı.
10 Kasım 2011’de Hakkâri’de protesto gösterisi
yapan gruba gaz bombalarıyla müdahale eden
kolluk kuvvetleri bir çocuğu gözaltına aldı.
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SAT komandolarının düzenlediği operasyon
sonucu başına ve vücuduna isabet eden üçer
kurşunla öldürülen silahsız HPG militanı Mensur Güzel için 15 Kasım 2011’de Diyarbakır’da
Şehitlik Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale
etmesi sonucu çok sayıda kişi yoğun gaz bombasından ötürü fenalaştı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 28 Kasım
2011’de, Abdullah Öcalan’ın üç ayı aşkın bir
süredir avukatlarıyla görüştürülmemesini ve
Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “KCK
Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını
protesto etmek isteyen gruba gaz bombası ve
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 15
kişiyi gözaltına aldı.
* Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 28 Kasım 2011’de
yapılan ev baskınları sonucu “PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutladıkları” gerekçesiyle
13 çocuk gözaltına alındı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 27 Kasım 2011’de
“PKK’nin 33. kuruluş yıldönümü” dolayısıyla
yapılan etkinliğe müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Abdulmenaf Cengiz ile
M.S.A. (15) ve S.K. (17) “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri” gerekçeleriyle 29 Kasım 2011’de tutuklandı.
* İzmir’de 27 Kasım 2011’de “PKK’nin 33. kuruluş
yıldönümü” dolayısıyla yapılan etkinliğe müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı
Mehti Erkan ve Hasan Dahan “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” gerekçesiyle 30 Kasım 2011’de
tutuklandılar.

* Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde ve Diyarbakır’ın
Dicle İlçesi’ndeki operasyon ve çatışmada yaşamlarını yitiren HPG militanları Mizbah
Ezer ve Ömer Erdoğan’ın 12 Kasım 2011’de
Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreni için
toplananlara polis ekiplerinin gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 16
kişi gözaltına alındı.

* BDP’nin Diyarbakır’da 3 Aralık 2011’de düzenlediği miting sonrası düzenlenen yürüyüşte faili
meçhul bir şekilde öldürülen Murat Elibol’un
Çınar İlçesi’ndeki mezarını 6 Aralık 2011’de
ziyaret etmek isteyen gruba polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu gözaltına alına yedi
kişiden Ruhi Demirtaş, Agit Demirtaş, Kenan
Öztürk ve Mazlum Ekinci “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 7 Aralık 2011’de tutuklandı.

* Kocaeli’nde 11 Kasım 2011’de kaçırdığı deniz
otobüsüne İstanbul’da 12 Kasım 2011 sabahı

* Diyarbakır’da 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden
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sekizi “çeşitli tarihlerdeki gösterilere katılarak
yasadışı örgüt propagandası yaptıkları; yasadışı örgüt üyesi oldukları; 2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla 15 Aralık 2011’de tutuklandı.
* Adana’da 18 Aralık 2011’de “PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini” protesto etmek için yürüyen gruba polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu dört çocuk
gözaltına alındı.
* Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 26 Aralık 2011’de
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çatışmalarda ölen
HPG militanlarının cenaze törenlerine katıldıkları” gerekçesiyle 15 çocuğu gözaltına aldı.
* Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak
sınırında askerler tarafından belirli bir bölgeye
yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencisi çocuklardan oluşan
köylülerden 38’inin Genelkurmay Başkanlığı’na
bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilmesini 30 Aralık 2011’de Cizre’de
protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin
gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu bir
öğrenci başına gaz bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Çeşitli kentlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 30 Aralık 2011’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Muş’ta
10 kişi; Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 7 kişi;
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere
Beldesi’nin Duranlı Köyü’nde 5 kişi; 31 Aralık
2011’de ise Hakkâri’de 14 kişi; Şırnak’ın İdil
İlçesi’nde altısı çocuk 8 kişi; Şanlıurfa’da 56 kişi
gözaltına alındı.
Diyarbakır’daki protesto gösterilerine polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan darp edilirken,
58 kişi de gözaltına alındı; Muş’ta düzenlenen
protesto gösterilerine yapılan müdahalede bir
kişi yaralandı; Batman’da ise 30 kişi gözaltına
alındı.
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* BDP Batman İl Örgütü’nün, 13 Ocak 2011’de
Diyarbakır’da görülen KCK/TM Ana Davası’nın
duruşmalarını protesto etmek amacıyla düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
* Demokratik Toplum Kongresi’nin Ağrı’da 22
Ocak 2011’de düzenlediği mitingin ardından
yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu 22 kişi gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da devam eden KCK/TM Ana
Davası’nda yargılanan kişilere destek olmak
amacıyla 17 Nisan 2011’de Şırnak’ın Cizre
İlçesi’nde oturma eylemi yapan gruba polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı; 26 kişinin de gözaltına alındığı
açıklandı.
9.7.1. Davalar
* Diyarbakır’da 15 Ekim 2009’da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, “Anadilde eğitim hakkı”
talebiyle düzenlediği etkinliklere katılan Hasan Basri Boztemir ve Yasemin Acer hakkında açılan davanın Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
ve “eğitim ve öğretimi engelledikleri” suçlamalarıyla 10’ar yıl 7’şer hapis cezası verdiği 28 Nisan 2011’de öğrenildi.
* Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen Aydın
Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katılan beşi tutuklu sekiz öğrenci hakkında açılan davanın karar
duruşması 28 Nisan 2011’de görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada
mahkeme heyeti, öğrencilerin ıslık çalarak tempo tutmasını gerekçe göstererek sanıklardan
Hilal Altun’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “eğitim ve
öğretimi engellediği” suçlamalarıyla 14 yıl 7 ay
hapis cezası; Benazir Gezici, Meral Yaşa, Esin
Günay ve Bahattin Erkmen’e yedişer yıl on birer ay hapis cezası; Erdal Dündar’a 11 yıl üç ay
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hapis cezası; Nesibe Güneyli’ye bir yıl sekiz ay
hapis cezası; Faruk Güneyli’ye ise 12 yıl 11 ay
hapis cezası verdi.
* İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık
2009’da Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yedi kişiyle
beraber gözaltına alındıktan sonra tutuklanan
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Baran
Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına 28
Temmuz 2011’de devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamalarda, molotofkokteyli torbasını bulup ilgili tutanağı hazırlayan polis memurlarıyla
tutanağı imzalayanların farklı olmasına ve ifade
vermeye çağrılan polis memurlarının “onları
biz yakalamadık” demelerine rağmen sadece
Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç tahliye edilmedi.
28 Temmuz 2011’deki dördüncü duruşmada
sanıkların suça isnat edilen delillerde parmak
izlerinin olmadığının anlaşılmasına rağmen
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçundan yargılanan iki sanığın “suç şüphesinin mevcudiyeti” nedeniyle tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı
erteledi. Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına 20 Aralık 2011’de devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamaya katılmayan tanık iki polis memurunun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri talimatını veren mahkeme heyeti, sanıkların
suça isnat edilen delillerde 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 3 Nisan 2012’ye erteledi.
* Diyarbakır’da düzenlenen çeşitli protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve
2010 yılında Terörle Mücadele Yasası’nda çocuklar lehine yapılan düzenlemeyle birlikte tahliye edildikten sonra 18 yaşını doldurmasıyla
birlikte yeniden tutuklu olarak yargılanan Selim Tekel’in karar duruşmasının görüldüğü 16
Ekim 2011’de öğrenildi.
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Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti bir
protesto gösterisinde faili meçhul bir şekilde
öldürülen Aydın Erdem için düzenlenen anma
törenine; “Hayata Dönüş Operasyonu”nu protesto gösterisine; “Anadilde eğitim” talebi ile
düzenlenen eyleme katıldığı için Selim Tekel’e
toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası ve 10 bin TL para
cezası verdi.
* 2006 yılında kapatılan DTP’nin Diyarbakır’dan
Ankara’ya düzenlediği “Barış Yürüyüşü” kapsamında Gaziantep’e gelen demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup
hakkında açılan davanın 17 Kasım 2011’de sonuçlandığı 5 Aralık 2011’de öğrenildi.
Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle sanıklar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir, DTP il ve ilçe yöneticilerinden Vakkas Dalkılıç, Aziz Okutan, Hasan Demir, Mustafa Tuç, Ahmet Bayram, Kamuran Olgun, Mehmet Halil Alan, Davut Dalsal, Teyyip
Sertkal, Dilfiroz Zengin, Emek Partisi il yöneticilerinden Mecit Bozkurt, Abdullah Çiloğlan,
Haber-Sen Gaziantep temsilcisi Cengiz Tunç, o
dönem İHD Gaziantep Şubesi Başkanı Gülten
Aydın ve Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı
Mehmet Bozgeyik’e 15’er ay hapis cezası verdi.
9.8. Diğer Davalar
* Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 8 Eylül
2009’da sabaha karşı 5.30’da, Atılım Gazetesi ve
Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) çalışanlarıyla Ezilenlerin
Sosyalist Platformu (ESP) ve Sosyalist Gençlik
Derneği (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.
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27 kişinin tutuksuz yargılandığı davaya 14 Nisan
2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmalarını almaya devam eden mahkeme heyeti,
bazı sanık avukatlarının sunduğu mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı erteledi.
Davaya 22 Aralık 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmalarını almaya devam eden
mahkeme heyeti, dosyayı yeniden incelemek
amacıyla duruşmayı 15 Mart 2012’ye erteledi.
* Ankara’da 15 Ağustos 2010’da öğretmen atamalarına ilişkin Abdi İpekçi Parkı’nda oturma
eylemi yapan Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) üyesi 51 kişi hakkında,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla, sanıkların “atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten
yoksun bırakılmaları” istemiyle açılan dava, 16
Şubat 2011’deki ilk duruşmada sonuçlandı.
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamada “suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
* İstanbul’da Dünya Bankası ve Uluslararası Para
Fonu (İMF) tarafından 6–7 Ekim 2009’da gerçekleştirilen toplantıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan Sosyalist Parti Antalya İl
Örgütü Başkanı Murat Türkeş ve Sosyalist Parti
üyesi Mehmet Deliktaş hakkında açılan davanın Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21
Ocak 2011’de görülen duruşmasında Beyoğlu
Belediyesi’nin avukatı, eylemcilerin yol açtığı
ileri sürülen zarara ilişkin faturayı mahkeme
başkanına sundu. Mahkeme başkanı dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı
30 Mart 2011’e erteledi.
* Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu beş sanığın karar duruşması 17
Şubat 2011’de görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
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üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla sanıklardan Mustafa Kaplan,
Sinan Çelik ve Übeyt Orak’ı 18’er yıl dokuzar
ay, Rojin Topdemir’i 13 yıl dokuz ay ve Hüseyin Kocakaya’yı da 11 yıl üç ay hapis cezasına
mahkûm etti.
Mahkeme heyeti karardan önce 10 Haziran
2010’daki duruşmada “Damla” kod adlı gizli
tanığın dinlenmesi hususunda ara karar verildiğini hatırlatarak, “uzun süren araştırmalara
rağmen tanığın adresinin tespit edilememesi,
ayrıca gizli tanık beyanlarının dosyaya bu aşamada bir katkı sağlamayacağı nedenleri dikkate
alınarak, tanığın daha önceki beyanları ile yetinilmesine, gizli tanık hususundaki ara karardan
ve tanığın dinlenmesinden oy birliğiyle vazgeçilmesine karar verildiğini” bildirdi.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, 21 Ekim 2008’de düzenlenen bir protesto gösterisine polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu meydana gelen olaylarda yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 26 kişinin karar duruşması 24 Şubat 2011’de görüldü.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, esas hakkındaki mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, 25 kişiyi “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yedişer yıl on birer ay hapis
cezasına mahkûm ederken, sadece Zemihan
Ugus’un beraat etmesine karar verdi.
* İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi
Sekreteri Raci Bilici ve Kayıp Komisyonu üyesi Necibe Güneş Perinçek hakkında, “Kayıplar
Bulunsun Failler Yargılansın” talebiyle her hafta düzenlenen oturma eylemlerinden 5 Şubat
2011’de gerçekleşen 104. eylemde “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dava açıldığı 23
Aralık 2011’de öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul
eden Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi,
Raci Bilici ve Necibe Güneş Perinçek’i 21 Şubat
2012’de yargılamaya başlayacak.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
1. KÜRT MUHALİF HAREKETİNE YÖNELİK
OPERASYONLAR (KCK SORUŞTURMASI)
“KCK Soruşturması” adı altında 2011 yılında düzenlenen operasyonlar kapsamında Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 2047 kişi gözaltına alındı; 836 kişi de tutuklandı.
İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 4 Ocak 2011 sabahı BDP üyeleri ve yöneticilerinin evlerine polis
ekipleri tarafından düzenlenen baskınlar sonucu
gözaltına alınan on dört kişiden altısı çıkarıldıkları İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7
Ocak 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Van’da 12 Ocak 2011’de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi
11 öğrenciden sekizi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 16 Ocak 2011’de tutuklandı.
BDP Batman İl Örgütü’nün, 13 Ocak 2011’de
Diyarbakır’da görülen KCK/TM Ana Davası’nın
duruşmalarını protesto etmek amacıyla düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu gözaltına alınan 11 kişiden BDP
Hezo (Kozluk) İlçe Örgütü Eşbaşkanı Menderes
Ekinci ve BDP üyesi Şükriye Kurhan çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 15 Ocak 2011’de tutuklandı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 19 Ocak 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 17 kişiden
Eğitim-Sen Tatvan Temsilcisi Yüksel Ozan, Şaban
Tan, SES Bitlis Şubesi Başkanı Sedat Güler ile Ferhat Koç, Erdinç Tülay, Kerem Kurt, Abdulmenaf
Orak, DİHA muhabiri Sinan Aygün, Van’da 23
Ocak 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
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Iğdır’da Azadiya Welat Gazetesi’nin bürosuna ve
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi’ne polis
ekiplerinin 26 Ocak 2011’de düzenlediği baskın sonucu dokuz kişi gözaltına alındı. Baskında büroda
bulunan bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinelerine da el konuldu.
Van’ın Erciş İlçesi’nde polis ekiplerinin 1 Şubat
2011’de düzenlediği ev baskınları sonucunda gözaltına alınan altı kişiden, Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) ilçe başkanı Ramazan Alver’in de aralarında
bulunduğu üç kişi, “KCK/TM adlı yapılanmanın
içinde yer aldıkları” gerekçesiyle 5 Şubat 2011’de
tutuklandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 22 Mart 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu Belediye Başkan
yardımcıları Reşit Orbay ve Hüsnü Beşer, Belediye Meclis üyeleri Abdulkerim Akdoğan, Fahri Işık,
İsmet İliş, DTP eski İlçe Başkanı Nazif Ataman,
BDP üyeleri Naif Öztekin, Remziye Yaşar, Esendere Belediye Meclis üyesi Tacettin Sefalı, İl Genel
Meclis Üyesi Tahir Çicek ve yuksekovahaber.com
adlı internet sitesinin sahibi Necip Çapraz gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden altısı 26 Mart
2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Van’ın Erciş İlçesi’nde ve bazı köylerde 1 Nisan
2011’de polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan Demokratik Yurtsever
Gençlik (DYG) üyesi dokuz kişiden altısı 5 Nisan
2011’de tutuklandı.
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İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli İlçelerinde 11 Nisan
2011’de yapılan ev baskınları sonucunda BDP üye
ve yöneticisi 12 kişi gözaltına alındı.
Konya’da 13 Nisan 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Demokratik Yurtsever
Gençlik üyesi 20 kişiden biri 16 Nisan 2011’de tutuklandı.
Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında
ise 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Balıkesir’de 26 Nisan 2011’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınlarında Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 14
kişi gözaltına alındı.
Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde,
Batman’da, Siirt’te, Diyarbakır’ın Çermik ve Dicle ilçeleriyle Muş’un Bulanık İlçesi’nde 29 Nisan
2011’de KCK soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu 57 kişi gözaltına
alındı.
BDP’nin gençlik yapılanması olan Demokratik
Yurtsever Gençlik (DYG) üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu gözaltına
alınan 17 kişiden on ikisi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 2 Mayıs 2011’de tutuklandı.
Batman’da 29 Nisan 2011’de KCK soruşturması
kapsamında düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınan 14 kişiden yedisi çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 3 Mayıs 2011’de tutuklanarak
Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 3 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı KCK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden üçü
4 Mayıs 2011’de tutuklandı.
Ankara’da 4 Mayıs 2011 sabahı düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla Demokratik Yurtsever Gençlik üyesi yedi öğrenci gözaltına alındı.
Batman’da 2 Mayıs 2011’de KCK soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu
gözaltına alınan on kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 4 Mayıs 2011’de tutuklanarak Batman M
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde, 6 Mayıs 2011’de
yapılan ev baskınları sonucu, Demokratik Yurtse-
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ver Gençlik (DYG) üyesi 17 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde, 3 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu, “yasadışı KCK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınanlardan yedisi, 6
Mayıs 2011’de tutuklandı.
Van’da 11 Mayıs 2011’de Demokratik Yurtsever
Gençlik Meclisi (DYG-M) üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu yedi kişi gözaltına alındı.
Uşak’ta 19 Mayıs 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev
baskınlarında, Uşak Üniversitesi öğrencisi 16 kişi
gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
24 Mayıs 2011’de beş kentte düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla, Diyarbakır’da dört kişi; Eskişehir’de
dokuz kişi; Şanlıurfa’da sekiz kişi; Kütahya’da 14
üniversite öğrencisi; Manisa’da üç kişi; Erzincan’da
10 üniversite öğrencisi; Ankara’da 16 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
24 Mayıs 2011’de beş kentte düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla, Eskişehir’de gözaltına aldığı yedi kişiden BDP il başkan yardımcısı İ.A. ile A.O. 25 Mayıs
2011’de tutuklandı.
Adana’da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 25
Mayıs 2011’de düzenlediği eş zamanlı ev baskınları
sonucu çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti
üyesi 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonun neden
yapıldığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama
yapılmadı.
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
24 Mayıs 2011’de beş kentte düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla, Ankara’da gözaltına aldığı 14 öğrenci, Gaziantep’te gözaltına aldığı iki öğrenci ile
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde gözaltına aldığı bir
kişi 26 Mayıs 2011’de tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
24 Mayıs 2011’de çeşitli kentlerde “yasadışı KCK
Örgütü üyesi oldukları” iddia edilen kişilere düzenlediği operasyonlar nedeniyle, Tunceli’de gözaltına alınan beş öğrenci, Şanlıurfa’da gözaltına alınan altı öğrenciden beşi, Erzincan’da beş öğrenci,
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Kütahya’da 14 öğrenciden dokuzu 27 Mayıs 2011’de
tutuklandı.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 30 Mayıs 2011’de
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan dokuz kişi, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 31 Mayıs 2011’de tutuklanarak Mardin E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
Denizli’de 3 Haziran 2011’de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 28 kişi düzenlenen ev baskınları
sonucu gözaltına alındı. Gözaltı operasyonunu 5
Haziran 2011’de, protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Gözaltına alınan 28 kişiden 13’ü “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 7 Haziran 2011’de tutuklandı.
Ankara’da 31 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Yurtsever Demokratik
Gençlik üye 11 kişiden dokuzu 4 Haziran 2011’de
tutuklandı.
Ankara’da 4 Haziran 2011’de misafir olarak bulunduğu kardeşi Nejat Oğraş’ın evine düzenlenen baskında gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen BDP
Parti Meclisi üyesi Nihat Oğraş, “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” iddiasıyla 7 Haziran 2011’de tutuklandı.
Kocaeli’nde 6 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri İsmail Eskin’in de bulunduğu 16 öğrenciden 14’ü “suçu ve suçluyu övdükleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 10
Haziran 2011’de tutuklandı. (bkz. Davalar)
Aydın’da gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Naif Yargın ve Fatih Aydoğdu
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 12 Haziran 2011’de
tutuklandı.
Bingöl’de 14 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınlarında Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG)
üyesi dört kişi gözaltına alındı.
Batman’da 15 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı toplantı ve gösteri planladıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden sekizi
“yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla
19 Haziran 2011’de tutuklandı.
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Adana’da 22 Haziran 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu BDP üyesi altı kişi gözaltına alındı.
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde düzenlenen operasyonda
gözaltına alınan, BDP ilçe başkanı Bekir Acar’ın da
arasında bulunduğu BDP üyesi 3 kişi 22 Haziran
2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Van’da 21 Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan altı kişiden
aralarında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
(Eğitim-Sen) Van Şubesi Başkanı Selami Özyaşar’ın
da bulunduğu üçü “yasadışı KCK/TM Örgütü üyesi
oldukları” suçlamasıyla 25 Haziran 2011’de tutuklandı.
Adana’da 29 Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı
ev baskınları sonucu “KCK/TM üyesi oldukları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Elazığ’da 28 Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK/TM üyesi oldukları”
iddiasıyla gözaltına alınan beş kişiden bağımsız
milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
tarafından iptal edilen İsa Gürbüz ile Sabri Acar 29
Haziran 2011’de tutuklandı.
Adana’da 12 Temmuz 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı
ev baskınları sonucu ikisi çocuk dört kişi gözaltına
alındı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Yurtsever Demokratik Gençlik üyelerine yönelik düzenlenen
operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden dördü 23
Ağustos 2011’de tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 5 Ağustos 2011’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu altı kişi
gözaltına alındı.
Adana’da 8 Eylül 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanı ve yöneticileri ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişiden BDP İl Başkanı Zeki Karataş’ın da aralarında
bulunduğu 11 kişi “yasadışı KCK/TM üyesi oldukları” iddiasıyla 11 Eylül 2011’de tutuklandı.

213

Örgütlenme Özgürlüğü

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Van’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan
13 kişiden yedisi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamalarıyla 14 Eylül 2011’de tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 21 Eylül 2011’de
BDP yönetici ve üyelerinin evlerine ve işyerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan sekiz kişiden
altısı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
suçlamasıyla 24 Eylül 2011’de tutuklandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Eylül 2011’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu BDP
üye ve yöneticilerinin bulunduğu sekiz kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan aralarında
BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu altısı “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 20
Eylül 2011’de tutuklandı.

Şanlıurfa’da 27 Eylül 2011’de Eğitim-Sen ve İnsan
Hakları Derneği (İHD) Şanlıurfa Şubesi’nin üye ve
yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 18 kişiden İHD
Şanlıurfa Şubesi Başkanı Cemal Babaoğlu, EğitimSen Şanlıurfa Şubesi Başkanı Halit Şahin, EğitimSen üyesi Yasin Öztürkoğlu, İHD yöneticisi Müslüm Kına, SES üyesi Hikmet Evin, Adil Arslan ve
Adile Şahin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 1 Ekim 2011’de tutuklandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 17 Eylül 2011’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 55
kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Mersin’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 10 kişiden aralarında BDP
meclis üyelerinin bulunduğu sekiz kişi “yasadışı
KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 17 Eylül
2011’de tutuklandı.
Şırnak’ta, Silopi İlçesi’nde ve Beytüşşebap İlçesi’nde
20 Eylül 2011’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 37 kişiden aralarında
BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 31’i “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 21
Eylül 2011’de; 16’sı ise 22 Eylül 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ta, Silopi İlçesi’nde ve İdil İlçesi’nde 23 Eylül
2011’de gözaltına alınan Şırnak Belediye Başkanı
Ramazan Uysal, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak ile BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış ve 24 Eylül 2011’de
gözaltına alınan Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı
Faruk Ürgen “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındıkları gün tutuklandılar.
İzmir merkezli olmak üzere altı ilde 22 Eylül
2011’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 34 kişiden aralarında BDP üye
ve yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişi “yasadışı
KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 26 Eylül
2011’de tutuklandı.
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Gaziantep’te 1 Ekim 2011’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar
sonucu 16 kişi, Mersin’de BDP parti meclisi üyesi Filiz Yılmaz ve DİHA muhabiri Aydın Yıldız,
“KCK/TM operasyonu” kapsamında gözaltına
alındı.
Bitlis’te ve ilçelerinde 30 Eylül 2011’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
eş zamanlı ev baskınları sonucu aralarında Tatvan
Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Işık, BDP Tatvan İlçe Başkan Yardımcısı Haseyin Güler’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Mersin’de 30 Eylül 2011’de BDP il yöneticisi Nevzat
Çevik, BDP Siyaset Akademisi’nden çıkarken polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul’da 30 Eylül 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı
ev baskınları sonucu 13 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman’da da 1 Ekim
2011’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu “KCK/TM
operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 19 kişi 4
Ekim 2011’de tutuklandı.
İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Batman,
Ankara, Mardin, Adıyaman, Siirt, İzmir, Şanlıurfa
ve Gaziantep’te de 4 Ekim 2011’de düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu aralarında BDP üye
ve yöneticilerinin de bulunduğu 146 kişi “yasadışı
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KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
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 ile Bitlis’in Tatvan
İlçesi’nde gözaltına alınan 13 kişiden altısı “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 4 Ekim
2011’de tutuklandı.
Siirt’te 6 Ekim 2011’de düzenlenen eş zamanlı ev
baskınları sonucu aralarında BDP üyelerinin de
bulunduğu 7 kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Batman,
Ankara, Mardin, Adıyaman, Siirt, İzmir, Şanlıurfa
ve Gaziantep’te de 4 Ekim 2011’de düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu
146 kişiden İstanbul’da sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerin 37’si “yasadışı KCK Örgütü
üyesi oldukları” gerekçesiyle 7 Ekim 2011’de tutuklandı.
İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Batman,
Ankara, Mardin, Adıyaman, Siirt, İzmir, Şanlıurfa
ve Gaziantep’te de 4 Ekim 2011’de düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu
146 kişiden İstanbul’da sorgusu tamamlanarak
adliyeye sevk edilenlerin 57’si; Diyarbakır’da 18’i;
Siirt’te BDP merkez ilçe başkanı “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 8 Ekim 2011’de
ve 10 Ekim 2011’de tutuklandı.
Hakkâri’de 9 Ekim 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu 17 kişi; Batman’da ise 11
kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Batman,
Ankara, Mardin, Adıyaman, Siirt, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te de 4 Ekim 2011’de düzenlenen
eş zamanlı ev baskınlarının ardından Mardin’de 6
Ekim 2011’de gözaltına alınan BDP Parti Meclisi
üyesi Yusuf Ciril, “yasadışı KCK Örgütü üyesi olduğu” gerekçesiyle 10 Ekim 2011’de İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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Şırnak’ta “ifade vermeye çağrıldığı” İl Emniyet
Müdürlüğü’nde gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen Balveren Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, “yasadışı örgüt üye olduğu” iddiasıyla 11 Ekim
2011’de tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
Batman’da 8 Ekim 2011’de evlerine düzenlenen baskın sonucu “Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG)
yapılanmasında yer aldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden üç çocuk “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 11 Ekim 2011’de tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Mersin’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu “KCK/
TM operasyonu” kapsamında gözaltına alınanlardan BDP il başkan yardımcısı Mahmut Karabulut
ve il yönetici Hasan Cide “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 11 Ekim 2011’de tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 11 Ekim 2011’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu altı kişi gözaltına alındı.
Hakkâri’de 9 Ekim 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 17 kişiden dokuzu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 12 Ekim 2011’de tutuklandı.
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 11 Ekim 2011’de yöneticisi olduğu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (YAKAYDER) binasından çıktıktan sonra gözaltına alınan
Cemal Bektaş, “yasadışı KCK Örgütü üyesi olduğu”
iddiasıyla 15 Ekim 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 11 Ekim 2011’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 11 kişiden altısı daha “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 14 Ekim 2011’de
tutuklandı. Böylece gözaltına alınan 11 kişinin tamamı tutuklanmış oldu.
18 Ekim 2011 sabahı Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep’te Mersin ve Ankara’da
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu aralarında Barış
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ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) üye ve yöneticilerinin, sendika üyelerinin, insan hakları savunucularının bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 105 kişiden 30’u Mardin’de;
16’sı Şanlıurfa’da; 14’ü Adana’da; 13’ü Muğla’da;
12’si Aydın’da; 4’ü Mersin’de; 4’ü Gaziantep’te; 11’i
Diyarbakır’da; İHD Siirt Şubesi Sekreteri bir kişi de
Ankara’da gözaltına alındı.
Adana’da 16 Ekim 2011’de düzenlenen bir protesto
gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 25 kişiden yedisi çocuk 10 kişi “yasadışı
KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 19 Ekim
2011’de tutuklandı.
18 Ekim 2011 sabahı sekiz ilde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 105 kişiden Mersin’de gözaltına alınan dört kişi 19 Ekim
2011’de adliyeye sevk edildi. BDP yöneticisi dört
kişiden BDP Parti Meclisi üyesi Mustafa Doğrul çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
18 Ekim 2011 sabahı sekiz ilde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 105 kişiden
Muğla’da gözaltına alınan 13 kişi 20 Ekim 2011’de
adliyeye sevk edildi. Muğla Üniversitesi öğrencisi
olan 13 kişiden beşi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
18 Ekim 2011 sabahı sekiz ilde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 105 kişiden
Mardin’de gözaltına alınan 30 kişi 22 Ekim 2011’de
adliyeye sevk edildi. BDP üye ve yöneticisi olan 30
kişiden BDP il başkanının da bulunduğu 14 kişi
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı KCK
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın’da gözaltına alınan 14 kişiden BDP Aydın İl
Başkanı Necmettin Uçar, İHD Siirt Şubesi Sekreteri Zana Aksu, Şerife Başkurt, Mehmet Parıltı, Halime Demir, Cengiz İvdil, Engin Çiçek, Murat Selvi,
Lütfi Esentekin, Elvan Öziş, Battal Battaloğlu aynı
suçlamayla 22 Ekim 2011’de tutuklandı.
Muş’un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinde 20
Ekim 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Bulanık Belediye başkan yardımcısı
Ali Topçu, Varto Belediye Özel Kalem Müdürü
Murat Aydın, Malazgirt BDP İlçe Başkanı Tak-
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yettin Özkahraman ve Malazgirt Belediye Başkan
Yardımcısı Fahri Atalay da yine aynı suçlamayla 23
Ekim 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de askeri operasyonları protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen
eyleme müdahale eden polis ekipleri beş çocuğu
gözaltına aldı.
18 Ekim 2011 sabahı sekiz ilde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 105 kişiden
Mardin’de gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü 22 Ekim
2011’de tutuklanmıştı. Serbest bırakılanlardan Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Doğan’ın
serbest bırakılmasına savcının itiraz etmesi üzerine
yeniden gözaltına alınan Ayhan Doğan, “yasadışı
KCK Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla 27 Ekim
2011’de tutuklandı.
İstanbul’da 28 Ekim 2011’de Ümraniye İlçesi’nde
bulunan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul
Siyaset Akademisi’ne; BDP ilçe binasına; Hêvî Kültür Merkezi’ne ve BDP üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu aralarında BDP
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Avcı’nın,
BDP Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Büşra Ersanlı
ve Yazar Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu 41 kişi
gözaltına alındı.
Siirt’te 26 Ekim 2011’de polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan onu çocuk 15 kişiden on çocuk “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 28
Ekim 2011’de tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
askeri birliklere düzenlenen baskınların ardında
başlatılan askeri operasyon sonucu yaşamını yitiren bir militanın İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde
düzenlenecek olan cenaze törenine katılabilecekleri
iddiasıyla 22 kişi 30 Ekim 2011’de gözaltına alındı.
Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde 29 Ekim 2011’de
savcılığa ifade vermeye giden BDP’li Belde Başkanı
Dursun Çakır, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklanarak Şırnak Cezaevi’ne gönderildi.
İstanbul’da 28 Ekim 2011’de Ümraniye İlçesi’nde
bulunan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul
Siyaset Akademisi’ne; BDP ilçe binasına; Hêvî KülTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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tür Merkezi’ne ve BDP üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu aralarında BDP
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Avcı’nın,
BDP Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve
Yazar Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu 41 kişinin
gözaltına alındığı operasyon kapsamında 31 Ekim
2011’de Yalova’da BDP İl Başkan Yardımcısı Evrim
Öztürk (31) ve Yasin Yalçın (26) gözaltına alındı.
İstanbul’da 28 Ekim 2011’de Ümraniye İlçesi’nde
bulunan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul
Siyaset Akademisi’ne; BDP ilçe binasına; Hêvî Kültür Merkezi’ne ve BDP üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan
BDP üye ve yöneticisi 47 kişiden aralarında BDP
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Avcı’nın,
BDP Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Büşra Ersanlı
ve Yazar Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu 44 kişi
1 Kasım 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Mersin’de 1 Kasım 2011’de polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK operasyonlarını protesto ettikleri” gerekçesiyle 13 kişi
gözaltına alındı.
İstanbul’da 28 Ekim 2011’de Ümraniye İlçesi’nde
bulunan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul
Siyaset Akademisi’ne; BDP ilçe binasına; Hêvî Kültür Merkezi’ne ve BDP üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan
BDP üye ve yöneticisi 47 kişiden aralarında BDP
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Avcı’nın,
BDP Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Büşra Ersanlı
ve Yazar Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu 44 kişi
1 Kasım 2011’de tutuklandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kişi, 2 Kasım 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı KCK Örgütü
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Adana’nın Küçükdikili Beldesi’nde 3 Kasım 2011’de
jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev
baskınları sonucu BDP üyesi yedi kişi gözaltına
alındı.
Adana’da 3 Kasım 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan yedi kişiden üçü; Mersin’de ise dört kişiden ikisi “yasadışı
KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 4 Kasım
2011’de tutuklandı.
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İzmir’de 6 Kasım 2011’de “KCK soruşturması” kapsamında Ekim ayında gerçekleştirilen ve 30 kişinin
tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım
2011’de BDP üye ve yöneticisi 30 kişi, ifadelerine
başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 5 Kasım 2011’de
bazı evrakları teslim etmek için gittiği Emniyet
Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şemdinli İlçe Başkanı Nusret
Akbaş, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği”
suçlamasıyla aynı suçlamayla gözaltına alınan bir
kişi ile birlikte tutuklandı.
İstanbul’da 7 Kasım 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı.
Hakkâri’de 6 Kasım 2011’de kontrol noktasında
durdurulan araçta bulunan İHD Hakkâri Şubesi
Başkanı İsmail Akbulut, Hakkâri Belediye Meclis
Üyesi Nusret Kurt ile Mehmet Demiralp ve Cezmi
Çiftçi adlı iki sivil gözaltına alınmıştı. Dört gündür sorgulanan dört kişiden İHD Hakkâri Şubesi
Başkanı İsmail Akbulut sevk edildiği mahkeme
tarafından 10 Kasım 2011’de “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
BDP Aydın İl Yöneticisi Suat Üney 10 Kasım 2011’de
yolda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü. Suat Üney’in gözaltına alınma gerekçesi
açıklanmadı.
İstanbul’da 7 Kasım 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 20 kişiden 12’si “çeşitli yasadışı gösterilere katıldıkları”
gerekçesiyle 11 Kasım 2011’de tutuklandı.
Mersin’de 15 Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan sekiz kişi, 17 Kasım
2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanarak
Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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, akademisyenlerin de bulunduğu
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yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanma”ya yönelik devam
eden “KCK Soruşturması” kapsamında 22 Kasım
2011’de İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere
16 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekipleri gözaltı operasyonları düzenledi.
Avukatların hedef alındığı operasyonlarda
İstanbul’da bulunan Asrın Hukuk Bürosu ve Özgür Gündem Gazetesi’nin bürosuna düzenlenen
baskınlarda saatler süren aramalar yapıldı ve tüm
bilgisayarların hard disklerinin kopyaları alınırken
basılı tüm evraklara da el konuldu.
Özgür Gündem Gazetesi’ne ve Asrın Hukuk
Bürosu’na düzenlenen baskının ardından Bursa’da
yaşayan ve gazetenin yazarlarından Avukat Ayşe
Batumlu ile “Öcalan’ın İmralı Günleri” adlı kitabın da yazarı olan Cengiz Kapmaz ve Asrın Hukuk
Bürosu’nun şoförü Hüseyin Karasu gözaltına alındı.
Operasyonlar sonunda 47’si İstanbul’da ve 8’i
Diyarbakır’da olmak üzere 70 avukatın; en az 117
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili Mahmut Alınak, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ömer Önen, Bağlar Belediye
Başkan Yardımcısı Derya Tamriş, Bağlar Belediye Meclis üyesi Kadri Gökdemir, avukatlar Baran
Pamuk, Fuat Coşacak, Nuri Çelik, Mehmet Nuri
Deniz, BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali Yüce, Fatma
Kızılkaya, Şafi Hayme ile Hakkâri’nin Yüksekova
İlçesi’nde dört avukatın bulunduğu öğrenildi.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 22 Kasım 2011’de bir
lokantada yemek yiyen O.B. ve M.K. adlı iki çocuk
polis ekipleri tarafından gerekçe göstermeksizin
gözaltına alındı.
Siirt’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı
polis ekiplerinin 23 Kasım 2011 sabahı düzenlediği
eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı gösteriye
katıldıkları” gerekçesiyle 11 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, gazeteciler, sendikacılar,

218

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

parti yöneticileri, akademisyenlerin de bulunduğu
yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanma”ya yönelik devam
eden “KCK Soruşturması” kapsamında 22 Kasım
2011’de İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere
16 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonları
sonucunda Diyarbakır’da gözaltına alınan 43 kişiden aralarında BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ömer
Önen, Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Derya
Tamriş ve BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali Yüce’nin de
bulunduğu 36 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
ve “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamalarıyla 26
Kasım 2011’de tutuklandı.
İstanbul’da ise gözaltına alınan ve tutuklanmaları
talebini müdafilerinin boykot etmesinden ötürü avukatsız bir şekilde İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne sevk edilen 41’i avukat 43 kişiden
gazeteci Cengiz Kapmaz ile 33 avukat “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgütün kurucu
kadrosunda yer aldıkları” suçlamalarıyla 26 Kasım
2011’de tutuklandı.
Mardin’de, Nusaybin İlçesi’nde ve Kızıltepe
İlçesi’nde 25 Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan, aralarında BDP
il başkanı Abdullah Akikol’un da bulunduğu 11
kişi “KCK Soruşturması” kapsamında 27 Kasım
2011’de tutuklandı.
Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve Silopi İlçesi’nde 27
Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu
28 kişi “KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına
alındı.
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
ve jandarma ekiplerinin 26 Kasım 2011’de ve 27
Kasım 2011’de düzenlediği operasyonlar sonucu
Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı
Hikmet Demir; Gaziantep’te 8 kişi; Şırnak’ın Cizre
İlçesi’nde 2 kişi; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde
ise 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Muş ve Elazığ’da
24 Kasım 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı
operasyonlar sonucu “4 Nisan 2011’de Abdullah
Öcalan’ın doğum günü nedeniyle düzenlenen eylemlerde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
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gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden TUHADDer Başkanı Mahmut Doğu, Nusret Akın ve Ömer
Koç “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“suçu ve suçluyu övdükleri” iddialarıyla 26 Kasım
2011’de tutuklandı.
Siirt’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı
polis ekiplerinin 23 Kasım 2011 sabahı düzenlediği
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11
kişiden Reşit Teymur, Şehmuz Timurtaş, Abdullah Çelepkulu, Nurettin Erçin ve Celalettin Elçiçek
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamasıyla 27 Kasım 2011’de tutuklandı.
Gaziantep’te 26 Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan, aralarında BDP üye
ve yöneticileri ile Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu 20 kişiden 14’ü “KCK Soruşturması” kapsamında 29 Kasım 2011’de tutuklandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 27 Kasım 2011’de
gözaltına alınan 5 kişiden 2’si “KCK Soruşturması”
kapsamında 30 Kasım 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve Silopi İlçesi’nde 27
Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 22 kişiden aralarında BDP üye ve
yöneticilerinin de bulunduğu 15’i “KCK Soruşturması” kapsamında 30 Kasım 2011’de tutuklandı.
Ağrı’da;
Doğubayazıt
İlçesi’nde;
İzmir’de;
Diyarbakır’da; Bitlis’te ve Van’da 3 Aralık 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu aralarında BDP
İl Başkanı Mustafa Akyol ve Doğubayazıt Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit’in de bulunduğu toplam 21 kişi “KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.
22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik düzenlenen operasyonun ardından hakkında arama kararı çıkartılan Siirt Barosu avukatlarından Mehmet
Sabir, 5 Aralık 2011’de yurtdışından döndükten
sonra çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklanarak Metris T Tipi
Cezaevi’ne gönderildi. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan avukat sayısı 34 oldu.
İstanbul’da 5 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması”
kapsamında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları
sonucu 15 kişi gözaltına alındı.
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Gaziantep’te 5 Aralık 2011’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri BDP üye ve yöneticisi
beş kişiyi gözaltına aldı.
Ağrı’da;
Doğubayazıt
İlçesi’nde;
İzmir’de;
Diyarbakır’da; Bitlis’te ve Van’da 3 Aralık 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan
aralarında BDP İl Başkanı Mustafa Akyol ve Doğubayazıt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Babayiğit’in de bulunduğu toplam 21 kişiden 11’i
“KCK Soruşturması” kapsamında 6 Aralık 2011’de
tutuklandı.
Gaziantep’te 5 Aralık 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan BDP üye ve
yöneticisi sekiz kişiden BDP Şahinbey İlçe Başkanı
Müslüm Durmaz, BDP İl Yöneticisi Şemsettin Kaya
ve BDP eski İl Yöneticisi Mehmet Kutuz, “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de
tutuklandı.
Ağrı’da;
Doğubayazıt
İlçesi’nde;
İzmir’de;
Diyarbakır’da; Bitlis’te ve Van’da 3 Aralık 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP İl Başkanı Mustafa Akyol ve
Doğubayazıt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit’in de bulunduğu toplam 21 kişiden
dördü “KCK Soruşturması” kapsamında 7 Aralık
2011’de tutuklandı. Böylelikle Ağrı merkezli “KCK
Soruşturması” kapsamında tutuklananların sayısı
15’e yükseldi.
Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 7 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi Ramazan Sayan ile Seyithan Eray, Recep Kilboga, Seyit Kilboga
gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne
gönderildi.
BDP Kadın Meclisi üyesi Ayşe Irmak’ın 6 Aralık
2011’de Diyarbakır’a gitmek üzereyken İstanbul’da
otobüs terminalinde gözaltına alınarak İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde “PKK’nin üst düzey yöneticisi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan
Suphi Yalçınkaya adlı kişi 7 Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda serbest bırakılan
yedisi avukat sekiz kişi hakkında savcının yaptığı
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itirazı 7 Aralık 2011’de kabul eden İstanbul 11. Ağır
Ceza Mahkemesi, avukatlar Mahmut Alınak, Fırat
Aydınkaya, Mehmet Ayata, Nevzat Anuk, Nezahat
Paşa Bayraktar, Yalçın Sarıtaş, Ümit Sisligün ile Asrın Hukuk Bürosu sekreteri Sebahat Zeynep Arat
hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti. Karar
kapsamında Mahmut Alınak ve Mehmet Ayata 8
Aralık 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 8 Aralık 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları”
gerekçesiyle onu çocuk 15 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan beşi çocuk 10 kişi 11 Aralık
2011’de tutuklandı.
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde “yasadışı örgüte yardım
ve yataklık yaptığı” iddiasıyla 8 Aralık 2011’de evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan A.N.
aynı gerekçeyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 7 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan yedi kişiden altısı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamasıyla 9 Aralık 2011’de tutuklandı.
Nevşehir Üniversitesi öğrencisi Veysi Demir’in 11
Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında
gözaltına alındığı öğrenildi.
Adana’nın Seyhan İlçesi’nde 11 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi dört kişi
gözaltına alındı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Aralık 2011’de
özel harekât polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında dört kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 6 Aralık 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan
14 kişiden ikisi çocuk yedi “Demokrat Yurtsever
Gençlik üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt adına
suç işledikleri” suçlamalarıyla 9 Aralık 2011’de tutuklandı.
Gaziantep’te 11 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sırasında evlerinde bulunmadıkları için
gözaltına alınamayan BDP Şahinbey ilçe yöneticileri Emin Kütler, Halil Şahin, Edip Songur ve
Semra Şensal, 13 Aralık 2011’de ifade vermeleri
için İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. Emniyet
Müdürlüğü’nde gözaltına alınan dört kişiden Emin
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Kütler, Edip Songur ve Halil Şahin “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanarak Gaziantep H Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
İstanbul’da 13 Aralık 2011’de Özgürlükler Derneği üyelerinin evlerine Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonlar sonucu 22 kişi gözaltına alındı.
Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Mollakent (Melekent) ve Uzgörür (Neynik) Beldeleri ile Günbatmaz (Adgon) Köyü’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınlarında 11 kişi; Mardin’in Yalıköy
Beldesi’nde düzenlenen ev baskınlarında BDP
üyesi 6 kişi; Mersin’in Tarsus İlçesi’nde ise BDP İlçe
Başkanı Faik Altun; Erzincan’da 7 öğrenci gözaltına
alındı.
Mersin’de 14 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır’da 14 Aralık 2011’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen bir gösteriye katıldıkları” iddiasıyla 2 kişi
gözaltına alındı.
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan beş kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla
14 Aralık 2011’de tutuklandı.
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskını sonucu gözaltına alınan BDP
İlçe Başkanı Faik Altun “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 14 Aralık 2011’de tutuklandı.
“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara; belediyelere yönelik düzenlenen ve binlerce insanın
tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri sekiz ilde başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber
ajanslarına baskın düzenleyerek çoğunluğu gazeteci 58 kişiyi gözaltına aldı.
“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara yönelik düzenlenen ve binlerce insanın tutuklanTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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masıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 16
Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekipleri Batman’da; İstanbul’da; Antalya’da;
Diyarbakır’da; Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde ve
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde belediyelere baskın düzenleyerek Kurtalan Belediye Başkanı’nda
arasında bulunduğu 75 kişiyi gözaltına aldı.
Batman’da gözaltına alınanlardan 15’i; Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde gözaltına alınanların 14’ü 20 Aralık
2011’de tutuklandı.
Şırnak’ta 16 Aralık 2011’de düzenlenen “Ez li vir
im. Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” mitinginin ardından Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 17 Aralık 2011’de düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK Soruşturması”
kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.
Mersin’de 18 Aralık 2011’de düzenlenen “Ez li vir
im. Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” etkinliğinin ardından Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Aralık 2011’de düzenlediği
eşzamanlı ev baskınları sonucu 12 kişi gözaltına
alındı.
Şırnak’ta 16 Aralık 2011’de düzenlenen “Ez li vir
im. Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” mitinginin ardından Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 17 Aralık 2011’de düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK Soruşturması”
kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 21 Aralık
2011’de tutuklandı.
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İstanbul merkezli olmak üzere sekiz ilde 20 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında Basın
yayın çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon
kapsamında Hakkâri’de 22 Aralık 2011’de biri Dicle
Haber Ajansı (DİHA) muhabiri olmak üzere 2 kişi
gözaltına alındı.
“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara; belediyelere yönelik düzenlenen ve binlerce insanın
tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin sekiz ilde, başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere
haber ajanslarına baskın düzenleyerek gözaltına
aldığı 49 basın yayın çalışanından 35’i çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
24 Aralık 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklanan 36 gazetecinin adları şöyle:
• Ramazan Pekgöz (DİHA editörü-Diyarbakır)
• Mazlum Özdemir (DİHA muhabiri-Diyarbakır)
• Fatma Koçak (DİHA Yazıişleri Müdürü-İstanbul)
• Kenan Kırkaya (DİHA Ankara Temsilcisi-Ankara)
• Sadık Topaloğlu (DİHA muhabiri-Urfa)
• Semiha Alankuş (DİHA editörü-Diyarbakır)

Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Yıldırım, 21 Aralık 2011’de
Diyarbakır’da gazete bürosundan çıktıktan sonra
sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

• Çağdaş Kaplan (DİHA muhabiri-İstanbul)

Bingöl’de 22 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin ve jandarma
ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu BDP İl
Eşbaşkan Yardımcısı Fatih Dağ gözaltına alındı.
Karlıova Sulh Ceza Mahkemesi’nin talimatı ile yapılan bakınla bilgisayarı ile kitaplarına da el konulan Fatih Dağ’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı
soruşturmaya verilen gizlilik kararı nedeniyle açıklanmadı ve Fatih Dağ sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

• Nilgün Yıldız (DİHA muhabiri Mardin)
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• Ömer Çelik (DİHA muhabiri-İstanbul)
• Zuhal Tekiner (DİHA İmtiyaz Sahibi-İstanbul)
• Pervin Yerlikaya (DİHA-İstanbul)
• Zeynep Kuray (Birgün Gazetesi muhabiri)
• Nahide Ermiş (Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu Üyesi)
• Ömer Çiftçi (Demokratik Modernite Dergisi
İmtiyaz Sahibi)
• Davut Uçar (Etik Ajans Müdürü)
• Hüseyin Deniz (Özgür Gündem eski çalışanı)
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• İsmail Yıldız (DİHA eski çalışanı)
• Dilek Demirel (Özgür Gündem eski çalışanı)
• Sibel Güler (Özgür Gündem eski çalışanı)
• Ertuş Bozkurt (Fırat Dağıtım çalışanı)
• Çağdaş Ulus (Vatan Gazetesi muhabiri)
• Nevin Erdemir (Özgür Gündem Gazetesi çalışanı)
• Nurettin Fırat (Özgür Gündem Gazetesi yazarı)
• Ayşe Oyman (Özgür Gündem)
• Yüksel Genç (Özgür Gündem yazarı)
• Oktay Candemir (DİHA eski çalışanı)
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• Ziya Çiçekçi (Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
• Haydar Tekin (Fırat Dağıtım eski çalışanı)
• Selahattin Aslan (Demokratik Modernite çalışanı)
• İrfan Bilgiç (Eski Fırat Dağıtım çalışanı)
• Ali Fidan (Fırat Dağıtım İstanbul çalışanı)
• M. Emin Yıldırım (Azadiya Welat Genel Yayın
Yönetmeni)
• Çiğdem Aslan
• Cihan Albay
• Saffet Orman.

Gazeteciler gözaltına alınıyor, tık yok!
Milliyet Gazetesi, 23 Aralık 2011
Hasan Cemal
Dün Ankara’da, kısa adı USAK olan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’ndaki konuşmama, 20 küsur gazetecinin gözaltına alınmasının medyada tuhaf bir sessizlikle karşılanmasından duyduğum rahatsızlıkla başladım.
Gazeteciler büyük bir dalgayla gözaltına alınıyor. Sessizlik.
Tık yok.
Yaprak kımıldamıyor.
Kıyamet kopmuyor manşetlerde.
Oysa büyük bir operasyon.
KCK kapsamındaki 50 civarında gözaltının 20’den fazlasını gazetecilerin oluşturduğu belirtiliyor.
Ama gel gör ki gazetelerde gazeteci milletinin gözaltı haberi neredeyse kayboluyor.
Birinci sayfaların eteklerinden iç sayfalara doğru kayıyor haberler... Ara ki bulasın ne olup bittiğini...
Sanki tuhaf bir kayıtsızlık.
Rahatsız edici.
Neden?..
Medyada devlete hizmet arzı mı?..
Aklıma takılıyor:
Yoksa Başbakan Erdoğan’ın Ankara’da, Başbakanlık Konutu’nda medya patron ve yöneticileriyle yaptığı toplantının bir ürünü mü?..
Bilemiyorum, belki de...
Ama altını çizmek istiyorum.
Hayra alamet değil bu.
Hem de hiç değil.
Gözaltı dalgası 20 küsur gazeteciyi vuruyor.
Devletin yarattığı havaya kulak verirseniz, bunlar gazeteci milletinden değil.
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Ya ne?
Terörist!
PKK’nın maşası!
Hatta içlerinde Kandil’de eğitimden geçen bile var.
Nerden biliyorsun?
Nasıl emin olabiliyorsun?
Bir gözaltıyla nasıl oluyor da gazeteciyi bir anda meslekten silebiliyorsun?
Hangi hakla?..
Benim yıllarım bu konuyla geçti.
Cumhuriyet’te muhabirlik ve genel yayın yönetmenliği yaparken, Uluslararası Basın Enstitüsü Yürütme Kurulu
üyesiyken önümüzde hep aynı meseleler vardı.
İfade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden içeri atılanların ‘kimlik’leri tartışılıp durulurdu.
Gazeteci değil komünist!
Gazeteci değil şeriatçı! (TCK 163. Madde)
Gazeteci değil terörist!
20 küsur gazeteci hapse atılıyor.
Henüz tutuklu değiller.
Şüpheli değiller.
Sanık değiller.
Mahkûm olmamışlar.
Ama sanki kesin hüküm verilmiş:
Onlar KCK’lı, onlar PKK’lı...
Yaprak kımıldamıyor.
Tık yok.
Haberler kıyıda köşede saklanıyor.
Yine aynı soru:
Medya devlete hizmet mi arz ediyor?
Birgün gazetesi manşet atmış:
“Haydi bizi de alın, memleketi kurtarın!”
Dün Ankara’da, kısa adı USAK olan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nda yaptığım konuşmaya yukarıda anlatmaya çalıştığım rahatsızlıkla başladım.
Konu, Kürt sorunuyla PKK ve bu açıdan Türkiye’nin bölgesel rolüydü.
Özetle demeye çalıştım ki:
Siyasal iktidar, devlet bugün PKK’ya karşı topyekün bir mücadele başlatmış durumda. İmralı’yı da tecrit ederek
dağda, şehirde PKK’nın üstüne çullanıyor.
1990’lardakine benzer bir durum...
PKK’yı çökertmek için, PKK’nın tekelini kırmak için silahı önplana çıkartırken, demokrasi ve özgürlük alanını
daralttıkça daraltıyor devlet...
Bu siyaset geri tepebilir.
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PKK’nın tekelini kırmanın, ‘dağın vesayeti’ni etkisizleştirmenin yolu tam tersine, demokrasi ve özgürlük alanını
genişletmekten geçer diye düşünüyorum.
Bu açıdan herhangi bir somut adım yok kaç yıldır. Nitekim, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümeti adına
bütçenin kapanış konuşmasını yaparken önceki gün dedi ki:
“Kürtlerin bütün hakları verilecek!”
Demek ki, bugüne kadar verilmemiş...
Demek ki, Başbakan Erdoğan’ın teröre inat demokrasi sözü kaç yıldır havada kalmış...
Özetle bunları söyledim.
Sonra dinledim.
Bir süreç içinde yol alındığını, önce “PKK’ya devletin elinin nasıl ağır olduğunun fena halde gösterileceği”ni, zamanla başka aşamalara da sıranın geleceğini dinledim ya da ben öyle anladım.
Son olarak da dedim ki:
İnşallah ipler boşalmaz ve Türkiye bir ‘şiddet sarmalı’na yuvarlanmaz; böyle olursa, Türkiye yalnız içte değil, dışta
da, özellikle bölgesel rolü konusunda da son derece fırtınalı sularda kendini bulur.

Hakkâri’de 22 Aralık 2011’de Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) merkez ilçe binasına ve merkez ilçe
başkanı Fikret Erik’in evine yürütülen bir soruşturma kapsamında baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Fikret Erik “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla 26 Aralık 2011’de tutuklandı.
Kars’ın Dağpınar Beldesi’nde 24 Aralık 2011’de
BDP belde binasına ve belediye Başkanı Ayhan
Erkmen’in evine yürütülen bir soruşturma kapsamında baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Erkmen “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla 26 Aralık 2011’de tutuklandı.
Bingöl ve ilçelerinde 23 Aralık 2011’de düzenlenen
eş zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına
alınan 16 köylüden 12’si çıkarıldıkları mahkeme
tarafından 26 Aralık 2011’de tutuklandı.
Şırnak’a bağlı Balveren Beldesi’nde 28 Aralık
2011’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu Sebih Yıldız ve Sekvan
Uysal adlı iki kişi gözaltına alındı.
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“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye ve
yöneticilerine; insan hakları savunucularına; sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara; belediyelere yönelik düzenlenen ve binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 24 Aralık 2011’de basın yayın çalışanı 36 kişinin
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandığı operasyon kapsamında 30 Aralık 2011’de Özgür
Gündem Gazetesi eski editörlerinden Turabi Kişin
Ankara’da gözaltına alındı.
“KCK Soruşturması” adı altında İzmir’de 29 Aralık 2011’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına
alınan S.O. (24) “KCK/TM adlı yapılanmanın gençlik sorumlusu” olduğu iddiasıyla 30 Aralık 2011’de
tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 30 Aralık
2011’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.
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2. KCK/TM SORUŞTURMASI DAVALARI
Örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 2011 yılında en büyük baskıyı Barış ve Demokrasi Partisi’nin yaşadığını ifade etmemiz mümkündür. Özellikle 14 Nisan
2009’da başlayan KCK Operasyonları/Soruşturmaları/Davaları süreci 2011 yılında da tüm hızıyla devam etti ve bu bu durum milletvekillerinden,
insan hakları savunucularına, akademisyenlerden
sendikacılara, öğrencilerden parti yöneticilerine,
basın yayın çalışanlarından hukukçulara, belediye
başkanlarından yazarlara varan geniş bir yelpazeyi
içine aldı.

Konuyla ilgili olarak BDP Genel Merkezi 7 Aralık
2011’de bir açıklama yaptı. Açıklamada BDP verilerine göre 14 Nisan 2009 tarihinden 2011 yılının
Ekim ayına kadar geçen sürede gözaltına alınan 7
bin 748 kişiden 3 bin 895’inin tutuklandığı belirtildi.
Sürecin en büyük halkasını oluşturan KCK/TM Ana
Davası’ndan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan 104’ü tutuklu 152 kişinin adları ise şöyle:

Tutuklu sanıklar:
BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, milletvekilliği iptal edilen Hatip Dicle,
Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Belediye Başkanı Zülküf Karatekin,
Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin,
Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk, İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erbey, Diyarbakır Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, Kamuran Yüksek, Nadir Yıldırım, Ahmet Çelen, Herdem
Kızılkaya, Ramazan Morkoç, Bayram Altun, Lütfü Dağ, Mehmet Taş, Hüseyin Yılmaz, Salih Alpdoğan, Ümran Genç,
Mehmet Abbasoğlu, Selanik Öner, Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Mehmet Nimet Sevim, Alican Önlü, Mehmet Akın, Ali
Oruç, Hasan Hüseyin Ebem, Ercan Akyol, Ercan Sezgin, Temer Tanrıkulu, Kutbettin Kurt, Mehmet Tari, Hasan
Üner, Hasan İraz, Şinasi Tur, Ebru Günay, Siracettin Irmak, Ahmet Makas, Abbas Çelik, Mazlum Tekdağ, Bahri
Çeken, Hasan İnatçı, Rahmi Özmen, Mükail Karakuş, Celal Yoldaş, Ahmet Ertak, Ali Şimşek, Fırat Anlı, Hüseyin
Kalkan, Nadir Bingöl, Emrullah Cin, Gül Cihan Şimşek, Hüseyin Bayrak, Hacı Erdemir, Heval Erdemli, Sebahattin
Dinç, Abdullah Akengin, Kazım Kurt, Garip Kandemir, Şeyhmus Bayhan, Cebrahil Kurt, Yaşar Sarı, Ahmet Zirek,
Arslan Özdemir, Engin Kotay, Roza Erdede, Kerem Duruk, Leyla Deniz, Nihayet Taşdemir, Dirayet Taşdemir, Pınar
Işık, Esma Güler, Besime Konca, Fadile Bayram, Elif Kaya, Olcay Kanlıbaş, Pelgüzar Kaygısız, Pero Dündar, Sara
Aktaş, Sevi Demir, Zahide Besin, Zeynep Boğa, Hacire Özdemir, Takibe Turgay, Alaattin Aktaş, Tuncay Korkmaz,
Ramazan Debe, Fethi Suvari, Musa Farisoğulları, Mahmut Okkan, Nizamettin Onar, Zeynel Mat, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram, İhsan Sevitek, Mustafa Ocaklık, Osman Ocaklık, Seyithan Şen, Veysi Akar.
Tutuksuz sanıklar:
BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, (Altı aylık tutukluluk süresini ardından
sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Yurtdışına çıkış yasağı var), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir (Yurtdışına çıkış yasağı var), Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Dersim eski Belediye Başkanı Songül Erol
Abdil, Bismil eski Belediye Başkanı Şükran Aydın, Bağlar eski Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran, Özlem Yasak, Rojda Balkaş, Bedriye Aydın, Mesut Çetin, Adil Erkek, Mehmet Deviren,
Beyhan Sakin, Veysel Yıldırım, Hanifi Yöntem, Mehmet Nesih Çağlar, Önal İsmail Öner, Seyithan Haran, avukat
Servet Özen, Yaşar Çelik, Ahmet Yıldırım, Nuran Atlı, Ahmet Cengiz, İhsan Uğur, Selahattin Elçi, Fikret Kaya, Türki
Gültekin.

Siirt
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Siirt’te düzenlenen
operasyonların ardından 20’si tutuklu 62 sanıkla
ilgili savcılığın hazırladığı iddianameyi Diyarbakır
4. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ocak 2011’de kabul
etti. Davanın 15 Mart 2011’de başlayacağını duyuTürkiye İnsan Hakları Vakfı

ran mahkeme heyeti altı sanığın tahliye edilmesine
karar verdi.
14’ü tutuklu 62 sanığın yargılanmasına 15 Mart
2011’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Duruşmada sanıkların ifadelerini alan
mahkeme heyeti, tutuklu dokuz sanığın tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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KCK/TM Ana Davası
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı bir
yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 14 Nisan 2009’da
başlatılan ve daha sonra 11 Haziran 2009’da, 17 Haziran 2009’da ve 25 Aralık 2009’da devam eden operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan siyasî parti yönetici ve üyelerinin, insan hakları
savunucularının, belediye başkanlarının, sendikacıların da aralarında bulunduğu 104’ü tutuklu, 19’u
firarî, 152 sanıklı KCK/TM Ana Davası’na 13 Ocak
2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapmalarına izin vermeyen mahkeme heyeti, tutanaklara
daha önce “sanıkların anlaşılmayan bir dilde konuştuğu” yönündeki ifadenin aksine “anlaşıldığı
kadarıyla Kürtçe konuşuluyor” yazdırdı.
Kürtçe savunma yapma sorununun duruşma boyunca aşılamaması üzerine mahkeme heyeti, sanık
avukatlarının tahliye taleplerinin değerlendirilmesine bu aşamada yer olmadığına karar vererek duruşmayı ertesi güne erteledi.
KCK/TM Ana Davası’na 14 Ocak 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapmalarına yine izin vermeyen mahkeme heyeti, savcının
sanıkların bazı konulardaki taleplerini incelenmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
14 Ocak 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti,
sanıkların Kürtçe savunmasına izin vermezken
mikrofonların kapatılması üzerine avukatlar müvekkillerinin konuşmalarını Kürtçeye çevirdi. Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti
duruşmayı erteledi.
Davanın 28 Ocak 2011’de devam eden duruşmasında sanıklar, Kürtçe savunma yapmalarına izin
verilmemesi halinde duruşmaya katılmayacaklarını belirtti. Talebi önceki duruşmalarda olduğu gibi
reddeden mahkeme heyeti, sanıkları da duruşma
salonundan çıkarttı.
Karar üzerine söz alan sanık avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar,
müvekkillerinin bulunmadığı bir salonda savunma
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yapmayacaklarını belirterek, duruşma salonundan
ayrıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların
katılmasının beklenmediği bir sonraki duruşmayı
erteledi.
1 Şubat 2011’de görülen duruşmada sanıklar kimlik
tespiti sırasında, Kürtçe savunma yapılmasına izin
verilmemesine tepki göstermek amacıyla susmayı
tercih ettiler.
Sanık avukatları ise reddi hâkim talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti avukatların talebini, değerlendirilmesi için Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
göndererek duruşmayı erteledi.
19 Nisan 2011’de devam eden davanın duruşmasında sanık sayısının fazlalığı nedeniyle tutuklu
altı sanığın getirildiği duruşmada mahkeme heyeti
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini yine
reddetti.
Duruşmada mahkeme heyetinin yargılamanın seyrine ilişkin taleplere yanıt vermeden duruşmayı bitirmek istemesi üzerine savunma avukatları adına
söz alan Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin
Aktar savunma görevlerini yapamadıklarını söyleyerek duruşmadan çekildiklerini açıkladı. Bunun
üzerine duruşma avukatların taleplerinin değerlendirilmesi için ertelendi.
26 Nisan 2011’deki duruşmaya savunma görevlerini yapamadıkları gerekçesiyle sanık avukatlarının
katılmaması üzerine mahkeme heyeti, avukatların
duruşmalara katılmaması halinde re’sen avukat atayacaklarını belirterek duruşmayı erteledi.
10 Mayıs 2011’de devam eden duruşmada sanıkların ve sanık avukatlarının savunma yapmayacaklarını belirtmeleri ve sanık avukatlarının, savunma
görevlerini yapamadıkları gerekçesiyle duruşmaya
katılmaması üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı
erteleyerek bir sonraki duruşmada sanıklara re’sen
avukat atanmasına karar verdi.
2 Ağustos 2011’deki duruşmada sanık avukatlarının savunma görevlerini yapamadıkları gerekçesiyle duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme
heyeti, Diyarbakır Barosu’na duruşmalara re’sen
avukat atanması için yeniden yazı yazılmasına talebin yerine getirilmemesi durumunda baro hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek
duruşmayı erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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3 Ağustos 2011’de devam eden katılmaması üzerine
mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan avukatlar
hakkında suç duyurusunda bulundu ve bir sonraki
duruşmada tutuklu sanıkların hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

rini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların sözlerini
tutanaklara “bilinmeyen dil” olarak kaydettirdi. Sanık avukatları ise “bilinmeyen dil”in tespit edilmesini talep etti. Sanık savunmalarını alan mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.

10 Ağustos 2011’de görülen duruşmada söz alan
savcı davanın başka bir kente nakledilmesini talep
etti. Mahkeme heyeti talebi değerlendirmek üzere
duruşmayı erteledi.

30 Aralık 2011’deki yılın son davanın 32. duruşmasında sanıkların Roboski Köyü’ndeki katliam
nedeniyle duruşmaya ara verilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşma salonundan izinsiz
olarak çıkan sanık avukatları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 9
Ocak 2012’ye erteledi.

25 Ağustos 2011’deki duruşmada davanın başka
bir kente nakledilmesine dair mütalaasını sunan
savcının talebine karşı sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları amacıyla mahkeme heyeti
duruşmayı erteledi.
6 Aralık 2011’deki 28. duruşmada davanın başka
bir kente nakledilmesine dair mütalaasını sunan
savcının talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tamamının duruşmalara katılmasının sağlanmasına karar vererek sanık avukatlarının savunmalarına devam etmeleri için duruşmayı erteledi.
Duruşmayı izlemek amacıyla 5 Aralık 2011’de
Türkiye’ye gelen Abdullah Öcalan’ın İtalyalı avukatı
Artura Salerni, İstanbul’da pasaport kontrolü sırasında hakkında “Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu” gerekçesiyle nedeniyle Alitalia Havayolları’na
ait bir uçakla sınır dışı edilerek Roma’ya gönderildi.
12 Aralık 2011’deki 29. duruşmaya bir sanık hariç tutuklu tüm sanıklar kelepçeli olarak getirildi.
Duruşmada gizli tanıklar “X” ve “Mercek”in ifadeleri dinlendi. Sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden ve yazılı dilekçelerin Kürtçe
bölümlerini sanık avukatlarına iade eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 26 Aralık
2011’e erteledi.
26 Aralık 2011’deki 30. duruşmada sanıklar, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kürtlerin tüm
haklarını tanıyacağız” sözlerine atıfta bulunarak
Kürtçe savunma yapma taleplerini yinelediler. Talebi reddeden mahkeme heyeti, gizli tanık ifadelerini ve gizli tanık ifadelerine yönelik yapılan savunmaları dinledikten sonra duruşmayı dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
28 Aralık 2011’deki 31. duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma ve Kürtçe dilekçe verme talepleTürkiye İnsan Hakları Vakfı

Van
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 24 Aralık 2009’da düzenlenen
operasyonun ardından, 14’ü tutuklu 17 sanığın
yargılanmasına 25 Ocak 2011’de Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
14’ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına 12 Nisan
2011’de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
17 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, kanser hastası tutuklu sanık Ferzende Abi’nin tahliye edilmesine; diğer sanıkların
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
17 sanığın yargılanmasına 28 Haziran 2011’de Van
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 17 kişinin
yargılandığı davanın duruşmasında sanık avukatlarının savunmalarını alan mahkeme heyeti gizli
tanıkları dinlemek üzere duruşmayı 22 Eylül 2011’e
erteledi.
Hüseyin Beyaz, Agit Bayav, Murat Cengiz
Adana’da 27 Temmuz 2010’da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanan Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) Seyhan İlçe Örgütü yö-
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neticileri Hüseyin Beyaz, Delil Şendur, Agit Bayav
ve Murat Cengiz hakkında “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya 23 Şubat 2011’de
devam edildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Dava 27 Ekim 2011’de sonuçlandı. Adana 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklara 11’er yıl hapis
cezası verdi.
Adana
“KCK/TM adlı yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri”
iddiasıyla Adana’da düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan 26 kişinin ve tutuksuz yargılanan 21 kişinin yargılanmasına Adana
8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 24
Şubat 2011’de devam edildi. Sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini kabul etmeyen mahkeme
heyeti duruşmayı 31 Mayıs 2011’e erteledi.
Iğdır
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Iğdır’da 21 Ocak 2010’da düzenlenen operasyonun ardından, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in de aralarında bulunduğu, 14’ü
tutuklu 30 sanığın yargılandığı dava 4 Mart 2011’de
sonuçlandı.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıkların savunmalarını alan
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla sanıklardan Alaaddin Ham, Turan Kaya,
Şebap Çelik, Mehmet Haşimoğlu’na altışar yıl üçer
ay hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“kişi hürriyetini tehdit ettikleri” iddiasıyla Mehmet
Nuri Güneş, Saim Erkmen, İsmail Tikit’e sekizer yıl
dokuzar ay hapis cezası; Necip Beştaş’a 45 yıl hapis
cezası; Nusret Aras’a 10 yıl hapis cezası; Aziz Çan’a
13 yıl 6 ay hapis cezası; Abdulbari Tenik’e 12 yıl 6 ay
hapis cezası; Resul Yıldız’a 9 yıl hapis cezası; Tuncer
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Kanyar’a da 7 yıl hapis cezası; Pişmanlık Yasası’ndan
faydalanan Halit Er’e de bir yıl 6 ay hapis cezası verdi. Davada diğer sanıklar ise beraat etti.
Kars
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Kars’ta düzenlenen operasyonun ardından
gözaltına alınan, 27’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 13 Nisan 2011’de Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 47
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, tutuklu dört sanığın tahliye edilmesine; diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
47 kişinin yargılanmasına Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 7 Temmuz 2011’de devam edildi.
Duruşmada sanıkların ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın
tahliye edilmesine ve tutuksuz iki sanığın ise tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı 6 Eylül 2011’e
erteledi.
Hakkâri
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Hakkâri’de 9 Haziran 2010’da düzenlenen
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
14 Temmuz 2011’de başlandı.
Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti
avukatların tahliye talebini reddederek duruşmayı
erteledi.
6 Ekim 2011’deki duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti avukatların reddi
hâkim talebini reddederek duruşmayı 13 Aralık
2011’e erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Örsan Eylem Vural
Irak’ın Kerkük kentinde düzenlenen Ortadoğu Kadın Konferansı’na katıldığı gerekçesiyle 17 Şubat
2011’de tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi
Örsan Eylem Vural’ın “KCK/TM üyesi olduğu” iddiasıyla yargılanmasına 26 Nisan 2011’de başlandı.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada Örsan Eylem Vural’ın ifadesini alan
mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Örsan Eylem Vural’ın yargılanmasına 14 Haziran
2011’de devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Örsan Eylem
Vural’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, sanığın
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 11 Ağustos 2011’e erteledi.
Eskişehir
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de düzenlenen operasyonun
ardından yedisi tutuklu 92 sanığın yargılanmasına 17 Mayıs 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 92 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Ankara
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ankara’da 27 Kasım 2010’da düzenlenen
operasyonun ardından 18’i tutuklu 42 sanığın
yargılanmasına 25 Mayıs 2011’de Ankara 12. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 42
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti yedi sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
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Tutuklu 11 sanığın tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı
ertelerken sanıklara jandarma erlerinin ring araçlarında da saldırdığı öğrenildi.
20 Eylül 2011’de devam eden duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti Emine
Altınkaya’nın tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 29 Kasım 2011’e erteledi.
Ağrı
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı’da 13 Şubat 2010’da düzenlenen operasyonun ardından, dördü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 14 Haziran 2011’de Erzurum 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla sanıklardan Hemit Duman’a 16 yıl
hapis cezası; Şefika Bilici’ye 13 yıl 6 ay hapis cezası; Nevzat Tekid’e 13 yıl 6 ay hapis cezası; Gökmen
Çiftçi’ye 13 yıl 6 ay hapis cezası; Mustafa Akyol’a
7 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Şirin Açık’a 7 yıl 6
ay hapis cezası; Mehmet Babayiğit’e 6 yıl 3 ay hapis
cezası; Mirza Mehmet Şen’e 6 yıl 3 ay hapis cezası;
Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz’a 6 yıl 3 ay
hapis cezası, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları suçlamasıyla sanıklardan İlhan Çevik’e ve Cesim
Göktepe’ye onar ay hapis cezası verdi.
Van
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 2010 yılının Eylül ayında düzenlenen operasyonun ardından 16’sı tutuklu 21 sanığın
yargılanmasına 17 Haziran 2011’de Van 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

11’i tutuklu 41 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanmalarına, 20 Temmuz
2011’de devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 21
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, beş sanığın tahliye edilmesine
karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kimlik tespiti yapan mahkeme heyetine, sanıkların Kürtçe karşılık vermesi üzerine sanıklara saldıran jandarma erleri sanıkları darp etti.

11’i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına 16 Eylül
2011’de Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
21 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sa-
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nıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 25 Kasım
2011’e erteledi.

21 Ekim 2011’deki duruşmasında sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını alan mahkeme
heyeti, duruşmayı kararını açıklamak üzere erteledi.

Ağrı

31 kişinin yargılandığı dava 28 Kasım 2011’de sonuçlandı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, mahkeme başkanının “isnat edilen suçun örgüt üyeliği suçunu
doğuracak büyüklükte olmadığı görüşüyle tüm sanıkların beraat etmesi” yönündeki muhalefet etme
kararına rağmen, “yasadışı KCK/TM’nin koordinasyonunda oluşturulduğu iddia edilen Demokratik Emek Konfederasyonu (KCK/TM-DEK) üyesi
oldukları” suçlamasıyla yargılanan KESK yönetici
ve üyesi sanıklardan aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu 25 kişiye “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er hapis cezası verdi. Sanıklardan Selçuk Haspolat, Faysal Ceylan, Murat Meriç, Abdurrahim Daşdemir,
Kemal Karakoyun ve Yüksel Mutlu hakkında ise
“delil yetersizliği”nden beraat kararı verildi.

Ağrı’da, Doğubayazıt İlçesi’nde ve Diyadin
İlçesi’nde 11 Mart 2011’de düzenlenen eşzamanlı
operasyonlar sonucu “yasadışı KCK/TM Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklanan Fırat
Tanrıverdi, Erman İlboğga, Edip Akkoyun, Adem
Varol ile Levent Özden’in Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 5 Temmuz 2011’de görülen ilk duruşmasında mahkeme
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından Fırat Tanrıverdi’ye 14 yıl 6 ay;
Erman İlboğa’ya 8 yıl; Edip Akkuyon’a 14 yıl 6 ay;
Adem Varol’a 12 yıl 6 ay ve Levent Özden’e 8 yıl hapis cezası verdi.
Gaziantep
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, 12’si tutuklu 52 kişinin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Temmuz
2011’de devam edildi.
Duruşmaya tutuklu sanıklardan on biri “ödenek
yokluğu” gerekçe gösterilerek getirilmezken, duruşmaya katılan tek tutuklu sanığın ifadesini alan
mahkeme heyeti duruşmayı 29 Eylül 2011’e erteledi.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, jandarma ekiplerinin 28 Mayıs 2009’da başlattığı operasyona ilişkin KESK yöneticisi ve üyesi 35 kişinin
yargılanmasına, 8 Temmuz 2011’de İzmir 8. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
KESK yönetici ve üyelerinin yasadışı KCK/TM’nin
koordinasyonunda oluşturulduğu iddia edilen
“Demokratik Emek Konfederasyonu (KCK/TMDEK) üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan davanın
duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı 31 sanığa “yasadışı örgüt üyeliği”nden
hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
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Adıyaman
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Adıyaman’da, 2011 yılının Ocak ayında
düzenlenen operasyonun ardından Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olan ikisi tutuklu dört sanığın
yargılandığı dava 13 Temmuz 2011’de sonuçlandı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan Cihan
Kaya ile Şeyh Ali Demir’e 21’er yıl 9’ar ay hapis cezası ile 8320’şer TL para cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Cihan Filiz ile Deniz Coşkun ise beraat etti.
Ağrı
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan 10 sanığın
yargılanmasına 23 Ağustos 2011’de Erzurum 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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10 sanığın yargılanmasına 17 Kasım 2011’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 16 Ocak
2012’ye erteledi.
Mardin
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de düzenlenen operasyonun ardından, 10’u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına 15 Eylül 2011’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 22
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklardan Mardin Milletvekili Gülseren Yıldırım’ın
Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesine ve bir sonraki duruşmada davanın gizli
tanığının hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
17 Kasım 2011’de görülen duruşmada sanıklardan
Mardin Milletvekili Gülseren Yıldırım’ın Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti,
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine ve
bir sonraki duruşmada savcının esas hakkındaki
mütalaasını hazırlamasına karar vererek duruşmayı 26 Ocak 2012’ye erteledi.
Mehmet Zeki Karataş, Kenan Büyüktaş, Musa Meşe,
Senar Abı
Adana’da yapılan bir ihbarlar üzerine BDP il başkanlığına 7 Aralık 2007’de ve 26 Şubat 2008’de
düzenlenen baskınlar sonucu yapılan aramalarda
“toplatma” ve “yasaklama” kararı bulunan kitap,
dergi, afiş ve dokümanlar nedeniyle İl Başkanı
Mehmet Zeki Karataş, Başkan Yardımcısı Kenan
Büyüktaş ile Musa Meşe ve Senar Abı hakkında
“yasadışı örgüte yardım etmek” suçlamasıyla açılan
dava 21 Eylül 2011’de sonuçlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanıkların son kez savunmalarını alan
mahkeme heyeti, Mehmet Zeki Karataş’a 12 yıl 6 ay
hapis cezası; Kenan Büyüktaş, Musa Meşe ve Senar
Abı’ya ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Şanlıurfa
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şanlıurfa’da 2010 yılında düzenlenen operasyonun ardından 6’sı tutuklu 28 sanığın yargılanmasına 22 Eylül 2011’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 28
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, iki sanığın tahliye edilmesine
karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da arasında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına 1 Aralık 2011’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma
yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 9 Şubat 2012’ye erteledi.
Diyarbakır
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 2011 yılının
Haziran ayında düzenlenen operasyonun ardından
16’sı tutuklu 34 sanığın yargılanmasına 23 Eylül
2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 34 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların kimliklerini tespit eden mahkeme heyeti, sanık
avukatlarının dosyaya yaptıkları itirazı değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.
Şırnak
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzenlenen operasyonun ardından, aralarında Şırnak
milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 43’ü
tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 28 Ekim 2011’de
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 61 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında savcının
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iddialarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Aralarında Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın
da bulunduğu 43’ü tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 2 Aralık 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 19. duruşmayla devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 61 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmalarını almaya başlayan
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek bilirkişi raporunun
incelenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Batman
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Batman’da düzenlenen operasyonun
ardından dokuzu tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 31 Ekim 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 31
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden
mahkeme heyeti sanık avukatlarının taleplerini
dinledikten sonra tutuklu sanıkların tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul
İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen
eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğunu Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan 72
kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan
67’sinin tutuklandığı soruşturmada 72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına 16 Kasım 2011’de İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Sanıkların ifadesini almaya başlayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini
reddederek sanıkların ifadelerinin alınmasının tamamlanması için duruşmayı erteledi.
72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına 18 Kasım 2011’de İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların
ifadelerinin alınması işlemini tamamlayan mahkeme heyeti, 10 kişinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2012’ye erteledi.
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İzmir
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 iddianamesini tamamlayarak 22 Kasım
2011’de iddianameyi kabul etmesi için İzmir 8. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne sundu.
İddianamede BDP Siyaset Akademisi’nde ders veren veya derslere katılan sanıklar hakkında “yasadışı örgüt adına eğitim verdikleri ve eğitim aldıkları; yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi
İddianameyi 29 Kasım 2011’de kabul eden İzmir 8.
Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların yargılanmasına
28 Şubat 2012’de başlanacağını duyurdu.
Erzincan
Erzincan’da 2010 yılında düzenlenen operasyon sonucu “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanan
Erzincan Üniversitesi öğrencisi yedi kişinin yargılanmasına 25 Kasım 2011’de devam edildi.
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla yargılanan öğrencilerin Kürtçe savunma yapma taleplerinin reddeden
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
Erzincan Üniversitesi öğrencisi yedi kişinin yargılanmasına 29 Aralık 2011’de devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla yargılanan öğrencilerin Kürtçe savunma yapma taleplerinin reddeden
mahkeme heyeti, bir tanığın ifadesini aldıktan sonra sanık avukatlarının esas hakkındaki savunma
için talep ettiği ek süreyi kabul ederek duruşmayı
erteledi.
Diyarbakır
“KCK Soruşturması” kapsamında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sekiz ilde
düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda
gözaltına alınıp haklarında “KCK Öz Savunma Birlikleri oldukları” iddiasıyla dava açılan 15’i tutuklu
21 kişinin yargılanmasına 15 Aralık 2011’de devam
edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanıklar Türkçe savunma yapmayacaklarını dile getirdiler. Sanıkların verdiği TürkçeKürtçe yazılı dilekçelerin Kürtçe olan kısımlarını
iade ederek Türkçe olanlarını kabul eden mahkeme
heyeti, sanıkların savunmalarının alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 9 Şubat 2012’ye erteledi.
İzmir
İzmir’de aralarında BDP ilçe başkanı ve yöneticilerinde bulunduğu 10’u tutuklu 23 kişinin “KCK/
TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 16 Aralık 2011’de İzmir 8.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında
tutuklu sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 1 Mart
2012’ye erteledi.

Kocaeli
Kocaeli’nde 6 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri İsmail Eskin’in de bulunduğu 16 öğrenciden 15’i “suçu ve suçluyu övdükleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 10
Haziran 2011’de tutuklanmıştı.
Haklarında “yasadışı Devrimci Yurtsever Gençlik
üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açılan 15 öğrencinin yargılanmasına 20 Aralık 2011’de başlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada öğrencilerin ifadelerini alan mahkeme
heyeti, bir öğrencinin tahliye edilmesine, 14 öğrencinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart 2012’ye erteledi.

3. 12 HAZİRAN 2011 - 24. DÖNEM
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
Seçim döneminde kolluk kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği; 227 kişinin yaralandığı tespit edildi. Aynı müdahaleler sonrasında 1178 kişi gözaltına alındı; 281 kişi tutuklandı.
YSK, 12 milletvekilinin adaylığını önce veto etti, yapılan 7 itirazın ise 6’sını kabul etti. Milletvekili seçilenlerden Hatip Dicle’nin milletvekilliği düşürüldü. ÖDP’nin ise seçime girmesi engellendi.
Seçim döneminde meydana gelen karşılıklı saldırılar nedeniyle 1 kişi öldü; 108 kişi yaralandı. Olaylar nedeniyle 78 kişinin gözaltına alındığı tespit edildi.

Bu dönemde parti binalarına ve araçlarına yönelik maddi hasarlı 96 saldırı gerçekleştirildi:
Ses bombası
AKP
BDP
CHP
MHP
BBP
TKP
İP
HASPARTİ
BĞMSZ
TOPLAM

23
2
1
26
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Silahlı saldırı Taşlı saldırı
1
5
1
7

9
10
7
1
27

Molotofkokteyli

Yangın
çıkarma

Diğer

Toplam

18
1
3
3
1
26

3
2
1
6

1
1
1
1
4

54
19
10
6
2
1
1
1
2
96

233

Örgütlenme Özgürlüğü

İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 16 Nisan 2011’de AKP
seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
Aydın’nın Söke İlçesi’nde 17 Nisan 2011’de Emek,
Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Mehmet Bayraktar’ın
konvoyuna Ağaçlı Köyü’nde düzenlenen saldırı nedeniyle üç kişi yaralandı; iki araçla altı işyerinde de
maddî hasar meydana geldi.
Van’da 17 Nisan 2011’de MHP milletvekili adayı
Mustafa Kaçmaz’ı havaalanında karşılayan konvoya şehir merkezinde düzenlenen saldırıya müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde, 17 Nisan
2011’de AKP seçim irtibat bürosuna düzenlenen
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ses bombalı saldırı sonucu büroda maddî hasar
meydana geldi.
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 14 Nisan 2011’de
BDP ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu
binada maddî hasar meydana geldi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik
Beldesi’nde 16 Nisan 2011’de BDP belde binasının,
kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmesi
sonucu, binada büyük çapta maddî hasar oluştu.
Yüksek Seçim Kurulu 18 Nisan 2011’de aldığı kararla BDP’nin desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle,
Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve
Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe
göstererek iptal etti.

YSK Kararını Doğru Anlama ve Yorumlama Kılavuzu
bianet.org, 20 Nisan 2011
Kerem Altıparmak
Adalete ve insan haklarına ulaşabilmek için hukuka muhtacız; doğru yorum araçlarını kullanmak ve hak ve özgürlükleri savunmak koşuluyla.
YSK 18 Nisan 2011 tarihinde birçok hukukçunun bile, ancak derinlikli bir çalışma ile ne anlama geldiğini çözebildiği bir kararla 7si BDP’nin desteklediği, 12 bağımsız adayın adaylığını mevzuata aykırı gören kararıyla gündemi
belirledi.
Yine ilginç bir hukuksal kararla yerinden oynamış dengeler, bastırılmış siyaset ve daha önce yapılanlara benzer
yorumlar... Konuyu hukukçulardan öğrenme çalışmaları, birbiri ile çelişen açıklamalar ve hukukun bizi bir yere
götüremeyeceği değerlendirmeleri...
Karar sonrasında, karar vesilesiyle hukuk ve hukukçularla ilgili bildik yorum ve şikayetler dile getirildi. “YSK’nın
hukuka uygun ama siyaseten yanlış” karar verdiği; “hukuken doğru ama adil olmayan bir karar verdiği” ve “hukuki
değil siyasi” karar verdiği iddia edildi.
Bazı entelektüeller de hukukun bu karmaşık dehlizlerinde kaybolmamamız ve gerçekleri görmemiz gerektiği konusunda bizi uyardı. Bu tür değerlendirmelerin klişe olduğunu belirterek, kenara atılmasını önermiyoruz ama
şunu sormanın gerekli olduğunu düşünüyoruz:
Bu tür genellemeler bizi gerçekliğin dışına davet etmiyor mu? Gerçekten, hukuk ve siyaset birbirinden bu kadar
bağımsız alanlar mı? Herhangi bir mahkemenin veya yetkili kurulun hem hukuka uygun hareket etmesi hem de
adil karar vermesi nasıl mümkün olacaktır?
Hukukçunun kullanacağı yorum metodları bu üç görüşte ifade edildiği üzere adalete yabancı olmaya mahkûm
mudur? Ya da yine bu tartışmanın ortaya koyduğu gibi mevcut adaletsizlikleri ortadan kaldırmanın yolu, değişmesi zor bir süreç gerektiren Anayasa hükümleri de dâhil, durmadan kuralları değiştirmek midir?
Gündemi belirleyen YSK kararını, bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlükleri çok ciddi bir düzeyde sınırlayan
bu tür kararların, bir hukuk düzenindeki tüm hukuki uygulamaların içermesi gereken öngörülebilirlik niteliğine
sahip olmamasını bir kenara bırakarak, anlamak ve gerçekten hukuka uygun olup olmadığını irdelemek yukarıda
ileri sürülen soruları cevaplamaya yardımcı olabilir.
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YSK Kararının Dayanağı
Yüksek Seçim Kurulu 17 Mart 2011 gün ve 27877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 200 sayılı kararıyla milletvekili adaylarının seçilme yeterliliği ile ilgili incelemenin nasıl yapılacağına ilişkin bir Komisyon kurulduğunu
belirtmiş ve bu Komisyon’un belirlediği yeterlilik kurallarını yayımlamıştır. Buna göre;
“2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz
edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm
giymiş olanların,
Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 - 122 - 123 - 124. veya 5352 sayılı
Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların
İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı)
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilenler dışındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı
1 yıldan az süre ile ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu
doğuracak biçimde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgenin, onaylı birer örneğini eklemeleri gerektiği kanaatine varılmıştır.”
Yukarıdaki kararda geçen Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11. maddesinin (e) ve (f) fıkraları Anayasa’nın 76. maddesinde düzenlenen seçilme yasağına ilişkin kuralı tekrar etmektedir:
Madde 11 - Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
[...]
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm
giymiş olanlar,
f) Affa uğramış olsalar bile;
1. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle
mahkûm olanlar,
2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
3. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun
537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik
amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.
Bilindiği gibi YSK, 12 bağımsız adayın yukarıdaki mevzuat uyarınca milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar vermiştir. Karardan anlaşıldığı kadarıyla bu işleme tabi olan adaylardan bir kısmı Milletvekili Seçim
Kanunu’nun 11 (e) hükmüne (Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel), diğerleri ise aynı maddenin (f) bendine (Hatip
Dicle, Leyla Zana, Ertuğrul Kürkçü) takılmıştır.[1]
Kararın açıklanmasını takiben BDPli yetkililer yaptıkları açıklamalarda adayların mahkemelerden Memnu Hakların İadesi kararı almak istediklerini ama 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu
uygulamanın kalktığını, bu nedenle istenen belgenin alınmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. [2]
Memnu Haklar
765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu, bazı suçlardan dolayı hapis cezası yanında geçici veya sürekli olarak amme hizmetlerinden memnuiyet cezası verilmesini öngörmekteydi.[3] YSK kararında sözü edilen, mülga yasanın 121-124.
maddeleri verilmiş bu kısıtlılık halinin nasıl kaldırılacağını düzenliyordu. Bu hükümler özellikle devlet memuriyeti açısından çok önemliydi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin 4 ve 5. fıkraları Anayasa’nın
76. maddesine benzer bir şekilde belirli suçlardan hüküm giyenlerin ve kamu haklarından mahrum bırakılanların
devlet memuru olamayacağını düzenlemekteydi.
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İşte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilga ettiği yasadan farklı olarak böyle bir usule yer vermiyor. Bunun yerine 53.
maddesinde;
(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan [...] yoksun bırakılır”
demektedir. Bu yoksunluğun süresi de yine aynı maddenin 2. fıkrasında tanımlanmaktadır: “Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz”.
Maddenin gerekçesi neden hükmün infazı dışında bir kamu hakkından mahrumiyet usulü öngörülmediğini şu
şekilde açıklamaktadır:
“Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının
da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, madde metninde söz konusu hak yoksunluklarının
mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, kişi mahkûm olduğu cezanın infazının gereklerine uygun davranarak bunun tamamlanmasıyla kendisinin tekrar güven duyulan bir
kişi olduğu konusunda topluma da bir mesaj vermektedir.
Bu bakımdan hak yoksunluklarının en geç cezanın infazının tamamlanması aşamasına kadar devam etmesi, suç ve
ceza politikasıyla güdülen amaçlara daha uygun düşmektedir. Bu sistemde süresiz bir hak yoksunluğu söz konusu
olmadığı için, yasaklanmış hakların geri verilmesinden artık söz edilemeyecektir”
O halde, örneğin artık devlet memuru olmak isteyen kişi memnu hakların iadesi usulüne başvurmaksızın cezanın
infaz edildiğini kanıtlayarak 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde öngörülen koşulları sağladığını ileri sürebilecektir.
Milletvekilliği
Sorun 5237 sayılı Yasa’nın getirdiği bu yeni durumun milletvekilliği açısından da uygulanıp uygulanamayacağıdır.
5237 sayılı Yasa lex posterior derogat legi priori (aynı konuya ilişkin sonraki kuralın uygulanacağı) ilkesi gereği
hem sonradan çıkan bir yasa olması nedeniyle diğer yasalarla çatışma halinde esas alınır hem de 5. maddesi uyarınca özel kanunlara da 5237 sayılı yasanın genel hükümleri uygulanır.[4] Ne var ki, yasa koyucu 5237 sayılı yasadan sonra 5352 sayı Adli Sicil Kanunu’na 2006 yılında 13/A hükmünü eklemiş[5], 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının
giderilebilmesi için yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir hükmüne yer vermiştir.
Anlaşıldığı kadarıyla YSK’nın bu hükümden çıkardığı sonuç, memnu hakların iadesine ilişkin 5237 sayılı yasa
hükümlerinin diğer yasalar uyarınca verilecek cezalara uygulanmayacağıdır. Bunun sonucu olarak YSK memnu
hakların iadesi sorununu ikiye bölmüşe benzemektedir: (i) İster 5237 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, isterse
yürürlüğe girdikten sonra olsun memnu hakların iadesi usulüne tabi olan hükümler; (ii) 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlenen ve memnu hakların iadesi usulüne tabi olmayan hükümler.
Şüphesiz 5237 sayılı Yasa’nın yukarıda açıklanan 5. maddesi ve sonradan yürürlüğe girmesini dikkate alarak, YSK
en azından 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu uyarınca verilmiş kararlar açısından lehe olan ve sonradan çıkarılan
5237 sayılı yeni Ceza Kanunu’nu esas almalıydı. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda neden bu yolun izlenmediği
açıklığa kavuşturulmamıştır.
Ancak milletvekili seçilme yeterliliği söz konusu olduğunda, bu da kati bir çözüm sağlamamaktadır. Çünkü, çatışma sadece daha önceki bir yasayla sonraki yasanın veya genel hükümlerle özel hükümlerin çatışması değildir.
Kural hiyerarşisinde daha üstte yer alan bir kural ancak o düzeyde bir kuralla işlevsiz kılınabilir. Halbuki, milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi büyük ölçüde Anayasa’nın
76. maddesinin tekrarından ibarettir. Eğer bizzat Anayasa anılan kişilerin adaylığına engelse, yeni Türk Ceza
Kanunu’nda memnu hakların iadesine ilişkin bir hüküm olmamasının hiç önemi kalmayacaktır. Anılan 76. madde hükmü şöyledir:
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“En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş
olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma,
terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.”
76. Madde Nasıl Okunabilir?
Yukarıdaki karmaşık kurallar ışığında, YSK’nın elindeki kurallara uygun davrandığı bu nedenle siyaseten ağır
sonuçları olsa bile kısmen de olsa hukuka uygun bir karar verdiği ileri sürülebilir. Nitekim kararın duyulması
sonrasında alışılmış üç tepkinin en az ikisi bunu söylüyor. Yukarıda açıklandığı gibi, karar sonrasında, “YSK’nın
hukuka uygun ama siyaseten yanlış” karar verdiği; “hukuken doğru ama adil olmayan bir karar verdiği” ve “hukuki
değil siyasi” karar verdiği iddia edildi.
Girişte sorduğumuz soruyu buradan sonra cevaplamaya çalışacağız: Herhangi bir mahkemenin veya yetkili kurulun hem hukuka uygun hareket etmesi hem de adil karar vermesi nasıl mümkün olacak? Hukukçunun kullanacağı
yorum metodları bu üç görüşte ifade edildiği üzere adalete yabancı olmaya mahkûm mudur?
Tartışma konusu karar üzerinde cevabımızı verelim: Biz YSK’nın adil olmadığını ve hukuka da aykırı karar aldığını düşünüyoruz. Şüphesiz birçok durumda, adil olmayan kuralların değiştirilmesi en etkin ve bazılarında da
zorunlu yöntem olabilir. Ama çok daha fazlasında doğru yöntem temel haklar yorumunu doğru yapmaktan geçmektedir.[6]
YSK, tartışma konusu kararında Anayasa’nın 76. maddesine gönderme yapıyor. Gerçekten de söz konusu kural,
bazı suçlardan hüküm giyenlerin affa uğrasalar bile milletvekili olamayacağını düzenliyor. Eğer hukukçunun işi
sadece bu metni okumaktan ibaretse, YSK’nın verdiği karar doğru olacaktır. Ancak, bir kuralı okumaktan ibaret
olan bir etkinliğin bir uzmanlık gerektirdiğini söylemek güçtür.
Yorumcunun elindeki tek araç doğrudan olaya uygulanabilir kuralı okumak değildir. Hukuk kuralını yorumlayacak kişi, kuralı diğer yorum araçları ile tutarlı bir hukuk sistemi içine oturtabilmelidir. Çeşitli hukuk gelenekleri
içerisinde ileri sürülmüş olan hukuku bir bütün olarak yorumlama gereği[7] Türkiye’de de son dönem Anayasa
Mahkemesi tartışmaları ışığında Savigny’e atıfla Prof. Dr. Fazıl Sağlam tarafından dile getirilmiştir.[8] AİHM de
son dönemde verdiği kararlarda, Sözleşmenin bir bütün olarak okunması ve çeşitli hükümleri arasında iç tutarlılık
ve uyum içinde yorumlanması gerektiğini belirtmektedir.[9] Anayasa Mahkemesi’nin de bu yöntemi yakın tarihli
kararları ile benimsediği görülmektedir.[10]
Bu yorum yönteminin temel birkaç sonucu vardır. Birinci sonuç; 76. maddenin hukuk sisteminin diğer kurallarından tecrit edilerek yorumlanmasının mümkün olmamasıdır. 76. madde, Anayasa’daki birçok başka kuralla
bağlantı içindedir. 67. madde seçilme hakkını bir temel hak olarak düzenlemektedir. Temel hakların nasıl sınırlandırılacağı ise Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenmektedir. Bu kurala göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”
İkinci önemli sonuç; sanıldığının aksine bütünsel yorum sistemi uygulandığında 13. madde ile 76. madde arasında
özel hüküm-genel hüküm ilişkisi kurulamaz. Bir başka deyişle, 76. madde lex specialis derogat legi generali kuralı
gereğince 13. maddeyi işlevsiz kılmaz. Çünkü bu iki kural aynı kategoride kurallar değildir. Biri diğerinin düzenlediğinin daha genişini düzenlememektedir. Tam tersine 13. madde Anayasa’daki tüm kuralların yorumunda
dikkate alınması gerekli bir sınır kuralıdır. Ne kadar somut bir sınırlandırma kuralı olursa olsun, bir Anayasa kuralının 13. maddede gösterilen sınırlara aykırı şekilde yorumlanması mümkün değildir. Bu söylediğimiz Anayasa
Mahkemesi’nin yakın tarihli kararlarında saptadığı şu ana ilke ile de uyumludur:
“Anayasa değişikliklerinin yukarıda belirtilen Anayasa normlarının bütünlüğünden doğan ve Anayasanın ilk üç
maddesinde somutlaşan temel tercihe uygun olması gerekir.”[11]
Anayasa Mahkemesi’ne göre bir Anayasa normu Anayasa normlarının bütünlüğünden doğan ve Anayasanın ilk
üç maddesinde somutlaşan temel tercihe uygun olmalıdır. 76. madde açısından konuyla ilgili temel ilkeler
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Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan “insan haklarına saygılılık, demokratiklik, hukuk devleti” ilkeleridir. 76. maddenin bütünsel yorum sonrasındaki okuması insan haklarını ihlal etmemeli, demokrasi ilke ve kurallarına aykırı
olmamalıdır.
Üçüncü önemli sonuç; 13. madde kuralı sınırlandırma açısından kümülatif bir yükümlülük getirmektedir. Yani
Anayasa’nın ilgili maddelerinde sınırlandırma gerekçelerinin sayılması yeterli değildir. Bu gerekçelere dayanarak
yapılacak olan sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması, ölçülü olması ve demokratik toplum düzeni için gerekli
olması da gerekmektedir. Yani, kişinin seçilme hakkı 76. maddede sayılan gerekçelerle sınırlanabilir ama bu sınırlama seçilme hakkının özüne dokunmamalı, demokrasi kuralları içerisinde ölçülü olmalıdır. O halde, ilk okumada
ebediyen seçilme hakkının sınırlandırılmasını meşru kılan 76. maddenin aslında bu şekilde anlaşılması mümkün
değildir.
Dördüncü önemli sonuç; yapılacak yorumun mümkün olduğu ölçüde uluslararası insan hakları ölçütlerine uygun
olması gerekliliğidir. Bu husus, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından son Anayasa değişiklikleri sonrasında
daha da belirgin hale gelmiştir. Anayasa’nın 90. maddesinde temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara verilen özel önemin ötesinde 148. madde “Herkes[in], Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabil”eceğini düzenlemektedir. Anayasa’nın bir yandan AİHM’e
başvuruları önlemek ve AİHSle uyumlu olmak için ama öte yandan bu sözleşmenin getirdiği ölçütlerle çatıştığını
söylemek tutarlı bir hukuk sisteminde mümkün değildir.
Öze Dokunma ve Ölçülülük
Yukarıda sayılan sınırlandırma ölçütlerinin ulusal yargı organları önünde test edildiğini söylemek mümkün
değildir. Ancak, seçme ve seçilme hakkına ilişkin kendi sicili de çok parlak olmayan[12] Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yakın tarihli kararları, öze dokunma yasağı ve ölçülülük ilkelerinin seçilme hakkına ilişkin önemini vurgulamak açısından faydalı örnekler sunmaktadır. Mahkeme, bu alanda devletlerin geniş bir takdir marjına
sahip olduğunu kabul etmekle birlikte[13]; sınırlandırmanın seçilme hakkının özüne zarar verecek ve etkinliğini
ortadan kaldıracak nitelikte olmaması, meşru bir amaca yönelik olması ve sınırlandırmada kullanılan aracın orantısız olmaması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, bu sınırlamalar yasama organının seçilmesinde halkın
kanaatlerinin özgürce açıklanmasını engellememelidir.[14] Bu ilkeleri uyguladığı Paksas/Litvanya vakasında yetkisini kötüye kullandığı için Devlet Başkanlığı görevine son verilen başvurucunun Anayasa Mahkemesi kararı sonucunda süresiz olarak milletvekili adaylığı imkanının elinden alınmasını değerlendiren AİHM, başvurucu hakkındaki iddiaların ciddiliğini dikkate almakla birlikte, ilgili kişiye yeniden güven duymaya karar verecek olanların
seçmenler olduğunu belirtmiştir. Alınan önlemin ölçüsüz olduğunu saptayan Mahkeme, başvurucu hakkındaki
yaptırımın hiçbir zaman sınırına tabi olmamasının altını çizmiştir.
Seçme hakkına ilişkin verdiği kararlarda da AİHM, kısıtlıların ve hükümlülerin kategorik olarak bu haklarının
ellerinden alınmasının seçme hakkının ihlaline yol açtığını belirtmiştir.[15] Hirst kararında Mahkeme, hükümlüleri suçlarının niteliğine bakmaksızın ayrımsız bir şekilde otomatik olarak seçme hakkından mahrum bırakan
düzenlemeyi devlete tanınan kabul edilebilir takdir marjının dışında bulmuştur.[16] Mahkeme Frodl/Avusturya
kararında içtihadını geliştirerek seçme hakkının sınırlandırılabilmesi için sınırlandırma kararının yargıç tarafından alınması gerektiğini ve özellikle her bir vakada işlenen suçla seçimler ve demokratik kurumlar arasındaki illiyet bağının dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.[17] Her ne kadar, Mahkeme seçilme hakkında
devletlerin seçme hakkından daha geniş bir kısıtlama imkanına sahip olduğunu kabul etse[18] bile Hirst-Frodl’da
belirtilen yargıç tarafından belirlenme ve suçla kısıtlılık arasında somut illiyet bağı bulunması kurallarının seçilme
hakkı için de aynen uygulanması gerektiğine şüphe bulunmamaktadır.[19]
YSK Kararı
YSK’nın 12 aday hakkında verdiği karar, bu bütünsel yorum metodu ışığında değerlendirildiğinde tipik öze dokunma ve ölçüsüzlük örnekleridir. 76. madde, çok geniş kategoride hükümlüyü öngörülmesi mümkün olmayacak
bir şekilde seçilme hakkından yoksun bırakmaktadır.
Burada sayılan suçların birçoğunun seçimlerle ilgisi olmadığı gibi yasaklılığın sınırı da yoktur. Kararlar her bir
kişinin somut durumu değerlendirilerek yargı kararı ile alınmamakta, kişinin belirli bir tip suç işlemesi halinde
otomatik olarak verilmektedir. Somut kararda görüldüğü üzere on yıllar geçmesine rağmen insanlar bu ilgisiz
kararların ceremesini ödemeye zorlanmaktadır.
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YSK kararıyla veto edilen adaylardan Ertuğrul Kürkçü; hakkında 1975 yılında verilen, dayanağı olan hükümler
ilga edilen ve dahi affa uğrayan bir mahkumiyet nedeniyle yaklaşık 40 yıl sonra aday olamamaktadır. Bir başka
deyişle ebediyen seçilme hakkından mahrum bırakılmaktadır.
Eğer Kürkçü hakkındaki karar hakkın özüne dokunma niteliği taşımıyorsa, hakkın özü kavramı anlamsız kalacaktır. Tuncel ve Kışanak kararları da tipik ölçüsüzlük örnekleridir. Demokratik bir hak olan ve Anayasa’da
açıkça tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşünde direndikleri iddiası ile mahkûm olan milletvekillerinin tekrar
aday olamamasını demokratik bir rejimde ölçülü olarak tanımlamaya imkân yoktur.
Dicle ve Zana’nın da bundan 20 yıl önce işledikleri iddia edilen suçla bugün kısıtlanmaları arasında nasıl bir
illiyet bağının kurulduğu açıklanmamaktadır.
Görüldüğü gibi sorun nasıl bir hukuksal koruma istendiği sorunudur. Tabii ki, YSK hiç bu yorum yollarına girmeksizin fazla duyarlı bir vatandaşın uyarısını dikkate almamayı tercih ederek de bu krize yol açmama yoluna
gidebilirdi. Ama bu tercih keyfi bir tercih olacağı için başka keyfi bir tercih bizi başka bir durakta yakalayana
kadar sorunu ötelemiş olurdu.
Bu vaka bir kez daha hatırlatıyor ki, adalete ve insan haklarına ulaşabilmek için hukuka muhtacız; doğru yorum
araçlarını kullanmak ve hak ve özgürlükleri savunmak koşuluyla. (KA/EÖ)
* Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Merkezi
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Karar nedeniyle Diyarbakır’da AKP Diyarbakır il
binasının önüne yürüyen gruba polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu üç kişi gözaltına alındı.

züm Çadırı”na yürüyen grup dağılırken gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 44 kişiyi
gözaltına aldı.

YSK 18 Nisan 2011’de aldığı bir diğer kararla da
ÖDP’nin evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle seçimlere girmesini engelledi.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde YSK’nin kararını
protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birinin
Yekbum Baran’a (2) isabet etmesi nedeniyle Yekbum Baran ağır yaralandı. Kullanılan gaz bombalarından birinin de Güler Akman’ın (10) yüzüne
isabet etmesi nedeniyle Güler Akman’ın yüzünde
yanıklar oluştu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı
kararla BDP’nin desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle,
Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve
Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe
göstererek iptal etmesi nedeniyle 19 Nisan 2011’de
protesto gösterileri düzenlendi.
Protestoların düzenlendiği kentlerde eylemcilerle
kolluk kuvvetlerinin karşılıklı aşırı şiddet kullandığı görüldü.
Diyarbakır’da yapılan protesto gösterilerine müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş ve kullandığı
gaz bombaları sonucu iki kişi ağır yaralandı. Gün
sonunda ise 37 kişinin yaralandığı, 100 kişinin de
gözaltına alındığı iddia edildi.
Van’daki gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin 102 kişiyi gözaltına aldığı, çıkan çatışmalar
nedeniyle 12 polis memuru ile 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Trabzon’da 19 Nisan 2011’de İşçi Partisi İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırı nedeniyle binanın
kapısı kırıldı, tabelası söküldü. Kapının altından ise
ne olduğu tespit edilemeyen bir sıvı döküldüğü öğrenildi.
İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde 19 Nisan 2011’de
AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından
düzenlenen molotofkokteyli ve silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu İlçesi’nde 19 Nisan 2011’de CHP 2. Bölge
Seçim Koordinasyon Merkezi’ne molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise 16 kişi yaralanırken 15 kişi de gözaltına alındı.

CHP’nin Okmeydanı Semti’nde bulunan seçim
bürosuna 19 Nisan 2011’de molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle de büroda maddi hasar
meydana geldi.

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yapılan açıklamadan sonra Aksaray’da bulunan “Demokratik Çö-

Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı
kararla BDP’nin desteklediği Emek, Özgürlük, De-
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mokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle,
Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve
Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle düzenlenen protesto
gösterileri 20 Nisan 2011’de de devam etti.
Karşılıklı yoğun ve aşırı şiddetin kullanıldığının
görüldüğü eylemlerden Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki eyleme polis ekiplerinin ateşli silahla
müdahale etmesi sonucu İbrahim Oruç (17) ağır
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
(bkz. Yargısız İnfazlar); beş kişi de yaralandı. Müdahaleye tepki gösteren bir grup, AKP ilçe binasını
ateşe verdi. İbrahim Oruç’un öldürülmesiyle ilgili
olarak Bismil’deki olaylar hakkında açıklama yapan
İçişleri Bakanı Osman Güneş, kolluk kuvvetlerinin
orantılı güç kullandığını ifade etti.
Adana’daki eylemlere Mustazaf-Der üyelerinin saldırması nedeniyle, yedi kişi yaralandı; altı kişi gözaltına alındı. Hakkâri’de polis ekiplerinin müdahalesi nedeniyle üç kişi yaralandı, 52 kişi gözaltına
alındı; Yüksekova İlçesi’nde ise sekiz kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Ağrı’nın Doğubayazıt
İlçesi’nde yedi kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde YSK’nin kararını protesto
eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birinin Zeliha
Kesik’e (9) isabet etmesi nedeniyle Zeliha Kesik yaralandı.
İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 21 Nisan 2011’de
AKP Bölge Temsilciliği’ne parça tesirli bomba atılması nedeniyle binada maddî hasar meydana geldi.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 20 Nisan 2011’de seçim bildirisi dağıtan BDP üyesi yedi kişi gözaltına
alındı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı
kararla BDP’nin desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle,
Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve
Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle düzenlenen protesto
gösterileri 21 Nisan 2011’de de devam etti.
YSK, eksik belgelerini getirmeleri üzerine BDP’nin
desteklediği yedi adayın durumunu 21 Nisan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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2011’de tekrar görüştü. YSK aldığı kararla yedi
adaydan İsa Gürbüz’ün başvurusunu tekrar reddederken diğer adayların belgelerini onaylayarak bağımsız milletvekili adaylıklarını onayladı.
YSK adayların durumunu görüşürken karşılıklı yoğun ve aşırı şiddetin kullanılmaya devam edildiği
eylemlerden Muş’un Malazgirt İlçesi’ndeki eyleme
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu üç kişi
gözaltına alındı. Iğdır’da gözaltına alınanlardan üç
kişi ise tutuklandı. Şırnak’ın İdil İlçesi’ndeki eyleme
kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniyle
çıkan olaylar sonucu ikisi özel harekât timi 12 kişi
yaralandı, iki kişi de yaralandı; Van’da başına gaz
bombası kapsülü isabet eden bir kişi yaralandı;
Batman’da ise Belediye Başkanvekili Serhat Temel
ve BDP İl Eş Başkanı Saadet Becerikli ile bir eylemci yaralandı, Milletvekili Ayla Akat Ata polis ekipleri tarafından tartaklandı, Bengi Yıldız’ın üzerine
ise gaz bombası atıldı. Müdahale sonrasında 60 kişi
gözaltına alındı.
İzmir’de YSK’nin kararını Demokratik Çözüm
Çadırı’nda protesto eden gruba polis ekiplerinin
plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu Behçet
Gültekin yaralandı. Müdahale nedeniyle çadırın da
kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde açılan ateş sonucu
göğsünden vurularak yaşamını yitiren İbrahim
Oruç’un öldürülmesini Diyarbakır’da protesto
eden gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi
sonucu bir çocuk ağır yaralandı, 40 kişi de gözaltına alındı.
Adana’daki
gösteriler
sırasında
Şakirpaşa
Havaalanı’na ait askeri araca taş atıldığı iddiasıyla
açılan rastgele ateş sonucu üç çocuk yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise bir gazetecinin gaz bombası silahıyla vurulmakla tehdit edildiği, bir başka gazetecinin ise üç polis memuru tarafından darp edildiği müdahale sonucu bir çocuk
başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde 29 Nisan 2011’de
BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.
Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 22 Nisan 2011’de AKP
ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
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Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı
kararı protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, İbrahim Oruç’un (21) kolluk kuvvetlerinin
açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesini protesto
etmek amacıyla, 23 Nisan 2011’de Van’ın Başkale
İlçesi’nde düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Daha önce Van’da gözaltına alınan 102 kişiden beşi
çocuk 19 kişi; Mersin’de gözaltına alınan yedi kişiden beşi; Siirt’te dokuz kişiden beşi; Adana’da 21 kişiden biri çocuk on kişi; Mardin’de 16 kişiden dördü; İstanbul’da 21 kişiden 19’u; Diyarbakır’da 202
kişiden biri çocuk 11 kişi; Şırnak’ın İdil İlçesi’nde
iki kişi; Hakkâri’de bir kişi; İzmir’de gözaltına alınan beş kişiden BDP Konak İlçe Eş Başkanı Mahmut Poyraz 23 Nisan 2011’de çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.
Batman’da 22 Nisan 2011’de gözaltına alınan 14
çocuğa 154’er TL para cezası kesildiği; 24 Nisan
2011’deki gösterilere polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu ise, 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 23 Nisan 2011’deki
gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu, biri ağır üç çocuk yaralandı 14 kişi de gözaltına
alındı.
İstanbul’un Aksaray İlçesi’nde bulunan Demokratik Çözüm Çadırı önünde 24 Nisan 2011’de eylem
yapan gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu, 30 kişi gözaltına alındı; çadır da kolluk
kuvvetleri tarafından söküldü.
İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Semti’nde 23 Nisan 2011’de, AKP seçim irtibat bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 25 Nisan 2011’de
CHP seçim irtibat bürosuna molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar
meydana geldi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 21 Nisan 2011’de
BDP ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu
binada maddî hasar meydana geldi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 Nisan 2011’de
aldığı kararla, BDP’nin desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun bağımsız milletvekili
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adayı yedi kişinin başvurularını reddetmesi üzerine Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen gösterilere
katıldıkları gerekçesiyle, 25 Nisan 2011’de düzenlenen operasyonda biri çocuk dokuz kişi; Adana’da
beş kişi; Şanlıurfa’da dört kişi; Kocaeli’nde ise 10
kişi gözaltına alındı. Batman’da 21 Nisan 2011’de
gözaltına alınan 43 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 25 Nisan 2011’de tutuklandı.
Van’da düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 22 Nisan 2011’de düzenlenen operasyonda
gözaltına alınan üç kişi ile Batman’da gözaltına alınan 27 kişiden beş kişi 26 Nisan 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Muş’un Varto
İlçesi’nde çıkan olaylarda ise beş kişi yaralanırken,
AKP ilçe binası da eylemciler tarafından ateşe verildi.
Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında gözaltına alınan, 197 kişiden onu
çocuk 66 kişi, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından
26 Nisan 2011’de tutuklandı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki gösterilere polis
ekiplerinin ateşli silahlarla müdahale etmesi sonucu yaşamını yitiren İbrahim Oruç’un (17) faillerinin bulunması talebiyle yapılan yürüyüşe polis
ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi nedeniyle atılan gaz bombalarından etkilenen Kazım
Şeker (60), 27 Nisan 2011’de yaşamını yitirdi (bkz.
Yargısız İnfazlar).
İstanbul’un Avcılar ve Sarıyer İlçelerinde 27 Nisan
2011’de AKP ile Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim
bürolarına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırılar sonucu bürolarda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 27 Nisan 2011’de
MHP ilçe binasının girişine bırakılan bomba patlamadan bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale
getirildi.
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde 28 Nisan 2011’de
AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana
geldi.
Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Tekebaşı
Beldesi’nde, 28 Nisan 2011’de CHP milletvekili
adayı Refik Eryılmaz, bir kahvehanede seçim konuşması yaptığı sırada kahvehaneye, pompalı tüfekle düzenlenen saldırı nedeniyle 27 kişi yaralandı.
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Van’ın Erciş İlçesi’nde 28 Nisan 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun milletvekili aday
tanıtımına kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi
sonucu 10 kişi gözaltına alındı.
İbrahim Oruç’un (17) kolluk kuvvetlerinin açtığı
ateş sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek
amacıyla, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde düzenlenen gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alınan 13 kişiden dokuzu 28 Nisan 2011’de tutuklandı.
Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde 30 Nisan 2011’de
AKP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büronun camları kırıldı.
İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 29 Nisan 2011’de
AKP seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana
geldi.
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 1 Mayıs 2011’de
AKP’nin iki seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses
bombalı saldırılar nedeniyle bürolarda maddi hasar meydana geldi.
Muş’ta 2 Mayıs 2011’de Barış ve Demokrasi
Partisi’nin düzenlediği seçim mitinginin ardından
düzenlenen yürüyüş sırasında AKP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 3 Mayıs 2011’de AKP
seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla
sekiz ilde 1 Mayıs 2011’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişiden 28’i
“Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili
adaylarına yönelik kararını protesto gösterilerine
katıldıkları” gerekçesiyle 5 Mayıs 2011’de tutuklandı. Aynı gerekçeyle Van’da gözaltına alınan 10 kişiden beşi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından 5
Mayıs 2011’de tutuklandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Mayıs 2011’de
düzenlenen protesto gösterisine polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar sırasında
Van yolu üzerinde bulunan AKP ilçe binası ateşe
verildi.
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Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde 6 Mayıs 2011’de AKP
ilçe binasına atılan ses bombası nedeniyle binada
maddî hasar meydana geldi.
İzmir’in Buca İlçesi’nde 8 Mayıs 2011’de AKP seçim
bürosunun önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun
Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde 8 Mayıs 2011’de düzenlediği seçim bürosu açılışına aşırı sağcı bir grubun taşlı saldırıda bulunması nedeniyle, büro kullanılamaz hale geldi.
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun Hakkâri
Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Demirtaş’ın
7 Mayıs 2011’de, seçim bürosunun açılışı için düzenlenen miting sonrasında, kolluk kuvvetleri 14
kişiyi gözaltına aldı.
Siirt’in Eruh İlçesi’nde ve Diyarbakır’ın Bismil
İlçesi’nde 9 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında “YSK’nin Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloğu’nun bağımsız milletvekili adaylarının başvurularını reddetmesini protesto eden gösterilere
katıldıkları” gerekçesiyle 38 kişi gözaltına alındı.
Van’da 9 Mayıs 2011’de AKP’nin seçim otobüsüne
kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlenmesi
nedeniyle otobüste maddî hasar meydana geldi.
Adana’da 10 Mayıs 2011’de AKP milletvekili adayı
Ömer Çelik’e ait seçim bürosuna molotofkokteyli
atılması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 11 Mayıs 2011’de
kimliği belirlenemeyen sivil plakalı bir araçtan
BDP ilçe binasına atılan gaz bombası nedeniyle binada bulunan bir kişi baygınlık geçirdi.
Batman’da 11 Mayıs 2011’de Halkın Sesi Partisi’ne
ait seçim otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle otobüsün camları kırıldı.
Siirt’in Eruh İlçesi’nde 9 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında “YSK’nin Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloğu’nun bağımsız milletvekili adaylarının başvurularını reddetmesini protesto eden
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden beşi, 12 Mayıs 2011’de çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.
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Mersin’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun
desteklediği bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul
Kürkçü’nün seçim bürosuna, 12 Mayıs 2011’de
kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği taşlı saldırı
nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 12 Mayıs 2011’de
AKP seçim bürosuna ses bombası atılması nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi.
Mersin’de 12 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle, büroda
maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Sebahat Tuncel’in seçim bürosuna, 11 Mayıs 2011’de molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi.
Iğdır’da Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun
desteklediği bağımsız milletvekili adayı Pervin
Buldan’ın 13 Mayıs 2011’de Aralık İlçesi’nde seçim
bürosunun açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmayı
dinleyen grubun üzerine kimliği belirsiz bir kişinin
aracını sürmesi nedeniyle iki kişi yaralandı.
Adana’da 13 Mayıs 2011’de AKP milletvekili adayı
Ömer Çelik’e ait seçim bürosuna molotofkokteyli
atılması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi. Büroya daha önce de iki kez saldırıda bulunulmuştu.
Sakarya’nın Ferizli İlçesi’nde 13 Mayıs 2011’de CHP
milletvekili adayı Gürkan Canol’un seçim çalışmalarında kullandığı minibüse kimliği belirsiz kişi
veya kişilerin düzenlediği saldırı nedeniyle minibüste maddî hasar meydana geldi.
Hatay’da 13 Mayıs 2011’de Ezilenlerin Sosyalist
Partisi’nin (ESP) desteklediği bağımsız milletvekili
adayı Hayrettin Arslan’a ve yanındaki gruba CHP
üyesi oldukları iddia edilen bir başka grubun çekiç
ve bıçaklarla saldırması sonucu ESP üyesi iki kişi
yaralandı.
Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde 13 Mayıs 2011’de
ayakkabı boyacılığı yapan Celal Baştan, seçim çalışması yapan AKP üyelerinin dağıttığı seçim broşürünü almadığı için darp edildiğini savunarak
Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.
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Manisa’da 15 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle
büroda maddî hasar meydana geldi.
Şanlıurfa’da 13 Mayıs 2011’de Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloğu’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan’ın seçim bürosu açılışının ardından BDP bayrağı taşıyan bir çocuk polis
memurları tarafından dövüldü. Olaya tepki gösteren çocuğun iki yakını da darp edilerek gözaltına
alındı.
Uşak’ta 15 Mayıs 2011’de seçim mitingi yapan AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araç konvoyunun geçişi sırasında “zafer işareti yaptığı” gerekçesiyle otomobilinde CHP bayrakları asılı olan
Barış Bahçevan’ın (22) polis memurları tarafından
darp edilerek gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Şanlıurfa’da 16 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
molotofkokteyli atılması nedeniyle büroda maddi
hasar meydana geldi.
Iğdır’da 16 Mayıs 2011’de AKP seçim düzenlenen
taşlı saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi.
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 16 Mayıs 2011’de CHP
seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle
büroda maddi hasar meydana geldi.
Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 16 Mayıs 2011’de AKP
ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 17 Mayıs 2011’de AKP
seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından
atılan ses bombası nedeniyle büroda maddi hasar
meydana geldi.
Adana’da 17 Mayıs 2011’de AKP milletvekili adayı
Ömer Çelik’in seçim otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu otobüste maddi hasar meydana
geldi.
Adana’da 18 Mayıs 2011’de AKP’nin Küçükdikili
Mahallesi’ndeki seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddi hasar
meydana geldi.
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde 17 Mayıs
2011’de AKP’nin seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle büroda maddi
hasar meydana gelirken, olayla ilgili oldukları iddiasıyla beş kişi gözaltına alındı.
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Çanakkale’de 18 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddi
hasar meydana geldi.
Manisa’da 19 Mayıs 2011’de seçim yürüyüşü yapan
BDP üyesi grubun yürüyüş sırasında CHP seçim
bürosunu taşlaması nedeniyle bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da 19 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle
büroda maddî hasar meydana geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları
kapsamında 19 Mayıs 2011’de Siirt’te yaptığı miting
sırasında CHP il binasından zafer işareti yapan iki
kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da 19 Mayıs 2011’de BDP’nin Beykoz ilçe
binasına düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle binada maddî hasar meydana geldi.
Kocaeli’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP)
desteklediği milletvekili adayı Aynur Akkemik’in
seçim çalışmasına katılan beş kişi, 17 Mayıs 2011’de
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında darp edilen beş kişinin 18 Mayıs 2011’de serbest
bırakıldığı öğrenildi.
İzmir’in Buca İlçesi’nde 19 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle, büroda
maddî hasar meydana geldi.
Bingöl’de 19 Mayıs 2011’de seçim çalışması yapan
AKP’lileri taşıyan seçim otobüsüne taşlı saldırı yapılması nedeniyle, otobüste maddî hasar meydana
geldi.
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı
Semti’nde 19 Mayıs 2011’de Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı Sebahat Tuncel’e ait seçim bürosunda çıkarılan yangın nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi.
Denizli’de 19 Mayıs 2011’de Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı Kemal Beler’in seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 20 Mayıs 2011’de,
AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle,
büroda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde 19 Mayıs 2011’de AKP
seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen
saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
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Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 21 Mayıs 2011’de
AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana
geldi.
İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 22 Mayıs 2011’de
Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız
milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’e ait seçim
aracına düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle bir kişi
yaralandı, araçta da maddî hasar meydana geldi.
Yalova’da 22 Mayıs 2011’de Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı
İhsan Coşkun’un seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle, büroda maddî hasar meydana
geldi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 21 Mayıs 2011’de,
seçim çalışması yapan bağımsız milletvekili adayı
Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu’nun park halindeki seçim
aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu, araçta maddî hasar meydana geldi.
Şanlıurfa’da 22 Mayıs 2011’de AKP Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim mitingi öncesinde Şanlıurfa’ya gelen AKP konvoyuna
düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan olaylar sonucu
yedisi polis memuru 17 kişi yaralanırken, 30 kişi de
gözaltına alındı.
İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 22 Mayıs 2011’de
AKP’ye ait seçim irtibat bürosuna atılan ses bombası nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi.
Mersin’in Toroslar ve Silifke İlçelerinde 23 Mayıs
2011’de Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun
bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü’ye ait
seçim bürolarına düzenlenen taşlı saldırılar nedeniyle, bürolarda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde, 22 Mayıs 2011’de
AKP’ye ait park halindeki seçim aracına ses bombası atılması sonucu, bir kişi yaralandı.
Van’da 20 Mayıs 2011’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim mitingini
protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan beş
kişi, 22 Mayıs 2011’de tutuklandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 23 Mayıs 2011’de
bir söyleşi yapmaya gelen Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı Sırrı
Süreyya Önder’in söyleşisinin, üniversite yönetimi
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tarafından aynı gün “Fetih Konseri olduğu” gerekçesiyle iptal edildiğinin iddia edilmesi üzerine
konseri protesto eden gruba, polis ekiplerinin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi üzerine 12 öğrenci
gözaltına alındı. Okul yönetimi ise söyleşi ve konserin aynı güne olması nedeniyle meydana gelebilecek gerginlikten ötürü söyleşiyi Sırrı Süreyya
Önder’in kendi isteğiyle iptal ettiğini açıkladı.
Samsun’da 23 Mayıs 2011’de Türkiye Komünist Partisi (TKP) il binasının kapısını kırarak, binaya giren
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binada ufak çapta
maddî hasara neden olduğu öğrenildi.
Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Hacıbeyli Köyü’nde,
24 Mayıs 2011’de seçim çalışması yapan AKP üyeleriyle bir grup köylü arasında çıkan tartışmanın
kavgaya dönmesi nedeniyle dört köylü gözaltına
alındı.
Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde 24 Mayıs 2011’de
Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bağımsız
milletvekili adayı Ferhat Tunç için seçim çalışması
yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi sekiz
kişi gözaltına alındı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, 24 Mayıs 2011’de
seçim çalışması yapan CHP üyelerine ait araçlara
düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle, araçlarda maddî
hasar meydana geldi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Mayıs 2011’de
AKP’ye ait seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Yakacık Köyü’nde 25
Mayıs 2011’de seçim çalışması yürüten Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun milletvekili adayı
Faysal Sarıyıldız’ın seçim minibüsüne açılan ateş
nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken araçta
maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır’da 25 Mayıs 2011’de AKP il binasına
atılan ses bombası nedeniyle binada maddi hasar
meydana geldi.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 26 Mayıs 2011’de
AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana
geldi.
Mersin’de 27 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle büroda
maddi hasar meydana geldi.
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Tutuklu bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde
“sayım düzenine geçmediği” iddiasıyla Emek, Demokrasi ve Özürlük Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan’a, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından üç ay iletişim yasağı verilmesi nedeniyle, İbrahim Ayhan’ın seçim mektubu
gönderemediği 27 Mayıs 2011’de öğrenildi.
Mersin’de 27 Mayıs 2011’de AKP seçim bürosuna
atılan ses bombası nedeniyle büroda maddî hasar
meydana geldi.
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 27 Mayıs 2011’de
AKP milletvekili adayı Türkan Dağoğlu’na ait seçim minibüsüne düzenlenen taşlı saldırı sonucu
araçta maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde, 29 Mayıs
2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
bağımsız milletvekili adayı Abdullah Levent
Tüzel’in seçim konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu, üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya karşılık
verilmesi üzerine MHP Küçükçekmece ilçe yöneticisi Erkan Kurumlu çenesinden ve boynundan
yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri sekiz
kişiyi gözaltına aldı.
Muş’un Bulanık İlçesi’nde 29 Mayıs 2011’de AKP’ye
ve MHP’ye ait seçim bürolarına molotofkokteyliyle
düzenlenen saldırılar nedeniyle bürolarda maddî
hasar meydana geldi.
Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde 27 Mayıs 2011’de
Elvankent toplu konut alanında Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun milletvekili adayı Cercis
Utaş’ın seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu, büroda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 30 Mayıs 2011’de
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız
milletvekili adayı Sebahat Tuncel’e ait seçim bürosuna yapılan taşlı saldırıda seçim bürosunun tüm
camları kırıldı.
Kocaeli’nde 30 Mayıs 2011’de 29 Mayıs 2011’de
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı Emrullah Bingül’ün seçim
çalışmaları kapsamında açtığı stantta bulunanlarla MHP üyesi oldukları iddia edilen bir başka
grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonucu ikisi bıçakla 12 kişi yaralandı,
olaya müdahale eden polis ekipleri ise 10 kişiyi gözaltına aldı.
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Sinop’un Gerze İlçesi’nde 30 Mayıs 2011’de AKP’nin
seçim çalışmasını yürüten gruba ve AKP’ye ait seçim aracına bir kişi baltayla saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen A.G.’yi
gözaltına aldı.
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de
MHP’nin seçim bürosunun önüne bırakılan ses
bombasının patlaması sonucu büroda maddi hasar
meydana geldi.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011’de Artvin’in Hopa
İlçesi’nde seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji
politikasını ve Hidroelekrik Santralleri (HES) protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetleri aşırı/
ölçüsüz/orantısız bir şekilde müdahale etti.
Kolluk kuvvetlerinin müdahale sırasında yoğun
bir şekilde kullandığı gaz bombasından etkilenen
emekli öğretmen Metin Lokumcu (54) geçirdiği
kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Müdahale
sonucunda AKP’nin seçim otobüsünden düşen bir
polis memuru ile sekiz kişi yaralandı.
Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek
için AKP il başkanlığına yürümek isteyen gruba,
kolluk kuvvetlerinin müdahalesinde 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların gözaltı araçlarında darp edildiği ve avukatlarıyla görüşmelerine izin
verilmediği öğrenildi. Çıkan olaylar sırasında 15
polis memurunun da yaralandığı bildirildi.
Diyarbakır’da 31 Mayıs 2011’de AKP Kayapınar İlçe
Başkanlığı’na atılan ses bombası nedeniyle binada
maddî hasar meydana geldi.
Mersin’de 31 Mayıs 2011’de Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı
Ertuğrul Kürkçü için seçim çalışması yürüten beşi
çocuk yedi kişi gözaltına alındı.
Adana’da 23 Mayıs 2011’de Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku’nun bağımsız milletvekili adayı
Murat Bozlak için yürütülen seçim çalışmasına katıldıkları gerekçesiyle 31 Mayıs 2011’de dokuz kişi
gözaltına alındı.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında
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gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji politikasını ve Hidroelekrik Santralleri (HES) protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olayların
ardından 1 Haziran 2011’de ev baskını düzenleyen
kolluk kuvvetleri 22 kişiyi gözaltına aldı.
Çıkan olaylarda yaşamını yitiren Metin
Lokumcu’nun cenaze töreninden dönen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 15 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek
isteyen grupta yer alan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Dilşat Aktaş’ın ise kolluk
kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığı ve “altı ay iş göremez” raporu aldığı
öğrenildi.
Hopa’daki müdahaleyi 1 Haziran 2011’de İzmir’de
protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu yoğun gaz
bombasından etkilenen Turgut Eraslan (49) kalp
krizi geçirerek Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İzmir’in Balçova İlçesi’nde 1 Haziran 2011’de BDP
ilçe binasına saldırı düzenleyerek binayı ateşe vermek isteyen üç kişi gözaltına alındı.
Muş’ta ve Siirt’te 1 Haziran 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku adına seçim çalışması yürüten beş kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır’da Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran
2011’de yapacağı seçim mitingi öncesinde miting
alanının girişine atılan ses bombası nedeniyle ölen
veya yaralanan olmadı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da yapacağı miting öncesinde havaalanında Recep Tayyip
Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelmesini bekleyen Haber
Türk Gazetesi muhabiri Ahmet Yukuş çıkan tartışma sonucu korumalar tarafından darp edildi.
Bacağından yaralanan Ahmet Yukuş’a “üç gün iş
göremez” raporu verildi.
Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği
mitingin ardından başlayan protesto gösterilerine
müdahale eden kolluk kuvvetlerinin rasgele kullandığı gaz bombalarının isabet ettiği üçü bebek
altı kişi yaralandı.
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Diyarbakır’da 1 Haziran 2011’de AKP il binasına
düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle bir polis memuru yaralandı.

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde 3 Haziran 2011’de
MHP ilçe binasına atılan molotofkokteyli nedeniyle binada maddî hasar meydana geldi.

Artvin’in Hopa İlçesi’nde çıkan olayların ardından
devam eden gözaltı operasyonları kapsamında 2
Haziran 2011’de beş kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da 5 Haziran 2011’de Cumhuriyet
Caddesi’ne BDP bayrağı asmak isteyen iki kişiye
düzenlenen bıçaklı saldırı nedeniyle bir kişi yaralandı.

Hopa’daki olayları İstanbul’da 2 Haziran 2011’de
AKP Mecidiyeköy ilçe binasına yürüyerek protesto
etmek isteyen gruba, gaz bombası ve basınçlı suyla
müdahale eden kolluk kuvvetleri 21 kişiyi gözaltına
aldı. Müdahalede biri gazeteci yedi kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kütahya’da 2 Haziran 2011’de protesto gösterisi düzenleyen bir grubun yaptığı yürüyüş sırasında AKP
seçim bürosunda bekleyenlerle grup arasında çıkan çatışma sonucu bir kişi yaralandı.
Adana’da 2 Haziran 2011’de seçim çalışması yürüten AKP milletvekili adaylarına bir grubun taş ve
sopalarla saldırması sonucu, milletvekili adaylarından Mehmet Şükrü Erdinç boynundan yaralanırken, üç seçim aracında da maddî hasar meydana
geldi.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde çıkan olayların ardından devam eden gözaltı operasyonları kapsamında ve Ankara’da müdahaleyi protesto gösterisinde
gözaltına alınanların tamamının işkence gördüğü
belirlenirken, Hopa’da gözaltına alınan İbrahim
Aksu’nun aldığı darbeler nedeniyle kaburgalarının
kırıldığı öğrenildi.
Hopa’da gözaltına alınanlardan sekizi; Ankara’da
gözaltına alınanların ise beşi, 4 Haziran ve 5 Haziran 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde 5 Haziran 2011’de
seçim çalışması yürüten Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) ile BDP üyeleri arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Hopa’daki müdahaleyi 3 Haziran 2011’de İzmit’te
protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın’da 3 Haziran 2011’de CHP’ye ait seçim aracının taşlı saldırıya uğraması sonucu araçta maddî
hasar meydana geldi.
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Çorum’da 5 Haziran 2011’de AKP’ye ait seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde çıkan olayların ardından
devam eden gözaltı operasyonları kapsamında, gözaltına alınanlardan dördü daha 6 Haziran 2011’de
tutuklandı.
İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 6 Haziran 2011’de
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya
Önder’in seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı
sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 7 Haziran 2011’de
MHP’ye ait seçim aracına 30 kişilik bir grubun sopalarla saldırması sonucu araçta maddî hasar meydana geldi.
Diyarbakır’da 6 Haziran 2011’de Büyük Birlik Partisi (BBP) il binasının ateşe verilmesi nedeniyle
binanın zemin katının kullanılamaz hale geldiği
öğrenildi.
Mardin’in Midyat İlçesi’nde 7 Haziran 2011’de
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Gülser Yıldırım
için düzenlenen etkinliğe kalabalık bir grubun saldırması nedeniyle etkinliğin duyurusunu yapan seçim aracında maddî hasar meydana geldi.
Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde 5 Haziran 2011’de seçim çalışması yürüten BDP üyelerine Hak ve Eşitlik
Partisi (HEPAR) üyelerinin saldırması nedeniyle 7
Haziran 2011’de çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrasında HEPAR üyesi 17
kişi gözaltına alındı.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 8 Haziran 2011’de
bağımsız milletvekili adayı Süleyman Bölünmez’in
seçim bürosuna bırakılan ses bombasının patlaması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi.
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Osmaniye’de 8 Haziran 2011’de CHP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle büroda maddî
hasar meydana geldi.
Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 8 Haziran 2011’de Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyelerinin yürüttüğü seçim çalışmasına müdahale eden
polis ekipleri, BDSP üyesi iki kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 8 Haziran 2011’de,
AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle
büroda maddî hasar meydana geldi.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Mezra
Beldesi’nde 8 Haziran 2011’de seçim çalışması yürüten Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
konvoyuna geçici köy korucularının taşlarla saldırması sonucu 10 kişi yaralandı.
İstanbul’da 9 Haziran 2011’de Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Sebahat Tuncel’in seçim bürosuna
düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle büroda maddî
hasar meydana geldi.
İstanbul’da 9 Haziran 2011’de Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreya Önder adına seçim çalışması yürüten Emrah Fidan ile Nadire Gül, aşırı
sağcı beş kişinin satırlarla saldırması sonucu yaralandı. Yaralılardan Emrah Fidan’ın durumunun
ağır olduğu öğrenildi.
Mersin’de 9 Haziran 2011’de Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyelerinin yürüttüğü seçim
çalışmasına müdahale eden polis ekipleri, BDSP
üyesi beş kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 9 Haziran 2011’de
AKP seçim bürosuna düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi.
Bitlis’te kendisinden iki gündür haber alınamayan
Demokratik Sol Parti (DSP) 2. sıra milletvekili adayı Bedri Aydın (33), 10 Haziran 2011’de kırsal alanda ölü bulundu. Yapılan araştırmayla olay yerinde
Kalaşnikof marka silaha ait mermiler bulunduğu ve
iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul’un Pendik İlçesi’nde 10 Haziran 2011’de
bağımsız milletvekili adayı İbrahim Çiçek adına
seçim çalışması yürüten grubun saldırıya uğraması
sonucu iki kişi yaralandı.
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Mardin’in Midyat İlçesi’nde 11 Haziran 2011’de
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız milletvekili adayı Gülser Yıldırım
adına seçim çalışması yürüten grubun uğradığı
saldırı nedeniyle grupta yer alan Ramazan Toprak
(38) ağır yaralandı. Saldırıda iki kişi daha yaralandı.
Giresun’un Çanakçı İlçesi’nde 11 Haziran 2011’de
seçim çalışmasından dönen ve içinde AKP İlçe
Başkanı Ali Bilge’nin de bulunduğu minibüse tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta maddî hasar
meydana geldi.
Milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 12 Haziran
2011’de Batman’da oyunu kullanan AKP milletvekili adayı Mehmet Şimşek’in korumalarıyla gözlemciler arasında çıkan arbedede üç kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alındı.
Mersin’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
desteklediği bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul
Kürkçü’nün sandık gözlemciliğini yapan Serhat Arı
gözaltına alındı.
Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde İdris Baluken’in sandık
gözlemciliğini yapan Yunus Görbey uğradığı saldırı nedeniyle ağır yaralandı.
Batman’da oy kullanırken yardımcı olması için yanlarında örnek oy pusulası bulunduran 34 kişi gözaltına alındı.
Bingöl’ün Sancak Beldesi’ne bağlı Sudüğünü
Köyü’nde İdris Baluken’in sandık gözlemciliğini
yapan Halim Barcadurmuş, Abdurahman Barulay,
M.Emin Barulay, Habip Barulay ve Alaattin Batur
uğradıkları saldırı sonucu yaralandı.
Van’da “seçim güvenliği” gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de Barış, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun
sandık gözlemciliğini yapan 14 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de oy kullanırken yardımcı olması için yanlarında örnek oy pusulası bulunduran sekiz kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde bir okulda yanlarında “sahte oy pusulası bulunduğu” öne sürülen beş
kişi, bir grup tarafından darp edildi. Kolluk kuvvetleri darp girişiminde bulunan 13 kişiyi gözaltına
aldı.
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Van’da “seçim güvenliği”nin sağlanması amacıyla
Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kolluk
kuvvetlerinin seçmenlere kimlik kontrolü ve üst
araması yaptığı öğrenildi.
İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde 12 Haziran 2011’de
MHP ait seçim bürosuna atılan molotofkokteyli
nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi.
Bingöl’ün Bahçeli Köyü’ne bağlı Kiran Mezrası’nda
çıkan seçim kavgasında Mehmet Polat (21) yaralandı.
Tunceli’de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iki milletvekilliğini de kazanan CHP seçim
bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda
maddî hasar meydana geldi.
Şırnak’ta seçim sonuçları dolayısıyla yapılan kutlamalar sırasında meydana gelen patlama nedeniyle
altısı ağır 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır’da AKP il binasına düzenlenen taşlı
saldırı nedeniyle üç kişi yaralanırken, binada da
maddî hasar meydana geldi.
Mersin’de oylamanın yapıldığı sırada sandık görevlileriyle bir grup arasında çıkan arbedede bir polis
memuru yaralandı.
Burdur’un Ağlasun İlçesi’nde çıkan seçim kavgasında AKP ilçe başkanı Süleyman Düzenci uğradığı
yumruklu saldırı nedeniyle yaralandı.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde çıkan olayların ardından
devam eden operasyonlar kapsamında, gözaltına
alınan Artvin Halkevi Başkanı Ferdi Şağbanoğlu 14
Haziran 2011’de tutuklandı.
Ankara’da 15 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu ise Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyesi 18 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da 16 Haziran 2011’de düzenlenen Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) genel başkan
yardımcılarına yönelik düzenlenen baskınlar sonucu ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Ozan Sürer gözaltına alındı.
Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 15 Haziran 2011’de
düzenlenen operasyon sonucu BDP ilçe başkanı
Fahrettin Kiraz’ın da aralarında bulunduğu beş kişi
gözaltına alındı.
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Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 17 Haziran 2011’de
düzenlenen ev baskınları sonucu seçim döneminde katıldıkları mitinglerde “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da 15 Haziran ve 16 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan ÖDP,
Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyesi 20 kişiden
18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 18 Haziran
2011’de tutuklandı.
Halen “KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 12 Haziran seçimlerinde
Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip
Dicle’nin, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası
nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’nın 79.
maddesini gerekçe göstererek, 21 Haziran 2011’de
Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürdü.
İzmir’de “seçim döneminde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla gözaltına alınan 12
kişiden dört çocuk 24 Haziran 2011’de tutuklandı.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 12 Haziran 2011 gecesi
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız adayların milletvekili olmasını
kutlanırken meydana gelen patlamada yaralananları hastaneye götüren gruba kolluk kuvvetlerinin
gaz bombası ile müdahale etmesi sonucu yoğun
dumandan fenalaşarak Cizre Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Hatice İdin’in (54) 29 Haziran 2011’de
beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi (bkz. Yargısız İnfazlar).
Halen “KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 12 Haziran seçimlerinde
Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip
Dicle’nin milletvekilliğini, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası nedeniyle, 21 Haziran 2011’de düşüren Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını İstanbul’da
26 Haziran 2011’de düzenlenen eylemle protesto
eden gruba kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı müdahalesi sonucu gözaltına alınan 42 kişiden beşi 29
Haziran 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.
Hatip Dicle’nin milletvekilliğini, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası nedeniyle, 21 Haziran 2011’de
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düşüren Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını 22 Haziran 2011’de İstanbul’da protesto etmek isteyen
gruba, kolluk kuvvetleri gaz bombası ve tazyikli
suyla müdahale etti. Taksim Meydanı’ndaki müdahale nedeniyle çevrede bulunan işyerlerinde maddî
hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kararı Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Haziran 2011’de
protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin
müdahale ettiği sırada bir kişi sırtına isabet eden
gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralandı. Mersin’de
düzenlenen eyleme kolluk kuvvetlerinin müdahale
etmesi nedeniyle çıkan çatışmada ise bir polis memuru yaralandı. Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki
protesto gösterilerine müdahale edilmesi sonucu
ise ikisi ağır beş kişi yaralandı. Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen gösterilere gaz bombalarıyla yapılan müdahale nedeniyle biri ağır üç
kişi yaralandı. Müdahale sonucu altı çocuk gözaltına alındı. İstanbul’da 26 Haziran 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine kolluk kuvvetlerinin
gaz bombalı müdahalesi sonucu 10 kişi yaralandı;
müdahale sonrasında ise 23 kişi gözaltına alındı.
Müdahale sırasında İstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel’in de darp edildiği öğrenildi. Diyarbakır’da
25 Haziran 2011’de düzenlenen protesto gösterine
kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı müdahalesi sırasında gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden
Hüseyin Caruş’un (18) sol gözünün görme yetisini
kaybettiği öğrenildi. Kararı Adana’da 30 Haziran
2011’de protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu dört kişi gözaltına alındı.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde çıkan olayları protesto etmek amacıyla, Ankara’da düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle 11 Temmuz 2011’de Adana’da gözaltına alınan ÖDP parti meclisi üyesi Eda Dışkaya
15 Temmuz 2011’de tutuklandı.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği seçim
mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, 20 Temmuz 2011’de Halkevleri Karadeniz Bölgesi sorumlusu üç kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
İfadeleri alınan Halkevleri Hopa Şubesi yöneticisi
ve Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu üyesi Kamil Ustabaş, Hopa Halkevi üyesi Bülent
Ustabaş, Halkevleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Kurulu üyesi Taylan Kaya tutuklanmaları talebiyle
mahkemeye sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan Halkevleri Doğu Karadeniz
Bölge Temsilcisi ve Derelerin Kardeşliği Platformu
Yürütme Kurulu üyesi Taylan Kaya, 21 Temmuz
2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak Otlu
Cezaevi’ne gönderildi.
25 Temmuz 2011’de ise Eğitim-Sen Hopa temsilcisi
Osman Lokumcu, Mete Cihan ve Borçka Halkevi
üyesi Yasin Öztürk ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kişiden Mete Cihan
26 Temmuz 2011’de tutuklandı.
Ankara’da düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle, gözaltına alınan Cüneyt Çakır 19 Ağustos
2011’de tutuklandı.
Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği seçim mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, 27
Ekim 2011’de gözaltına alınan Müslüm Karabulut, 28 Ekim 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak Arhavi Cezaevi’ne gönderildi.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınlarında 12 Haziran 2011 Genel
Seçimleri öncesinde düzenlenen bir mitingde çıkan
olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Özkan, Halil Kolay, Halil Ercan ve Ramazan
Yağmurlu “izinsiz gösteriye katıldıkları” ve “polis
memuruna mukavemet ettikleri” gerekçeleriyle 16
Kasım 2011’de tutuklandılar.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Kasım 2011’de
düzenlenen ev baskınlarında 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen bir mitingde
çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Ergün, Fehmi Zorlu, Hüseyin Erkan, İsa
Gökmen ve Mazlum Nergis ile M.Ş. ve M.T. adlı iki
çocuk “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
19 Kasım 2011’de tutuklandılar.

3.1. Davalar
1. Hopa Davası
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in
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Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana
gelen olaylar nedeniyle yedi kişi hakkında 24 Ağustos 2011’de dava açıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan
iddianamede, çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan
kişilerin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
ilgili olarak takipsizlik kararı verilmesine rağmen
şüphelilerin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dört yıl altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilmeleri istendi.
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de 9 kişi tahliye edilmişti. Dava kapsamında yedi
kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu. Böylelikle Hopa’da ve Ankara’da
tutuklanan toplam 38 kişinin hepsi tahliye edilmiş
oldu.
2. Hopa Davası

İddianameyi kabul eden Erzurum 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
Parti Meclisi üyeleri Önder Öner ve Görgü Demirpençe; ESP üyeleri İbrahim Aksu ile Ali Aksu’nun
ve Erhan Köse, Şafak Ustabaş ve İdris Akbıyık’ın
yargılanmasına 14 Eylül 2011’de başlanacak.

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
müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar
nedeniyle başlatılan soruşturma 1 Ekim 2011’de tamamlandı.

Yedi kişi hakkında 24 Ağustos 2011’de açılan davaya 14 Eylül 2011’de başlandı. İddianameyi hazırlayan savcılığın çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan
kişilerin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
ilgili olarak takipsizlik kararı verilmesine rağmen
sanıkların “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla hapis cezası istediği davanın Erzurum
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıklar Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Parti
Meclisi üyeleri Önder Öner ve Görgü Demirpençe;
ESP üyeleri İbrahim Aksu ile Ali Aksu’nun ve Erhan Köse, Şafak Ustabaş ve İdris Akbıyık’ın savunmalarını alan mahkeme heyeti savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 26
Eylül 2011’e erteledi.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede
Hopa’daki olayları AKP’nin il başkanlığı önünde
protesto eden 28 göstericinin “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” belirtildi. 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 gönderdi. Savcı, ayrıca Halkevleri Derneği ve yöneticileri hakkında da “dernekler kanuna
aykırı faaliyette bulunulduğu” gerekçesiyle işlem
yapılmasını istedi. İddianame, kabul edilmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana
gelen olaylar nedeniyle tutuklananlardan dördü
daha 4 Kasım 2011’de tahliye edildi. Aynı davadan
daha önce de beş kişi tahliye edilmişti. Dava kapsamında yedi kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “görevli memuru kasten yaraladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” ve “kamu görevlisine görevini
yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla yargılanmaları talep edilen 22’si tutuklu 28 kişi hakkındaki iddianameyi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Ekim 2011’de kabul etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana
gelen olaylar nedeniyle tutuklananlardan yedi kişi
ile Ankara’da tutuklu bulunan Erdal Kozan 16 Aralık 2011’de tahliye edildi. Aynı davadan daha önce

İddianamede sanık olarak yer alan Ozan Sürer,
Özgür Atmaca, Çağrı Yılmaz, Uğur Uzunpınar,
Tayfun Yıldırım, Can Kaya, Can Türkyılmaz, Uğur
Tuna, Nuri Özçelik, Zafer Algül, Hamza Doruk Yıldırım, Hikmet Tanıl, Kadir Aydoğan, Mahir Mansuroğlu, Cüneyt Çakır, Ozan Gündoğdu, Soner
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Torlak, Göksel Ilgın, Ömür Çağdaş Ersoy, Demet
Yılan, Eda Dişkaya, Ferat Konukcu, Sevgi Sönmez,
Mehmet Cem Çıplak, Pelin Bayram, Hazal Kangal,
Başak Eylül Şan ve Özge Aydın’ın yargılanmasına 9
Aralık 2011’de başlandı.
Duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve
savunmalarını alan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 13 Mart 2012’ye erteledi.
Hazırlanan iddianamede 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.
Ankara’daki “Hopa Davası” kapsamında 18 Ekim
2011’de evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına
alınan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Ankara İl
Sekreteri Erdal Kozan, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı örgüt yararına faaliyette bulunduğu”,
“yasadışı örgüt talimatı ile kamu personelini kasten
yaraladığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 19 Ekim 2011’de tutuklanarak Sincan 1
No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
3. Hopa Davası
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana
gelen olaylar nedeniyle beş kişi hakkında daha 18
Ekim 2011’de dava açıldı.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan kişilerin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 12 yıla
kadar hapis cezasına mahkûm edilmeleri istendi.
İddianameyi kabul eden Hopa Asliye Ceza
Mahkemesi’nde Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Şaban Kotil, İdris Akbıyık ve Şafak Ustabaş’ın yargılanmasına 24 Ekim 2011’de başlandı.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan
kişilerin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 12
yıla kadar hapis cezası istediği davanın Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında
sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı,
tutuklu sanıklar Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz, Şaban Kotil, İdris Akbıyık ve Şafak Ustabaş’ın
tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak sanıkların
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 16
Ocak 2012’ye erteledi.
24 Kişi
12 Haziran Genel Seçimleri’nde Diyarbakır’dan
milletvekili seçilen fakat Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından milletvekilliği iptal edilen Hatip
Dicle’ye destek olmak amacıyla Ankara’da protesto
gösterisi düzenleyenler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılığın hazırladığı iddianame uyarınca “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 24 kişinin yargılanmasına 20 Ocak 2012’de Ankara 15. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde başlanacak.
4. Hopa Davası
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
müdahale 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 sonunda hazırlanan iddianamede
Hopa’daki olayları protesto eden 48 kişiden 45’inin
“görevli memuru kasten yaraladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve
“kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla; 3 avukatın ise “görevli
polis memurlarına görevlerinden dolayı hakarette
bulundukları” suçlamasıyla yargılanmaları talep
edilmişti. 48 kişi hakkındaki iddianameyi kabul
eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi dava tarihi
olarak ise 28 Mart 2012’yi belirledi.
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4. Tutuklu Öğrenciler
Yusufcan Yıldırım, Ali Haydar Yıldız, Uğurcan Soybelli, Rıdvan Akbaş, Didem Ezgi Serap
Ankara’da 21 Ocak 2011’de polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında “sağcı öğrencilere saldırı
düzenleyebilecekleri ihtimalleri olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi beş kişi,
24 Ocak 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
aynı gerekçeyle tutuklandı.
Beş öğrencinin yargılanmasına 6 Aralık 2011’de
başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada “PKK, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist
Emek Partisi/Leninist (TKEP-L), Maoist Komünist
Parti (MKP) Örgütlerine üye oldukları” iddiasıyla
yargılanan Yusufcan Yıldırım, Ali Haydar Yıldız,
Uğurcan Soybelli, Rıdvan Akbaş ve Didem Ezgi
Serap’la ilgili iddianamenin okunmasının ardından
mahkeme heyeti, Yusufcan Yıldırım, Ali Haydar
Yıldız ve Rıdvan Akbaş’ın tahliye edilmesine karar
vererek duruşmayı 21 Şubat 2012’ye erteledi.
Hüseyin Edemir
“Yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi
(DHKP/C) üyesi olduğu” iddiasıyla 1 Şubat 2010’da
ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Edemir’in
yargılanmasına 8 Şubat 2011’de devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savıcının delil bulunmadığı gerekçesiyle Hüseyin
Edemir’in tahliye edilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti diğer sanık İlker Alcan’ın yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hüseyin Edemir’in yargılanmasına 8 Mart
2011’de devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde “yasadışı DHKP/C örgütü üyesi
olduğu” iddiasıyla yargılanan Hüseyin Edemir’in
“delil yokluğundan” ve “tutuklanmasına neden
olan dosyanın zamanaşımına uğramasından” ötürü tahliyesini talep eden savcının talebini reddeden
mahkeme heyeti, “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu
gerekçesiyle tutukluluğunun devam etmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
Hüseyin Edemir’in yargılandığı davada 23 Haziran 2011’de karara varıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza

254

Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında “yasadışı
DHKP/C örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla yargılanan Hüseyin Edemir hakkında, mahkeme heyeti
altı yıl üç ay hapis cezası vererek sanığın tahliye
edilmesine karar verdi.
17 Öğrenci
Van’da 13 Şubat 2010’da düzenlenen ev baskınlarının ardından gözaltına alınarak tutuklanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu Başkanı
Özcan Şimşek ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci
Derneği (YÖDER) üyesi 17 öğrencinin duruşması
16 Şubat 2011’de görüldü.
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14’ü tutuklu olmak üzere 18 öğrencinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılandığı davanın
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı
20 Nisan 2011’e erteledi.
Ö.S.
Erzurum’da AKP il binasına yakın bir çöp kutusuna “bomba koyduğu” ileri sürülerek 20 Temmuz
2010’da “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan Ö.S. (15), Erzurum
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Eylül 2011’de
ilk kez yargılanmaya başladı.
Dosyaya bakan hâkimin bir başka yerde görevde olması nedeniyle Ö.S.’nin yargılaması yapılamazken
mahkeme heyeti “delillerin toplanmadığı” gerekçesiyle Ö.S.’nin tutukluluk halinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı 29 Eylül 2011’e erteledi.
Cihan Kırmızıgül
İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli atması nedeniyle olay yerine yakın bir yerde puşi taktığı
gerekçesiyle gözaltına alınıp, gizli tanık ifadesiyle
20 aydır tutuklu bulunan Galatasaray Üniversitesi
öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün yargılanmasına 14
Eylül 2011’de devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, soruşturmayı geliştirecek başkaca husus olmadığından savcının görüşünü sordu.
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Savcı Mustafa Çavuşoğlu duruşmada açıkladığı
görüşünde, tutuklu sanığın yargılanmasına neden
olan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğuna,
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen Cihan
Kırmızıgül ile ilgili gizli tanığın çelişkili anlatımlarına dikkat çekerek “şüpheden sanık faydalanır”
kuralı çerçevesinde sanığın mahkûm edilmesi için
yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğini anlatarak sanığın tahliyesini ve beraat etmesi yönünde
karar verilmesini talep etti.
Cihan Kırmızıgül hakkındaki kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirten mahkeme heyeti savcının talebini reddederek duruşmayı erteledi.
Cihan Kırmızıgül’ün yargılanmasına 16 Kasım 2011’de devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada polis memurlarını tanık olarak dinledi. “Delilleri karartma ihtimali” olduğu gerekçesiyle Cihan Kırmızıgül’ün
tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Cihan Kırmızıgül’ün yargılanmasına 9 Aralık 2011’de devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cihan
Kırmızıgül’ün avukatının taleplerini ve esas hakkındaki savunma için yaptığı ek süre isteğini reddeden mahkeme heyeti, Cihan Kırmızıgül’ün tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 23 Mart 2012’ye erteledi.
Önceki duruşmalarda mahkeme heyeti, soruşturmayı geliştirecek başkaca husus olmadığından
savcının görüşünü sormuş; savcı da, tutuklu sanığın yargılanmasına neden olan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğuna, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddia edilen Cihan Kırmızıgül ile ilgili
gizli tanığın çelişkili anlatımlarına dikkat çekerek
“şüpheden sanık faydalanır” kuralı çerçevesinde
sanığın mahkûm edilmesi için yeterli ve inandırıcı
delil elde edilemediğini anlatarak sanığın tahliyesini ve beraat etmesi yönünde karar verilmesini talep
etmişti.
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Dosyanın savcının değişmesi nedeniyle yeni savcının esas hakkında sunduğu yeni mütalaasında
savcı, Cihan Kırmızıgül’ün TMY’nin 5. maddesiyle
TCK’nin 314/2., 152/1-2-a, 174/1., 53., 63. maddeleri uyarınca 45 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edilmesini talep etmişti.
Bahadır Söylemez, Özgür Alkan
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 gerekçesiyle 5 Mayıs 2011’de gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahadır
Söylemez (20) ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Özgür Alkan (19) hakkında dava açıldığı 1 Kasım 2011’de öğrenildi.
Mart Kültür, Sanat ve Düşünce Derneği üyesi olan
iki öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede savcının derneğe ait su faturasını, öğrencilerin evlerine düzenlenen baskınlarda bulunan kitapları ve
filmleri delil olarak gösterdiği öğrenildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L)
Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanacak olan iki öğrencinin ilk
duruşması 8 Aralık 2011’de görüldü.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L)
Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanan iki öğrenciyle ilgili davanın duruşmasında sanık öğrencilerin ifadelerini
alan mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süreyi
göz önünde bulundurarak sanıkların tahliye edilmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.
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5. Kurumlara Davalar
Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği
Ankara Valiliği’nin 10 Kasım 2010’da yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
tüzüklerinde yer alan “ibadet amaçlı cemevi yaptırılması” ifadesi nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
fetvasıyla 24 Kasım 2010’da açtığı kapatma davasına 10 Şubat 2011’de başlandı.
Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, dernek adına savunma yapan Avukat
Fevzi Gümüş, Dernekler Kanunu’nda ve Medenî
Kanun’da bir derneğin hukuka ve ahlâka aykırı
olması dışında kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına işaret ederek davanın reddini talep etti.
Mahkeme başkanı dosyayı inceleme üzere duruşmayı erteledi.
Kapatma davasına 24 Mart 2011’de devam edildi.
Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen
esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet
savcısı Ali Özdemir, “Aleviliğin din, cemevinin ibadethane olmadığını” ileri sürerek derneğin kapatılmasını istedi. Dernek avukatlarına savunmalarını
hazırlamaları için süre veren mahkeme başkanı
duruşmayı erteledi.
Kapatma davası 4 Ekim 2011’de sonuçlandı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı, savcının “Aleviliğin din, cemevinin ibadethane olmadığını” ileri
sürerek derneğin kapatılması yönündeki esas hakkındaki görüşüne rağmen davanın reddinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Yargıçlar ve Savcılar Sendikası
Ankara Valiliği’nin, hâkim ve savcılar arasında
sendikal örgütlenmeyi amaçlayan Yargıçlar ve Savcılar Sendikası’nın (YARGI-SEN) kapatılması ve
faaliyetlerin durdurulması için Ankara Nöbetçi İş
Mahkemesi’nde dava açtığı 15 Mart 2011’de öğrenildi.
Anayasa’nın sendika kurma hükümlerini düzenleyen 51. maddesine atıfta bulunulan dava dilekçesinde, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na
göre yüksek yargı organlarının başkanlarının, üyelerinin, hâkimlerin ve savcıların sendika kuramayacakları ve üye olamayacakları belirtildi.
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Davaya 29 Haziran 2011’de devam edildi. Ankara
15. İş Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı YARGI-SEN’in 19 Haziran 2011’de gerçekleştirilen genel kurulunda tüzükte herhangi bir değişik yapılıp yapılmadığının sendikadan sorulmasına
karar vererek duruşmayı erteledi.
Dava 28 Temmuz 2011’de sonuçlandı. Ankara 15.
İş Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı,
Ankara Valiliği’nin 11 Mart 2011 tarihli “YARGISEN’in sendikal faaliyetlerin durdurulması” istemini yerinde bularak YARGI-SEN’in kapatılmasına karar verdi.
Halkevleri Derneği
Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, 13 Temmuz
2011’de derneğin Ankara’da bulunan genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, 7 Şubat 2011’de
İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine, 4 Nisan
2011’de Bakanlar Kurulu’nun kararıyla derneğin
sahip olduğu “kamu yararlı dernek” statüsünü kaldırdığını; bu kararın ise 4 Temmuz 2011’de tebliğ
edildiğini açıkladı.
Barış ve Demokrasi Partisi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 4 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği 2. Olağan Kongresi ile ilgili kongrenin yapıldığı salonda atılan sloganlar ve açılan posterlerle “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 7
Eylül 2011’de soruşturma başlattı.
Barış ve Demokrasi Partisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 4 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği 2. Olağan Kongresi ile ilgili kongreyle ilgili olarak Siyasi Partiler Yasası uyarınca inceleme başlattı.
Orhan Doğan Eğitime Destek Evi
Batman Valiliği 23 Aralık 2011’de, Batman Belediyesi tarafından açılan Orhan Doğan Eğitime Destek Evi’nin “evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle
kapatılmasına karar verdi.
Orhan Doğan Eğitime Destek Evi
Siirt Valiliği’nin, Siirt Belediyesi tarafından 2009 yılında açılan Orhan Doğan Eğitime Destek Evi’nin
“evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına
karar verdiği 29 Aralık 2011’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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6. Kurum Binalarına Saldırılar1
AKP
BDP
BBP
MHP
DİĞER
TOPLAM

Taş
1
20
21

Molotof Kokteyli
4
1
1
2
8

Silahlı Saldırı
3
1
4

Diyarbakır’da 17 Ocak 2011’de Büyük Birlik Partisi
(BBP) il binasına düzenlenen molotofkokteyli saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
İstanbul’da 19 Ocak 2011’de BBP il binasına düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde 22 Ocak
2011’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe örgütüne molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda ölen
veya yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.
MHP Tunceli İl Başkanlığı’na 31 Ocak 2011’de
kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce konulan
bombanın patlaması sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.
İzmir’in Balçova İlçesi’nde 31 Ocak 2011’de BDP
ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada
maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen
İ.Y. ise gözaltına alındı
Muğla’nın Milas İlçesi’nde 2 Şubat 2011’de AKP ilçe
binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen İ.Y. ise gözaltına
alındı.
MHP Van İl Başkanlığı’na, 4 Şubat 2011’de molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada
maddî hasar meydana geldi.
Adana’da 8 Şubat 2011’de BDP Sarıçam ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen
silahlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana
geldi.

Yangın Çıkarma
3
3

Ses bombası
7
1
1
1
10

Diğer
5
5

Toplam
12
33
2
3
1
51

İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 14 Şubat 2011’de
AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada
maddî hasar meydana geldi.
Denizli’de 25 Şubat 2011’de BDP il binasına kimliği
belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açılması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır’da 27 Şubat 2011’de 5 Nisan Mahallesi
Özgür Yurttaş Derneği’ne kimliği belirlenemeyen
kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu binada
maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 1 Mart 2011’de AKP
ilçe binasına düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan AKP
ilçe binasına 3 Nisan 2011’de bırakılan parça tesirli
bomba fünye ile patlatıldı.
Ankara’nın Sincan İlçesi’nde 4 Nisan 2011’de BDP
ilçe binasına saldıran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın pencerelerindeki BDP bayraklarını indirerek duvarlara “Ne mutlu Türküm diyene”
yazdıkları öğrenildi.
Adana’da 8 Nisan 2011’de BDP il binasına saldıran
kimliği belirlenemeyen beş kişi, binada bulunan
görevliyi darp ettikten sonra il başkanının odasını
dağıtarak kaçtı.
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde 12 Nisan
2011’de AKP’nin seçim irtibat bürosuna motolofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde 24 Haziran
2011’de AKP ilçe binasının önüne bırakılan ses

Seçim Dönemi Hariç
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bombasının patlaması sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
İzmir’in Urla İlçesi’nde 9 Temmuz 2011’de BDP
ilçe binasına düzenlenen saldırı nedeniyle binada
maddî hasra meydana geldi.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmanın ardından 15 Temmuz 2011’de
BDP Ankara İl Örgütü’ne kimliği belirsiz kişilerin
molotofkokteyliyle düzenlediği saldırı sonucu dairede çıkan yangın nedeniyle daire kullanılamaz
hale geldi.
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde de 15 Temmuz 2011’de
BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
Elazığ’da 15 Temmuz 2011’de BDP il binasına saldıran bir kişi kendisi ile konuşmaya gelen BDP il
başkanı Mehmet Kılıçtepe’yi darp etmesi üzerine
gözaltına alındı.
İstanbul’da 17 Temmuz 2011’de BDP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de
çıkan çatışmanın ardından, 17 Temmuz 2011’de
Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan aşırı sağcı grubun yürüyerek önüne geldikleri BDP
il binasını taşlamaları sonucu binada maddî hasar
meydana geldi.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 26 Temmuz
2011’de AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Cumalıkızık
Köyü’nün Değirmenönü Mahallesi’nde bulunan
BDP temsilciliğinin önüne 31 Temmuz 2011’de bırakılan el yapımı bombanın patlaması sonucu binada maddî hasar meydana geldi.
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Manisa’da 16 Ağustos 2011’de BDP il binasına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler binayı kundaklamak istedi. Çıkan yangın sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
İzmir’de 16 Eylül 2011’de BDP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 23 Eylül 2011’de AKP
ilçe binasına atılan ses bombası nedeniyle binada
maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ateşe vermesi sonucu binada çıkan yangın nedeniyle maddi
hasar meydana geldi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
meydana gelen çatışmanın ardından meydana gelen asker ölümlerini protesto etmek için Aydın’da
ve Konya’da yürüyüş yapan grupların BDP il binalarına saldırmaları sonucu binalarda maddi hasar
meydana geldi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
meydana gelen çatışmanın ardından meydana gelen asker ölümlerini protesto etmek için İzmir’in
Bornova İlçesi’nde ve İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde
yürüyüş yapan grupların BDP ilçe binalarına saldırmaları sonucu binalarda maddi hasar meydana
geldi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de
meydana gelen çatışmanın ardından meydana gelen asker ölümlerini protesto gösterileri Kürtlere ve
kurumlara yönelik saldırılara dönüştü.
Osmaniye’de 21 Ekim 2011’de yürüyüş yapan bir
grup BDP il binasını taşladı. Olayla ilgili dört kişi
gözaltına alındı.
Elazığ’da 22 Ekim 2011’de yürüyüş düzenleyen
grup, çevrede bulunan Kürt esnafın dükkânlarına
ve BDP il binasına saldırdı.

İstanbul’un Pendik İlçesi’nde BDP ilçe binasına
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği taşlı
saldırı nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 21 Ekim 2011’de yürüyüş yapan grubun BDP ilçe binasına taşlı saldırıda bulunması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 21 Ağustos 2011’de
AKP Fikirtepe Mahallesi irtibat bürosuna atılan ses
bombası nedeniyle büroda maddi hasar meydana
geldi.

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 22 Ekim 2011’de düzenlenen yürüyüş sırasında BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.
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Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki baskını gerekçe
gösteren bir grup, dört Kürt yurttaşı linç etmek istedi.
Kırşehir’de ve Adana’da 23 Ekim 2011’de yürüyüş
düzenleyen bir grubun BDP il binasına saldırması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
İzmir’de 23 Ekim 2011’de Şehit Yakınları
Derneği’nin düzenlediği miting sonrası bir grubun
BDP il binasına taşlarla saldırması sonucu binanın
camları kırıldı.
Gaziantep’te 23 Ekim 2011’de yürüyüş yapan bir
grup, evinin camından zafer işareti yapan 5 yaşındaki çocuk ve ailesini linç etmek istedi.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
BDP ilçe binasına bir grubun saldırması sonucu üç
kişi yaralandı.
Bursa’da 23 Ekim 2011’de Kent Meydanı’nda toplanan bir grup, BDP il binasına yürüyerek binaya
girmeye çalıştı.
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 23 Ekim 2011’de
BDP ilçe binası önünde toplanan bir grup, binayı

Örgütlenme Özgürlüğü

içinde bulunan 25 kişiyle birlikte iki kez kundaklamaya çalıştı.
Diyarbakır’da 21 Ekim 2011’de AKP Kayapınar İlçe
Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 6 Kasım 2011’de
AKP ilçe binasına molotofkokteyli atılması sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde 11 Kasım
2011’de AKP ilçe binasına düzenlenen bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 12 Kasım 2011’de
BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
Denizli’de 15 Aralık 2011’de BDP İl Başkanlığı’na
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı
tüfekle yapılan saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.
İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde 24 Aralık 2011’de
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin BDP ilçe binasına
düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.

7. Kurum Binalarına Baskınlar
Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 2011 yılında yapılan 27 baskında (KCK Soruşturması hariç)
288 kişi gözaltına alındı; 118 kişi tutuklandı.

* İzmir’de 26 Ocak 2011’de Yamanlar Özgürlükler
Derneği, Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, İzmir Özgürlükler Derneği’ne baskın
düzenleyen polis ekipleri, kurumlarda bulunan
materyallere el koyarken altı kişiyi de gözaltına
aldı. Aynı operasyon kapsamında da Tunceli’de
bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis
ekiplerinin gözaltına aldığı yedi kişiden beşi, 28
Ocak 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
* İstanbul’da 18 Şubat 2011’de düzenlenen helikopter destekli ev baskınlarında “yasadışı
DHKP-C örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla
18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kiTürkiye İnsan Hakları Vakfı

şiden onu, 21 Şubat 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* İstanbul’da 9 Nisan 2011 gecesi Gazi
Mahallesi’ne helikopter destekli operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekipleri Gazi Mahallesi Özgürlükler Derneği ve
evlere baskın düzenleyerek 23 kişiyi gözaltına
aldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 23 kişiden sorgusu tamamlanarak mahkemeye sevk
edilenlerden altısı 11 Nisan 2011’de tutuklandı.
* İstanbul’da 12 Nisan 2011’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
operasyon sonucu “yasadışı El-Kaide üyesi oldukları” iddiasıyla 42 kişi gözaltına alındı. Gö-

259

Örgütlenme Özgürlüğü

zaltına alınan 42 kişiden yirmi ikisi, 16 Nisan
2011’de tutuklandı.
* Denizli’de 26 Nisan 2011’de düzenlenen ev baskınlarında Demokratik Haklar Derneği üyesi
olan Müslüm Kaymaz, Muhammed Önal ve
Aysun Düşkün adlı üç kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde, 10 Mayıs 2011 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerinin Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile İdil Kültür Merkezi’ne
düzenlediği baskınlar nedeniyle, aralarında
Grup Yorum üyesi üç kişinin de bulunduğu 38
kişi “yasadışı DHKP/C örgütüyle bağlantılı oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 38 kişiden dokuzu “yasadışı DHKP/C
örgütüyle bağlantılı oldukları” gerekçesiyle 14
Mayıs 2011’de tutuklandı.
* Ankara’da 17 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı DHKP/C örgütü üyesi
oldukları” suçlamasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 kişi, 21 Mayıs 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
* Elazığ’da ve Malatya’da 3 Haziran 2011’de ev
baskını düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına
aldığı Elazığ ve Malatya Haklar Derneği üyelerinden onu çıkarıldıkları mahkeme tarafından
6 Haziran 2011’de tutuklandı.
* İstanbul, Adana, Bursa ve Gemlik İlçesi’nde 6
Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu Halk Cephesi üyesi 24 kişi gözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınan Halk
Cephesi üyesi 11 kişiden üçü “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 9 Haziran 2011’de
tutuklandı.
* Adana ve Hatay’da 7 Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı
El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla
10 kişi gözaltına alındı.
* Kırıkkale’de 12 Haziran 2011’de düzenlenen ev
baskını sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle dokuz kişi gözaltına
alındı.
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* Çorum’da 14 Haziran 2011’de düzenlenen ev
baskınları “1 Mayıs İşçi Bayramı’nda günü yasadışı pankart açtıkları” iddiasıyla Özgürlük ve
Dayanışma Partisi üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
* Adana’da 26 Haziran 2011’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde
bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası’na ait büronun, rektörlük görevlileri
tarafından basıldığı ve büroda bulunan eşyaların dağıtılarak bürodaki klimaya el konulduğu
öğrenildi.
* Ankara’da 21 Temmuz 2011’de Anadolu Kültür
ve Araştırma Derneği’nin Kızılay Şubesi’ne baskın düzenleyen polis ekiplerinin gerekçe göstermeden dernekte arama yaptığı ve eşyaları tahrip
ettiği öğrenildi.
* İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Semti’nde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi yedi kişiden Yusuf Aslan 29 Temmuz
2011’de tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 4 Ağustos
2011’de BDP ilçe binasına bir polis aracına molotofkokteyli atılması nedeniyle baskın düzenleyen polis ekipleri binada bulunan bazı belgelere
ve bilgisayarlara el koydu.
* Tunceli’de Özgürlükler Derneği’ne; İstanbul’da
ise bir eve 17 Ekim 2011 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonucu Tunceli Üniversitesi öğrencisi
Erman Çepni ile Umut Ayata; İstanbul’da ise
Yürüyüş Dergisi okuru Mehmet Ali Arslan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Erman
Çepni ile Mehmet Ali Aslan 19 Ekim 2011’de
Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi
* İstanbul merkezli olmak üzere yedi ilde 19 Ekim
2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 12 kişiden beşi “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 21 Ekim 2011’de
tutuklandı.
* Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl
Örgütü’ne ve Adalı Kültür Sanat Merkezi’ne
25 Ekim 2011’de “Devrimci Karargâh Örgütü
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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soruşturması” kapsamında baskın düzenleyen
polis ekipleri, kimseyi gözaltına almazken; binalarda yapılan aramalar sonucu bazı dokümanlara el koydu.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 2 Kasım 2011’de gözaltına alınan
Özgür Gelecek Gazetesi okuru iki kişiden Emri
Ziya Bayer, “Özgür Gelecek Gazetesi Kartal
Temsilcisi Suzan Zengin’in cenaze törenine katılarak suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle 5
Kasım 2011’de tutuklandı.
* Kocaeli’nde 22 Kasım 2011 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan çeşitli siyasi partilere veya platformlara
üye 24 kişiden 12’si “çeşitli tarihlerdeki mitinglerde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçesiyle 25 Kasım 2011’de tutuklandı.
* Konya’da 22 Kasım 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişiden 14’ü
“yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 25 Kasım 2011’de tutuklandı.
* Ankara’da 29 Kasım 2011 sabahı düzenlenen
eşzamanlı ev baskınları sonucu Odak Dergisi okuru yedi kişi Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturmayla ilgili dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle gözaltında tutulan kişilerin
hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları hakkında
bilgi verilmedi. Gözaltına alınan Odak Dergisi
okuru altısı üniversite öğrencisi yedi kişi 2 Aralık 2011’de “yasadışı THKP/C Direniş Hareketi
Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı.
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* 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 tutuklandı.
* İstanbul’da ve Antalya’da 6 Aralık 2011’de “Devrimci Karargâh Soruşturması” kapsamında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “eylem
hazırlığında oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) delegesi Mehmet Güneş’in de arasında
bulunduğu 14’ü 10 Aralık 2011’de tutuklandı.
* İstanbul’da ve Samsun’da 13 Aralık 2011’de Özgürlükler Derneği, Temel Haklar Derneği ve
Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Derneği (TAYAD) üyelerinin evlerine Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan
23 kişiden 13’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 17 Aralık 2011’de tutuklandı.
* Samsun’da “sendikalı oldukları” gerekçesiyle çalıştıkları Gazi Devlet Hastanesi’nden atılan ve
11 aydır hastanenin bahçesinde “direnişte olan”
taşeron işçiler Yüksel Arslan, Selma Arslan ve
Cemalettin Kömpe’nin 29 Aralık 2011’de Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’a taleplerini iletmek
üzere gittikleri Samsun Valiliği önünde gözaltına alındığı öğrenildi.
* İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde ve Manisa’da de
14 Aralık 2011’de “yasadışı El-Kaide Örgütü
üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan fakat çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest
bırakılan altı kişiden E.A. (38) savcılığın itirazı
üzerine 30 Aralık 2011’de tutuklandı.

8. Diğer Gelişmeler
Gaye Operasyonu
“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi
ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da
“Gaye Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 24 kişinin yargılanmasına 17 Mayıs 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda
tahliye edilen yedi kişi ile tutukluluk halleri devam
eden 16 kişinin yargılandığı duruşmada sanıkların
ve sanık avukatlarının savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim Çiçek, Ziya
Ulusoy, Ali Hıdır Polat ve Uğur Kayacı’nın tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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24 kişinin yargılanmasına 13 Ekim 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda
tahliye edilen yedi kişi ile tutukluluk halleri devam
eden 16 kişinin yargılandığı duruşmada, mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık
avukatlarının yeniden savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2012’ye
erteledi.
Arif Pelit
İzmir’de 17 Kasım 2007’de evine düzenlenen baskının ardından hakkında dava açılan Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Arif Pelit’in (41)
karar duruşmasının 24 Ekim 2011’de görüldüğü 23
Aralık 2011’de öğrenildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının beraat kararı verilmesi yönünde görüş
bildirmesine rağmen mahkeme heyeti, Arif Pelit’in
evinde bulunan Yürüyüş Dergisi’nin yanı sıra “19
çakmağın hayatın olağan akışına uygun düşmeği”
gerekçeleriyle Arif Pelit’e “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapis
cezası verdi.
6 Öğrenci
Erzincan Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 16
Mart 2010’da Erzincan’da ve Trabzon’da düzenlenen
eşzamanlı operasyonda Sosyalist Gençlik Derneği
(SGD) üyelerinden Erzincan’da gözaltına alınan
dört kişiyle, Trabzon’da gözaltına alınan yedi kişiden Deniz Doğruer, Cem Alpgiray, Eren Tanay,
Eren Altun, Ezgi Kişin ve Bahar Kolomuş, “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Mart 2010’da
Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.
SGD üyesi altı öğrencinin karar duruşmasının Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü 24
Aralık 2011’de öğrenildi. Yargılama sonunda dört
sanığa “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla onar ay hapis cezası; Cem Alpgiray’a
“yasadışı örgüt üyesi olduğu ve yasadışı propagandası yaptığı” iddialarıyla yedi yıl hapis cezası; Deniz
Doğruer’e ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verildi.
Murat Öztürk
Kapatılan DTP’nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mu-
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rat Öztürk hakkında 29 Mart 2009’da yapılan yerel
seçimlerde “hile yapıldığı” gerekçesiyle Ağrı’da çıkan olaylar nedeniyle verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulması
üzerine Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25
Ağustos 2011’de yapılan yeniden yargılamada mahkeme heyeti, Murat Öztürk’e “suç işlemeye tahrik
etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarında beş yıl
sekiz ay hapis cezası verdi.
Filiz Kalaycı, Hasan Anlar, Halil İbrahim Vargün,
Murat Vargün, Nedim Taş
12 Mayıs 2009’da Ankara’da 3 avukatla beraber gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan fakat 27
Mayıs 2009’da savcının itirazı üzerine tutuklanan
ve 28 Ocak 2010’daki duruşmada serbest bırakılan
Avukat Filiz Kalaycı’yla birlikte tutuksuz yargılanan
Avukat Hasan Anlar, Halil İbrahim Vargün, Avukat
Murat Vargün ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile
Yardımlaşma Derneği (THAY-DER) eski Başkanı
Nedim Taş’ın yargılanmasına 6 Ekim 2011’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını
dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
2 Aralık 2011’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki
mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla ek süre vererek duruşmayı 2 Şubat
2012’ye erteledi.
27 İşçi
Çukurova
Üniversitesi’ne
bağlı
Balcalı
Hastanesi’nde Çalışma Bakanlığı’nın “Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde taşeron işçi çalıştırılamayacağı ve tüm işçilerin ilk işbaşı yaptıkları
tarihten itibaren Çukurova Üniversitesi’nin işçileri
oldukları” şeklindeki kararına rağmen, 2011 yılının Ağustos ayında yapılmak istenen ihaleye karşı
çıkarak taşeron şirket ile yapılan sözleşmeyi iptal
ettirmek isterken gözaltına alınan ve haklarında
dava açılan Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi 27 işçinin
yargılanmasına 16 Aralık 2011’de başlandı. “İhaleye fesat karıştırdıkları” iddiasıyla 27’şer yıla kadar
hapis cezası istemiyle yargılanan işçilerin Adana 1.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 4 Mart 2012’ye erteledi.
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KÜRT SORUNU
1. Saldırılar
* İstanbul’da 19 Nisan 2011’de Taksim
Meydanı’nda yürüyen Mehmet Çelik’in (21)
boynunda sarı-kırmız-yeşil renklerden oluşan
bir poşu nedeniyle, biri polis memuru alkollü
üç kişi tarafından, boğazı kesilerek öldürüldüğü
iddia edildi. Zanlılardan Serkan Ekşi (30)
tutuklanırken; polis memuru A.E.Y. ve diğer
zanlı serbest bırakıldı.
* İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 15 Aralık 2011’de bir
bara eğlenmeye giden Gazi Akbayır’ın, Zazaca
türkü istediği için tartıştığı bir grup tarafından
önce bıçaklanarak sonra da silahla vurularak
öldürüldüğü; cinayeti işleyenlerden üç kişinin
gözaltına alındığı, bir kişinin ise arandığı 18
Aralık 2011’de öğrenildi.
* Sivas’ta 23 Nisan 2011 gecesi evi polis kıyafetli
ve kar maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından
basılıp darp edilen Muş nüfusuna kayıtlı,
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Fuat Köybaşı
ağır yaralandı.
* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz
2011’de çıkan çatışmanın ardından, 18 Temmuz
2011’de Trabzon’da bir parkın açılışı nedeniyle
toplanan aşırı sağcı bir grubun lokantada
yemek yiyen Kürt işçilere saldırması sonucu üç
işçi yaralandı.
* Şanlıurfa’da 19 Aralık 2011’de Kadın Hastalıkları
ve Doğum Hastanesi’nde doğum yapan Halime
Erkut (27) doğum sırasında hemşire ve ebeler
tarafından dövüldüğünü savundu. Halime
Erkut, Kürt olduğu için doğumhanede kendisine
tokat atıldığını ve sağ işaret parmağının aldığı
darbeler sonucu kırıldığını ifade ederek 22
Aralık 2011’de savcılığa suç duyurusunda
bulunarak yaşadıklarını “ben doğum sırasında
ölme noktasına gelmiştim. Bana hemşireler kötü
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

sözler söyleyip hakaret etti. Beni ‘siz Kürtler çok
pissiniz’ diye aşağıladılar. Tokat vurdular ve
sonra beni o halimle masadan attılar. Acıdan
bağırmaya başlayınca parmaklarımı sıkıca
tuttular ve işaret parmağımın kırılmasına neden
oldular” şeklinde anlattı.
* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz
2011’de çıkan çatışmanın ardından, 17 Temmuz
2011’de Erzurum’un Aziziye İlçesi’nde aşırı sağcı
bir grup, Kürt inşaat işçilerine saldırdı. Olayda
bir işçi yaralanırken, güvenlik önleminin
yeterince alınmadığı Aziziye’de, işçilerin inşaat
alanının dışına çıkamadığı öğrenildi.
* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz
2011’de çıkan çatışmanın ardından, 15 Temmuz
2011’de Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı
Bozköy’de bir termal otelin inşaatında çalışan
Kürt işçilere, aşırı sağcı bir grubun ve köy
halkının saldırması sonucu bir işçi yaralandı.
İnşaatın etrafını saran köylülerin, işçiler
Bozköy’ü terk edene kadar inşaatın çevresinde
bekleyeceklerini söyledikleri öğrenildi.
* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz
2011’de çıkan çatışmanın ardından sosyal
paylaşım siteleri üzerinden örgütlendikleri iddia
edilen ırkçı grubun İstanbul’un Zeytinburnu
İlçesi’nde BDP üyelerine ve ilçe binasına yönelik
saldırıları 22 Temmuz 2011 gecesi de devam
etti.
Yanlarında getirdikleri taş ve sopalarla ilçe
binasına saldıran ve “Şehitler ölmez vatan
bölünmez”, “Türkiye Türktür, Türk kalacak”
sloganları atan ırkçı grubun dağılması için
gruba basınçlı suyla müdahale eden polis
ekiplerinin başında yer alan İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı’nın gruba “tamam arkadaşlar,
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sağolun, varolun, işimizi zorlaştırmayın, biz
onlara yeteriz” dediği iddia edildi.
Saldırılar 23 Temmuz 2011 gecesi de devam
etti. Yanlarında getirdikleri taş ve sopalarla
ilçe binasına saldıran ve “Şehitler ölmez vatan
bölünmez”, “Türkiye Türktür, Türk kalacak”
sloganları atan ırkçı grubun dağılması için
gruptan kendilerini korumak için toplu hareket
eden BDP üyelerinin de toplanmaya başlaması
üzerine artan gerilimi düşürmek isteyen BDP
milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in telkinleri
doğrultusunda BDP üyelerinin dağılması
üzerine, ırkçı grup da BDP ilçe binasının
önünden ayrıldı.
23 Temmuz 2011 günü operasyon düzenleyen
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise ırkçı gösterileri
organize ettikleri belirtilen 43 kişiyi gözaltına
aldı.
Saldırıların ardından BDP üyelerine ve ilçe
binasına yönelik düzenledikleri saldırılar
nedeniyle çıkan olayların ardından düzenlenen
operasyonlarda gözaltına alınan BDP üyesi 22
kişiden beşi 26 Temmuz 2011’de tutuklanırken,
saldırıyı gerçekleştirdikleri için gözaltına alınan
125 kişiden ise üçü tutuklandı.
* Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’ne bağlı Ömerköy’e
daha düşük ücrete ve güvencesiz olarak çalışmak
üzere tarım işçisi olarak gelen Kürt işçilerle
köylüler arasında 26 Temmuz 2011’de kiraz
toplama nedeniyle çıkan tartışma ırkçı saldırıya
dönüştü. Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı
okuyan köylüler, işçilere saldırması sonucu
sekiz işçi bıçakla yaralandı; beş köylü gözaltına
alındı. Saldırı nedeniyle köyde bulunan Kürt
işçiler memleketlerine dönmek zorunda kaldı.
* Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, 28 Temmuz 2011’de
yoldan geçen insanların kimlik bilgilerini
kontrol eden ırkçı bir grup, bir lokantada
garsonluk yapan Nadir Gülenç’i Kürt olduğu
için linç etmek istedi. Irkçı grubun bıçaklı ve
sopalı saldırısından bir eczaneye sığınarak
kurtulan Nadir Gülenç, grubun kendisine,
“buralar sizin mezarınız olacak. Defolun gidin
buralardan” dediğini aktardı.
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1.1. Diğer Gelişmeler
* 18. İstanbul Caz Festivali kapsamında 16
Temmuz 2011’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık
Hava Tiyatrosu’nda Buika, La Shica ve Sandra
Carrasco’nun da yer aldığı “Suyun KadınlarıMujeres de Agua” adlı konserde sahne alan
Aynur Doğan, Kürtçe şarkılarını seslendirdiği
sırada aşırı sağcı bir grup Aynur Doğan’ı
yuhalayarak ve sahneye ellerinde bulunan
cisimleri atarak Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı
söylemesini engelledi. Aynur Doğan çıkan
olaylar nedeniyle konserini yarıda kesmek
zorunda kaldı.
* Eskişehir’de Sokak müziği yapan Simurg adlı
grubun Kürtçe şarkı söyledikleri için müzik
yapmalarının zabıta ekipleri tarafından
engellendiği 30 Eylül 2011’de öğrenildi.

1.2. Davalar
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 26 Temmuz 2010’da dört
polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının
ardından, BDP Dörtyol İlçe Örgütü binasının ve
Kürtlere ait bazı işyerlerinin ateşe verilmesiyle
başlayan ırkçı saldırıların sona ermesinin ardından
başlatılan soruşturma kapsamında “işyerlerini
yağma ve tahrip etme, kundaklama” ve “halkı
kışkırtma” suçları nedeniyle tutuklanan 14 kişi
hakkında açılan davaya 4 Ocak 2011’de devam
edildi.
Dörtyol 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada ifadelerinin alınmasına devam edilen
sanıklar suçlamaları reddetti.
Bir önceki duruşmada olaylara karışan başka
kişilerin de tespit edilmesi isteyen ve bunun için
çıkan olaylarla ilgili fotoğrafları mahkeme heyetine
sunan müdafi avukat Aynur Pınar Acar savunmasını
tekrarladığını dile getirdi. Savunmaların ardından
mahkeme heyeti, fotoğrafların incelenerek, gerekli
olduğu takdirde çıkan olaylarda yer aldığından
şüphe edilen diğer kişilerin tespit edilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
31 Mayıs 2011’de Dörtyol 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam eden duruşmada dosya
kapsamında incelemeye alınan 15 kişiyle ilgili
belgelerin tamamlanması amacıyla mahkeme
başkanı duruşmayı 27 Eylül 2011’e erteledi. Dava
2011 yılı içinde sonuçlanmadı.
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* Manisa’nın Selendi İlçesi’nde, 24 Aralık 2009’da
başlayan tartışmanın ardından 5 Ocak 2010’da
Romanlara yönelik başlatılan ve 15’i çocuk 74
Roman’ın farklı ilçelere sürgün edilmesiyle
sonuçlanan ırkçı saldırılarla ilgili olarak açılan
davanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından,
“güvenlik” gerekçesiyle Uşak 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülmesine karar vermesinin
ardından davaya 9 Mayıs 2011’de başlandı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu
sanıklardan Musa Balıkçı, Bülent Kutmaral,
Sinan
Kutmaral’ın
tahliye
edilmesine;
Serkan Göksu’nun ise tutukluluk halinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 13
Ekim 2011’e erteledi. Dava 2011 yılı içinde
sonuçlanmadı.

Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya, sanık seksen kişiden yetmişi
katılmadı. 10 sanığın ve 75 şikâyetçinin ifadesini
alan mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan
sanıkların zorla getirilmelerine karar vererek
duruşmayı 28 Eylül 2011’e erteledi. Dava 2011
yılı içinde sonuçlanmadı.

* Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 4 Kasım
2009’da geçici köy korucusu İsmail Akyol ve
akrabalarının bir otomobile düzenlediği silahlı
saldırı sonucu otomobilde bulunan Süleyman
Aras, Belkisa Aras, Necmettin Aras ve Şevki
Aras yaşamını yitirmişti. Ölenlerden Süleyman
Aras’ın da geçici köy korucusu olduğu ve
İsmail Akyol’un kızı ile evliliğini bitirmesi için
İsmail Akyol’dan tehdit aldığı öğrenilmişti.
Saldırının ardından tutuklanan İsmail Akol,
Abbas Akol, İlyas Akol ve Genco Kuzu ile
tutuksuz yargılanan Nurettin Aras ve Cengiz
Akol hakkında açılan davanın 30 Kasım 2011’de
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, İsmail
Akol, Abbas Akol, İlyas Akol ve Genco Kuzu ile
tutuksuz yargılanan Cengiz Akol’a dörder kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; Nurettin
Aras’a ise “kasten insan yaralama” suçundan üç
yıl bir ay hapis cezası verdi.

* 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 Kayacan yaşamını yitirmesiyle
sonuçlanan olayın ardından protestocu grubun
arasında yer alan tutuklu dört sanık hakkında
açılan davaya 19 Temmuz 2011’de devam edildi.

2. GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGELERİ
* Genelkurmay Başkanlığı 2 Mart 2011’de
yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesi
ile Bingöl’ün Genç İlçesi arasında kalan
Toprak Tepe’ye 5 Mart 2011–5 Haziran 2011
tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının
yasaklandığını ilan etti.
* Genelkurmay Başkanlığı 1 Nisan 2011’de
yaptığı açıklamada, Şırnak ile Hakkâri arasında
kalan 14 bölge ile Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde
bir bölgeyi da 4 Nisan 2011–1 Temmuz 2011
tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının
yasaklandığını ilan etti.
* Genelkurmay Başkanlığı 28 Haziran 2011’de
yaptığı açıklamada, Küpeli Dağı, Cudi Dağı,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Yazlıca Dağı, Mehmet Yusuf ve Meydan dağları,
İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/
Pirinçeken Bölgesi, Buzul Dağı, Rejgar Dağı,
İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gedik
Tepe/Çimendağı bölgeleri, Kurşunlu Dağı,
Yassıdağ ve Yazlıca Dağı’nın bulunduğu alanları
geçici güvenlik bölgesi ilan ederek söz konusu
alanlara 1 Temmuz 2011–1 Ekim 2011 tarihleri
arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasakladı.
* Genelkurmay Başkanlığı 30 Eylül 2011’de
yaptığı açıklamayla, Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve
Hakkâri’de bulunan 15 bölgeyi 3 Ekim 2011- 3
Ocak 2012 tarihleri arasında geçici güvenlik
bölgesi ilan ederek söz konusu yerlere sivillerin
girişinin yasaklandığını duyurdu.
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* Genelkurmay Başkanlığı 28 Ekim 2011’de
yaptığı açıklamada, altı bölgenin 30 Ekim
2011–2 Mayıs 2012 tarihleri arasında sivillerin
giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan etti.
* Genelkurmay Başkanlığı 100 Kasım 2011’de
yaptığı açıklamada, Diyarbakır’daki Ekinciler
Bölgesi’ni geçici güvenlik bölgesi ilan ederek
30 Kasım 2011–22 Ocak 2012 tarihleri
arasında bölgeye sivillerin giriş ve çıkışlarının
yasaklandığını duyurdu.
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* Genelkurmay Başkanlığı 27 Aralık 2011’de
yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesi ile
Bingöl’ün Genç İlçesi arasında kalan altı bölgeye
26 Aralık 2011–26 Mart 2012 tarihleri arasında
sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan
etti.
* Genelkurmay Başkanlığı 30 Aralık 2011’de
yaptığı açıklamada, Şırnak ile Hakkâri
arasında kalan 14 bölge ile Diyarbakır’ın Dicle
İlçesi’nde bir bölgeyi 4 Ocak 2012–4 Nisan 2012
tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının
yasaklandığını ilan etti.
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EK: 1
Hopa Raporu
6-7 Haziran 2011 tarihlerinde Hopa’ya giden sivil toplum örgütleri heyetinin durum değerlendirme raporu
31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’da yaşanan ve emekli öğretmen Metin LOKUMCU’nun ölümü, onlarca
insanın yaralanması, 30 kişinin gözaltına alınması ve 12 kişinin tutuklanması ile sonuçlanan olayları yerinde incelemek ve durum değerlendirme raporu hazırlamak üzere oluşturulan TİHV, İHD, TTB, KESK
temsilcilerinden oluşan 6 kişilik heyetin; 6-7 Haziran 2011 tarihinde yaptığı görüşmeler, incelemeler, muayeneler sonucu hazırlanan durum değerlendirme raporudur.
Heyetin çalışmaları;
Adli Tıp uzmanı, Fizik Tedavi uzmanı, Psikiyatri uzmanı ve İnsan Hakları Vakfının Başvuru Hekiminden
oluşan hekimler tarafından; 6 Haziran 2011 tarihinde 11 kişi, 7 Haziran 2011 tarihinde 2 kişi, toplamda
işkence ve kötü muameleye maruz kalan 13 kişinin muayene edilmesi.
6 Haziran 2011, saat 15.00; Hopa Kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü ile toplantı.
6 Haziran 2011, saat 16.00’da Hopa Belediye Başkanı ile toplantı.
6 Haziran 2011, saat 17.30 da Hopa parkında gözaltına alınıp bırakılanlar tarafından yapılan basın açıklamasına katılım.
6 Haziran 2011, saat 18.00’de mağdurlar, Hopa halkı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan
50 kişinin üzerinde katılımcının dile getirdiği olayların gelişimi, sorunlar ve taleplerin aktarıldığı toplantı.
6 Haziran 2011, saat 20.00 de Metin Lokumcunun evine taziye ziyareti.
7 Haziran 2011, sabah Hopa parkında Hopa halkı ile buluşma sorun ve taleplerin dinlenmesi, saat 12.30’da
heyetin çalışmaları ile ilgili ön raporun Hopa halkı ile paylaşılması.
7 Haziran 2011, saat 15.00’de Rize Tek Gıda İş Sendikasında heyetin ön raporunun basın ile paylaşılması.
6 Haziran 2011, saat 15.00; Hopa Kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü ile toplantıda Kaymakam’ın aktardıkları;
“Olay günü ile bizim elimizde bol miktarda görüntü var. Ancak bunların taraflı olduğu düşünülebilir. Bu
nedenle olayların vahametini anlamak açısından tarafsız gazetecilerin çektikleri görüntüler incelenebilir.
Olaylar daha önceden hazırlıklı bir şekilde çıkarılmıştır. Aslında olayların Hopalılar ile bir ilgisi yoktur.
Dışarıdan gelen ve olay çıkarmak üzere hazırlanmış birkaç kişinin provakasyonu ile olaylar başlamıştır.
Müdahale kararını ben verdim. Vicdanen rahatım. Çünkü olay çıkarmak için hazırlıklar yapan kitlenin
tam orta yerinde yığılmış taşlar ve açılmamış soda şişeleri vardı. Bunları olay çıkarmak için önceden hazırlamışlardı.
Olaylar, polisin uygun görmediği bir pankartı indirmek istemesiyle başladı. Polisler pankartı indirmek
istediler, ancak eli sopalı 7-8 kişi 2 polise saldırdı. Yine şu an tutuklu olan bir şahıs pankart indirilirse
kendimi aşağıya atarım diye bağırarak inşaatın tepesinden intihar girişimi tehdidinde bulunarak ortamı
geriyordu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Olaylar sırasında sadece halktan yaralananlar olmadı. Polislerden de yaralananlar oldu. Taş atılması nedeniyle hızlanan otobüsten bir polis düştü ve ağır yaralandı. Yine olaylar sırasında yaralanan iki kadın
polisimiz düşük yaptılar.
Dışardan gelen polis sayısı halkın abarttığı kadar değildir. 200 civarında çevik kuvvet ilçe dışından getirilmiştir.
Olaylar sırasında aşırı gaz kullanımı konusunda benim bilgi vermem doğru değil. Çünkü bu konuyla ilgili bir soruşturma geçiriyoruz. Ben de dahil tüm amirleri soruşturan 4 müfettiş Artvin’de soruşturmayı
yönetiyor.”
6 Haziran 2011, saat 16.00’da Hopa Belediye Başkanı ile toplantıda aktarılanlar;
“Öncelikle belirtmem gereken husus Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa halkına karşı tahammülsüzlüğü nedeniyle olaylar çıkmıştır.
Bu tahammülsüzlük olaylardan bir gün önceki Milliyet Gazetesine de yansımıştır. AKP il genel meclisi
üyesi bir şahıs ve kardeşi “…Hopa’da yaşayan Hemşinlilerin Ermeni oldukları ve ÖDP’li komünistlerin
CHP’ye oy verdikleri..” şeklinde ortalığı gerecek açıklamalar yaptılar.
Başbakan’ın medyaya duyurduğu pankart Metin Lokumcu’nun ölümü sonrası oraya asılmıştır. Polisin indirmek istediği, olaylardan önce orada olan ve gerginliğin çıkmasına neden olan pankartta “Karadeniz’in
Asi Çocukları Suyuna ve Çayına Sahip Çıkıyor” yazıyordu. Güvenlik güçlerinin ve Başbakan’ın korumaları
bu pankartı neden indirmeye çalıştılar anlayabilmiş değiliz.
Dışarıdan gelen polislerin olayların çıkması ve büyümesi için özel bir çabaları vardı. Dışarıdan gelen polisler sürekli halka küfür ediyorlardı, tehditler yağdırıyorlardı. Hopa’da çalışan polisler durumun farkına
vararak dışarıdan gelen polislerin sakin olmalarını sağlamaya çalışıyorlardı ve bu nedenle Hopa polisi ile
dışarıdan gelen polisler arasında gerginlikler, küfürleşmeler, yumruklaşmalar oldu.
Olay sırasında Başbakan’ın ve Kaymakam’ın iddia ettiği gibi herhangi bir planlanmış durum yoktu. İnsanlar halay çekiyorlardı ve buna bile ciddi bir tahammülsüzlük vardı. Halay çekilen yer inşaat alanıdır ve
orada taşların olması kadar doğal bir şey olamaz. Olay çıkarmak için taş ya da şişe biriktirmek şeklinde bir
şey yoktu. Hele Molotof ve sopa hiç yoktu. Gerginlik çıkınca inşaat halindeki binadan temin edilen şeylerle
insanlar kendilerini savundu.
Jandarmanın araya girmesiyle olaylar dinmek üzereydi. Ancak polisin araçtan düşmesi ve Başbakan’ın
korumalarının hastane çevresinde çok fazla miktarda mermi sıkmaları, biber gazı sıkılmasını sağlamaları
nedeniyle ortam yine gerildi ve olaylar arttı.”
6 Haziran 2011, saat 18.00’de mağdurlar, Hopa halkı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yapılan toplantıda Hopa halkının olayların gelişimiyle ilgili aktardıkları;
• Bir ay önce Bakan Hayati Yazıcı’yı ilçelerine sokmayan Hopa halkı, deresine-çayına-emekçisine sahip
çıktıkları için Erdoğan tarafından cezalandırılmıştır.
• 30 Mayıs 2011 tarihli, Başbakanın mitinginden 1 gün önce Milliyet gazetesinde Mehveş Evin’in “
Artvin’de seçim Çetin Virajlı” isimli gazete haberinde; Başbakanın ilçe halkı için hakarete varan etnik
ayrımcılık söylemleri yapıldığı görülmüş, bu durum ilçe halkını huzursuz etmiştir (Ek 1).
• Daha önce hiçbir ilçede seçim mitingi düzenlemeyen Başbakan R.T. Erdoğan’ın 31 mayıs günü Hopa’ya
seçim mitingine geleceği bilinmektedir. Başbakan henüz ilçelerine gelmeden Hopa halkı “HES’lere
karşı tepkilerini göstermek, derelerine sahip çıkmak ve geçim kaynağı olan çay kota- kontenjanları
hakkında tepkilerini dile getirmek” için barışçıl ve demokratik protestolarını dile getirmek istemiştir.
31 Mayıs sabahı Hopa meydanında toplanan halk horonlar ederek tepkisini dile getirmeye çalışırken,
miting alanında iş bankasının yanında bulunan binada aslı olan “karadenizin asi çocuğu çayına ve
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suyuna sahip çıkıyor” yazılı pankart polis tarafından indirilmek istenmiş, indirilemediğinden birden
miting alanına toplanan halkın arkasından gaz bombaları önünden çevik kuvvetin saldırısı ve basınçlı
su sıkılmıştır.
• Hopa’ya daha başbakan Erdoğan gelmeden çevre illerden binlerce çevik kuvvet, sivil polis ve özel koruma getirilmiştir. Hopa halkı bunu AKP ilçe parti binası önünde görmüştür. Çevre il plakalı polis otobüsleri görülmüştür. Çevre illerden gelen polisin, özel güvenlik ve koruma görevlilerinin tavrı yetmişli,
seksenli yıllarda yaşananları aşmıştır. Özel koruma pankartın indirilememesi ile kontrolsüz bir şekilde gaz bombası silahlarını, ateşli silahları kullanmaya başlamış ve son derece çirkin küfürler etmiştir.
Genç yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar gazdan etkilenmiş, çocuklar bayılmış, bir çok yaşlı insan sırtlarda
taşınmıştır. Ancak Hopa halkını tanıyan polisi diğer polis gibi davranmamış, hatta gelen polisle halk
arasında jandarma zaman zaman tampon görevi görmüştür.
• Bu sırada Metin Lokumcu’nun da hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra da ölüm haberi duyulmuştur.
Ölüm haberi üzerine hastaneye gitmek isteyen halk sürekli çevik kuvvetin kaba dayağına, saldırısına,
kovalamasına maruz kalmış, sokak aralarında kovalanmış, sığındıkları dükkan içlerine gaz bombaları atılmış, esnafın dükkanlarına sığınan halk gaz bombası yağmuruna tutulmuş, hatta boş dükkanlar
bile bombalanmış, hastane acil içine ve hastanenin yakınında bulunan okul önüne de gaz bombaları
atılmıştır. Bu sokak aralarında halk zaman zaman korunma amaçlı taş kullanmıştır. Ancak medyada
Hopa halkının taş ve molotof kullanan organize bir terörist grubu gibi gösterilmesi son derece üzücü
ve yanlıştır.
• Kaymakamın ve Erdoğanın söyleminin aksine; olaylar halkın taşlı saldırısı ile başlamamıştır. Olaylar
Başbakan Erdoğan’ın daha Hopa’ya gelmesinden önce ilçeyi dolduran çevik kuvvet, korulamalar tarafından halkın hiç beklemediği bir anda, pankartın indirilmek istenmesi ile başlamıştır. Hopa halkı
büyük bir haksızlığa uğramıştır. Hiçbir gören ve kayıt olmamasına rağmen Erdoğan’ın “taş atıyor, molotof atıyor, eşkiya bunlar” gibi söylemleri ile olay farklı gösterilmeye çalışılmış, tüm medya ve halkın
gözünde Hopa halkını kötülenmeye çalışılmıştır.
• Kaymakamın söylediğinin aksine çevre illerden getirilen sivil polis ve çevik kuvvetin sayısının 200
değil, binlercedir; 15.000 olan nüfus şu an 25.000 olmuştur, olaylar sırasında yaşananları ise polis başlatmıştır.
• Bu barışçıl tepkiyi göstermek için toplandıkları meydanda, horonlar edilirken bir anda gaz bombaları,
havaya sıkılan silahlar, çevik kuvvetin ve özellikle de Başbakan’ın korumalarının saldırıları ile savaş
alanına dönen meydanda son derece zalimce muamelelere maruz kalınmıştır.
• Olaylarda son derece kontrolsüz kullanılan gaz bombası nedeniyle Metin Lokumcu ölmüştür. Başbakan başsağlığı dilememiş, hatta Metin Lokumcu’nun ismini bile ağzına almayarak halka ve merhumun
ailesine karşı saygısızlık örneği göstermiştir. Bu anlamda Başbakanın Hopa halkına özür borcu vardır.
• Gazın ölüme neden olan kimyasal etkisi yanı sıra gaz bombasının fırlatılmasıyla gaz kanisterinin çarpma etkisi de bir çok insanı yaralamıştır. 6 yaşında bir çocuğun üzerine gelen gaz kanisterinden çocuğu
korumak için üzerine kapanan genç bir kadın kafasından yaralanmış, hastanelik olmuş, kafasına dikiş
atılmıştır.
• Orta derecede zeka geriliği olan bir gencin dahi kelepçelenerek ve ağır derecede kaba dayağa maruz
bırakılarak gözaltına alınması, hastane içine, okul önüne gaz bombası atılması bu halka reva görülmüştür.
• Olayların üzerinden 7 gün geçmesine rağmen hala bir gerginlik ve olağanüstü hal devam etmektedir.
• Hopa Sivil Toplum Kuruluşlarından toplam 11 kuruluşun (Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin İş Adamları
Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şöför ve Esnaf Odası, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi,
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Hopa Tarım Kalkınma Kooperatifi, Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, Hopa Muhtarlar Derneği, Artvin
Turizm Derneği, Hopa A.D.D) Hopada yaşanan olaylarla ilgili yaptığı ortak basın açıklaması heyete sunulmuştur (Ek 2). Yapılan ortak basın açıklmasında; ilçenin ekonomik yapısı, sosyal hareketliliği ve çok
kültürlü kimliği ile her zaman ülke kamuoyunda ilk sıralarda yer aldığı, ilçenin onuruna, ekonomisine,
geleceğine, barışına, kardeşliğine zarar vermek amacıyla olayların düzenlendiği vurgusu yapılmıştır.
TİHV ve TTB Hekimleri tarafından muayene edilen toplam 13 başvurunun muayene bulguları:
Başvuran 13 hastanın aktardığı öykülerde; 31 Mayıs günü, henüz başbakan gelmeden “HES’ler ve çay için
taleplerini ve tepkilerini dile getirmek için” toplandıkları meydanda; meydandaki bir binada asılı olan “karadenizin asi çocukları çayına ve suyuna sahip çıkıyor” yazılı pankartın polis tarafından indirilmek istenmesiyle, birden bire arkadan gaz bombaları, önden çevik kuvvet ve basınçlı su ile saldırı olduğu, dışarıdan
ilçeye getirtilen çevik kuvvet, sivil polis ve korumaların sayısının binlerce olduğu, Hopa polisinin etkin
olamadığı, Hopa polisine kontrolün bırakılmadığı, jandarmanın halk ve çevik kuvvet arasında tampon
görevi yapmaya çalıştığı, saldırıların son derece kontrolsüz olduğu, tüm ilçenin gaza bulandığı, hastane ve
okul önüne bile gaz atıldığı, Metin Lokumcu’nun ölümüne neden olacak kadar korkunç boyutlara ulaştığı,
ölülerine saygı gösterilmediği, esnafın dükkanlarına saldırıldığı, sokak aralarına kadar polisin kontrolsüz
bir şekilde gaz ve silahla saldırdığı, atılan gaz bombalarının kanisterinin çarpmasıyla bir çok kişinin yaralandığı, gözaltındayken Hopa polisinin kötü muamele yapmadığı, gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinde
zaman zaman kelepçeli ve güvenlik güçleriyle birlikte muayene oldukları, 31 Mayıstan sonraki gün bazı
kafelerin basılarak ya da sokakta yürürken insanların gözaltına alındığı, gözaltında sürekli hastalığı olan
insanlara kullandıkları ilaçların verilmediği, görüş yaptırılmadığı, yakınlarının bilgilendirilmediği, 12 arkadaşlarının haksız yere tutuklandıkları, Hopa halkından bir çok kişinin tutuklanacak diye isminin geçtiği, halkın son derece kaygılı ve korku içinde olduğu, son derece haklı bir talep ve tepkilerinde bu derece
ağır, zalimane şekilde cezalandırılmalarının şaşkınlığını ve güvensizliğini yaşadıkları… dile getirilmiştir.
Muayene bulguları; Yaşları 20 ile 56 arasında değişen toplamda 10 erkek, 3 kadın başvurunun olay üzerinden 5-7 gün geçmesine rağmen yapılan muayenelerinde; kaba dayağa bağlı yumuşak doku lezyonları,
saç çekilmesine bağlı alopesi (kıl köklerine uyan kısımlarda kanamalı saç kaybı), gaz kanisteri çarpmasına
bağlı yumuşak doku lezyonları tespit edildi. (Bak; resim 1-4). 31 Mayısta maruz kaldıkları kimyasal gaza
bağlı gelişen; göz yaşarması, yanma, tüm vücutta yanma, nefes darlığı, baygınlık geçirme, ayağa kalkamama gibi şikayetler 5-7 gün sonra geçmişti. Gazın kimyasal etkisine dair bulgu tespit edilemedi. Göz altına
alınıp 4 gün tutulan epilepsi hastası 2 kişi gözaltı sürecinde sürekli kullandıkları ilaçları alamamış, ikisi de
gözaltındayken epilepsi nöbeti geçirmişti. Ruhsal olarak yaygın uyku problemi ve kaygı tespit edildi. Psikiyatrik değerlendirmede; 13 kişinin 6’sı herhangi bir yakınma belirtmedi. Diğer 6 kişinin yeni gelişen psikiyatrik semptomları mevcuttu. 1 kişinin ise olay öncesi var olan yakınmalarında artış olmuştu. 3 kişiye bu
yakınmalar nedeniyle ilaç tedavisi başlanmış olup, 3 kişiye uzun süreli psikiyatrik destek alması önerildi.
Gözaltına alınan 20 yaşında erkek hastanın biri orta derecede mental retardeydi. Olaydan sonra ellerinde
titreme, sürekli hareketlilik, uyku bozukluğu, sık sık uyanma, kaygı, korku, ansiyete belirtileri, uyku bozukluğu, olayları unutamama, polis görünce kaçınma, korkma gibi akut stres bozukluğu semptomları tespit edildi. Gözlenen psikiyatrik semptom profiline bakıldığında başvuranların kaygı içerikli belirtilerinin
ve uyku sorunlarının ön planda olduğu görüldü. Bu profil 31 Mayıs tarihinden itibaren Hopa’da sürmekte
olan korku ve güvensizlik ortamı ile yakından ilişkili olarak değerlendirildi.
Hopalılar tarafından dile getirilen talepler:
• İlçedeki olağanüstü hal bir an önce eski haline dönmelidir, halkın kaygıları, tedirginliği giderilmelidir,
• Bir an önce haksız yere tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır,
• Aranıyor şeklinde ismi geçenlerin tutuklanmayacağına dair güvence verilmelidir, tutuklamalara son
verilmelidir,
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• Sayısı binleri geçen çevik kuvvet mensupları bir an evvel geri çekilmelidir,
• Provokasyon yaratan ve olayların büyümesine neden olan kişiler derhal ortaya çıkarılmalıdır,
• Metin Lokumcu şahsında dava açılması ve tüm Hopa halkı tarafından bu davanın takipçisi olunmalıdır,
• AKP’nin doğayı katletmesine ve geleceklerini ellerinden almasına tüm Türkiye karşı çıkmalıdır,
• Demokraside her siyasi düşünceye saygı duyulmalıdır.
Sonuç olarak; Erken ve geç dönem etkileri halen net olarak bilinmeyen ve üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılan, ancak yapılan bir çok çalışmada; düşüklere ve solunum, kalp, karaciğer
yetmezliğine neden olduğu, kanserojen etkisinin gösterildiği, bu nedenlerle güvenilir kabul edilmediği bildirilen kimyasal ajanlar, Hopa’da 31 Mayıs ve sonrasında yaşanan olaylarda yoğun bir
şekilde kullanılmıştır. Kimyasal silah kullanımı Metin Lokumcu’nun ölümü ile sonuçlanmıştır.
Yaşanan olaylar sonrası hem mağdurlarda hem de mağdur yakınlarında ciddi ruhsal sıkıntılar
olduğu gözlemlenmiş, Hopa halkı kaygı ve güvensizliğini dile getirmiştir. Heyet olaylar sonucu
yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun otopsi raporunun hazırlanmasınından sonra otopsi raporunu da değerlendirecek, bilimsel görüşünü bildirecektir.
Bu rapor; 6-7 Haziran 2011 tarihlerinde 2 günlük inceleme ve gözlemlerimizi içeren değerlendirme raporudur. Basın ve kamuoyu ile paylaşırız. 09.06.2011
TİHV – TTB – İHD – KESK
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EK: 2
Roboski Katliamı Raporu
ŞIRNAK İLİ
ULUDERE (QILEBAN) İLÇESİ
GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKİ) KÖYLÜLERİNİN KATLEDİLMESİ İLE İLGİLİ
ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU
(ROBOSKİ KATLİAMI RAPORU)
03 Ocak 2012
OLAY: Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesi Gülyazı (Bujeh) ve Ortasu (Roboski) Köylerinden Irak sınırına
geçmiş ve dönmekte olan sivillerin sınırın sıfır noktasında 28.12.2011 tarihinde 21.30-22:30 sularında
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu meydana gelen saldırıda;17’si çocuk, tamamı erkek olmak üzere toplam 35 insanın toplu halde yaşamlarını yitirmesi, 1 kişinin yaralanması
ve 2 kişinin yara almadan sağ kurtulması olayı.
AMAÇ: Bu katliam nedeni ile mağdurlar, mağdur yakınları, varsa görgü tanıkları ve resmi yetkililer ile görüşmek, araştırma ve incelemeler ile elde edilen bilgiler sonunda rapor hazırlamak, raporu ilgili ve yetkili
kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun
gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak, faillerin bulunması ve haklarında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etmek amacıyla bir insan hakları heyeti oluşturulmuştur.
HEYET OLUŞUMU: Olay 29.12.2011 günü sabah saat 09 civarında öğrenilir öğrenilmez, İHD ve MAZLUMDER Genel Merkezleri, yerel şubeleri ile görüşerek ön inceleme ve araştırma yapmak üzere bir heyet
oluşturulmasını ve böylece oluşan I. heyet olay bölgesine 29.12.2011 günü akşam saatlerinde gitmiştir.
STÖ ve DKÖ’lerden heyet oluşumu için görüşmeler yapılmış, aynı gün İHD, MAZLUMDER, KESK,
TTB, TİHV, ÇHD, Türkiye Barış Meclisi ve DİSK Genel İş’ten oluşan merkezi heyet akşam saatlerinde
Diyarbakır’a ulaşmıştır.
ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPAN I. HEYETİN OLUŞUMU: I. Heyet MAZLUMDER Genel Başkan
Yardımcısı Selahattin ÇOBAN, MAZLUMDER Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahim AY, MAZLUMDER Diyarbakır Şube Yöneticisi Deniz ÇAVUŞ, MAZLUMDER Diyarbakır Şube yöneticisi Nurettin
BOZKURT, MAZLUMDER Hakkari Şube Başkanı Cengiz ŞEN, MAZLUMDER Hakkari Şube Yöneticisi
Nihat GÜR ve MAZLUMDER Hakkari Şube Yöneticisi Çetin CAN ile
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Yöneticisi ve İHD MYK Üyesi Serdar ÇELEBİ, İHD MYK Üyesi
Haşim USLU, İHD Siirt Şube Başkanı Vetha AYDIN, İHD Mardin Şube Başkanı Erdal KUZU, İHD Mardin Şube Yöneticisi Hüseyin CANGİR, İHD Van Şube Sekreteri Sami GÖRENDAĞ, İHD Van şube üyesi
Arşad NARÇİN, İHD Hakkari Şube Sekreteri Sait ÇAĞLAYAN, İHD Hakkari Şube Saymanı Ferzende
TAŞ, İHD Hakkari Şube Yöneticisi Garip GAZİOĞLU, İHD Yüksekova Temsilcisi Bedirhan ALKAN’dan
oluşmuştur.
STK ve DTÖ’lerden Oluşan II. HEYET: II. Heyet İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, MAZLUMDER
Genel Başkanı A. Faruk Ünsal, MAZLUMDER GYK Üyesi Nurcan Aktay, KESK Genel Başkanı Lami Öz-
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gen, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyeleri Osman Öztürk, Halis Yerlikaya, Zülfikar Cebe, Çağdaş
Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi
Hürriyet Şener, Türkiye Barış Meclisi Sekretaryasından Selma Güngör, İmam Canpolat, DİSK Genel İş
Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Çalışkan ve yazar Temel Demirer’den oluşmuştur. Heyete Diyarbakır’dan
Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü
BTS Şube Sekreteri Veysel Özhekti, BES Diyarbakır Şube Başkanı Edip Binbir, SES Diyarbakır Şube Yöneticisi Ramazan Kaval, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şemsettin Koç eşlik etmişlerdir. Heyete yol boyunca
Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van illerinden kurumlarımızın yerel şubelerinin yöneticileri ve
üyeleri de katılmıştır.
HEYET GİRİŞİMLERİ: Heyetten birinci grup, 29 Aralık 2011 tarihinde saat 17.00 sularında Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesine varmış, Devlet Hastanesinde cenazeleri tek tek incelemiş, otopsi yeri ve şartları
ile cenazelerin tutulma koşullarını incelemiş, fotoğraf çekimi yapmış ve saat 19.00’da “önizlenim” raporu yayınlamış, 30.12.2011 tarihinde sabah erken saatlerde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklemiş,
otopsi işlemlerinin ardından Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylerine geçmiş, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunmuş, birçok köylü ve maktül yakınları ile görüşmüş, görgü ve beyanlarını
almıştır. İnceleme ve araştırmanın büyük bir kısmı heyet üyeleri tarafından fotoğraf ve kamera çekimi ile
kayıt altına alınmıştır.
MAZLUMDER Genel Merkezi, heyet çalışmalarına kolaylıklar sağlanması ve heyet görüşmeleri için
30.12.2011 tarihinde yazı ile Şırnak Valiliği, Uludere Kaymakamlığı, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Uludere İlçe Jandarma Komutanlığından randevu talep etmiştir.
Merkezi heyet 30.12.2011 günü sabah saat 04.30’da Diyarbakır’dan bir otobüs ile yola çıkmış, saat 11.00
civarında Uludere’ ye ulaşmış, burada cenaze konvoyu ile Ortasu ve Gülyazı köylerine kadar konvoyla yola
devam etmiş, Gülyazı Köyünde cenaze defin işlemlerinin başlangıç kısmına katılmış, zaman geçirmeden
olay yerine gitmiş, olay yerine heyetin gittiğini gören askeri birliğin olay yerine (sınır hattına) helikopterlerle asker sevkiyatı yaparak heyetin olay yerine 200 metrede geri dönmesine mecbur bıraktığı, olay yerinden dönen heyet olayın görgü tanıkları ile görüşmüş, üç aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyede bulunmuş
ve olay hakkında bilgilerine başvurmuş, Ortasu köyü muhtarı ile olaydan sağ kurutulan iki kişi ve diğer
köylülerle görüşmüş, akşam saat 20.00 gibi köyden ayrılmıştır.

HEYETİN OLAY YERİNE GİDİŞİ VE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
Heyetten birinci grup Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesine 29 Aralık 2011 günü saat 17.00 sularında varmıştır. Uludere (Qileban) İlçesinin girişinden itibaren çok fazla yabancı plakalı aracın ve insanın olduğu
gözlemlenmiştir. Öldürülen 35 kişi Uludere (Qileban) İlçesi devlet hastanesine, yaralı bir kişinin Şırnak
Devlet hastanesine götürülmüş olduğu diğer iki sağ kurtulan kişiden birinin şokta olduğu ve konuşamadığı ve diğer kişi olan Hacı ENCÜ’nün ise konuşabildiği bilgisine ulaşılmıştır. Heyet daha sonra hastane
girişinde bulunanlara geliş amaçlarını belirtmiş ve insan hakları savunucuları olarak olaydan duydukları
üzüntüyü belirterek başsağlığı dileklerini iletmiştir. Heyet, hastanenin dışında kalabalığın ihtiyaçlarının
giderilmesi konusunda herhangi bir hazırlığın olmadığını, dışarıdaki insanların ayakta veya yerde oturduklarını, bir kısım insanların kendi getirdikleri yollukları yediklerini gözlemlemiştir. Heyet hastaneden
içeri girdiğinde herhangi bir görevli veya muhatap bulamayıp cenaze yakınlarından cenazelerin büyük
kısmının yukarıdaki katlarda bulunduğunu, otopsi işlemlerinin ise aşağı/bodrum katta yapıldığını öğrenmesi üzerine önce otopsi yerine inmiş, inişe göre merdivenin solunda hemen koridorun bir paravanla
ayrıldığını ve paravanların üzerine yatak çarşafı türü şeyler atıldığını ve içeride çok kesif bir mazot kokusu
olduğunu, inişe göre merdivenin sağında kalorifer kazanı bulunduğunu ve ciddi bir kirlilik olduğunu,
otopside bulunan kişileri bir birinden ayırd edememe nedeni ile otopsiye giren avukatlardan bir kısım
bilgiler almış ve özellikle görevlilerin çok az sayıda ve hatta adli tıp uzmanları dışında görevlinin olmadığını gözlemlemiştir. Otopsi işlemlerine aileleri temsilen Şırnak Barosundan tek bir avukatın bulunmasına
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izin verildiği, iki savcının işlemleri yürüttüğü, saat 18.30 itibariyle sadece 6 cenazenin otopsi işleminin
tamamlandığı tespit edilmiştir.
Hastanenin kalabalık, cenazelerin gruplar halinde gelişigüzel odalarda battaniyelere sarılı halde bekletildikleri, ailelerin de cenazelerin başında beklemekte oldukları görülmüştür.
Heyet giriş katında özellikle kadınların ağıt yaktığını ve feryatlarının hastaneyi inlettiğini gözlemlemiş
daha sonra üst katlarda cesetleri bir bir fotoğraflamıştır.
Heyet, otopsi esnasında bekleyen ailelerden konu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Olayda yara almadan kurtulan ve hastanede bulunan Haci Encü ile görüşmüş ve maktullerin yakınlarıyla, köylülerle
baş başa görüşmüştür. Başta hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı ancak “önizlenim” raporu yazıldığı
esnada iki yarım otobüs robokop ile TOMA tabir edilen araçların hastane önüne geldiği ve polislerin tek
sıra halinde inerek hastanenin avlusunun önünden araçların eşliğinde geçtiği gözlemlenmiştir.
30.12.2011 tarihinde hastaneden sabah saatlerinde ayrılan heyetin birinci grubu olayda ölen köylülerin
köyüne gitmiş olayın meydana geldiği yer incelenmiştir. Köyden takriben 4-5 km uzak olduğu tahmin
edilen olay yerine gitmek için sürekli kullanılan “kaçakçı” yolu diye tabir edilen yolun buzlu olduğu ancak
yolun iş makineleri tarafından temizlendiği ve palet izlerinin görüldüğü, yinede çamur olduğu gözlemlenmiştir. Dağlık olduğu gözlemlenen mıntıkada halen kar mevcut olduğu ve savaş uçaklarının bombalama
yaptığı yerin sınırın “sıfır” noktası olduğu yerlerde pıhtılaşmış kan izleri görülmüştür. Ölü katırlar ile parçalanmış başkaca parçalarının etrafa savrulmuş olduğu görülmüştür.
I.Heyet olay yerinde bir saatten fazla, köyde de iki saatten fazla incelemelerde bulunmuştur.
Görüşmeler geniş tutulmuş, delil olabilecek her şey fotoğraflanmaya, kayıt altına alınmaya çalışılmıştır.
Heyet köyde bulunduğu süre zarfında tek bir asker ve ya güvenlik görevlisini görmemiştir. Köylülerin bulunduğu taziye yerinde, köyün içinde, giriş ve çıkışlarında hiçbir resmi veya sivil jandarma veya başkaca
kamu görevlisi görmemiştir.
Merkezi heyetin genel gözlemleri şunlardır: Gülyazı Köyü’nde yapılan toplu defin alanında ve köy içinde
hiçbir resmi yetkili ve güvenlik görevlisinin olmadığı, defin alanında Ortasu ve Gülyazı köylüleri ile civar
bölge halkından çok büyük bir kalabalık olduğu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı Osman Baydemir ile diğer il ve ilçe belediye başkanların olduğu, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup
Başkan Vekili Şırnak milletvekili Hasip Kaplan ile diğer BDP milletvekilleri, bağımsız milletvekili Ahmet
Türk’ün ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun olduğu görülmüş ve kendilerine de başsağlığı
dilenmiştir.
Gülyazı köyü yanında tepe yamacında büyük bir askeri birliğin olduğu, bu birlikte askeri helikopterlerin
bulunduğu uzaktan gözle görülmüştür.
Gülyazı köyünün nüfusunun oldukça kalabalık olduğu ancak hala köy statüsünde tutulduğu gözlemlenmiştir.
Olay yeri ile olay yerine en yakın askeri birliğin(sınır taburu) arasında harita üzerindeki mesafenin 6,7 km
olduğu görülmüştür.
Merkezi heyet Ortasu Köyünden olay yerine giderken, askeri helikopterler tarafından sınır hattına ve heyetin yol güzergahına tam teçhizatlı askeri birlik indirilmiş, ara ara heyet üzerinde helikopterli uçuş yapılarak heyet taciz edilmiştir. Merkezi heyet olay yerine 200 metre kala askerler tarafından durdurulmuş ve
olay yerine gidemeyecekleri, bu bölgenin yasaklandığı kendilerine iletilmiş, Heyetin olay yerine gitmekte
ısrar etmesi üzerine askeri telsizle gelen emir üzerine olay yerindeki askeri görevli heyetin zorla indirileceğini belirtmesi üzerine heyet geri dönmek zorunda kalmıştır. Ancak, heyet çıplak gözle sınır hattını ve
bombalama nedeniyle kararmış tepeyi gözlemiştir.
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Heyetlerimiz, aşağıda belirtilen şahıslarla yaptığı görüşmeleri olduğu gibi aktarmaktadır:
1- Olayda sağ kurtulan ve 29.12.2011 tarihinde hastanede görüştüğümüz Haci Encü (19 yaşında) özetle şu beyanlarda
bulunmuştur:
“28.12.2011 günü Saat 16.00’da 40-50 kişilik bir grupla birlikte mazot ve gıda maddesi getirmek üzere yine bu sayıda
katırla beraber sınırın Irak tarafına geçtik. Karakola özellikle bir bilgilendirme yapmadık ancak gidip geldiğimizi
zaten biliyorlardı. Amacımız şeker ve mazot getirmekti. Hatta giderken İnsansız Hava Aracının sesini dahi duyduk
ancak sürekli gidip geldiğimiz için yolumuza devam ettik. Akşam 19.00’da katırları yükleyerek yola çıktık. Saat 21.00
gibi sınıra yaklaştık. Bizim köyün yaylasına vardık, yayla tam sınırdadır. Orada önce aydınlatma fişeği ve akabinde
de top-obüs atışı yapıldı. Biz yükümüzü sınırın diğer tarafında bıraktık. Hemen ardından uçaklar geldi ve bombardıman başladı, biz iki gruptuk, öndeki grup ile arkadaki grup arasında 300-400 metre mesafe vardı, ilk top atışından
hemen sonra uçak geldi, askerler bizim yaylayı tuttukları için, bu tarafa geçebileceğimiz başka yol yoktu, bu nedenle
gruplar sıkışarak bir araya gelmek zorunda kaldı, sonunda iki büyük grup olduk, ilk uçak bombardımanında sınırın
sıfır noktasında bulunan yaklaşık 20 kişilik grup imha oldu, hemen geriye kaçmaya başladık, kayalıklar arasında
kalanların üzerine bomba yağmaya başladı, benim de içinde bulunduğum grup 6 kişiydi, bu gruptan 3 kişi kurtulduk, üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardı, hiç kimsede silah yoktu, olay 1 saat falan sürdü, bir iki kişi 3 katırla
beraber küçük bir deredeki suya girdik, bir saat bekledikten sonra bir kayalığın altına sığındık, arkadaşlarımızdan
haber alamadık, saat 23.00-23.30 gibi gelen ışıklardan ve seslerden köylülerin geldiğini anladık, köylüler feryat etmeye başlayınca askerler tuttukları yerlerden çekilerek yaylayı da boşalttılar, çok uzun zamandır bu işi yapıyoruz, iki
kişi evliydi, diğerleri lise ve ilköğrenim öğrencisiydi, henüz hiç kimse beni ifade vermem için çağırmadı, olaydan sonra
hiç asker görmedim, kurtulan diğer 2 kişi ise Davut Encü (22 yaşında) ve Servet Encü (Şırnak Devlet Hastanesinde
yaralı) dür.”
2- Olayda sağ kurtulan ve 30.12.2011 tarihinde cenazelerin defin işleminden sonra görüştüğümüz Servet ENCÜ özetle
şu beyanlarda bulunmuştur.
“Bu işi (sınır ticareti) babalarımız da, dedelerimiz de yapıyordu. Biz de yaptık. Burada fabrika falan yok. Biz bu iş ile
geçiniyoruz. Bu köyde bu sınırlarda herkes bu işi yapıyor.
Olayın olduğu gece gün akşam 2-3 köyden 7-8’er kişilik olmak üzere toplam 40’a yakın kişi katırlarımızı alıp sınırı 2
km kadar geçtik. Orada Iraklılardan mazot, şeker ve gıda aldık. Haftanin ve Sinat’a da gitmedik. Geri dönerken askerler yolumuzu kestiler. Her zaman keserdiler. Ancak geçmemize izin verirlerdi. Bu kez izin vermediler. Bizi sınırda
beklettiler. En son da üzerimize bomba yağdırdılar. Yaşları 10 ile 20 arasında değişen ve içlerinde öğrencilerin de
olduğu 37 kişi 50, 60 veya 100-TL için bu işi yaparken vuruldular.
Ölenlerden Selam ENCÜ mühendislik okuyordu. Şıvan 15, Orhan 10, Mehmet 11 yaşındaydı. Orada PKK’li (örgüt
mensubu) kimse yoktu.
PKK 40-50 katır getirip mazotla uğraşmaz. Bizi sınırda durduran askerler bizimle hiç konuşmadılar. Olaydan sonra hiçbir askeri yetkili yardıma gelmedi. Bombalamadan sonra yaralı olan birkaç kişi yardım gelmemesi üzerine
soğuktan donarak öldüler. 38 kişiden biz üç kişi sağ kaldık. Kara gömülüp saklandığım için beni görmediler.
Daha önce de askerler bizi durdururlardı. Ancak daha sonra geçmemize izin verirlerdi. Bu kez her tarafı kapatarak
geçmemize izin vermediler. Bombalama başlayınca askerler arabalarına binip gittiler.
Ben sağ kalmasaydım cenazeler orada 1-2 gün daha kalabilirdi. Biz, biri sınırda diğer ikisi uzakta olmak üzere
üç ayrı grup halinde idik. İzin verilmeyince yükümüzü bırakıp gitmeyi de düşündük. Bombalamadan sonra 100
m kadar yürüyüp telefonla yardım istedim. 2-3 saat sonra yardım geldi. Asker veya yetkili kimse gelmedi, sadece
bizim insanımız geldi. Akşam saat 17.00’da yola çıkmıştık. 21.30’da sınıra gelmiştik. 21.40’ta da bombalama oldu.
İçimizdeki çocuklar okul harçlığı için bu işi yaparlardı.
Köyümüz sınırdan 5 km uzaktadır. İlk grup sınıra yetiştiğinde askerin önlem aldığını görünce bize haber verdiler.
Biz de hava soğuk olduğu için getirdiğimiz eşyaları bırakıp öyle geçmeyi düşündük. Bu sırada 4 uçak gelerek 1,5 saat
boyunca bombaladı. Biz karakola da telefonla haber verdik, gelmediler. Gece saat 3 gibi biz yararlı ve ölüleri yolun
yarısına kadar getirdik. Yaralıların yarısı yolda öldü. Zamanında müdahale olsaydı 2-3 kişi kurtulabilirdi. Sınırdaki
askerler bizim köylü olduğumuzu ve bu işi yaptığımızı biliyorlardı. Bazen yine sınırı beklerlerdi. 1 tek yolu kapatır,
diğer yolları açık bırakırlardı. Arkadaşlar sınırın askerlerce tutulduğunu haber verdiler.
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Ben bombalamadın etkisiyle havaya uçtum, yere düşüp kara gömüldüm. Biz izin verildiği sürece bu işi yaparız. Bu
güzergahta şimdiye kadar bir çatışma yaşanmamıştır. Şimdiye kadar biz yakalandığımızda katırlarımızı vurur, semerlerimizi ve getirdiğimizi eşyaları yakarlardı. Bu kez bizi vurdular.
İlk grup sınırdan geçemeyince bize haber verdi. Biz de olduğumuz yerde kaldık. Bu arada ilk grup geçişe bir süre sonra
izin verilir ya da geçecek başka bir yer bulabiliriz düşüncesi ile beklerken 2 ayrı grup halinde bombalandık. Ayrı ayrı
bombalandık.”
Olaydan sonra hiçbir güvenlik gücünün ya da ambulansın gelmediğini ve yaralı olan birkaç kişinin kan kaybından
öldüğünü gördüm.”
3-Bir Başka Köylü Olay Tanığı Değil Olay Yerine İlk Gidenlerden (İsminin yazılmasını istemeyen)
Olaydan 2 gece önce Uludere yol ayrımında çatışma yaşanmıştı. Askerler sınır ticaretinden getirdiğimiz malları alıp
ilçede ilgili yerlere satan arkadaşlarımıza “bu gece son, artık bu işi yapamayacaksınız” demiş.
4-Olayda yaşam hakkı ihlal edilen Ferhat ENCÜ’nün babsı:
Son 1 aydır, bu işi yaparken askeriye bize hiçbir problem çıkarmamıştı.
5-Bir başka köylü (İsminin yazılmasını istemeyen)
Şırnak’ta gece 3 gibi sağlıkçılar olay yerine ambulansla gelmeye çalışmışlar. Askerler ambulansla olay yerine gidemezsiniz deyip engellemişler. Sağlık ekiplerinin karşılaştığı köylüler olay yerine gitmedikleri için kendilerine tepki
gösterince sağlık ekipleri karakola gidip olay yerine gitmek istediklerini söylemişler. Ancak karakolca, gidilmek isteniyorsa sadece patika yolun kullanılabileceği, yolun emniyetli olmadığı söylenmiş. Bu hususu bana Şırnak’ta görev
yapan sağlık çalışanı bir arkadaşım söyledi.
6-Bir başka köylü (İsminin yazılmasını istemeyen)
Ben de zamanında kaçakçılık yaptım. Bizim askerlerle aramızda yazılı olmayan bir anlaşmamız vardı. Devlet,
bakanlar Libya’daki yaralıları özel ambulans uçaklarla gidip getirirken veya Mavi Marmara saldırısı nedeniyle İsrail’e
götürülen yaralıları uçaklarla Türkiye’ye taşırken Şırnak’taki helikopterler kullanılarak kendi vurduğu yaralıları
kurtarılabilirdi. Bazı yaralılar soğuktan donarak öldüler.
7- Olayda yaşam hakkı ihlal edilen Özcan UYSAL’ın kardeşi Şükrü UYSAL:
“Ben Ortasu köyünde yaşarım. Ben olay gün köydeydim. Bizim köyde birçok insan geçimini sınır ticaretinden sağlamaktadır. Sınır ticareti uzun yıllardır devam etmektedir. Uzun zamandan beri yapıldığından köyümüzdeki karakolun bilgisi dahilinde yapılırdı. 28.12.2011 tarihinde gündüz saat 2’de benim kardeşimin de içinde bulunduğu grup
köyden çıkıp Irak sınırına doğru yol aldılar. Akşam saat 9 gibi geri dönerken sınırda askerlerin ileride yolu kestiklerini
görünce iki gruba ayrılmışlar öndeki gurup sınırda bekleyip askerleri gözetlemiş ve gerideki gruba askerlerin pusuda olduklarını bildirirken saldırıya uğramışlar onların gerisinde kalan gurup kayalık bir alana sığınmışlar. Birinci
grubun öldürüldüğü yer düz bir yerdir ve hala yerde kar vardır. Askerler tarafından atılan aydınlatma fişeği ortalığı
gündüz gibi aydınlatır. Bu aydınlatma sayesinde askerler herkesi rahatlıkla seçebilirdi. Kullanılan güzergâh sürekli
kullanılan bir güzergahtır. Yolu vardır. Yol üzerinde maden ocakları vardır. Olayda 35 köylü yaşamını yitirdi ve 3 kişi
de yaralandı.”
8- Ortasu Köyü Muhtarı ile taziye evinde yaptığımız görüşmede Muhtar:
“İngiliz sınırı çizdiğinden beri biz bu güzergahta sınır ticareti yani bu işi yapıyoruz. Asker ve devlet görevlileri bu işi
yani kaçakçılık yaptığımızı biliyorlar. Ben bu olayın Bülent Arınç’ın Kürtlerin haklarını vereceğiz demesinden sonra
olması nedeniyle Ergenekon gibi Balyoz gibi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ayrıca buradaki köyler BDP’ye oy
vermiştir. Düşünüyorum niye bu olay oldu. Bir mantıklı izah bulamıyorum. Bölge PKKnın geçiş güzergahı değil, çünkü Irak tarafı düzlüktür, oradan Türkiye sınırına sızma yapılması mümkün değil, kim gelirse Türk askeri tarafında
fark edilir. Zaten bu güzergahta şimdiye kadar hiçbir çatışma yaşanmadı. Genellikle operasyon yapılacağında muhtar
ve korucubaşı uyarılır kaçakçıların bölgeye gitmemesi, giden varsa da gelmemesi gerektiği belirtilir. Bizim burası
özellikle Gülyazı Köyü nüfusu çok olmasına rağmen Belediye yapılmıyor. Sınır kapısının açılmasını istiyoruz. Resmi
başvurularımız oldu. Ama nafile.”
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9- Ortasu köyünde taziye evinde konuşan bir başka köylü:
“Heronlar her şeyi tespit ediyor. Bizim çocuklarımızın üzerinde silah yoktu. Heronlar bunu tespit etmiş olması lazım.
Buna rağmen neden çocukları bombaladılar.”
10- Ortasu Köyünde taziye evinde konuşan Hacı Encü’nün ifadeleri:
“Akşam 19.00 gibi sınıra vardık. Sınırın 2,5 3 Km öte tarafında mazot ve şeker yükleyip, sınıra geldik. Sınıra 200-300
metre kala öncü ekipte olan Servet Encü bize geri gidin, asker sınırı kapatmış dedi. Biz de geri gittik. Daha sonra sınırda aydınlatma yapıldı. Top sesi duyduk. Sonra da savaş uçağı bombaladı. Bombalamaya ara verildi. Yarım saat sonra
bizim bulunduğumuz yer bombalandı. İlk grup tamamen yanmıştı. Bizim grubun bulunduğu yer siyahlaşmamıştı.”
11- Ortasu Köyünde taziye evinde konuşan bir başka köylü:
“Olaydan sonra haber verilmesine rağmen kimse yardıma gelmedi. Çağrılarımıza cevap vermediler. Cenazeleri kendimiz getirdik. Zamanında müdahale edilseydi, yaralı çocuklarımız kurtulabilirdi.”

ULUDERE ve ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN RESMİ GÖRÜŞMELER
1- Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı: 30.12.2011 tarihinde MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından faks
gönderilmiş ve teflonla 02.01.2012 tarihinde verilen cevapta“İki günlük yoğun programı olduğu ve müsait
olmadığı ve bu nedenle heyetle görüşemeyeceği” bildirilmiştir.
2- Uludere Kaymakamı Naif Yavuz: 30.12.2011 tarihinde MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından Uludere
Kaymakamlığına faks gönderilmiş ve daha sonra yapılan tüm telefon görüşmeleri ve son olarak 02.01.2012
tarihinde yapılan telefon görüşmesine “kaymakam saldırıya uğradı ve otelde dinleniyor, müsait değil” şeklinde Genel Merkez’e olumsuz cevap vermişlerdir.
3- Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı: 30.12.2011 tarihinde MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından Şırnak Uludere İlçe Jandarma Komutanlığına faks gönderilmiş ve son olarak 02.01.2012 tarihinde yapılan
telefon görüşmesinde “görüşme yapamayacakları” şeklinde Genel Merkez’e olumsuz cevap vermişlerdir.
4- Şırnak Valiliği: Heyet üyeleri, diğer resmi makamlarla olduğu gibi Şırnak Valiliğine de yazılı olarak
müracaatta bulunmuş; 30.12.2011 tarihinde MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından faks gönderilmiş
ve randevu talep etmiştir. Şırnak Valiliği ile MAZLUMDER Genel Merkezi arasında yapılan telefon görüşmesinde yetkili bir muhatap bulunamamıştır.

OLAYA İLİŞKİN İDDİALAR
• Olaya ilişkin birçok iddia ileri sürülmektedir. Bunlar arasında en çok göze çarpanlar: resmi makamlar
başta Genel Kurmay Başkanlığı’nın 29.12.2011 tarihli ve saat 11: 45 ve BA - 33 / 11 sayılı ilk resmi açıklaması,
“1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatı, TBMM tarafından 17 Ekim 2007 tarihinde kendisine
verilen ve birer yıllık sürelerle yenilenen yetki gereği sürdürülmektedir.
2. Terör örgütü elebaşlılarının son dönemde verdikleri kayıplar için gruplara misilleme talimatı verdikleri ve bu doğrultuda özellikle sınır ötesinde Sinat-Haftanin’e takviye maksadıyla çok sayıda terörist
gönderildiği bilgisi alınmıştır.
3. Çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ve yapılan teknik analizler sonucunda, içlerinde örgüt elebaşlılarının da bulunduğu terörist grupların bölgede bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve üs
bölgelerimize yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış ve ilgili birlikler ikaz edilmiştir.
4 . Geçmişte bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, teröristlerin, kullandığı ağır silah, cephane ve patlayıcıları yük hayvanları ile Irak’tan getirerek sınırdan içeri soktukları, teslim olan
terörist ifadelerinden bilinmektedir.
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5. Bölücü terör örgütü mensuplarının, Irak Kuzeyinden gelerek hududumuza yakın karakol ve üs bölgelerimize eylem yapacağına dair istihbaratın artması üzerine, keşif ve gözetleme gayretleri sınır boylarında artırılmıştır. Bu kapsamda, 28 Aralık 2011 günü saat 18.39’da, Irak sınırları içinde hududumuza doğru bir grubun hareket halinde olduğu İnsansız Hava Aracı görüntüleri ile tespit edilmiştir.
6. Grubun tespit edildiği bölgenin teröristler tarafından sıkça kullanılan bir yer olması ve geceleyin hududumuza doğru bir hareketin tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçakları ile ateş altına alınması
gerektiği değerlendirilmiş ve saat 21.37-22.24 arasında hedef ateş altına alınmıştır.
7. Olayın meydana geldiği yer, bölücü terör örgütünün ana kamplarının konuşlu olduğu, sivil yerleşim
bulunmayan, Irak kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesidir.
8. Olay hakkında idari ve adli inceleme ve işlemler devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denilmektedir.
• Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan yardımcısı Hüseyin ÇELİK’in ilk açıklamaları,
“Bugünkü MYK toplantısına üzücü bir olay damgasını vurdu. Şırnak’da gerçekleşen olay son derece üzücüdür. Sinat Haftanin bölgesinde hava kuvvetleri tarafından bir saldırı düzenlenmiştir. Sonuçta 35 vatandaş
hayatını kaybetmiştir. Ben hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum ailelerine baş sağlığı
diliyorum. İlk etapta terörist oldukları zannı ile saldırı yapılmıştır. Ancak mahalli idarelerden ve ilk giden
devlet görevlilerinden bu şahısların büyük çapta sigara kaçakçıları oldukları kimlikleri açıklanmadan tespit
edilmiştir. Haklarındaki bilgilere araştırmalar sonucu ulaşılacaktır.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yapılan bir hata varsa bu tespit edilecektir. İlk bilgilere göre terörist değil kaçakçı oldukları yönünde.. Yüzde yüz kaçakçı olduklarına ilişkin bir durum olsa
dahi bu insanlar böyle bir sonu hak etmiyor. Burada bir kasıt sözkonusu değildir. 33 Kurşun benzetmesini
yapanlar büyük bir yanlış içerisindedir. İlk bilgiler doğruysa bu bir operasyon kazasıdır. Bir hata varsa asla
örtbas edilmeyecektir.
Genelkurmay’ın 8 maddelik açıklamasını çok dikkatlice okudum. Hatırlayın Hantepe saldırısında mühimmatlar katırlarla taşındı. O zaman da niçin tedbir alınmadı diye eleştiriler olmuştu. Benim sözlerim ve
TSK’nın açıklaması arasında bir tezatlık yok.. Hava harekatı terörist zannıyla yapıldı.
İstihbarat eksikliği, Operasyon Kazası...
Türkiye’de bir terör olayı olmasaydı bugün bu acı olay yaşanmayacaktı. Terörist unsurlara karşı şahin vatandaşa karşı da güvercin olacağız demiştik. Kaçakçılık yapanlara karşı böyle bir faaliyet olmaz. Temenni ederiz
ki böyle talihsiz bir olayla bir daha karşı karşıya kalmayız.. Burada asla bilerek bir durum yaşanamaz; olsa
olsa bu bir istihbarat eksikliğinden kaynaklanan operasyon kazasıdır.
35 vatandaşımızın akrabalarının canı yanmıştır. Özellikle tahrike gerek yok. Bu kimseye bir kar sağlamaz.
Birilerinin sokak eylemleri olabilir ama BDP’nin yas ilan etmesi normal bir şey ama eğer insanları sokaklara
dökmeye teşvik ederseniz daha fazla canın yanmasını teşvik etmemelisiniz.
Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan kepenk kapatmalar esnafımıza illallah dedirtmiştir. İnsanlar zor durumda
zaten.
Soru-cevaplar
-

İdari soruşturma açıldı. Gereken yapılacak. Kendimizi hakim yerine koyamayız.

-

Genelkurmay açıklamasıyla benim açıklamam arasında bir tezat yok. Genelkurmay terörist zannıyla
yapılan bir açıklama yapmıştır. Hantepe baskınını hatırlayın, bu terörist mühimmat katırlarla taşındı da
neden önlem alınmadı denmişti. Onlar daha çok terör örgütünün kullandığı güzergahta bu operasyonun
yaptıklarını söylüyorlar. Ama açıklama sonrasında bu insanların kimlikleri belli oldu.
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- Bu insanların detaylı kimlikleri, neden orada bulundukları detaylı araştırma sonrasında ortaya çıkacaktır. Maalesef bu kazanın olması terörle mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu fitne bitinceye kadar
mücadele devam edecektir.
-

TSK teröristlere karşı şahin, vatandaşlara karşı güvercin olmalı. Kaçakçılık yapan insanlara karşı yapılacak hukuksal yaptırımlar kanunlarımızda yazılıdır.

-

Bir tarafta mağaradan canlı olarak teröristi teslim alan asker kaçakçılık yapan insanların ölmesini istemezler. İlk bilgilerimize göre zaten asla kasıt olamaz. Bu zaaf mıdır, yanlışlık mıdır araştırmadan sonra
ortaya çıkacak.

-

Sabah ilk saatlerden itibaren Başbakanımız gerek Genelkurmay’dan gerek İçişleri Bakanı’ndan; herkesten
bilgiler almıştır.”

• Medyanın ilk beyanları;
Sonuç olarak iddialar;
• PKK’li oldukları
• Yanlış istihbarat
• PKK kuryesi oldukları
• Kaçakçı oldukları

HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER
A) OLAY YERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
Heyetten bir grup, 30.12.2011 tarihinde olay yerine gitmek için Ortasu köyünden Saat 07.00’de kendi aracı
ile hareket etti belli bir mesafeden sonra yola traktör ile devam edildi. Olay yeri yaklaşık olarak Ortasu köyüne 4-5 km uzaklıkta bir mesafedeydi. Saat10.30 civarında olayın gerçekleştiği ve köylülerin “Yıldıztepe”
veya “Yıldız yaylası” olarak adlandırdığı yere ulaşıldı. Heyet ile beraber bir grup gazeteci ve köylü de olay
yerine geldi. Heyet katliamın yapıldığı yerde aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.
1- Olay yerinin Ortasu köyüne yaklaşık olarak 4-5 km mesafede olduğu,
2- Ortasu köyünden olay yerine yakın bir yere kadar kullanılabilir bir yol olduğu, yaklaşık 1,5 Km’lik bir
patika yoldan olayın gerçekleştiği yere ulaşıldığı,
3- Yol üzerinde ekili tarım alanları ve kömür ocakları bulunduğu,
4- Yol üzerinde boşaltılmış bir binanın bulunduğu ve çok eski olan bu binanın daha önce boşaltılan karakol olduğu heyete eşlik eden köylüler tarafından belirtildiği,
5- Olay yerine yaklaşık 300 metre mesafe de ve bombanın düştüğü tepenin karşı tepesinde sadece kafası
bulunan bir katırın bulunduğu,
6- Olayın meydana geldiği yerin Irak –Türkiye sınırının 0 noktası olduğu, sınır taşının mevcut olduğu,
patlamadan arta kalan kalıntıların etrafa yayılmış olduğu bir kısmının Türkiye tarafında kaldığı, bir
kısmının Irak tarafında kaldığı,
7- Olay yerinde sınır taşının Güneybatı istikametinde Irak sınırları içerisinde sınır taşının 50 metre uzağında, yarım metre derinliğinde, 5 metre çapında olduğu anlaşılan bir çukurun mevcut olduğu ve
muhtemelen uçaktan atılan bombanın açmış olduğu bir çukur olduğu,
8- Sınır taşının güneyinde vadiye doğru 500 metre aşağısında yine benzer nitelikte bir çukurun bulunduğu
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9- Sınır taşının hemen yanında bomba parçalarının görüldüğü, Sınır taşında herhangi bir darbenin olmadığı, mazot bidonlarının etrafa yayıldığı ancak parçalanmadığı, olay yerinde canlı organizma olarak
nitelendirebilecek insan, hayvan ve bitki örtüsünün zarar gördüğü ancak isabet eden yer dışında taş,
bidon ve benzeri maddelerin etkilenmediği,
10Çukurun açıldığı yerin etrafında yaklaşık 5 dönümlük alanda sınırın kuzey ve güney yamaçlarından kararmanın olduğu, karın eridiği, ağaçların yandığı,
11Sınır taşının hemen yanında zeytin ve ekmeğin olduğu bir poşetin olduğu ve poşette herhangi bir
tahribat olmadığı,
12Olay yerinde hala parçalanmış yumuşak dokuların ve kemik parçalarının olduğu, bazılarının katırlara ait olduğunun anlaşılır olduğu ancak bir kısmının da neye veya kime ait olduğunun anlaşılamaz
nitelikte olduğu,
13-

Tepenin üstünün engebeli ve dağlık olmadığı düzlük bir alan olduğu,

14Kuzeyinde hakim bir tepe de askerlerin gözetleme kuleleri olduğu ve olayın olduğu yeri net olarak
görebildiği,
15Olay yerinde yaşamını yitiren insanlara ait elbiselerin olduğu ve bir tanesinin cebinden çalışır
halde bir cep telefonun bulunduğu,
16-

Olay yerinde GSM şebekelerinin olduğu ve telefon ile görüşme yapılabildiği,

17Olay yerinde heyetin gittiği saat itibarı ile savcılık veya kolluğun olay yerine gitmediği, herhangi
bir delil toplama işlemimin yapılmadığı, olay yerinin koruma altına alınmadığı tarafımızdan tespit
edilmiştir.
B) OLAYA İLİŞKİN TESPİTLER
• Saldırı sonucu 35 insanın yaşam hakkı ihlal edilmiştir. Heyetin yaptığı görüşmeler ve otopsi kayıtları
ile yaşam hakkı ihlal edilenlerin listesi aşağıdadır; (otopsi raporları sonucunda tespit edilen kimlik
bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
1. Özcan UYSAL

30/12/1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

2. Seyithan ENÇ

30/12/1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

3. Cemal ENCU

1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

4. Vedat ENCU

1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

5. Selim ENCU

1973 Şırnak/Uludere doğumlu.

6. Selahattin ENCU

1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

7. Nadir ALMA

1986 Şırnak/Uludere doğumlu.

8. Celal ENCU

1986 Şırnak/Uludere doğumlu.

9. Bilal ENCU
10. Şirvan ENCU

1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

11. Nevzat ENCU

1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

12. Salih ENCU

1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

13. Osman KAPLAN

1980 doğumlu.

14. Mahsun ENCU

1994 Şırnak/Uludere doğumlu.
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15. Muhammet ENCU

1998 Şırnak/Uludere doğumlu.

16. Hüsnü ENCU

1981 Şırnak/Uludere doğumlu.

17. Savaş ENCU

1997 Şırnak/Uludere doğumlu.

18. Erkan ENCU

1998 Şırnak/Uludere doğumlu.

19. Cihan ENCU

1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

20. Fadıl ENCU

1991 Şırnak/Uludere doğumlu.

21. Şerafettin ENCU

1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

22. Hamza ENCU

1990 Şırnak/Uludere doğumlu.

23. Aslan ENCU

1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

24. M.Ali TOSUN

1987 Şırnak/Uludere doğumlu.

25. Kimlik bilgileri

21 nolu cenaze ile aynı

26. Orhan ENCU

1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

27. Salih ÜREK

1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

28. Yüksel ÜREK

1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

29. Adem ANT

1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

30. Hüseyin ENCU

1991 Şırnak/Uludere doğumlu.

31. Bedran ENCU

1996 Şırnak/Uludere doğumlu.

32. Serhat ENCU

1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

33. Şivan ENCU
34. Abdulselam ENCU

Şırnak/Uludere doğumlu.

35. Aidiyeti bilinmeyen kol ve bacak.
• Olayda tamamı sivil olup, otopsi tespit tutanağına göre yaşamını yitiren kişilerden 17 kişinin çocuk, 14
kişinin büyük ve diğer 4 kişinin ise otopsi tutanaklarında yaşlarının belirtilmediği,
• Yaş itibari ile büyük olarak tespit edilen kişilerin yaş aralığının genel olarak 19-25 yaş aralığında olduğu,
•

Olay esnasında gruba DUR ihtarı yapılmadığı ve uyarılmadıkları, yaşamını yitiren insanlardan hiçbir
surette güvenlik güçlerine ateş açılmadığı, askerlerin de bireysel olarak ateş etmedikleri, olayda uçakların bombardıman yaptıkları ve ölümlerin bu nedenle olduğu,

• Sivillerin olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince tanınan ve bilinen insanlar oldukları, güvenlik güçlerinin sınır ticareti nedeniyle yapılan bu gidiş ve gelişlerden haberdar oldukları,
• Tarafımızdan yapılan tespitler ile görgü tanıklarının ve köylülerin anlatımından sınır ticareti için aynı
güzergahın sürekli kullanıldığı ve güvenlik kuvvetleri dahil herkesçe bilindiği, kullanılan yolun büyük
kısmının patika yol olmadığı, yolun üstünde maden ocaklarının bulunduğu,
• Resmi açıklamaların aksine olay yerinin Sinat- Haftanin olarak adlandırılan bölgeye uzak olduğu, saldırıya uğrayan grubun da Irak-Türkiye sınırının üstünde olduğu,
• Olaydan sonra hiçbir resmi kurumun yaralıları ve cenazeleri almak için girişimde bulunmadıkları ve
köylünün kendi imkanlarıyla olay yerine geç intikalden dolayı kimi yaralıların kan kaybı veya donarak
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öldükleri, olaydan sonra köylülerin cenazeleri almaya gitmeleri ile birlikte yol kesen askerlerin oradan
ayrıldıkları, cenazelerin köylüler tarafından alınarak kendi imkanları ile Gülyazı köyüne getirildikleri,
• Hastane koşullarının otopsi işlemine elverişli olmadığı, cenazelerin gelişigüzel odalara bırakıldığı, cenazelerin akrabaları tarafından battaniyelere sarıldıkları, hastane personelinin yetersiz sayıda olduğu
hatta gördüğümüz kadarıyla neredeyse yok denecek sayıda olduğu ve cenazelerin aileler tarafından
otopsiye ve cenaze araçlarına taşındığı,
• Cenazelerden otopsi sonucunda elde edilecek delillerin mevcut koşullar nedeniyle usulüne uygun şekilde alınamayacağı, bu nedenle delillerin karartılma ihtimalinin yüksek olduğu,
• Hastanede heyetimiz tarafından görülen cesetlerin bir kısmının yanmış, iç organlarının dışarıda olduğu, çoğunun kafatasının parçalandığı, vücut bütünlüklerinin parçalanmak suretiyle bozulduğu,
• Olayda tahrip gücü çok yüksek, yakıcı nitelikte mühimmatın kullanıldığı,
• Katliamı yapan şüpheliler olarak herhangi bir gözaltı ve tutuklama olmadığı,
• Olayın meydana geldiği yerin Türkiye-Irak sınırının sıfır noktası olduğu,
• Olayda hayatını kaybedenlerin sınır ticareti (mazot, sigara ve gıda maddeleri) ile uğraştıkları, bunun
uzun yıllardan beridir karakolun bilgisi dahilinde yapıldığı, özellikle son bir ayda karakol tarafından
kolaylık sağlandığı ve müsamaha tanındığı,

AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR
1. Olay sonrası Karakol ve gözetleme kuleleri yakın olduğu ve haber verilmesine rağmen ve yakın bir mesafede olmasına rağmen ve özellikle korucuların ve diğer kişilerin olaydan hemen sonra askeri birimlere haber verdiği kesin olduğu dikkate alındığında neden olay yerine hiçbir görevli, yetkili gitmemiştir.
2. Olay sonrasında Şırnak ve diğer yerlerden gelen ambulanslar ile sağlık görevlilerine neden izin verilmemiştir.
3. Ağır yaralı bazı kişilerin tıbbi müdahalesizlikten ve soğuktan öldükleri iddiası karşısında ilgililerin olay
yerine gitmeyişinin ve bu ölümlerin sebebi tek tek ve ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmalıdır.
4. Köylülerin uzun yıllardır bu işi yaptığı dikkate alındığında geçmişte yaşanmış benzer olaylar olup olmadığı yönünde özel bir araştırma yapılmalıdır. Bu olayların meydana gelmesinde köyün bağlı olduğu
karakolun bir kastı veya ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır.
5. Köyde bulunan korucular ve muhtara daha önce operasyon yapılacağında “kaçağa gitmeme” hususunun bildirildiği, bu olayda askerlerin gündüzün kaçağa gidenleri gördüğü halde bu hususun bildirilmediği yönündeki iddialar araştırılıp aydınlatılmalıdır.
6. Kaçakçı toptancı ve dağıtıcılarına mal veren kaçakçıların kulağına giden “bu son kaçak olacak” yönündeki iddialar ve bilgilerden amaçlananın ne olduğu, bu bombalamanın yapılacağının önceden bilinip
bilinmediği hususu araştırılmalıdır.
7. İnsansız hava araçlarının (Heron) çektiği görüntülerden yükün şekli nedeni ile yükün mahiyeti hakkında bilgi verebildikleri ve silah olup olmadığını tespit ettikleri iddiası nedeni ile bu olayda Heron
görüntülerinin bu grubun yükü ve silah durumu hakkında bilgi verip vermediği ve bu grubun sivil
olduğu yönünde bir rapor verip vermediği araştırılıp aydınlatılmalıdır.
8. Olayda kullanılan mühimmat ve patlayıcıların miktar, hedef ve amacının ne olduğu ve ne kadar süre
bombaladığı, iddia edildiği gibi öncesinde bir aydınlatma fişeği ve karadan top atışının yapılıp yapılmadığı hususlarının, uçaklar tarafından kullanılan bombaların niteliğinin tespit edilmesi gerekir.
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9. Olay sonrası, saldırıyı düzenleyen uçaklarla hava komuta merkezi arasındaki telsiz görüşmeleri, köy
korucuları, köy muhtarı ile karakol arasında veya 3. kişiler arasında yapılan telefon ve telsiz görüşmelerinin kayıtları/görüşme nokta ve mesafelerinin aydınlatılması gerekmektedir.
10. Olay sonrası köyden giden grupların yolda askerlerle karşılaştığı ve köylüler gittikten sonra yoldan
ayrıldıkları/çekildikleri yönündeki bilgiler araştırılmalıdır.
11. Genel Kurmay’ın basın açıklamasına göre İHA’lara ilk görüntü 18:39 ‘da rastlanılmış, bombardıman
21:37 ‘de yapılmıştır. Aradan geçen 3 saat zarfında yerel unsurlardan herhangi bir istihbarı bilgiler teyit
ettirilmiş/ek bilgi alınmış mıdır? Alınmamış ise neden gerek duyulmamıştır.
12. Resmi makamların “örgüt üyesi zannedilip vuruldular” şeklindeki açıklamaları dikkate alındığında
“Velev ki sözü edilen grup “örgüt üyelerinden müteşekkil bir grup” olsa herhangi bir uyarı yapılmadan
bu şekilde savaş uçakları ile tahrip gücü yüksek bombalar ile yargısız bir şekilde infaz edilmelerini
meşru ve haklı bir gerekçe olabilir mi?
13. Bazı cenazelerin yanmış ve kömürleşmiş olması karşısında bombardımanda kullanılan silahlar arasında kimyasal bileşik kullanılmış mıdır?
14. Şimdiye kadar olayın meydana geldiği bölgede hava veya kara operasyonu yapılmış mıdır? Yapılmış ise
hangi tarihlerde yapıldığı ve sonucu ne olduğunun açıklanması gerekmektedir.
15. Katliamın yaşandığı gecenin sabahında köylüler kendi imkânları ile cenazeleri çıkardıkları esnada havada dolaşan helikopterin uçuş amcanın ne olduğu ve hangi gerekçeler ile yardım için inmediği aydınlatılmalıdır.
16. Yerel askeri ve sivil yetkililerin yaşamını yitirenlerin ailelerini arayarak cenazeleri ayrı ayrı gömmeleri
konusunda telkinde bulunup bulunmadığının aydınlatılması gerekir.
17. Yerel yetkililer ile Hükümet yetkilileri olayı bilmelerine rağmen ilk gün niçin kamuoyuna aydınlatıcı
açıklamalar yapmamışlardır.

KANAAT ve ÖNERİLER
1. Heyetimiz bu olaya ilişkin olarak yapılanın bir yargısız infaz olduğu, öldürülenlerin sayısı itibariyle
“toplu bir katliam” niteliği taşıdığı,
2. Bu olayın yıllardır hesabı sorulamayan ve “Terörle mücadele” adı altında yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamı olduğu,
3. Bu amaçla ulusal ve uluslar arası sivil ve demokratik kitle örgütlerinin incelemede bulunmak üzere
duyarlılık göstermeleri gerektiği,
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun toplumda infial uyandıran ve karanlık
noktaları olan bu katliamı bir an önce gündemine alıp gerekli incelemeyi yapması gerektiği,
5. BM ve Avrupa Konseyi insan hakları birimlerinin olayı incelemesi gerektiği,
6. Katliam sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması için tüm kurumlar üstüne düşen görevleri hakkıyla yapması, etkili bir soruşturma yapılabilmesi için olayda sorumluluğu bulunan askeri ve sivil tüm
yetkililerinin (bombalama emri verenler dahil) soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevlerinden açığa
alınması, Savcılık ve idari birimlerin sorumlular hakkında ivedi olarak etkin bir soruşturma yapması,
sorumlular hakkında açılacak kamu davasının adaleti sağlanması ve kamu vicdanını rahatlatması gerektiği
7. Devlet’in yapılanın bir katliam olduğunu kabul etmesi ve özür dilemesi, Hükümet’in olayın siyasi sorumluluğunu üstlenmesi, İç İşleri Bakanı’nın istifa etmesi, Genel Kurmay Başkanı ve sorumlu kuvvet
komutanı veya komutanlarının görevden alınması gerektiği,
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8. Devlet’in öldürülenlerin ailelerine tatmin edici, acı ve elemlerini hafifletici maddi ve manevi tazminat
vermesi ve bunu minnet olarak yapmaması gerektiği,
9. Medya ve diğer her türlü yayın organı peşin hükümlü ve “suçlu” yaklaşımı ile kişileri “yargısız infaza”
layık görme eğiliminden vazgeçmesi ve etik ilkeleri esas alması gerektiği,
10. Sanayi, hayvancılık ve tarım imkânlarının olmadığı olay bölgesinde tek geçim kaynağının sınır ticareti
olduğu, sınır kapısının olmaması, mevzuatın elverişli olmaması nedeni ile yapılan bu işe “kaçakçılık”
adının verildiği görülerek bir an önce sorunu çözecek yasal düzenlemeler yapılması gerektiği, nüfusu
kalabalık olan yörenin idari yapısının Beldeye çıkarılması,
11. Kürt Sorunun çözümünde şiddete dayalı politikaların bu tür karanlık eylemlerin zeminini oluşturduğu, bu nedenle Hükümetin politikasını değiştirerek demokratik ve barışçıl çözüm geliştirmesinin bu
olayla birlikte bir kez daha elzem olduğunun ortaya çıktığı,
Kanaatine varılmıştır.
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